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“Êè¿âåíåðãî” ï³éìàëè
íà ñëîâ³
ÊÌÄÀ ïðîñèòü ïðîêóðàòóðó ïåðåâ³ðèòè ô³íàíñîâó ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³¿

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мерія зверн лася до столичної про рат ри з
проханням перевірити діяльність АЕК "Київ-
енер о". Я з'яс валося, омпанія не по аш є
забор ованості за спожитий аз. Про це за-
явив ви он вач обов'яз ів олови КМДА Ана-
толій Гол бчен о. За йо о словами, бор и
підприємства я мінім м двічі менші, аніж
воно заявляє.

Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”
ïåðåãíóëà ïàëèöþ ³ç çàÿâàìè ùîäî çàáîðãîâàíîñò³. Â öüî-
ìó âïåâíåíèé âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-

òîë³é Ãîëóá÷åíêî. Ó÷îðà â³í çàÿâèâ, ùî ìåð³ÿ íàä³ñëàëà
ïðîõàííÿ äî ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè ðîç³áðàòèñÿ, ÷îìó
êîìïàí³ÿ íå ïîãàøàº çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòèé ãàç.

“Êè¿âåíåðãî” òðåáà ìåíøå áàç³êàòè”,— ñêàçàâ ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ùîì³ñÿöÿ êîìïàí³ÿ îäåðæóº
â ñåðåäíüîìó 62 ìëí ãðí â³ä íàñåëåííÿ. À ï³ñëÿ ïðèïè-
íåííÿ ïîäà÷³ òåïëà äî êâàðòèð êèÿí êîøòè ÷îìóñü íå
ñïðÿìîâóþòü äëÿ ðîçðàõóíê³â çà ãàç.

“Îïàëþâàëüíèé ñåçîí çàê³í÷èâñÿ, ³ âñ³ ò³ ãðîø³, îäåð-
æàí³ çà ãàç, âîíè íå âèêîðèñòîâóþòü — öå éäå ïëþñîì.
Êîøòè ïîòð³áíî ñïðÿìîâóâàòè íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâà-
íîñò³ é íå ðîçïîâ³äàòè ïðî áîðã 900 ç ãàêîì ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. ² í³êîãî íå òðåáà ëÿêàòè”,— ââàæàº âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, çàáîðãîâàí³ñòü 300
ìëí ãðí êîìïàí³ÿ çðîáèëà øòó÷íî. Âîíà íå ïðîïëà÷óâà-

ëà çà ãàç “åëåêòðè÷íèé” òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â. Âîäíî÷àñ
íå ïåðåðàõîâóâàëà ãðîøåé â³ä ìåøêàíö³â ³ çà ãàç “òåïëî-
âèé”.

“Áîðã “Êè¿âåíåðãî” ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 450 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü, ç íèõ 60 ì³ëüéîí³â — çàáîðãîâàí³ñòü ³íøèõ
ï³äïðèºìñòâ, ³ ëèøå 400 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü — öå áîðã çà
“òåïëîâèé” ãàç”,— ïîÿñíèâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå êîìåðö³éíèé äèðåêòîð ÀÅÊ “Êè-
¿âåíåðãî” Ñåðã³é ×åõ çàÿâèâ ïðî áîðãè êîìïàí³¿ á³ëüøå
í³æ 900 ìëí ãðí. ×åðåç öå 20—21 êâ³òíÿ ó ñòîëèö³ â³ä-
êëþ÷èëè êîòåëüíþ “Äí³ïðîâîäñüêà”. Ï³çí³øå ïîäà÷ó ãà-
çó çóïèíèëè íà êîòåëüíþ “Íèâêè”. Áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè òî-
ä³ çàëèøèëèñü ñîòí³ áóäèíê³â, ë³êàðí³ òà äèòñàäêè. Çâà-
æàþ÷è íà ïðîáëåìó, íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòà-
òè ïðîãîëîñóâàëè çà çíÿòòÿ ìîðàòîð³þ íà ï³äâèùåííÿ ö³í
íà ïîñëóãè ÆÊÃ, çîêðåìà íà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ
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Êâàðòèðè ï³ëüãîâèêàì — 
çà ï³âö³íè

Ïðèäáàòè æèòëî çà ïîëîâèíó ¿¿ âàðòîñò³ çìî-
æóòü ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ êèÿí, êîòð³ ïåðåáóâàþòü
íà êâàðòèðíîìó îáë³êó. Ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ
¿õí³õ æèòëîâèõ óìîâ ì³ñüêà âëàäà çàòâåðäèëà
Ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ êâàðòèð äëÿ áàãàòîä³òíèõ ñ³-
ìåé òà ³íøèõ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí ç
îïëàòîþ 50 % âàðòîñò³ êâàðòèð. Â³äïîâ³äíå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Äëÿ ïå-
ðåäà÷³ ïîìåøêàíü áóäå âèêîðèñòàíî ÷àñòèíó
êâàðòèð, ÿê³ íàäõîäÿòü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³ä çàáóäîâíèê³â ó
ðàõóíîê âèçíà÷åíîãî âèä³ëåííÿ ïëîù³ â ïî-
ðÿäêó âçàºìîðîçðàõóíê³â. Îäåðæàòè êâàðòèðó çà
ï³âö³íè çìîæóòü ãðîìàäÿíè, ÿê³ çã³äíî ³ç çàêî-
íîäàâñòâîì âèçíàí³ òàêèìè, ùî ïîòðåáóþòü
ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ òà ïåðåáóâàþòü íà
êâàðòèðíîìó îáë³êó çà êàòåãîð³ºþ “áàãàòîä³òí³
ñ³ì’¿”, àáî ³íø³ ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí, òà
äàëè çãîäó íà îïëàòó 50 % âàðòîñò³ êâàðòèðè

Ñòîëèöÿ ñòàíå ÿñêðàâ³øîþ
360 ïàì’ÿòîê êóëüòóðè îñâ³òëþâàòèìóòü óíî-

÷³. ¯õ ïåðåë³ê óæå çàòâåðäæåíî. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Ñåðã³é
Áðîíåâèöüêèé. “Ìè ðîçðîáèëè çîíóâàííÿ
ñâ³òëîâîãî íàâàíòàæåííÿ “Ñâ³òëîâèé ïëàí ì³ñ-
òà”, Ïðîãðàìó ç îñâ³òëåííÿ äîð³ã, ìîñò³â, áó-
äèíê³â, ïàì’ÿòîê íà 2009—2011 ðîêè”, — ïî-
â³äîìèâ â³í. Ïåðøî÷åðãîâî õóäîæíüîãî îñâ³ò-
ëåííÿ ïîòðåáóþòü 85 îá’ºêò³â. Íà ïî÷àòîê 2009
ðîêó âæå âèêîíàíî ðîáîòè ç õóäîæíüîãî îñ-
â³òëåííÿ 31 îá’ºêòà. “ßê³ñòü õóäîæíüîãî ³
ôóíêö³îíàëüíîãî îñâ³òëåííÿ ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà º îçíàêîþ ðîçâèòêó ñòîëèö³ ÿê ñó÷àñíî-
ãî ºâðîïåéñüêîãî ì³ñòà. Ïðî êðàñó îñâ³òëåíî-
ãî öåíòðà ñòîëèö³ çãàäóâàòèìóòü òóðèñòè, ùî
ïðè¿äóòü íà ªâðî-2012 äî íàøîãî ì³ñòà”, — çà-
çíà÷èâ ïàí Áðîíåâèöüêèé

Òðóäÿùèì ïîäÿêóâàëè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

До 13 травня столиці під-
рах ють приблизн іль ість в -
личних тварин. Та е дор чення
дала перший заст пни олови
КМДА Ірена Кільчиць а. Рах ва-
тим ть біля б дин ів, ш іл, дит-
сад ів, на рин ах, підприєм-
ствах та пар ах. З одом на
оле ії виріш ватим ть, що ро-
бити з соба ами. З почат ро-

вони по сали 1323 жителів
столиці.

Ó â³âòîðîê ó ÊÌÄÀ â³äáóëàñÿ ÷åðãîâà
íàðàäà ùîäî ïðîáëåìè áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí ó ñòîëèö³. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
àäì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà âêîòðå çà-
çíà÷èëà, ùî ñèòóàö³ÿ º íåêîíòðîëüîâàíîþ.

“Íà ïðîáëåìó çâåðíóâ óâàãó âæå é Ïðå-
çèäåíò. Âóëè÷í³ ñîáàêè á³ãàþòü íàâ³òü ïî-
áëèçó Ñåêðåòàð³àòó”, — ðîçïîâ³ëà ÷èíîâ-
íèöÿ. Ó òîé æå ÷àñ, ñê³ëüêè ñàìå ó ì³ñò³
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, äîñ³ íåâ³äîìî.
Ðàéàäì³í³ñòðàö³ÿì áóëî äîðó÷åíî ÷åðåç
ÆÅÊè äî 24 êâ³òíÿ ç³áðàòè ³íôîðìàö³þ
ïðî ¿õíþ ê³ëüê³ñòü íà òåðèòîð³¿, ùî ïðè-
ëåãëà äî àäì³í³ñòðàö³é. Ó äåâ’ÿòè ðàéî-
íàõ, îêð³ì Äåñíÿíñüêîãî, íàðàõóâàëè àæ
2410 ïñ³â. Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí â³äçâ³-
òóâàâ ïðî 76 ñîáàê, Îáîëîíñüêèé ïðî 98,
íàéá³ëüøå íàðàõóâàëè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó —

500 ñîáàê. “ßêáè öå ñïðàâä³ áóëî ïðàâ-
äîþ, òî ïðîáëåìè íå ³ñíóâàëî á. Ìè á öèõ
ñîáà÷îê â³äëîâèëè ³ ïîñåëèëè ó ïðèòóë-
êè ï³ñëÿ ñòåðèë³çàö³¿. Ïðîòå ðåàë³¿ çîâñ³ì
³íø³”, — âïåâíåíà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Ãîëîâíèé âåòåðèíàðíèé ë³êàð Êèºâà
Ëþäìèëà Îëåéíèê êàæå, ùî ïñ³â çíà÷íî
á³ëüøå. “Äâà ðîêè íå ïðîâîäèëè åâòàíà-
ç³¿. Ñîáàêè ðîçìíîæóâàëèñÿ. Íèí³ ¿õ ðîç-
ãóëþþòü ö³ë³ çãðà¿. Ñüîãîäí³ ìîæíà ãîâî-
ðèòè ïðî ê³ëüê³ñòü ó 30—50 òèñÿ÷”, — êà-
æå ïàí³ Îëåéíèê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, êð³ì ìî-
ðàëüíèõ òà ô³çè÷íèõ òðàâì, âóëè÷í³ ñîáà-
êè ñòàíîâëÿòü ñåðéîçí³øó çàãðîçó. “Ïîïó-
ëÿö³ÿ ¿õ — öå íå ò³ëüêè íåáåçïåêà ñêàçó,
à é ðåçåðâóàð ³íôåêö³éíèõ õâîðîá ÿê òî
ëåïòîñï³ðîç, ãëèñòí³ òà øê³ðí³ çàõâîðþ-
âàííÿ”, — çàçíà÷èëà ë³êàð. Íà äóìêó ñïå-
ö³àë³ñòà, ÿêùî íå âæèòè çàõîä³â, âîíè ìî-
æóòü ñïðè÷èíèòè ñïðàâæíþ êàòàñòðîôó.

Ùîäíÿ çàãðîçà ñòàº âñå ðåàëüí³øîþ. Çà
ñëîâàìè ãîëîâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ñòî-
ëèö³ Àíàòîë³ÿ Ïîíîìàðåíêà, çà ÷îòèðè ì³-
ñÿö³ âîíè ïîêóñàëè 1323 ìåøêàíö³â. Öå
á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíó-
ëîãî ðîêó. Ëèøå çà êâ³òåíü ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ áåçïðèòóëüí³ ïñè ïîêóñàëè 39
êèÿí, ç ÿêèõ 14 — ä³òè. Çà ñëîâàìè ë³êà-
ð³â, öå ëèøå ïî÷àòîê, àäæå ï³ê çâåðíåíü
êèÿí ïðèïàäàº íà ÷àñ íàðîäæåííÿ öóöå-
íÿò. Òîä³ ñîáàêè íàéàãðåñèâí³ø³. Âæå âë³ò-
êó ìîæíà î÷³êóâàòè íà ìàñîâ³ çâåðíåííÿ
çà àíòèðàá³÷íèì ùåïëåííÿì. “Íàâ³òü ï³ñ-
ëÿ ñòåðèë³çàö³¿ ñîáàê íå ìîæíà ïîâåðòàòè
íàçàä ó ì³ñüêå ñåðåäîâèùå. Àäæå âîíè º
ðîçïîâñþäæóâà÷àìè ³íôåêö³é. Ó Ìîñêâ³ ¿õ

âèâîçÿòü çà ìåæ³ ì³ñòà”, — ðîçïîâ³â Àíà-
òîë³é Ïîíîìàðåíêî.

Òèì ÷àñîì ñåðåä ôàõ³âö³â º é ïðèõèëü-
íèêè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí øëÿõîì ãóìàííî¿ åâòàíàç³¿.
“ß ïîáóâàëà ó 20 êðà¿íàõ. Òàì íåìàº óò-
ðèìàííÿ òâàðèí ó ìóí³öèïàëüíèõ ïðè-
òóëêàõ. Òðèìàþòü 10—14 äí³â, ÿêùî äëÿ
òâàðèíè íå çíàõîäèòüñÿ íîâîãî ãîñïîäà-
ðÿ ÷è ¿¿ íå çàáèðàþòü çàõèñíèêè òâàðèí,
òî òîä³ çàñòîñîâóþòü áåçáîë³ñíó, ñïðàâä³
ãóìàííó åâòàíàç³þ”, — ðîçïîâ³ëà ãîëîâà
Àñîö³àö³¿ ñïåö³àë³ñò³â âåòåðèíàðíî¿ ìå-
äèöèíè Îêñàíà Ðóäü. Çà ¿¿ ñëîâàìè, òâà-
ðèíàì êîëÿòü íàðêîç ³ âîíè ïðîñòî çàñè-
íàþòü. “ß íå ââàæàþ, ùî ïîð³çàíà, ïî-
êàë³÷åíà ñîáàêà, ÿêà ïîò³ì íåäî¿äàº, ³ íà
ÿêó ÷åêàº ñìåðòü íà äîðîç³ — öå ãóìàí-
íî”, — çàÿâèëà ïàí³ Ðóäü.

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàÿâèëà, ùî íàðàç³
íå éäåòüñÿ ïðî ìåòîäè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîá-
ëåìè. ¯õ îáãîâîðÿòü íà êîëåã³¿ ÊÌÄÀ 15
òðàâíÿ îäðàçó ï³ñëÿ ñâÿò. “Ïåðø í³æ ðîç-
â’ÿçóâàòè ïðîáëåìó, ìè ìàºìî çíàòè ¿¿
ìàñøòàáè. Òîìó äî 13 òðàâíÿ ó íàñ ïî-
âèííà áóòè ïîâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ê³ëü-
ê³ñòü òâàðèí íà âóëèöÿõ ì³ñòà”,— çàçíà-
÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Îñê³ëüêè
ñîáàêè ðîçãóëþþòü íå ëèøå á³ëÿ áóäèí-
ê³â, à é ó ë³ñîïàðêîâ³é çîí³, íà ðèíêàõ,
êëàäîâèùàõ, òåðèòîð³ÿõ ï³äïðèºìñòâ äî-
ðó÷åííÿ ïðîâåñòè ï³äðàõóíîê îäåðæàòü
íå ëèøå ÆÅÊè, à é óñ³ ïðîô³ëüí³ óïðàâ-
ë³ííÿ. Çîêðåìà, óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ìàþòü
ïîâ³äîìèòè, ñê³ëüêè ñîáàê á³ëÿ øê³ë òà
äèòñàäê³â
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Ïðèâ³òàííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
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Доро і мої ияни!

Прийміть найщиріші вітання з на оди свята
Весни та Праці!
У ці весняні дні світ наповнюється світлими

поч ттями, новими планами, ми впевненіше ди-
вимось майб тнє. З Першотравнем ми по-
в’яз ємо надії на раще і добрі зміни. Цей день,
я і раніше, дає нам оптимізм, зм ш є відч ти
себе частиною єдино о ціло о, частиною с -
спільства, йо о історії.
1 Травня — свято всіх, хто своєю щоденною

працею створює завтрашній день, процвітання
і бла опол ччя столиці У раїни та раїни за а-
лом. Чесна, добросовісна праця — запор а
спішно о розвит б дь-я о о с спільства. Лю-
дина праці, хоча б я ій ал зі вона працюва-
ла, засл ов є найщирішої пошани та захоп-
лення.
Доро і ияни! Майб тнє нашо о пре расно-

о міста, йо о соціальний і е ономічний розви-
то залежать сьо одні від ожно о з нас. І роз-
в’язати проблеми, я і нині є, ми зможемо ли-
ше завдя и повся денній, ефе тивній праці та
самовіддачі.
Бажаю сім вам, вашим рідним і близь им

арно о настрою, міцно о здоров’я, щастя і бла-
опол ччя, певненості в завтрашньом дні.
Успіх , радості, натхнення та сил вам для здійс-
нення всіх планів і починань. Нехай арний вес-
няний настрій не залишає вас протя ом ро !

З пова ою
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий
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Ðàç ñîáàêà, äâà ñîáàêà
Çà òðàâíåâ³ ñâÿòà ó ì³ñò³ ïåðåðàõóþòü áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Почесні рамоти Кабінет Мініс-
трів У раїни одержали вчора
шістнадцять иян. Із побажан-
ням "мно ая літа" стінах мерії
відзна и з на оди Міжнародно о
дня солідарності тр дящих вр -
чив ви он вач обов’яз ів місь о-
о олови Анатолій Гол бчен о.

Â³äçíàêè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà
îñîáèñòèé âíåñîê ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèé ðîçâèòîê ñòîëèö³ îäåðæàëè â÷îðà

ø³ñòíàäöÿòü æèòåë³â ñòîëèö³. Ó ñò³íàõ ìå-
ð³¿ ¿õ â³òàâ ³ç Ì³æíàðîäíèì äíåì ñîë³äàð-
íîñò³ òðóäÿùèõ òà âðó÷àâ ïî÷åñí³ ãðàìî-
òè âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ì³ñüêîãî ãîëîâè
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. “ß ïèøàþñÿ òèì,
ùî ìàéæå 50 ðîê³â áðàâ ó÷àñòü ó âñ³õ ïà-
ðàäàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ ñîë³äàðíîñò³ òðó-
äÿùèõ, — ïî÷àâ ñâîº â³òàëüíå ñëîâî ïàí
Ãîëóá÷åíêî. — Äóìàþ, ùî öå ñâÿòî ïî-
âèííî çàëèøèòèñÿ ó ïàì’ÿò³ êîæíîãî”. Çà
éîãî ñëîâàìè, äóæå ïðèêðî, ùî íèí³ º
áàãàòî ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ êàæóòü, ùî
öüîãî íå ïîòð³áíî ðîáèòè. “Âè ñüîãîäí³
º ïðèêëàäîì äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè”, — íà-
ãîëîñèâ â³í.

Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ ïðàö³âíèê³â —
ïåäàãîãè, â³éñüêîâîñëóæáîâö³, äèðèãåíò,

íàóêîâ³ ñï³âðîá³òíèêè, áóä³âåëüíèêè,
âåòåðàíè. Á³ëüø³ñòü ìàþòü çà ïëå÷èìà
áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ. Íà ãðóäÿõ
ó íèõ âèáëèñêóþòü ìåäàë³. Àëå íå ëèøå
çà ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ñóìë³íí³ ïðà-
ö³âíèêè îäåðæàëè ÷èñëåíí³ â³äçíàêè.
Áàãàòî ç íèõ áðàëè ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³-
ÿõ, çàõèùàþ÷è Â³ò÷èçíó. Òîìó êîðèñòó-
þ÷èñü íàãîäîþ, ïàí Ãîëóá÷åíêî ïðèâ³-
òàâ ¿õ ³ ç Äíåì Ïåðåìîãè. “ß õî÷ó ïðè-
â³òàòè ç öèì ñâ³òëèì ñâÿòîì óñ³õ òèõ,
õòî ïðàöþº ³ ïðîæèâàº íà òåðåíàõ êî-
ëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ³ âñ³õ ëþ-
äåé, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó áîðîòüá³ ïðîòè
ôàøèçìó, ïîáàæàòè äîâãèõ ðîê³â æèò-
òÿ, ùàñòÿ ³ çäîðîâ’ÿ”, — ñêàçàâ âèêîíó-
âà÷ îáîâ’ÿçê³â ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ø³ñòíàäöÿòü êèÿí îäåðæàëè íàãîðîäè Êàáì³íó
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Íàòàë³ÿ ØÒÀËÒÎÂÍÀ: “Íà ðèíêó ñüîãîäí³
äóæå æîðñòêèìè ñòàëè âèìîãè 
äî ïîçè÷àëüíèêà”
Êåð³âíèê ïðîåêòó Maanimo.com ïðî äèíàì³êó íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ êðà¿íè
Попри незначне по ра-
щення е ономічної дина-
мі и в У раїні, розрахов -
вати на стабілізацію бан-
івсь о о се тор не до-
водиться. Адже сит ація
в рай хит а: бан и про-
довж ють підрахов вати
збит и, дешевих оштів
не вистачає, а донедавна
висо олі відний редит-
ний рино пра тично за-
вмер. Водночас, бан и
зм шені піднімати став и
по депозитам, с ороч ва-
ти редитні про рами та
спе лювати валютою —
єдиним джерелом при-
б т ів сьо одні. Про те,
я сит ація розвивати-
меться надалі, "Хрещати-
" розповіла ерівни

одно о з фінансових пор-
талів раїни.

— ßê³ çàðàç îáñÿãè àâòîêðåäèòó-
âàííÿ íà ðèíêó â Óêðà¿í³?

— Îáñÿãè äóæå ñêîðîòèëèñÿ
îñîáëèâî ç áîêó áàíê³â, çàðàç íà
ðèíêó ïðèñóòí³ ëèøå 5 áàíê³â,
ÿê³ ãîòîâ³ âèäàòè êðåäèò. Â ö³ëî-
ìó, ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ïîÿâó àâ-
òîäèëåð³â, ÿê³ çàö³êàâëåí³ â ïðî-
äàæó ñâî¿õ àâòîìîá³ë³â òà ïðîïî-
íóþòü íèæ÷ó ïðîöåíòíó ñòàâêó
òà îáñÿãè êîì³ñ³éíèõ çáîð³â. Ñüî-

ãîäí³ ð³âåíü áàíê³âñüêèõ êîì³ñ³é-
íèõ ñòàíîâèòü áëèçüêî 5 %, â àâ-
òîñàëîíàõ ðàçîâà êîì³ñ³ÿ ñòàíî-
âèòü 1,5 %. Íàñïðàâä³ æ ñóòòºâà
ð³çíèöÿ íå â ð³âíÿõ êîì³ñ³é, à â
ñàì³é ïðîöåíòí³é ñòàâö³. Òàê, çà

äàíèìè àíàë³òèê³â ðèíêó, ñåðåä-
íÿ áàíê³âñüêà ñòàâêà ñòàíîâèòü
25—30 %, ïðè öüîìó ëèøå îäèí
áàíê éäå íà âàëþòí³ êðåäèòè.
Âîäíî÷àñ â àâòîñàëîíàõ â³äñîò-
êîâà ñòàâêà çíèæåíà âäâ³÷³. Íà

ðèíêó ñüîãîäí³ äóæå æîðñòêèìè
ñòàëè âèìîãè äî ïîçè÷àëüíèêà,
âðàõîâóþòüñÿ ëèøå îô³ö³éí³ äî-
õîäè. Òàê, ùå ðàí³øå ìîæíà áó-
ëî ïîêàçóâàòè äîâ³äêó ïðî íåîô³-
ö³éí³ äîõîäè — ³ áàíê éøîâ íà
ïîñòóïêè, çàðàç òàêîãî âæå íå-
ìàº.

— ßêà ñêëàäàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ íà
ðèíêó áàíê³âñüêèõ äåïîçèò³â?

— Ìîæíà ñêàçàòè, ùî íàéá³ëü-
ø³ îáñÿãè äåïîçèòíèõ ïðîïîçè-
ö³é ïðèïàäàþòü íà ãðèâíåâ³ âàð³-
àíòè. Íàéá³ëüøèì ïîïèòîì ó íà-
ñåëåííÿ êîðèñòóþòüñÿ êîðîòêî-
ñòðîêîâ³ äåïîçèòè, íà 3—6 ì³ñÿ-
ö³â. Íà æàëü, äîâ³ðà äî áàíê³â
çíèçèëàñÿ, âæå ç ïî÷àòêó 2009 ðî-
êó ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ äóæå êîðîò-
êîñòðîêîâ³ âàð³àíòè âêëàä³â: òèæ-
íåâ³ — äî îäíîãî ì³ñÿöÿ. Âæå
áëèçüêî 20 áàíê³â íà óêðà¿íñüêî-
ìó ðèíêó ïðîïîíóþòü òàê³ ïðî-
äóêòè, â³äïîâ³äíî ïðîöåíòíà ñòàâ-
êà ïî íèì ñòàíîâèòü 20—25 %.

— Â ÿê³é âàëþò³ âè á ïîðàäèëè
òðèìàòè ñâî¿ äåïîçèòè?

— Êîíêðåòí³ ïîðàäè äàâàòè
ñêëàäíî, á³ëüø³ñòü ïðàâèëüíèõ
ñòðàòåã³é ïîëÿãàº â ðîçïîä³ëåíí³
êîøò³â âêëàä³â â ð³çíèõ âàëþòàõ.

— Â ÿêèõ áàíêàõ íàéá³ëüø íà-
ä³éíî òðèìàòè çàîùàäæåííÿ?

— Ñàìîñò³éíî âèçíà÷èòè ïëà-
òîñïðîìîæí³ñòü áàíêó çâè÷àéíî-
ìó ãðîìàäÿíèíó ïðàêòè÷íî íå-
ìîæëèâî. Â ö³ëîìó ìîæíà îð³ºí-
òóâàòèñÿ íà ðåéòèíãè áàíê³â, ÿê³

äàº ÍÁÓ, áàãàòî ãðîìàäÿí çâåð-
òàº óâàãó íà òå, ùî êàæóòü áëèçü-
ê³ òà ðîäè÷³. Òàêîæ âàðòî äèâè-
òèñÿ íà òå, íàñê³ëüêè ïðîçîðèì º
áàíê, ÿêèé ð³âåíü äîñòóïíîñò³ ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü áàíêó.

— Êîëè ìîæíà î÷³êóâàòè “ðîç-
ìîðîæåííÿ” êðåäèòíîãî ðèíêó êðà-
¿íè?

— Çâ³ñíî, áàãàòî ùî áóäå çà-
ëåæàòè â³ä ñòàá³ë³çàö³¿ ìàêðîñè-
òóàö³¿ â Óêðà¿í³, â³ä øâèäêîñò³
ïîâåðíåííÿ äîâ³ðè äî áàíê³â ó
íàñåëåííÿ, âèä³ëåííÿ òðàíøó
ÌÂÔ. Çà ïðîãíîçàìè àíàë³òè-
ê³â, íîðìàë³çàö³ÿ ñèòóàö³¿ î÷³-
êóºòüñÿ íà ðàí³øå, í³æ ó òðåòüî-
ìó-÷åòâåðòîìó êâàðòàëàõ ïîòî÷-
íîãî ðîêó.

— ßêå âàøå ñòàâëåííÿ äî äåïî-
çèòíèõ á³ðæ?

— ¯õíÿ ïîÿâà âèêëèêàíà òèì,
ùî ñïîæèâà÷ ãîòîâèé âèêîðèñ-
òîâóâàòè ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿,
ìåðåæó ²íòåðíåò äëÿ îáì³íó ³í-
ôîðìàö³ºþ òà âèð³øåííÿ ñâî¿õ
ïðîáëåì. Òàêà ôîðìà ìîæå äàòè
ìîæëèâ³ñòü çàÿâèòè ïðî ñâ³é
ïðîáëåìíèé äåïîçèò, çâ³ñíî, çà-
ïëàòèâøè çà òå ñâîþ ö³íó.

— ßêà ïåðñïåêòèâà öüîãî ³íñòè-
òóòó íà ðèíêó?

— Äóìàþ, ùî ïåâí³ ïåðñïåêòè-
âè íà íàéáëèæ÷³ ï³âðîêó ìîæíà
ïîáà÷èòè

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”

Äåïîçèòí³ íàäïðèáóòêè
â³äõîäÿòü ó ìèíóëå
Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ äåïîçèòí³ ñòàâêè çíèçèëèñÿ 
â ìåæàõ 2 %
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Протя ом останньо о мі-
сяця депозитні став и в
бан ах знизилися в ме-
жах 2 %. Це з мовило
зниження дохідності бан-
івсь их депозитів. За
словами аналіти ів, пі
найвищих ставо із депо-
зитних од же мин в.
І надалі вони зниж вати-
м ться. Адже за альна
динамі а рин бан ів-
сь их посл стабіліз ва-
лася.

Ðàçîì ³ç ñòàòèñòèêîþ Íàöáàí-
êó, ÿêèé êîíñòàòóâàâ çíèæåííÿ
â³äòîêó êîøò³â ³ç áàíê³âñüêîãî
ñåêòîðó, áàíêè ïî÷àëè êîðåãóâà-
òè ñâîþ ïîë³òèêó íà äåïîçèòíî-
ìó ðèíêó. Â ìèíóëîìó ì³ñÿö³ îá-
ñÿãè äåïîçèòíèõ âêëàä³â íàñåëåí-
íÿ çìåíøèëèñÿ ëèøå íà 4,9 ìëðä
ãðí (2,5 % â³ä óñ³õ âêëàä³â.—
“Õðåùàòèê”), â òîé ÷àñ ÿê ó ëþ-
òîìó — íà 11,4 ìëðä ãðí (5,5 %).

Ðîçì³ð ñåðåäíüî¿ ñòàâêè íà
áàíê³âñüê³ äåïîçèòè ñòàíîì íà 
27 êâ³òíÿ âñòàíîâëåíî íà ð³âí³ 

19 % ð³÷íèõ. “Ô³íàíñèñòè âïåð-
øå çà òðèâàëèé ïðîì³æîê ÷àñó
ñòàëè çíèæóâàòè ìàêñèìàëüí³ äî-
õ³äíîñò³ ç ãðèâíåâèõ âêëàä³â: ïî
òðèì³ñÿ÷íèì äåïîçèòàì âîíè
âïàëè îäðàçó äî 1,5 â³äñîòêà ð³÷-
íèõ (äî 28 â³äñîòê³â ð³÷íèõ)”,—
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” áàíê³â-
ñüêèé àíàë³òèê Ïàâëî Áîðòíèêîâ.

Âîäíî÷àñ äåùî ï³äâèùèëèñÿ
ñòàâêè íà äåïîçèòè ó âàëþò³. Ïî
âêëàäàì íà 3 ì³ñÿö³ âîíè ï³äâèùè-
ëèñÿ íà 0,2 % ð³÷íèõ (äî 11,2 %
ð³÷íèõ), íà 6 ì³ñÿö³â — íà 0,12 %
ð³÷íèõ (äî 11,57 % ð³÷íèõ), íà 9 ì³-
ñÿö³â — íà 0,25 % ð³÷íèõ (äî 
11,75 % ð³÷íèõ). Íå çì³íèëèñÿ ñòàâ-
êè âêëàä³â íà 12 ì³ñÿö³â — 12 % ð³÷-
íèõ. “Îäíàê ìàêñèìàëüíà äîõ³ä-
í³ñòü òðèì³ñÿ÷íèõ äåïîçèò³â âïàëà
íà 0,23 â³äñîòêà ð³÷íèõ (äî 17 â³ä-
ñîòê³â ð³÷íèõ), à øåñòè-, äåâ’ÿòè-
òà äâàíàäöÿòèì³ñÿ÷íèõ äåïîçèò³â
âñòàíîâèëàñÿ íà ïîïåðåäí³õ ð³â-
íÿõ — 18 â³äñîòê³â, 19 òà 19,5 â³ä-
ñîòêà ð³÷íèõ”,— çàçíà÷èëà “Õðå-
ùàòèêó” äèðåêòîð ïîðòàëó Maani-
mo. com Íàòàë³ÿ Øòàëòîâíà.

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ
çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü äåïîçèòíèõ
ïðîãðàì áàíê³â. Òàê, ñòàíîì íà
27 êâ³òíÿ öüîãî ðîêó 101 óêðà¿í-
ñüêèé áàíê ïðîïîíóâàâ ñâî¿ì êë³-
ºíòàì àæ 10111 äåïîçèòíèõ ïðî-

ïîçèö³é. Öå íà 1044 ïðîïîçèö³¿
á³ëüøå, í³æ ñòàíîì íà 30 áåðåç-
íÿ. Á³ëüø³ñòü öèõ äåïîçèòíèõ
ïðîãðàì (3662) áóëî ïðèñâÿ÷åíî
âêëàäàì ó ãðèâíÿõ, 3343 — âêëà-
äàì ó äîëàðàõ òà 3106 — â ºâðî-
âàëþò³.

“Íàðàç³ áàíêè ñòàëè çàêðèâàòè
òàê çâàí³ êîðîòê³ äåïîçèòí³ ïðî-
ãðàìè, à òàêîæ ïî÷àëè àêòèâíî
âïðîâàäæóâàòè ïðîãðàìè íà äîâ-
ãèé òåðì³í. Êð³ì òîãî, íàðàç³ äå-
ïîçèòí³ ñòàâêè íà ì³æáàíêó çíè-
çèëèñÿ äî 1-2 â³äñîòê³â, ó òîé ÷àñ
ÿê ùå â ìèíóëîìó ðîö³ ö³ ñòàâêè
áóëè íà ð³âí³ 100 â³äñîòê³â ð³÷-
íèõ, òîáòî ïîòðåáè â ãðîøàõ ó
áàíê³â íàðàç³ íåìàº”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” ðàäíèê ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ “Óêðãàçáàíêó” Îëåê-
ñàíäð Îõðèìåíêî. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, äåïîçèòí³ ñòàâêè ìîãëè á ñòà-
á³ëüíî çàëèøàòèñÿ íà ïîïåðåä-
íüîìó ð³âí³ ó ðàç³, ÿêáè áàíêè
ìàñîâî ïî÷àëè á ïîâåðòàòè ãðî-
ø³ âêëàäíèêàì. “Óò³ì, ðîçðàõîâó-
âàòè íà ìàñîâó âèäà÷ó áàíêàìè
ãðîøåé âêëàäíèêàì íàðàç³ íå
âàðòî”,— ñêàçàâ â³í. Òîìó íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ìîæíà î÷³êóâàòè
çíèæåííÿ ñòàâîê íà äåïîçèòè íà
êîðîòêèé òåðì³í, à ñòàâêè çà äîâ-
ãîñòðîêîâèìè äåïîçèòíèìè äî-
ãîâîðàìè ñóòòºâî íå çì³íÿòüñÿ
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За рите а ціонерне товариство "Страхова омпанія
"Кредо-Класи " (надалі - "Товариство")

Повідомляє, що 18 червня 2009 ро , об 11.00, за адресою: м. Київ,
в л. Рейтарсь а, б д. 37 відб д ться чер ові за альні збори а ціонерів

Порядо денний
1. Затвердження фінансових рез льтатів Товариства за 2008 рі .
2. Затвердження Стат т Товариства новій реда ції.
Реєстрація часни ів — з 10.00 до 10.45 18 червня 2009 ро за

місцем проведення зборів. Для реєстрації а ціонерам необхідно
пред'явити паспорт, а представни ам а ціонерів — додат ово потрібно
надати довіреність, оформлен з ідно з вимо ами чинно о за онодавства
У раїни.
А ціонери Товариства мож ть ознайомитися із до ментами, що

стос ються поряд денно о, за адресою: м. Київ, в л. Рейтарсь а, 37,
з 10.00 до 16.30 робочі дні.
А ціонери Товариства повноважені пропон вати в лючення

додат ових питань до поряд денно о не пізніше, ніж за 30 днів до дати
проведення За альних зборів а ціонерів шляхом надіслання письмової
заяви на адрес Правління Товариства за адресою: м. Київ, в л.
Рейтарсь а, 37.
Телефон для довідо +38 (044) 230-99-30 Правління Товариства

За рите а ціонерне товариство "Страхова омпанія "УНІКА
Життя" (надалі - "Товариство")

Повідомляє, що 18 червня 2009 ро , об 11.00, за адресою: м. Київ,
в л. Рейтарсь а, б д. 37 відб д ться чер ові за альні збори а ціонерів

Порядо денний
1. Затвердження фінансових рез льтатів Товариства за 2008 рі .
2. Затвердження Стат т Товариства новій реда ції.
Реєстрація часни ів — з 10.00 до 10.45 18 червня 2009 ро за місцем

проведення зборів. Для реєстрації а ціонерам необхідно пред'явити
паспорт, а представни ам а ціонерів — додат ово потрібно надати
довіреність, оформлен з ідно з вимо ами чинно о за онодавства
У раїни.
А ціонери Товариства мож ть ознайомитися із до ментами, що

стос ються поряд денно о, за адресою: м. Київ, в л. Рейтарсь а, 37,
з 10.00 до 16.30 робочі дні.
А ціонери Товариства повноважені пропон вати в лючення

додат ових питань до поряд денно о не пізніше, ніж за 30 днів до дати
проведення За альних зборів а ціонерів шляхом надіслання письмової
заяви на адрес Правління Товариства за адресою: м. Київ, в л.
Рейтарсь а, 37.
Телефон для довідо +38 (044) 230-99-30 Правління Товариства
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Ïîäîëàòè õâîðîáó ïë³÷-î-ïë³÷
Ìàìà 13-ð³÷íîãî Àíäð³ÿ Êîñÿ÷åíêà â³ä÷àéäóøíî â³äâîéîâóº ïðàâî íà æèòòÿ ñèíîâ³

“Ñêàçàòè, ùî òàêèé ä³àãíîç áóâ
äëÿ íàñ íà÷å ãð³ì ç ÿñíîãî íå-
áà”,— öå í³÷îãî íå ñêàçàòè. Òî-
ä³ õîò³ëîñÿ ïðîñòî âìåðòè,— ðîç-
ïîâ³äàº Îëåíà, ìàìà 13-ð³÷íîãî
Àíäð³ÿ. Ó òðàâí³ ìèíóëîãî ðîêó
â ¿¿ ñèíà ë³êàð³ âèÿâèëè îñòåîñàð-
êîìó ïðàâîãî ïëå÷à. Ðîçïî÷èíà-
ëîñÿ óñå, ÿê ³ â ³íøèõ ðîäèí,
ïðàêòè÷íî ç í³÷îãî. ² ïðî íåáåç-
ïåêó, çâ³ñíî æ, í³õòî é ïîäóìà-
òè íå ì³ã. Çà ñëîâàìè Îëåíè, Àí-
äð³éêî ïî÷àâ ñêàðæèòèñÿ íà á³ëü
ó ðóö³. À îäíîãî äíÿ, ãðàþ÷èñü
ç³ ñâî¿ì ìîëîäøèì áðàòèêîì,
çëàìàâ ðóêó.

— ß â³äâåëà ñèíà äî ë³êàðÿ,
ÿêèé íàïðàâèâ íàñ äî... îíêîëî-
ãà. Òàê, âëàñíå, âñå é ïî÷àëîñÿ.
² æèòòÿ íàøå ïåðåâåðíóëîñÿ,—
ðîçïîâ³äàº äàë³ Îëåíà.— ß ëåäâå
ïåðåæèëà öþ çâ³ñòêó ðàçîì ç³ ñâî-
¿ì ñèíîì. Íàâ³òü íàìàãàëàñÿ íà-
êëàñòè íà ñåáå ðóêè.

Ìàìà ç ñèíîì îïèíèëèñÿ â ²í-
ñòèòóò³ ðàêó, äå õëîï÷èê ïî÷àâ
ïðîõîäèòè ïåðøó â ñâîºìó æèò-
ò³ “õ³ì³þ”. Óñ³ ïðîöåäóðè äàþòü-
ñÿ Àíäð³ºâ³ äóæå òÿæêî — â³ä õ³-
ì³îòåðàï³¿ éîìó ñòàº çëå, éîãî ïî-
ñò³éíî íóäèòü, ÷åðåç ùî â³í íå-
ðâóº. Äî òîãî æ, ÿê ðîçïîâ³äàº
ìàìà, õëîï÷èíà é òàê íåãîâ³ðêèé,
óñå òðèìàº â ñîá³. À õâîðîáà ëè-
øå ïîñèëèëà éîãî â³ä÷óæåí³ñòü.
Â³í ìàéæå í³ ç êèì íå ðîçìîâ-
ëÿº. Íèí³ ìàìà ç ñèíîì æèâóòü
ëèøå íàä³ºþ íà òå, ùî â íèõ óñå
áóäå ãàðàçä, àäæå âîíè áà÷èëè,
ÿê ä³òëàõè îäóæóâàëè é íàçàâæäè
çàëèøàëè ë³êàðíÿí³ ñò³íè.

Ë³êóâàòèñÿ Àíäð³ºâ³ äîâîäèòü-

ñÿ îäíî÷àñíî é ó Õàðêîâ³, é ó
Êèºâ³. “Çâè÷àéíó õ³ì³þ” õëîïåöü
ïðîõîäèòü óäîìà, à íà âèñîêîäî-
çîâó ïðè¿æäæàº äî ñòîëèö³. Óæå
ó òðàâí³ â³í ðîçïî÷íå 6-é áëîê
õ³ì³îòåðàï³¿, ï³ñëÿ ÿêîãî çàïëà-
íîâàíà îïåðàö³ÿ ç âèäàëåííÿ ïëå-
÷îâî¿ ê³ñòêè òà âñòàíîâëåííÿ åí-
äîïðîòåçà.

ßê çàçíà÷àº Îëåíà, íàéá³ëü-
øîþ ïðîáëåìîþ äëÿ íèõ ³ç Àí-
äð³ºì íèí³ º â³äñóòí³ñòü ãðîøåé
íå ëèøå íà ë³êóâàííÿ, à íàâ³òü íà
ïðî¿çä òà ¿æó. Íà æàëü, í³õòî ç
äðóç³â íå ìîæå ¿ì äîïîìîãòè —
êðèçà çà÷åïèëà âñ³õ.

— ßêùî ïîòð³áíî áóäå êóïó-
âàòè ïðîòåç, íå çíàþ, ùî òîä³

ðîáèòèìó. Àäæå íà öå ïîòð³áíî
24 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, à â ìåíå òàêèõ
ãðîøåé íåìàº,— êàæå Îëåíà.

Àíäð³ºâ³ ç ìàìîþ äîâîäèòüñÿ
ñàìîòóæêè îïëà÷óâàòè “õ³ì³þ”.
Äî íåäóãè ñèíà Îëåíà ïðàöþâà-
ëà ñåñòðîþ-õàçÿéêîþ â ïñèõ³àò-
ðè÷í³é ë³êàðí³. Ç òðàâíÿ ì³ñÿöÿ
âäàëîñÿ îôîðìèòè íà Àíäð³ÿ

ïåíñ³þ — ïðèáëèçíî 500 ãðèâåíü.
Òåïåð ì³ñÿ÷íèé áþäæåò ðîäèíè
ñòàíîâèòü 1500 ãðèâåíü. À öå ñì³-
õîâèíí³ ãðîø³ äëÿ òîãî, àáè ë³-
êóâàòè òàêå çàõâîðþâàííÿ, ÿê
ðàê. Àäæå ÷àñîì òàêó ñóìó ìîæ-
íà âèòðàòèòè ïîâí³ñòþ çà îäèí
äåíü.

Äî òîãî æ ó Àíäð³ÿ ç 5 ðîê³â
íåìàº òàòà, áî áàòüêè ðîçëó÷å-
í³. Íèí³ äîïîìîãà áàòüêà
ïîëÿãàº ò³ëüêè â ì³çåðíèõ àë³-
ìåíòàõ — 300 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.
Ä³äóñÿ òà áàáóñ³ ç áîêó Îëåíè
âæå íåìàº â æèâèõ, òîæ ðîçðà-
õîâóâàòè íà áëèçüêèõ ³ ð³äíèõ
íå âèïàäàº. Ó ìàìè õëîï÷èêà íà
ñüîãîäí³ ëèøå ê³ëüêà äåñÿòè-
ãðèâíåâèõ êóïþð ó êèøåí³ òà
áîðã ó ðîçì³ð³ 1000 ãðí, à âîíè
íå ïðîéøëè ùå é ïîëîâèíè
âñüîãî “îíêîøëÿõó”.

ßê äîïîìîãòè Àíäð³þ:
Áàíê-îäåðæóâà÷: Ô³ë³ÿ Ãîëîñ³-

¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ¹ 5398
“Îùàäáàíêó” 53989999

ÌÔÎ: 320304
ªÄÐÏÎÓ: 02760525
Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à: òðàíçèò-

íèé ðàõóíîê — ¹ 29248003
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: Çàðàõó-

âàííÿ êîøò³â íà êàðòêó
¹ 2625750510954,

Îäåðæóâà÷: Êîñÿ÷åíêî Îëåíà
Àíàòîë³¿âíà, ²ÍÍ — 2868500803

Òåëåôîí ìàìè Îëåíè — 8
(067)710-22-51

Під от вала
Людмила КОЛБ,

спеціально для “Хрещати а”

1. «ПІСНЯ ПРО РУШНИК» (исп. Леонид Черновецкий)
2. «ДЫШИ» (исп. Леонид Черновецкий)
3. «ПРИДИ КО МНЕ» (исп. Стас Михайлов)
4. «ГУБЫ ТВОИ АЛЫЕ» (исп. Таисия Повалий)
5. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ» (исп. Александр Серов)
6. «КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ТОБОЙ» (исп. Кристина Орбакайте)
7. «ПАЛЬМА ДЕ МАЙОРКА» (исп. Михаил Шафутинский)
8. «СВЕЧА» (исп. Стас Михайлов)
9. «Я ЭТО ТЫ» (исп. Мурат Насыров)
10. «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН»

(исп. Ирина Аллегрова и Игорь Крутой)
11. «МЫ ВМЕСТЕ» (исп. Валерия)
12. «ПАРУС» (исп. Григорий Лепс)
13. «ВЫ ЛЕТИТЕ, ГОЛУБУШКИ!» (исп. Петлюра)
14. «БЫВШИЙ» (исп. Таисия Повалий)
15. «ТЕМНЫЕ ГЛАЗА» (исп. Стас Михайлов)

Ç³ðêè ïîäàðóþòü íàä³þ
Òóð ôîíäó “Äîáðîáóò ³ ºäí³ñòü” Óêðà¿íîþ 
ñòàðòóº â Êèºâ³

ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”, 23 òðàâíÿ íà
ãîëîâí³é ïëîù³ ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ áëàãîä³é-
íà àêö³ÿ “Ç³ðêè äàðóþòü íàä³þ”. Íà ìàéäàí
Íåçàëåæíîñò³ çàïðîñÿòü ä³òåé-³íâàë³ä³â, ÿêèì
ç³ðêè åñòðàäè òà â³äîì³ ëþäè âðó÷àòü îñî-
áèñòî íèìè ï³äãîòîâàí³ ïîäàðóíêè. Îðãàí³-
çàòîðîì àêö³¿ âèñòóïèëà äîáðî÷èííà îðãà-
í³çàö³ÿ “Äîáðîáóò ³ ºäí³ñòü”, ïî÷åñíèì ïðå-
çèäåíòîì ÿêî¿ º âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Öþ àêö³þ
íå ô³íàíñóþòü ç áþäæåòó — ¿¿ ïðîâåäóòü íà
áëàãîä³éí³ âíåñêè.

“Òå, ùî ïîòð³áíî ëþäÿì, ìîæíà ðîáèòè
íå ëèøå íà ðîáîò³, äå ìè âèð³øóºìî ïèòàí-
íÿ òåïëîïîñòà÷àííÿ, ðåìîíòó ìåðåæ, áóäèí-
ê³â. Äîáð³ ñïðàâè ìîæíà é òðåáà òâîðèòè
ïîçà ðîáîòîþ, âæå íå ÿê ïîñàäîâåöü, à ïðîñ-
òî ÿê ëþäèíà ç ÷óéíèì äî ÷óæî¿ á³äè ñåð-
öåì”,— êàæå Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî ðàçîì ³ç äðóçÿìè òà îäíîäóìöÿìè
äâà ðîêè òîìó ñòâîðèëè ãðîìàäñüêó îðãàí³-
çàö³þ, ÿêà âæå âñòèãëà âðÿòóâàòè æèòòÿ ìà-
ëåíüê³é ä³â÷èíö³, ùî ìàëà ïîòðåáó â äîðî-

ã³é îïåðàö³¿, à òàêîæ îáëàøòóâàëè ðåàí³ìà-
ö³éíå â³ää³ëåííÿ äëÿ ðàéîííî¿ êë³í³êè íà
Êè¿âùèí³. “Äîáðîáóò ³ ºäí³ñòü” íå çîñåðå-
äæóºòüñÿ ëèøå íà ñòîëèö³.

Ïàí Ãîëóá÷åíêî äîäàº, ùî ö³íóº êîìàí-
äó ìåðà, íåáàéäóæó äî ïðîáëåì ëþäåé ç îá-
ìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè, çîê-
ðåìà ³ ä³òåé. “Âè çíàºòå, ùî ä³òè îòðèìóþòü
ãðîøîâó äîïîìîãó, äëÿ íèõ ïðàöþþòü ðåàá³-
ë³òàö³éí³ öåíòðè, ñòâîðþþòü íîâ³, ì³ñòî
îïëà÷óº íàâ÷àííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â â óí³âåð-
ñèòåò³ “Óêðà¿íà”. Ìè ðåàë³çóºìî ïðîãðàìó
“Áåçáàð’ºðíèé ïðîñò³ð” òà çàïî÷àòêóâàëè àê-
ö³þ “Äîïîìîæè êîíêðåòí³é ëþäèí³”. Ãà-
äàþ, ðîáèìî íåìàëî”,— êàæå ÷èíîâíèê. Äî
áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Äîáðîáóò ³ ºäí³ñòü”
íèí³ âõîäÿòü 25 ï³äïðèºìñòâ. Âëàñíå, ¿õí³ì
êîøòîì òà ñïîíñîð³â ³ ïðîâîäÿòü óñ³ çàõî-
äè. “Ïðèºìíî, ùî á³çíåñ íå ñòî¿òü îñòîðîíü.
² öå ïðèðîäíî. Àäæå õòî, ÿê íå ò³, õòî çóì³â
ñåáå ðåàë³çóâàòè, áàãàòî ÷îãî äîñÿã ó æèòò³,
ìîæå äîïîìîãòè ³íøèì?” — ââàæàº Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî.

Àêö³þ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ âëàøòî-
âóþòü äëÿ ä³òåé. Ó äåñÿòüîõ ðàéîíàõ ì³ñòà â
ñïåö³àë³çîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ äëÿ ä³-
òåé-³íâàë³ä³â â³ä³áðàëè íàéòàëàíîâèò³øèõ.
¯õí³ ðîáîòè áóäå ïðåäñòàâëåíî íà ñâîºð³ä-
í³é âèñòàâö³-ÿðìàðêó. “Öå ä³òè, ÿê³, ç îäíî-
ãî áîêó, îáìåæåíí³ â ìîæëèâîñòÿõ, à ç ³í-
øîãî — âîíè º ïðèêëàäîì òàëàíòó ³ òîãî, ÿê
òðåáà áîðîòèñÿ çà æèòòÿ, êîëè º ïåðåøêî-
äè”,— óïåâíåíèé Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.
Êîíöåðò “Ç³ðêè äàðóþòü íàä³þ” ñòàíå ñòàð-
òîì âñåóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿, ç ÿêîþ áëàãîä³éíà
îðãàí³çàö³ÿ “Äîáðîáóò ³ ºäí³ñòü” â³äâ³äàº ñòî
ì³ñò ïî âñ³é êðà¿í³. Ï³ä ÷àñ òóðó â³äáóäóòü-
ñÿ çóñòð³÷³ ç àêàäåì³êîì, ðåàá³ë³òîëîãîì Â³ê-
òîðîì Ãàâðèëþêîì. Çàâäÿêè éîãî ìåòîäèö³
ë³êóâàííÿ áàãàòî ëþäåé, íàâ³òü ëåæà÷èõ, ñòà-
ëè íà íîãè â áóêâàëüíîìó ñåíñ³. “Íàøà ìå-
òà — äîïîìîãòè ëþäÿì ïîâ³ðèòè â ñåáå. ¯õ-
íº çäîðîâ’ÿ, ¿õíº æèòòÿ ó ¿õí³õ æå ðóêàõ. À
ìè çàâæäè áóäåìî ïîðó÷ ³ çàâæäè ãîòîâ³ äî-
ïîìîãòè”,— çàïåâíÿº ïàí Ãîëóá÷åíêî

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Тисячі иян, я і с аржилися на хо-
лодні батареї чи на те, що б дино
неремонтований, знають: цими пи-
таннями в місті займається пер-
ший заст пни , а нині ви он вач
обов'яз ів олови КМДА Анатолій
Гол бчен о. Водночас, я з'яс ва-
лося, чиновни ще й знаходить
час, аби протя ти р допомо и
дітям з особливими фізичними по-
требами. Пан Гол бчен о є почес-
ним президентом бла одійної ор а-
нізації "Доброб т і єдність". З її іні-
ціативи 23 травня Києві відб -
деться онцерт для дітей-інвалідів.
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Àíäð³é ÁÅÍÊÅÍÄÎÐÔ: “Ìè 
ñïîä³âàºìîñÿ íå íà 
çðîñòàííÿ ðåéòèíãó, à íà
ëþáîâ, íà ïðèõèëüí³ 
ïî÷óòòÿ íàøèõ ãëÿäà÷³â”

АА НН ОО НН СС ИИ

ÒÐÊ “Êè¿â”
Ï’ÿòíèöÿ, 1 òðàâíÿ î 18.15
“Âäàëà êàð’ºðà”

Ö³º¿ ï’ÿòíèö³ òåìîþ ÷åðãîâî¿ ïðîãðà-
ìè öèêëó “Âäàëà êàð’ºðà” ñòàíå áëàãî-
ä³éí³ñòü — ÿê êëþ÷îâèé ôàêòîð ó ïîáó-
äîâ³ êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè êîìïàí³¿ òà
íåâ³ä’ºìíà ñêëàäîâà æèòòºä³ëüíîñò³ ëþ-
äèíè ç óñï³øíîþ êàð’ºðîþ.

Ó ñòîëèö³ ïîòÿã äî áëàãîä³éíîñò³ âèõî-
âóºòüñÿ íà êîðïîðàòèâíîìó ð³âí³ ñåðåä
áàãàòüîõ êîìïàí³é ³ äåðæàâíèõ ñòðóêòóð,
³ â òðåòüîìó òèñÿ÷îë³òò³ óêðà¿íñüêèõ ìå-
öåíàò³â ³ ïðîñòî íåáàéäóæèõ ëþäåé, íà
ùàñòÿ, íå ìåíøàº, à íàâïàêè — ñòàº âñå
á³ëüøå. Îäíèì ³ç ÿñêðàâèõ òîìó ï³äòâåð-
äæåíü º ä³ÿëüí³ñòü ó öüîìó íàïðÿìêó ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà
Áàññà, ÿêèé àêòèâíî ï³äòðèìóº áëàãîä³é-
íå æèòòÿ ñòîëèö³. Ìàëî òîãî, îêð³ì ó÷àñ-
ò³ â ð³çíîìàí³òíèõ äîáðî÷èííèõ àêö³ÿõ ³
ïðîåêòàõ, ïàí Áàññ ñòàâ ³í³ö³àòîðîì çà-
ñíóâàííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ì³ñòî
ùàñëèâèõ ä³òåé”, ùî ïåðåáóâàº ï³ä éîãî
ïàòðîíàòîì ³ ïðàöþº ó â³äïîâ³äíîñò³ äî
êðàùèõ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ³ç äî-
ãëÿäó òà âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò.

Îòæå, ïðî àêòóàëüí³ñòü äîáðî÷èííîñò³
ñüîãîäí³, à òàêîæ ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì
âîíà âïëèâàº íà ³ì³äæ á³çíåñ- àáî äåðæ-
ñòðóêòóðè, ¿¿ ïåðñîíàëó òà òîï-ìåíå-
äæìåíòó, ÿêèé âíåñîê ðîáèòü ó ðîçâèòîê
òà ôîðìóâàííÿ ïðàâèëüíî¿ ñóñï³ëüíî¿
ñâ³äîìîñò³, é ãîâîðèòèìóòü ãîñò³ ÷åðãî-
âî¿ ïðîãðàìè “Âäàëà êàð’ºðà” íà òåëåêà-
íàë³ “Êè¿â”.

Ö³º¿ ï’ÿòíèö³ äèâ³òüñÿ: åêñêëþçèâíå
³íòåðâ’þ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïà-
í³¿ Winner Imports Ukraine Áîãäàíà Êóëü-
÷èöüêîãî, à òàêîæ ãîñòåé ïðîãðàìè 
Äàð’¿ Áëèçíþê — êåð³âíèêà ç ðîçâèòêó
ä³ÿëüíîñò³ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ì³ñ-
òî ùàñëèâèõ ä³òåé”, ïðåäñòàâíèê³â ïðîô-
ñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòóäåíò³â òà àñï³-
ðàíò³â Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³-
âåðñèòåòó, ùî ðîçêàæóòü ïðî áëàãîä³éí³
ïðîåêòè çàêëàäó.

ÒÐÊ “Êè¿â”
Íåä³ëÿ, 3 òðàâíÿ î 9.20
“Ñàì ïðî ñåáå”

ßñêðàâèé ìàéñòåð åñòðàäè, íàðîäíèé
àðòèñò Ðîñ³¿ Ëåâ Ëåùåíêî, íà ï³ñíÿõ ÿêî-
ãî âèðîñëî íå îäíå ïîêîë³ííÿ, çàñï³âàº
âåòåðàíàì íà ÷åñòü Äíÿ Ïåðåìîãè. Ñâî¿ìè
äóìêàìè ùîäî â³äðîäæåííÿ ö³ííîñòåé,
òðàäèö³é, ñòâîðåíèõ áàòüêàìè òà ä³äàìè,
ïðî òâîð÷³ñòü, îñîáèñòå æèòòÿ, äðóæáó ç
Âîëîäèìèðîì Âèíîêóðîì â³äîìèé ñï³âàê
ïîä³ëèòüñÿ ç âåäó÷îþ ïðîãðàìè “Ñàì ïðî
ñåáå” Îêñàíîþ Êîðí³é÷óê òà ãëÿäà÷àìè
òåëåêàíàëó “Êè¿â” ó íåä³ëþ î 9.20.

ÒÐÊ “Êè¿â”
Íåä³ëÿ, 3 òðàâíÿ î 19.50
“Êóëóàðè”

Ïåðøèé ñîëüíèé êîíöåðò Ïîòàïà òà Íà-
ñò³ Êàìåíñüêèõ! Ðåçèäåíòè ìîñêîâñüêîãî
òà êè¿âñüêîãî Êàìåä³ Êëàá íà îäí³é ñöå-
í³. Â êóëóàðàõ äëÿ ãëÿäà÷³â ÒÐÊ “Êè¿â” âî-
íè ðîçêàæóòü ïðî òå, ÿê òîðãóâàëè ïðîäóê-
òàìè òà êàïöÿìè íà áàçàð³. Öå áóëî äî Êà-
ìåä³ Êëàá...! Àëå öå ùå äàëåêî íå âñ³ ïî-
ä³¿ â ç³ðêîâîìó æèòò³! Ïðî ³íøå äèâ³òüñÿ
ó ïðîãðàì³ “Êóëóàðè” 3 òðàâíÿ, ó íåä³ëþ,
î 19.50.

Ðàä³î “Êè¿â 98 FM”
Ï’ÿòíèöÿ, 1 òðàâíÿ

Ìóí³öèïàëüíà ðàä³îêîìïàí³ÿ âèð³øèëà
çðîáèòè êèÿíàìè îñîáëèâèé âåñíÿíèé ïî-
äàðóíîê. Ïåðøîãî òðàâíÿ òàì ñòàðòóº ïðî-
åêò “Òàíöþºìî ïî-óêðà¿íñüêè: ïîñ³âíà
âåñíÿíîãî íàñòðîþ!” Ùîâå÷îðà ç 20.00 äî
23.00, ùîãîäèíè ïðîòÿãîì äíÿ âåäó÷³ ñ³-
ÿòèìóòü äîáðèé íàñòð³é. Ñëóõà÷àì îá³öÿ-
þòü ùå á³ëüøå óêðà¿íñüêîãî ãóìîðó â³ä
Êóì³â òà ùå á³ëüøå óêðà¿íñüêèõ çàñò³ëü-
íèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü.

— ßê³ ïëàíè òåëåêîìïàí³¿ íà 9 Òðàâíÿ?
— Òèæäåíü ³ç ÷åòâåðòîãî äî äåñÿòîãî

òðàâíÿ åô³ð ÒÐÊ “Êè¿â” áóäå ïðèñâÿ÷å-
íî Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³. Äëÿ öüîãî
ìè íàâìèñíå çàêóïèëè ³ ïîêàæåìî äóæå
â³äîìó ê³íîåïîïåþ Þð³ÿ Îçåðîâà “Âè-
çâîëåííÿ”. Öþ áàãàòîñåð³éíó ê³íîêàðòè-
íó çí³ìàëè äî 40-ð³÷÷ÿ ïåðåìîãè, òîáòî,
ó â³ñ³ìäåñÿòèõ. Âñüîãî ïîêàæåìî 12 ñå-
ð³é, ÿê³ óòâîðþþòü 7 ô³ëüì³â åïîïå¿.
Îêðåì³ ô³ëüìè º äâîñåð³éíèìè.

Ïåðøà ÷àñòèíà åïîïå¿ — “Áèòâà çà
Ìîñêâó”, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç 4 ñåð³é. Äà-
ë³ ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü — “Âîãíÿíó äóãó”,
“Ñòàë³íãðàä”, ô³ëüì ïðî îïåðàö³þ “Áàã-
ðàò³îí” ³ çâ³ëüíåííÿ ªâðîïè, òîáòî “Áèò-
âó çà Áåðë³í” òà “Îñòàíí³é øòóðì”.

Öå âñå òàê çâàíå âåëèêå ê³íî, áî öå
îäèí ³ç íàéìàñøòàáí³øèõ ô³ëüì³â.

— ßê âèíèêëà ³äåÿ ïîêàçàòè ãëÿäà÷àì
ñàìå “Âèçâîëåííÿ”?

— Ìè ñïðàâä³ äîâãî øóêàëè, ùîá òàêå
îñîáëèâå ïîêàçàòè íàøèì ëþáèì âåòåðà-
íàì, íà ÿêèõ, çðåøòîþ, îð³ºíòóºòüñÿ íàø
òåëåêàíàë. Àäæå ëþäè ñòàðøîãî ³ ë³òíüî-
ãî â³êó º íàøîþ îñíîâíîþ àóäèòîð³ºþ.
Âàð³àíò³â áóëî áåçë³÷, àëå â íàñ íå ëåæà-
ëà äóøà äî òîãî, ùîá ïîêàçóâàòè, íàïðè-
êëàä, ÿêóñü äîâãó ñó÷àñíó àìåðèêàíñüêó
ê³íîðîçïîâ³äü. Ìè øóêàëè ùîñü òàêå
ñïðàâä³ ã³äíå óâàãè ³ ñàìå ðàäÿíñüêå. ²
íàðåøò³ çíàéøëè òàêó âåëè÷åçíó åïîïåþ.

Ìè óõâàëèëè ð³øåííÿ, ùî õî÷à ê³íîïî-
êàç â³äáóâàºòüñÿ â ñóáîòó òà íåä³ëþ, àëå
ñàìå íà ö³ òðàâíåâ³ ñâÿòà ìè â³äñòóïàºìî
â³ä çâè÷íîãî ãðàô³êó ³ ïîêàæåìî öåé
ô³ëüì íàïåðåäîäí³ ñâÿòà. ² ï³ä ÷àñ ñàìî-
ãî ñâÿòêóâàííÿ ïîêàç òàêîæ òðèâàòèìå.

— Òîáòî ùîäíÿ ïðîòÿãîì òèæíÿ íà åê-
ðàí³ ÒÐÊ “Êè¿â” òðèâàòèìå “Âèçâîëåííÿ”?

— Ê³íîïîêàç åïîïå¿ ðîçïî÷èíàòèìåòüñÿ
ùîäíÿ î 17.00, îñê³ëüêè ñòð³÷êè òðèâàë³,
à áàãàòî ëþäåé ñòàðøîãî â³êó ðàíî ëÿãà-
þòü ñïàòè. À â ñóáîòó ³ íåä³ëþ ãðàô³ê ³í-
øèé. Ï³ä ÷àñ âèõ³äíèõ îñòàíí³ ñåð³¿ ô³ëü-
ìó äåìîíñòðóâàòèìóòüñÿ î 19.10 òà ï³ñëÿ
âå÷³ðíüîãî âèïóñêó íîâèí — î 21.30.

— Öå áóäóòü â³äòèòðîâàí³ ñòð³÷êè, àäæå
çí³ìàëè ¿õ, ÿê â³äîìî, ðîñ³éñüêîþ?

— Òàê, çâ³ñíî. Óñ³ ñòð³÷êè â³äòèòðîâà-
í³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Ìàáóòü, íåìà ñåí-
ñó ðîáèòè ïåðåêëàä îçâó÷åííÿ, òîìó ùî
öå â³äâîë³êàëî á óâàãó. Ó öèõ ô³ëüìàõ çíÿ-
ëèñÿ òàê³ â³äîì³ àêòîðè, ÿê Îëÿë³í, Íîæ-
ê³í, Óëüÿíîâ, Ãîëóáê³íà. Öå âñå ïîêîë³í-
íÿ çàñëóæåíèõ ³ â³äîìèõ ëþäÿì àêòîð³â.

— Éäåòüñÿ ïðî ïîäàðóíîê âåòåðàíàì â³é-
íè, àáî ³íøèìè ñëîâàìè — áëàãîä³éíèöòâî?

— Òàê. Ñàìå òàê. Öå ïîäàðóíîê âåòå-
ðàíàì â³éíè.

— ßê áàãàòî ó÷àñíèê³â â³éíè ñåðåä òåëå-
ãëÿäà÷³â òåëåðàä³îêîìïàí³¿ “Êè¿â”?

— Âàæêî ñêàçàòè íàïåâíî. Öå, ìàáóòü,
íåìîæëèâî ïîðàõóâàòè. Ç êîæíèì ðîêîì
âåòåðàí³â çàëèøàºòüñÿ âñå ìåíøå. Ïðîòå
ÿ ïåâåí, ùî âñ³ êè¿âñüê³ âåòåðàíè â³éíè
³ ëþäè öüîãî â³êó äèâèòèìóòüñÿ íàø êà-
íàë, òîìó ùî... Âëàñíå, ÿ íàâ³òü íå çíàþ,
ÿê âèñëîâèòè òå, ÷îìó ìè ñïîä³âàºìîñÿ,
ùî òàê áóäå. Öå, ìàáóòü, íå äóæå ïðîñòî
âèñëîâèòè ñëîâàìè.

— Öå, ìàáóòü, òîìó, ùî âè õî÷åòå çðî-

áèòè ïîäàðóíîê ñîá³, çðîáèâøè ïîñëóãó âå-
òåðàíàì? Àäæå ì³ðêóâàííÿ ïðî ðåéòèíã òå-
ëåêàíàëó, ìåí³ ïðèíàéìí³ òàê çäàëîñÿ, äà-
ëåêî íå íà ïåðøîìó ì³ñö³.

— Çà âåëèêèì ðàõóíêîì, ñàìå òàê. Íàì
ïðèºìíî öå ðîáèòè. Öå ñïðàâä³ òîé âè-
ïàäîê, êîëè ìè ñïîä³âàºìîñÿ íå íà çðîñ-
òàííÿ ðåéòèíãó, à íà ëþáîâ, íà ïðèõèëü-
í³ ïî÷óòòÿ íàøèõ ãëÿäà÷³â.

Ùîïðàâäà, éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî òàê³
ì³ðêóâàííÿ. Ð³÷ ó òîìó, ùî â áàãàòüîõ
ïðàö³âíèê³â íàøîãî òåëåêàíàëó áàòüêè ³
ä³äè òàêîæ áóëè íà â³éí³. Ìàáóòü, íàø³
ïî÷óòòÿ òàêîæ ìîæíà íàçâàòè ïî÷óòòÿì
îáîâ’ÿçêó. Íàïðèêëàä, ä³ä ìîãî çàñòóïíè-
êà Äåíèñà Çàìð³ÿ ïðîéøîâ ³ç áîÿìè â³ä
Õåðñîíà äî Ñòàë³íãðàäà, äå áóâ òÿæêî ïî-
ðàíåíèé — ï³ä³ðâàâñÿ íà ì³í³. Ó íüîãî áó-
ëî â³éñüêîâå çâàííÿ ñåðæàíòà. Ä³ä íàøî-
ãî ïðîãðàì³ñòà Âàäèìà Ôåäîð÷óêà áóâ
òàíê³ñòîì. Âîþâàâ ³ç 43-ãî äî 45-ãî ðî-
êó. Çðåøòîþ, â³éíà òàê ÷è ³íàêøå ïîçíà-
÷èëàñÿ íà äîë³ âñ³õ ðîäèí. ß çàãàäàâ ëè-
øå òå, ùî ÿ äîáðå çíàþ. Âåñü íàðîä êî-
ëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó òàê ÷è
³íàêøå áóâ ïðè÷åòíèì äî òèõ ïîä³é.

— ×è òîðêíóëèñÿ âàøî¿ òåëåêîìïàí³¿ ïî-
øèðåí³ ó ïðåñ³ äåáàòè ïðî òå, ÷è âàðòî ïî-

êàçóâàòè ðàäÿíñüê³ ñòð³÷êè? Âàì äîâîäè-
ëîñÿ íàïîëÿãàòè, àáè ïîêàçàòè ô³ëüì íà
åêðàí³?

— Í³. Í³÷îãî òàêîãî íå áóëî.

— À ïðîõàííÿ ïîêàçàòè òàê³ ô³ëüìè áó-
ëè?

— Òàê, çâ³ñíî. ² íàì òåëåôîíóþòü, ³ çà
òåëåôîíîì “Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êè-
ÿíàì” áóëî ÷èìàëî äçâ³íê³â ³ç òàêèìè
ïðîõàííÿìè. Õî÷à êîíêðåòíèõ íàçâ, ÿê
ïðàâèëî, íå áóëî. Êèÿíè ëèøå ïðîñèëè
ïîêàçóâàòè ô³ëüìè ïðî öþ â³éíó, àáè íà-
ùàäêè íå çàáóâàëè.

— Ê³íîåïîïåÿ “Âèçâîëåííÿ” — öå âñå,
÷èì â³äð³çíÿòèìåòüñÿ åô³ð ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíîãî òèæíÿ â³ä åô³ðó â ³íø³ ïåð³îäè?

— Í³. Ó ïðîãðàì³ òàêîæ ïîêàç çàïèñó ç
êîíöåðòó äî Äíÿ âèçâîëåííÿ “Ìè âàñ ïàì’-
ÿòàºìî”. Ìè ïîêàæåìî 10 òðàâíÿ âåòåðà-
íàì êîíöåðò íà ¿õíþ ÷åñòü ó ïàëàö³ “Óêðà-
¿íà”, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 9 òðàâíÿ. Òàêîæ ìè
çíÿëè íåâåëèê³ ðîëèêè ïî 5—7 õâèëèí, ÿê³
äåìîíñòðóâàòèìåìî ïðîòÿãîì 9 òðàâíÿ. Öå
ðîçïîâ³ä³ âåòåðàí³â òà ïðî âåòåðàí³â

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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Ãîëîâíèé ïðîäþñåð ÒÐÊ “Êè¿â” ðîçïîâ³â, ÿêèé ïîäàðóíîê
òåëåêàíàë ï³äãîòóâàâ äëÿ êèÿí äî Äíÿ Ïåðåìîãè



ПОНЕДІЛОК
ТРАВЕНЬ 4444

8.00 М/с “Джиммi Нейтрон”
8.25 Танцюю для тебе

12.50 Кiноманiя
15.00 Смачна країна
15.30 Т/с “Сваха”
16.00 Т/с “Сваха”
16.30 М/с “КiтПес”
17.00 М/с “Джиммi Нейтрон”
17.30 М/с “Злюки�бобри”
18.00 Шоу Беннi Хiлла
18.35 Судовi справи
19.30 Т/с “Амазонка Пiтера

Бенчлi”
20.30 Наша RUSSiA
21.00 Наша RUSSiA
21.30 Х/ф “Кулак лютi”
23.30 Секс

0.00 Х/ф “Корпоративнi
сходи”

5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Наш край. “Славiмо у вiках”
6.15 Свiт книги. Юрiй Андрухович
6.45 Поетична сторiнка. Павло

Гiрник
8.05 Х/ф “Нiч питань”
9.45 Мiсто сонця

10.00 Фестиваль “Вiдлуння”
10.50 Капусник
12.55 Павло Вiрський. Свято

українського танцю
13.55 Театральний сюжет. “Хай живе

Кармен!”
14.40 Тi, що походять вiд Сонця
15.25 Василь Симоненко у контекстi

часу
15.55 Мелодiї української душi
16.10 Т/с “Голуби вiйни”
17.35 Парижанка з Гавровцiв
18.00, 4.40 Знiмалося кiно. Марiя

Капнiст. “Три свята”
18.20, 0.20 Класичний романс.

Спiває Ярослав Гнатюк
19.00, 0.00 Наш край. Тарасова

церква
19.20 Х/ф “Образи”
20.30, 1.00 Х/ф “Вогненна дуга”
22.00, 3.10 Ave Maria. Концерт Iннi

Андрiяш�Мiсько
22.25, 4.05 Художник
23.00, 5.00 В. Лукашoв. “Доля

Рахманiнова”

MEГАСПОРТ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,

17.40, 20.10, 22.40
Мегафон. Спортивнi новини

6.40, 7.10, 7.40, 8.10 Спортивний
календар

6.50, 7.20, 7.50, 8.20 Спорт Shift
8.45 Пляжний волейбол. Свiтовий

тур. Етап у Бразилiї.
1/2 фiналу

10.00, 0.00 Бокс
11.30, 23.00 Бої без правил
13.10 Вiкторина
14.20 Red Bull Air Race 2009. Абу�

Даби. Перегони
16.40 Неспортивне життя.

Олександр Горлань
17.55 Олiмпiйськi файли в особах
19.00 Вiдверто про футбол
20.30 Футбол. Кубок UEFA.

1/2 фiналу. “Вердер” —
“Гамбург”

5.30 Бадмiнтон. Masters Final

13.45 У центрi подiй
14.35 Шлях кiльця
15.00 Т/с “Дружина Iуди”
15.45 Генiй мiсця
16.15 На теплоходi музика грає
16.30 Подiї
16.50 Т/с “Iнспектор Дерiк”
17.50 Д/ф “Ракети на стартi”
18.30 Т/с “Якщо у вас немає

тiтки”
19.25 Iсторiя держави Росiйської
19.30 Подiї
20.05 Т/с “Рiднi люди”
20.50 Тимчасово доступний
21.45 Т/с “Детективи районного

масштабу”
22.30 Момент iстини
23.10 Х/ф “Заєць над

безоднею”
5.15 Рорсоrn�TV
5.40 Iсторiя росiйських царiв
6.15 Iсторiя держави Росiйської
6.20 Т/с “Дружина Iуди”
7.10 Зоряна колекцiя

КДРТРК
7.50 Тi, що походять вiд сонця
8.30 Зустрiч для Вас
9.15, 18.30 Мультфiльм
9.25, 18.40 Галерея�ТБ
9.40, 16.00 Музичнi iсторiї
9.55 Маленька зiрочка

10.30 Театральний Київ
11.00 Зустрiч у вiтальнi 

iм. I. Козловського
11.50 Х/ф “Горовець”
12.10, 19.40 Вищий пiлотаж
12.30 М/с “Охоронцi iсторiї”
12.55, 16.15, 19.25 Служба

розшуку дiтей
13.00 Подорожi планетою Земля
13.35 Х/ф “Богдан

Хмельницький”
14.20 Х/ф “Повiтряний вiзник”
15.35 Х/ф “Щастя Кiндрата

Лохвицького”
16.20 Великi секрети
16.45 Шлягер
17.45, 21.35 Хрещатик, 26
19.00 Iсторiя однiєї картини
20.05 Х/ф “Цирк”
22.05 Оплески, оплески...
22.25 Х/ф “Втеча на волю”

ENTER�фiльм
6.00 Мультконцерт
6.30 Х/ф “Петро>1”
8.20, 14.25, 21.00 Кiноляпи
8.40 Х/ф “Петро>1”

10.40, 17.50, 23.40 Саундтреки
11.20, 17.15, 23.25 SMS�

голосування
12.10 Х/ф “Зейна”
15.05 Х/ф “Пiрамiда Бога

Сонця”
18.15 Х/ф “Перегони по

вертикалi”
21.30 Х/ф “Життя мiняється”

K1
7.00 Х/ф “Як Iванко>дурень за

чудом ходив”
8.45 Молодi i дикi
9.25 Х/ф “Мiф”

12.10 Х/ф “Якось 20 рокiв
потому”

13.50 Х/ф “Зникла iмперiя”
16.10 Вечiрнiй квартал
18.00 Т/с “Кобра. Антитерор”
19.05 “Городок”
19.25 Т/с “Солдати>2”
21.30 Один день
22.00 Х/ф “Мiсцевi”

0.10 Х/ф “Приватний курорт”
5.20 Молодi i дикi
5.45 Х/ф “Якось 20 рокiв

потому”

КIНO
6.00 Т/с “Затока Доусона”
7.00 М/с “КiтПес”
7.30 М/с “Злюки�бобри”

19.00 Свiдок
19.25 Х/ф “Аварiйна посадка”
21.30 Свiдок
22.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину

Лас>Вегас”
23.00 Т/с “Закон i порядок”

0.00 Свiдок
5.10 Свiдок
5.35 Легенди бандитської Одеси

СТБ
6.30 Т/с “Грейс у вогнi”
7.20 Т/с “Вона написала

вбивство”
8.15 Х/ф “Королева

бензоколонки>2”
10.30 Т/с “Пригоди Шерлока

Холмса i доктора
Ватсона”

21.00 “Пригоди Шерлока Холмса i
доктора Ватсона.
Знайомство”. Невiдома версiя

22.00 У пошуках iстини
0.00 Х/ф “Коли сонце було

Богом”

OPT�Україна
6.00 Новини
9.00 Новини

11.00 Малахов +
12.00 Новини
12.15 Модний вирок
13.10 Контрольна закупiвля
13.40 Хочу знати
14.00 Iншi новини
14.30 Зрозумiти. Пробачити
15.00 Новини
15.20 Т/с “Принцеса цирку”
16.10 Давай одружимося!
17.10 Федеральний суддя
18.00 Новини
18.35 Т/с “Слiд”
19.25 Чекай на мене
20.05 Т/с “Палаючий лiд”
21.00 Час
21.30 Т/с “Застава Жилiна”
22.30 Генрiх Гімлер. Гонитва за

привидом
23.30 Нiчнi новини
23.45 Х/ф “Летять журавлi”

5.00 Новини
5.05 Т/с “Принцеса цирку”

PTP ПЛАНЕТА
9.00 Олексiй Маресьєв. Доля

справжньої людини
9.50 Вiстi. Спорт

10.00 Вiстi
10.25 Х/ф “Ноктюрн”
12.05 Кiмната смiху
13.00 Вiстi
13.35 Вiстi. Спорт
13.50 Т/с “Рiднi люди”
14.40 Суд iде
15.30 Т/с “Кулагiн i партнери”
16.00 Вiстi
16.25 Вiстi. Московська обл.
16.45 “Городок”
17.15 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
18.05 Т/с “Кармелiта”
19.00 Вiстi
19.45 Х/ф “Сiмнадцять

миттєвостей весни”
21.40 Черговий по країнi
22.35 Вiстi +
22.55 Х/ф “Ноктюрн”

0.15 Олексiй Маресьєв. Доля
справжньої людини

НТВ СВIТ
5.00 Сьогоднi
8.00 Їмо вдома!
8.30 Щиросердне зiзнання
9.00 Сьогоднi
9.30 Ти не повiриш!

10.20 Х/ф “Сицилiанський
захист”

12.00 Сьогоднi
12.30 Кулiнарний двобiй
13.30 Квартирне питання
14.30 Таксi
15.00 Сьогоднi
15.35 Т/с “Хазяйка долi”
16.30 Т/с “Ставка на життя”
17.30 Надзвичайна подiя
18.00 Сьогоднi
18.35 Година суду. Справи сiмейнi
19.20 Т/с “Катя”
21.05 Т/с “Глухар”
22.00 Сьогоднi
22.20 Т/с “Година Волкова>2”
23.15 Т/с “Поп>корн III”

0.05 Т/с “Сталiн”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Настрiй
9.35 Т/с “Якщо у вас немає

тiтки”
10.30 Подiї
10.45 Х/ф “Солдат Iван

Бровкiн”
12.15 Д/с “Неприборкана природа

Африки”
12.45 Т/с “Рiднi люди”
13.30 Подiї

KИЇB
6.00 Рiпка�ТБ
6.50 Мiська варта
7.00 По сутi
7.30 Автофайли
7.35 Як на долонях
7.50 Економiчний вiсник
8.00 Новини. Спорт
8.20 Улюблена робота
8.30 Полiгон
9.00 Дiм живих iсторiй
9.30 Телешанс

10.50 Новини Про
11.00 Церква “Посольство Боже”
12.00 Телешанс
14.00 В гостях у Д. Гордона
15.10 Т/с “Шторм”
16.05 Актуально�насущно
16.55 Бiзнес�ситуацiя
17.00 Битва за Москву. Агресiя
20.55 Бiзнес�ситуацiя
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д. Гордона
22.25 Вечiрня кава
23.15 Як на долонях
23.20 Медицина
23.30 Телешанс

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.05 Х/ф “Горбоконик”
7.25 Д/ф “Наркоманiя вилiковна”
7.50 Театр М. Поплавського
8.55 Pivot Point
9.15 Крок до зiрок
9.50 Знайдемо вихiд

10.55 Десятка клiпiв
М. Поплавського

11.40 Д/ф “Золотий трикутник i дiти
Будди”

12.55 Д/ф “Василь Зинкевич”
13.55 Вечiр А. Демиденка
15.05 Україна у НАТО
16.05 Вiкно в Америку
16.35 Фiнал нац. вiдбору

“Євробачення�2009”
20.00 Попередження
21.00 Новини
21.40 Д/ф “Операцiя “Тютюн”
22.55 “Лото Трiйка”, Кено
23.00 Театр М. Поплавського

0.15 Iнтерактивний проект
5.50 Служба розшуку дiтей

1+1
6.50 Мультфiльм
8.05 Х/ф “Його дiвчина

П’ятниця”
9.55 Х/ф “Не вiдводь око”

12.05 Х/ф “Пiтер FM”
13.50 Х/ф “Полювання на

клонiв”
15.40 Х/ф “Французький для

початкiвцiв”
17.35 Х/ф “Iван Васильович

мiняє професiю”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Дiамантова рука”
22.05 Х/ф “Переполох у школi”
23.50 Х/ф “Таксi”

5.20 Х/ф “Аршин малий>
алан”

IHTEP
6.30 Т/с “Сiльська комедiя”
7.20 Х/ф “Своя правда”

11.10 Концерт М. Баскова
“Корабель долi”

13.20 Х/ф “Танцi бруду не
бояться”

17.20 Новини
17.40 Чекай на мене
19.00 Т/с “Територiя краси”
20.00 Подробицi
20.30 Т/с “Обручка”
21.20 Т/с “1941”
22.20 Д/ф “Вiйна i мир. Евакуацiя”
23.20 Х/ф “Перл Харбор”

5.30 Знак якостi

УКРАЇНА
6.00 Мультфiльм
6.30 Подiї
7.00 Мультфiльм
7.15 Х/ф “Весна на Зарiчнiй

вулицi”
9.00 Подiї
9.25 Спорт
9.35 Срiбний апельсин

11.00 Х/ф “Подзвони у мої
дверi”

14.30 Х/ф “Перша спроба”
18.00 Т/с “Мамо, я кiлера

люблю”
19.00 Подiї
19.30 Т/с “Мамо, я кiлера

люблю”
20.20 Т/с “Катя”
22.10 Х/ф “Збройний барон”

5.50 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
6.10 Х/ф “Пригоди короля

Артура”
7.30 Х/ф “Думки про волю”

9.20 Х/ф “Мiстер Бейсбол”
11.25 М/ф “Кiт у капелюсi”
13.10 Х/ф “Нью>йоркське

таксi”
15.15 Х/ф “Моє перше весiлля”
17.10 Х/ф “Вид згори —

найкраще”
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с “Кадети”
20.20 Т/с “Ранетки”
21.20 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
22.25 Х/ф “Щасти, Чаку!”

ICTV
5.20 Факти тижня
6.05 Х/ф “Спартак”
9.15 Х/ф “Околиця”

11.20 Про�Ziкаве.ua
12.00 Козирне життя
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с “Герої”
14.00 Х/ф “Бiблiотекар>3”
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с “Гончi”
17.40 Т/с “Опери. Хронiки

вбивчого вiддiлу>2”
18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Х/ф “Врятувати рядового

Райана”
22.50 Х/ф “Перегiн”

TOHIC
6.00 Клуб�700
6.25 Д/с “Як це робиться?”
6.40, 7.45 РRосім’ю
7.00, 20.30, 5.10 24 години. “Свiт”
7.15, 23.25, 4.55 Сильнi свiту

цього
7.30 Новинипро
8.00, 21.10 Д/с “Хiт�парад диких

тварин”
9.00, 16.00 Д/с “За сiм морiв”

10.15, 16.25 Д/с “Мисливцi та
переслiдуванi”

11.30 Д/ф “Рейс 24”
12.05 Школа ремонту
13.00 Погляд у майбутнє
15.00, 20.00 Д/с “Родини тварин”
15.30, 18.30, 20.45 Спецпроект
17.30 Д/с “Чудернацькi свiти”
19.00 Д/с “Хронiки крокодила”
22.10 Д/с “Реальнiсть або

фантастика”
23.10 24 години. “Свiт”
23.45 Д/с “П’ятий вимiр”

0.15 Д/ф “Знаки долi”
5.25 Д/ф “Красень Київ”

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00 Ранковий мультик
7.30, 19.30 Дiм�2
8.30 М/с “Хiтклiфф”
9.00, 0.00 Дивiться, хто прийшов!
9.30, 21.00, 22.00 Звана вечеря

10.30 Т/с “Приватний детектив
Магнум”

12.00, 18.30 Д/с “Цiна кохання”
13.00 Давай одружимося
14.00 Мультфiльми
16.00 Єралаш
17.00 Т/с “Пригоди Конана”
18.00 Мультфiльми
23.30 Дiм�2

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 2.15 Час�Тайм
6.15, 0.15, 3.40, 5.13 Час спорту
6.30 “Ранок з “П’ятим”
9.00 — 19.00 Час новин.

Щогодини
20.30, 22.00, 23.00, 0.00, 2.00,

4.00, 5.00 Час новин
9.15, 22.15, 23.15, 5.20 Бiзнес�

час
9.30, 0.25 Автопiлот�новини

10.30, 11.30, 12.30 Прес�
конференцiї

13.30, 14.35 П’ятий елемент
14.20 Транспортний тиждень
15.20, 16.15 Майдан
17.30, 4.35 Територiя закону
18.20, 4.13 Час економiки
18.45 Київський час
19.25, 1.00 Новий час
21.00, 3.00 Час
22.25, 2.35, 5.35 Велика полiтика

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Всеперемагаючий голос

вiруючого
7.00 Х/ф “Москва —

Кассiопея”
8.40 М/ф “Том i Джеррi”

10.25 Т/с “Лiнiя захисту”
12.20 Т/с “CSI. Мiсце злочину

Лас>Вегас”
13.15 Т/с “Закон i порядок”
14.10 Х/ф “Врятуй мене”
16.05 Х/ф “Зорро”
18.25 Агенти впливу

13.50 1+1

ПОЛЮВАННЯ НА КЛОНIВ
Режисер: Н. Дiк

У ролях: Т. Барретт, Джон Лi, Б. Макiнтош, Дж. О`Мiра
Муз. комедiя. “S
Club” — абсолютно унiкальний проект, що не має
аналогiв в свiтовому шоу
бiзнесi, дiтище того, хто запустив в зенiт зiрку
“Spice Girls” вiдомого продюсера Саймона Фуллера. А зараз вони стали
i кiнозiрками, знявшись у музичнiй комедiї, де їм випало битися з
божевiльним вченим Вiктором, який задумав замiнити учасникiв 
“S
Club” слухняними його волi клонами.

14.00 ICTV

БIБЛIОТЕКАР�3. 
ПРОКЛЯТТЯ ЧАШI IУДИ

Режисер: Дж. Фрейкс
У ролях: Н. Уайл, Б. Ньюхарт, С. Катiч, Дж. Куртiн

Пригоди. Третя частина захоплюючих пригод Флiна Карсена, в якiй Флi

ну знову належить врятувати свiт, але вже вiд загрозливого загальному
спокою воскресiння Графа Дракули. Знаходячись у вiдпустцi, Флiн
знайомиться iз запаморочливою красунею Сiмоною, яка абсолютно
несподiвано для Флiна впiзнає в ньому Бiблiотекаря i звертається до
нього по допомогу.

15.15 НОВИЙ КАНАЛ

МОЄ ПЕРШЕ ВЕСIЛЛЯ
Режисер: Л. Фiро

У ролях: Р.Л. Кук, К. Дугтi, П. Хопкiнс, В. Махафi, К. Карвер
Комедiя. Завтра весiлля, а Ванесса продовжує роздягати поглядом всiх
чоловiкiв, що проходять повз. Допомогти їй може тiльки хороший свя

щеник. Головне — спробувати не знiмати з нього рясу. Хоча б до кiнця
сповiдi.

15.40 1+1

ФРАНЦУЗЬКА 
ДЛЯ ПОЧАТКIВЦIВ

Режисер: К. Дiттер
У ролях: Ф. Геськ, П. Шрамм, Л. Берцбах, Е. Боллi

Комедiя. Мелодрама. Що може примусити безтурботного студента
коледжу, який знає всього декiлька слiв французькою, вiдправитися до
Парижа? Тiльки кохання з першого погляду... Молода француженка
Валерi пiдкорила серце Енрiка раз i назавжди! Ось тiльки сама Валерi
навiть не пiдозрює про це. Адже в її присутностi Енрiк буквально
втрачає дар мови. I для того, щоб обiйти суперникiв i завоювати її
прихильнiсть, йому доведеться не раз побувати в найбезглуздiших i
смiшних ситуацiях.

17.10 НОВИЙ КАНАЛ

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ КРАЩИЙ
Режисер: Б. Баррето

У ролях: Г. Пелтроу, М. Блюкас, К. Епплгейт, М. Раффало
Комедiя. Донна мрiє стати стюардесою мiжнародних авiалiнiй, щоб
побачити свiт. Вона готова на все, аби її мрiя здiйснилася. Але дорога
до мети виявляється трохи бiльш звивистiшою, нiж вона уявляла.

19.00 ICTV

ВРЯТУВАТИ 
РЯДОВОГО РАЯНА

Режисер: С. Спiлберг
У ролях: Т. Хенкс, М. Деймон, Б. Пеппер, Е. Бернс, Е. Голдберг
Бойовик. Американцi дiзнаються, що в сiм`ї Раянiв на фронтi майже
одночасно загинули троє братiв з чотирьох. Вiддається наказ повернути
додому в Штати Джеймса Френсiса Раяна, що залишився живим. Групу
солдатiв на чолi з капiтаном Мiллером посилають знайти i врятувати
рядового Раяна. Загiн знаходить Раяна, але той вiдмовляється покинути
товаришiв перед важливим боєм.

22.05 1+1

ПЕРЕПОЛОХ У ШКОЛI
Режисер: Х. Бочнер

У ролях: Дж. Ловiц, Т. Карере, Л. Глетчер, М. Файфер
Комедiя. Окрилений iдеалiстичними мрiями вчитель приїжджає до школи
невиправних пiдлiткiв, вирiшивши переробити злочинцiв i хулiганiв в “пра

вильних” дiток. Проте в процесi цiєї жахливо веселої “освiти” стає зрозу

мiло, що не вiн учить дiтей, а швидше навпаки. Але достатньо пiдучив

шись i набивши чимало гуль, вiн тепер i сам не такий вже й безпорадний.

22.25 НОВИЙ КАНАЛ

ЩАСТИ, ЧАКУ!
Режисер: М. Хелфрiч

У ролях: Дж. Альба, Д. Фоглер, М. Тiган, Ч. Заннi
Комедiя. Мелодрама. Задоволений життям молодий дантист виявляє
дивовижну рiч — будь
яка дiвчина пiсля зустрiчей з ним буквально
наступного дня знаходить собi iдеального супутника життя. Головного
героя повнiстю влаштовує така ситуацiя — нiяких, розумiєш,
зобов`язань i галасливих розривiв. Зрозумiло, ситуацiя сильно
змiнюється, коли вiн знаходить свою половинку.

23.20 IHTEP

ПЕРЛ ХАРБОР
Режисер: М. Бей

У ролях: Б. Аффлек, Дж. Хартнетт, К. Бекiнсейл, К. Гудiнг4мол.
Мелодрама. Одного безхмарного ранку 1941 року японськi бомбар

дувальники зависли над американською вiйськово
морською базою,
щоб вiдправити на дно флот США. У фiльмi двi сюжетні лiнiї — вiйськова
i романтична.

0.00 СТБ

КОЛИ СОНЦЕ БУЛО БОГОМ
Режисер: Є. Хоффман

У ролях: М. Жебровський, Б. Ступка, Д. Ольбрихський
Фентезi. Пригоди. Дiя фiльму розгортається в дев`ятому столiттi, в
язичницьких племенах стародавнiх слов`ян. Знатнi князi ведуть
безперервнi вiйни, борючись за вплив i владу. Але навiть тут, серед
бруду i кровi, знаходиться мiсце благородству, честi, любовi. Як, втiм,
пiдлостi i пiдступностi.

0.10 K1

ПРИВАТНИЙ КУРОРТ
Режисер: Дж. Бауерс

У ролях: Дж. Депп, Р. Морроу, Г. Елiзондо
Комедiя. Два молодi i веселi хлопцi потрапляють в розкiшний готель на
узбережжi, де прагнуть “вiдтягнутися на повну”. На жаль, мiсцевий
злодiй i готельний детектив весь час заважають хлоп`ятам займатися їх
улюбленим “видом спорту” — здоровим сексом.
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30 квітня — 6 травня

МІЛЬЙОНЕР З ТРУЩОБ..........................12.00, 16.20, 20.40

ГРАН ТОРИНО ....................................................14.10, 18.30

В л. Шота Р ставелі, 19
Автовідповідач 287-11-35

Довід и та замовлення вит ів
за тел. 287-30-41

www.kinopanorama.com.ua

хрещатикІнформаційний спонсор

МІНІ�ЗАЛ

ЗАВЖДИ ІНШЕ КІНО

30 квітня — 13 травня

ДУЖЕ ПОХМУРЕ КІНО ....13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00

У репертуарі можливі зміни



ВІВТОРОК
ТРАВЕНЬ 5555

13.55 ICTV

ОБЛАДУНОК БОГА�2
Режисер: Дж. Чан

У ролях: Дж. Чан, Є. Кобо, К. Чень
Бойовик. Останнiми роками Другої свiтової вiйни, коли нiмцi вiдступали
з Африки, один з гарнiзонiв одержав наказ заховати золото, i тепер
ООН посилає Джека знайти це золото. Але претендентiв на золото
виявляється набагато бiльше.

21.30 KIHO

ТЕЛЬМА ТА ЛУЇЗА
Режисер: Р. Скотт

У ролях: С. Сарандон, Дж. Жевiс, Х. Кайтел, М. Медсен, Б. Пiтт
Драма. Двi жiнки, два життя, але одна доля. Домогосподарка i її подруга
вирiшують трохи “вiдтягнутися” на вiкендi в горах. Випадковий знайомий
намагається згвалтувати одну з них, а iнша вбиває його, рятуючи
подругу. Запанiкувавши, вони намагаються сховатися в Мексицi.

22.00 K1

ПIДОЗРЮВАНИЙ
Режисер: П. Ятс

У ролях: Шер, Д. Квейд, Л. Нiсон
Детектив. Спiвачка Шер тимчасово змiнила iмiдж. Тепер вона — цивiль

ний захисник i веде справу пiдозрюваного у вбивствi. Але спливають
новi докази. I справжнi вбивцi починають полювання на адвоката.

22.05 ICTV

ЗАГУБЛЕНИЙ БАТАЛЬЙОН
Режисер: Р. Малкахi

У ролях: Р. Шродер, Ф. Маккi, Д. Харрiс, А. Джеймс
Бойовик. У 1917 роцi американська армiя вступила в союз з францу

зами й англiйцями, що воюють з Нiмеччиною. Жовтень 1918 року,
Францiя. Командир пiдроздiлу, майор Чарльз Вiттлсi, одержує наказ
захопити i утримати стратегiчно важливу точку в арденнському лiсi.
Ведучи запеклий бiй i несучи колосальнi втрати, американцi все
таки
займають потрiбну позицiю. Але, як виявилось, вони сильно випередили
лiнiю наступу i тепер опинилися в тилу ворога. Просто в пастцi.

22.25 НОВИЙ КАНАЛ

Я, ЗНОВУ Я I IРЕН
Режисери: Боббi i Пiтер Фарреллi

У ролях: Дж. Керрi, Р. Зельвегер, К. Купер, Р. Форстер
Комедiя. Чарлi працює патрульним полiцейським на мотоциклi.
Характер у нього занадто м`який для такої роботи. Вiсiмнадцять рокiв
тому, коли вiн одружувався з Лейлою, на весiлля прийшла половина
полiцiї Род
Айленда. Чарлi перенiс Лейлу на руках через порiг свого
будинку, i тодi
то все почалося. Карлик
негр принiс пiцу, i Чарлi запитав,
чи не вiзьме той чек.

23.20 IHTEP

ПРАПОРИ НАШИХ БАТЬКIВ
Режисер: К. Iствуд

У ролях: Р. Фiлiп, А. Бiч, Дж. Бредфорд, К. Ватанабе
Драма. Iсторiя життя шести американських пiхотинцiв, якi встановили
прапор на вершинi гори Сурiбатi пiд час битви при Iводзiмi. Операцiя по
оволодiнню островом Iводзiма стала переломним моментом в ходi
Тихоокеанської кампанiї США проти Японiї навеснi 1945 року.
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MEГАСПОРТ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,

17.40, 22.00 Мегафон.
Спортивнi новини

6.40, 7.10, 7.40, 8.10 Спортивний
календар

6.50, 7.20, 7.50, 8.20 Спорт Shift
8.45 Пляжний волейбол. Свiтовий

тур. Етап у Бразилiї.
1/2 фiналу

10.00, 0.00 Бокс
11.30, 22.20 Бої без правил
13.10 Вiкторина
14.20 МотоGр. Клас 125сс. Гран�прi

Iспанiї
15.30 МотоGр. Клас 125сс. Гран�прi

Iспанiї. Перегони
16.40 Журнал
17.55 Вiдверто про футбол
18.55 Red Bull Air Race 2009. Абу�

Даби
19.55 Баскетбол. Суперлiга. Плей�

оф. 1/2 фiналу. БК “Київ” —
БК “Донецьк”

5.30 Бадмiнтон. Masters Final

12.25 Ave Maria. Концерт Iннi
Андрiяш�Мiсько

12.55 Недожили, недолюбили...
12.55 Шевченкiвськi раритети
13.15 Х/ф “Мiчурiн”
15.10 В. Лукашoв. “Доля

Рахманiнова”
17.40, 2.50 Струни душ людських
18.20, 0.25 Церква Богородицi

Пирогощi
18.40, 0.40 Культура у медицинi
19.00, 0.00 Прайм�тайм культури
19.25, 3.10 Є на свiтi така країна...
20.15 Маруся Вольвачiвна
20.30, 1.00 Х/ф “Прорив”
21.55, 2.25 Симеїз
22.20, 4.00 Класичний дует
22.50, 4.30 Вiк на бiлому свiтi
23.10, 5.10 Д/с “Київ — мiсто�герой,

мiсто�великомученик”

22.30 Д/ф “Дзеркало для Алли
Демидової”

23.10 Х/ф “Невiрнiсть”
5.15 Рорсоrn�TV
5.40 Д/ф “Дзеркало для Алли

Демидової”
6.20 Т/с “Дружина Iуди”
7.10 Зоряна колекцiя

КДРТРК
7.50 Мультфiльм
8.00 Зустрiч для Вас
8.30, 9.55, 11.55, 14.00, 16.15

Служба розшуку дiтей
8.35 Улюблена робота
8.50 А ми до Вас у ранкову годину

10.00, 13.15, 17.45, 21.05
Хрещатик, 26

10.45 Х/ф “Остенде”
11.00, 16.20 Зустрiч для Вас
11.45 В. Степова “Пiснi моєї душi”
12.00, 16.00, 19.00, 23.40 За

київським часом
12.10 Оплески, оплески...
12.30 М/с “Пригоди Робика”
13.00 Студентський квиток
14.05 Х/ф “Втеча на волю”
15.40 Музичнi iсторiї
17.05 Острiв скарбів
18.30 Галерея�ТБ
18.40 Володимирська
19.20 Х/ф “Пiдкидьок”
20.30 Час країни
21.50 Х/ф “Другоряднi люди”

ENTER�фiльм
6.05 Мультконцерт
6.30, 1.45 Х/ф “Машенька”
8.00, 14.50, 21.00, 23.30 Кiноляпи
8.55 Х/ф “Пiрамiда Бога

Сонця”
11.15, 17.50 Саундтреки
12.00, 17.30, 23.15 SMS�

голосування
13.05 Х/ф “Перегони по

вертикалi”
15.25 Х/ф “Вождь Віннету i

вогненна рука”
18.30 Х/ф “Перегони по

вертикалi”
21.30 Х/ф “Правила гри”

0.05 Х/ф “Життя мiняється”

K1
7.00 Один день
7.40 Шок
8.20 Т/с “Докази злочину”
9.20 Осп�студiя

10.30 Вирiшальнi битви
11.00 Т/с “Кобра. Антитерор”
12.00 Т/с “Солдати>2”
14.00 Т/с “Пригоди Синдбада”
15.00 Дорога передача
16.10 Х/ф “Мiсцевi”
18.10 Т/с “Кобра. Антитерор”
19.10 Один день. Новини
19.25 Т/с “Солдати>2”
21.30 Один день
22.00 Х/ф “Пiдозрюваний”

5.20 Вирiшальнi битви
5.45 Х/ф “Вiйна”

КIНO
6.00 Т/с “Затока Доусона”
7.00 М/с “КiтПес”
7.30 М/с “Злюки�бобри”
8.00 М/с “Джиммi Нейтрон”
8.30 Шоу Беннi Хiлла
9.00 Т/с “Амазонка Пiтера

Бенчлi”
10.00 Таксi
10.30 Смачна країна
11.00 Судовi справи
12.50 Кiноманiя
15.00 Смачна країна
15.30 Т/с “Сваха”
16.00 Т/с “Сваха”
16.30 М/с “КiтПес”
17.00 М/с “Джиммi Нейтрон”
17.30 М/с “Злюки�бобри”
18.00 Шоу Беннi Хiлла
18.35 Судовi справи
19.30 Т/с “Амазонка Пiтера

Бенчлi”
20.30 Наша RUSSiA
21.00 Наша RUSSiA
21.30 Х/ф “Тельма i Луїза”
23.50 Секс

5.00 Book
5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Наш край. “Тарасова церква”
6.25, 16.10 Т/с “Голуби вiйни”
7.50 Х/ф “Вогненна дуга”
9.20 Парижанка з Гавровцiв
9.45, 18.00, 4.50 Знiмалося кiно.

Марiя Капнiст. “Три свята”
10.05 Класичний романс. Спiває

Ярослав Гнатюк
10.45 Х/ф “Образи”
11.50 Художник

KИЇB
6.00 Рiпка�ТБ
7.00 Новини
7.25 Як на долонях
7.30 Автофайли
7.50 Медицина
8.00 Новини
8.20 Д. Басс “Як досягти успiху”
9.10 Телешанс

10.50 Новини Про
11.00 Церква “Посольство Боже”
12.00 Телешанс
14.00 В гостях у Д. Гордона
15.00 Новини
15.10 Т/с “Шторм”
16.05 Учися з нами
16.55 Бiзнес�ситуацiя
17.00 Битва за Москву. Тайфун
19.00 Столиця
19.35 Т/с “Перлина палацу”
20.45 Бiзнес�ситуацiя
20.50 Мiська варта
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д. Гордона
22.25 Четверта влада
23.15 Як на долонях
23.20 Медицина
23.30 Телешанс

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.10, 7.00, 8.00, 9.05 Новини
9.30 Служба розшуку дiтей
9.40 Попередження

11.00 Життя триває...
11.50 Ситуацiя
12.00 Новини
12.15 Український вимiр
12.50 Лiнiя долi
13.25 Автоакадемiя
13.55 Здоров’я
14.50 Ситуацiя
15.00 Новини
15.25 Служба розшуку дiтей
15.35 Д/с “Це моя країна”
15.50 Д/с “Обличчя Європи”
16.25 Iндиго
17.00 Д/с “Морськi мисливцi”
18.00 Новини
18.25 Український вимiр
19.00 Д/ф “Тунелі у невiдоме”
19.35 Свiт спорту
20.00 Спокуса владою
21.00 Новини
21.35 Свiт спорту
22.05 Суспiльна варта
22.25 Право на захист
22.55 “Лото Трiйка”, Кено.

“Максима”
23.00, 0.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.20 Вiд першої особи

0.10 Служба розшуку дiтей
0.15 Iнтерактивний проект

1+1
6.55 Служба розшуку дiтей
7.00 ТСН
7.05 М/с “Клуб Мiккi�Мауса”
7.45 Шiсть кадрiв
8.00 ТСН
8.05 Т/с “Район Беверлi>

Хiллз”
9.00 ТСН
9.20 Х/ф “Його дiвчина

П’ятниця”
11.40 Х/ф “Французький для

початкiвцiв”
13.30 Т/с “Район Беверлi>

Хiллз”
14.30 Т/с “Район Мелроуз”
15.35 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
16.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
17.00 ТСН
17.20 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
18.05 Т/с “Зiрка епохи”
19.30 ТСН
20.15 Т/с “Руда”
21.15 Т/с “У червнi 41>го”
22.30 ТСН
23.00 ПроСпорт
23.05 Т/с “Секс i мiсто”
23.35 Т/с “Iван Подушкiн”

5.45 ТСН

IHTEP
6.10 Повiтрянi бої
7.00 Новини
7.10 Ранок
8.00 Новини
9.00 Новини
9.10 Д/ф “Неймовiрнi iсторiї про

життя. Втеча”
10.10 Т/с “Обручка”
11.10 Т/с “Територiя краси”
12.00 Новини
12.10 Д/ф “Вiйна i мир. Евакуацiя”
13.10 Т/с “Лiнiї долi”
14.10 Т/с “Морозов”
15.10 Т/с “1941”

16.10 Судовi справи
17.00 Новини
17.20 Фестиваль “Юрмалина�2008”
19.00 Т/с “Територiя краси”
20.00 Подробицi
20.30 Т/с “Обручка”
21.30 Т/с “1941”
22.20 Д/ф “Вiйна i мир. Евакуацiя”
23.20 Х/ф “Прапори наших

батькiв”
5.30 Уроки тiтоньки Сови

УКРАЇНА
6.00 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.40 Спорт
6.50 Критична точка
7.30 Срiбний апельсин
8.05 Т/с “Чоловiки не плачуть>

2”
9.00 Т/с “Безмовний свiдок>2”

10.00 Життєвi сенсацiї
11.00 Грошовi хвилини
12.00 Т/с “Якось буде любов”
13.00 Х/ф “Перша спроба”
14.45 Т/с “Катя”
16.10 Федеральний суддя
17.00 Подiї
17.25 Спорт
17.35 Критична точка
18.10 Т/с “Якось буде любов”
19.00 Подiї
19.25 Спорт
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Катя”
21.15 Х/ф “Марш>кидок”
23.20 Х/ф “Iнтуїцiя”

5.45 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
6.05 Т/с “Солдати”
6.55 Т/с “Друзi”
9.00 Х/ф “Вид згори —

найкраще”
10.45 Т/с “Кадети”
11.50 Т/с “ДIБДД i таке iнше”
12.45 Т/с “Друзi”
13.30 Репортер
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiтi —

детективи”
13.45 М/с “Бетмен”
14.05 М/с “Ульотнi сновиди”
14.30 Teen Time
14.35 Т/с “Ханна Монтана”
15.00 Т/с “Друзi”
15.55 Teen Time
16.00 Т/с “Ранетки”
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi

домогосподарки”
17.55 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с “Кадети”
20.20 Т/с “Ранетки”
21.20 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
22.25 Х/ф “Я, знову я та Iрен”

ICTV
6.00 Факти
6.20 Триста секунд
6.25 Свiтанок
6.55 Т/с “Леся плюс Рома”
7.45 Факти
7.55 Спорт
8.05 Каламбур
8.35 Триста секунд
8.45 Факти
8.55 Спорт
9.05 Т/с “Опери. Хронiки

вбивчого вiддiлу>2”
10.10 Т/с “Леся плюс Рома”
10.50 Про�Ziкаве.ua
11.25 Т/с “Гончi”
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с “Герої”
13.55 Х/ф “Обладунки Бога>2”
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с “Гончi”
17.40 Т/с “Опери. Хронiки

вбивчого вiддiлу>2”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
19.55 Т/с “Убивча сила>6”
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”
22.05 Х/ф “Загублений

батальйон”
0.05 Факти

TOHIC
6.00 Клуб�700
6.30, 11.30 Д/с “Як це робиться?”
6.50, 7.40 РRосім’ю
7.10 24 години. “Свiт”
7.25 Новинипро
8.00, 21.10 Д/с “Хiт�парад диких

тварин”
9.00, 16.00 Д/с “За сiм морiв”

10.15, 17.30 Д/с “Чудернацькi свiти”
11.50 Служба розшуку дiтей

12.05 Школа ремонту
13.00 Погляд у майбутнє
15.00, 20.00 Д/с “Родини тварин”
15.30, 4.30, 5.35 24 години. Життя
16.30 Д/с “Таємницi Руїн”
18.30, 20.30, 23.10, 5.10 Iнформ

24 години
18.40, 4.55 Сильнi свiту цього
19.00 Д/с “Хронiки крокодила”
22.10 Д/с “Реальнiсть або

фантастика”
23.40 Д/с “П’ятий вимiр”

0.15 Д/ф “Знаки долi”

ТЕТ
6.30, 11.30, 21.00 Дивись!
7.00 Ранковий мультик
7.30, 19.30 Дiм�2
8.30 М/с “Хiтклiфф”
9.00 Дивiться, хто прийшов!
9.30 Звана вечеря

10.30 Т/с “Приватний детектив
Магнум”

12.00, 18.30 Д/с “Цiна кохання”
13.00 Давай одружимося
14.00 Мультфiльми
16.00 Єралаш
17.00 Т/с “Пригоди Конана”
18.00 Мультфiльми
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.

1/2 фiналу. “Арсенал” —
“Манчестер Юнайтед”

23.35 Дiм�2
0.00 Дивiться, хто прийшов!

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 2.15 Час�Тайм
6.15, 0.15, 3.40, 5.13 Час спорту
6.30 “Ранок з “П’ятим”
9.00 — 19.00 Час новин.

Щогодини
20.30, 22.00, 23.00, 0.00, 2.00,

4.00, 5.00 Час новин
9.15, 22.15, 23.20, 5.20 Бiзнес�

час
9.30, 0.25 Автопiлот�новини

10.30, 11.30, 12.30 Прес�
конференцiї

13.30, 14.30 П’ятий елемент
14.20 Погода в Українi
15.30 Не перший погляд
16.30 Мотор�ТБ
17.30, 4.35 Особливо небезпечно
18.20, 4.13 Час економiки
18.45 Київський час
19.25, 1.00 Новий час
21.00, 3.00 Час
22.25, 2.35, 5.35 Народний

контроль

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Всеперемагаючий голос

вiруючого
7.00 Х/ф “Вiн, вона i дiти”
8.30 Правда життя
9.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину

Лас>Вегас”
10.00 Т/с “Закон i порядок”
11.00 Свiдок
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”
12.30 Т/с “Суто англiйськi

вбивства”
13.35 Х/ф “Москва —

Кассiопея”
15.20 Х/ф “У лiсах пiд

Ковелем”
16.40 Х/ф “Отроки у Всесвiтi”
18.25 Речовий доказ
19.00 Свiдок
19.25 Х/ф “Врятуй мене”
21.30 Свiдок
22.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину

Лас>Вегас”
23.00 Т/с “Закон i порядок”

0.00 Свiдок
5.10 Свiдок
5.35 Легенди бандитської Одеси

СТБ
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”
6.50 Вiкна
7.00 Бiзнес +
7.05 Т/с “Вона написала

вбивство”
8.00 Вiкна
8.10 Бiзнес +
8.15 Х/ф “Повернути Вiру”

10.45 У пошуках iстини
12.45 Битва екстрасенсiв
13.50 Телефiльм
14.35 Т/с “Кулагiн i партнери”
15.05 Т/с “Пригоди Шерлока

Холмса i доктора
Ватсона”

18.00 Вiкна
18.10 Т/с “Доктор Хаус”
19.10 Правила життя
20.10 Росiйськi сенсацiї...
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”
22.00 Вiкна
22.20 Т/с “Доктор Хаус”
23.20 Незбагненно, але факт

OPT�Україна
6.00 Новини
9.00 Новини

11.00 Малахов +
12.00 Новини
12.15 Модний вирок
13.10 Контрольна закупiвля
13.40 Хочу знати
14.00 Iншi новини
14.30 Зрозумiти. Пробачити
15.00 Новини
15.20 Т/с “Принцеса цирку”
16.10 Давай одружимося!
17.10 Федеральний суддя
18.00 Новини
18.35 Т/с “Слiд”
19.20 Нехай говорять
20.05 Т/с “Палаючий лiд”
21.00 Час
21.30 Т/с “Застава Жилiна”
22.30 Кремль�9. Спецзв’язок
23.30 Нiчнi новини
23.45 Х/ф “Мелодiї бiлої ночi”

5.00 Новини
5.05 Т/с “Принцеса цирку”

PTP ПЛАНЕТА
9.00 Врятувати вiд Освенцiма.

Подвиг полiтрука Кисельова
9.50 Вiстi. Спорт

10.00 Вiстi
10.25 Х/ф “Секретний

фарватер”
11.40 Д/с “Любов без права на

перемогу”
12.05 Т/с “Людина>амфiбiя”
13.00 Вiстi
13.35 Вiстi. Спорт
13.50 Т/с “Рiднi люди”
14.40 Суд iде
15.30 Т/с “Кулагiн i партнери”
16.00 Вiстi
16.25 Вiстi. Московська обл.
16.45 “Городок”
17.15 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
18.05 Т/с “Кармелiта”
19.00 Вiстi
19.45 Х/ф “Сiмнадцять

миттєвостей весни”
21.40 Посада №1. Невiдомий

солдат
22.35 Вiстi +
22.55 Х/ф “Секретний

фарватер”
0.05 Врятувати вiд Освенцiма.

Подвиг полiтрука Кисельова

НТВ СВIТ
5.00 Сьогоднi
8.00 Рятувальники
8.10 Т/с “Поп>корн III”
9.00 Сьогоднi
9.25 Золотий пил

10.00 Пiд прицiлом слави
10.15 Т/с “Доросле життя

дiвчинки Полiни
Суботiної”

12.00 Сьогоднi
12.35 Т/с “Година Волкова>2”
13.30 Т/с “Глухар”
14.30 Таксi
15.00 Сьогоднi
15.35 Т/с “Хазяйка долi”
16.30 Т/с “Ставка на життя”
17.30 Надзвичайна подiя
18.00 Сьогоднi
18.35 Година суду
19.20 Т/с “Катя”
21.05 Т/с “Глухар”
22.00 Сьогоднi
22.20 Т/с “Година Волкова>2”
23.15 Т/с “Поп>корн III”

0.05 Т/с “Сталiн”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Настрiй
9.35 Т/с “Якщо у вас немає

тiтки”
10.30 Подiї
10.45 Х/ф “Iван Бровкiн на

цiлинi”
12.15 Д/с “Неприборкана природа

Африки”
12.45 Т/с “Рiднi люди”
13.30 Подiї
13.45 Д/ф “Валерiй Чкалов”
14.35 Росiя — видатнi розвiдники 

XX столiття
15.00 Т/с “Дружина Iуди”
15.45 Нiчого особистого
16.30 Подiї
16.50 Т/с “Iнспектор Дерiк”
17.50 Фабрика думки
18.30 Т/с “Якщо у вас немає

тiтки”
19.25 Iсторiя держави Росiйської
19.30 Резонанс
19.50 Подiї
20.10 Т/с “Рiднi люди”
20.50 Скандальне життя
21.30 Репортер
21.45 Т/с “Детективи районного

масштабу”

30 квітня — 6 травня

АНШЛАГ, КЛАСІК
Future Shorts “ТАНЦІ З ЛЮБОВ’Ю”

ВІКІ, КРІСТІНА, БАРСЕЛОНА SHORTS ATTACK

РОЗПУТНА ПОВЕДІНКА ПЕРЕЛІК КОНТАКТІВ

СЦЕНИ СЕКС. ХАРАКТЕРУ�2

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ЛЮДИ Х. РОСОМАХА ТАРАС БУЛЬБА

ЗАЛЮДНЕНИЙ ОСТРІВ. СУТИЧКА

Dolby digital
адреса: Київ,

в л. Костянтинівсь а, 26
м. «Контра това площа»

205-59-51 (автовідповідач),
417-27-02 (бронь),
417-30-04 (адмін.)

www.zhovten-kino.kiev.ua

Інформаційний спонсор хрещатик



СЕРЕДА
ТРАВЕНЬ 6666

КIНO
6.00 Т/с “Затока Доусона”
7.00 М/с “КiтПес”
7.30 М/с “Злюки�бобри”
8.00 М/с “Джиммi Нейтрон”
8.30 Шоу Беннi Хiлла
9.00 Т/с “Амазонка Пiтера

Бенчлi”
10.00 Таксi
10.30 Смачна країна
11.00 Судовi справи
12.50 Кiноманiя
15.00 Смачна країна
15.30 Т/с “Сваха”
16.00 Т/с “Сваха”
16.30 М/с “КiтПес”
17.00 М/с “Джиммi Нейтрон”
17.30 М/с “Злюки�бобри”
18.00 Шоу Беннi Хiлла
18.35 Судовi справи
19.30 Т/с “Амазонка Пiтера

Бенчлi”
20.30 Наша RUSSiA
21.00 Наша RUSSiA
21.30 Х/ф “Скинь маму з

потяга”
23.10 Секс
23.40 Секс

5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Прайм�тайм культури
6.30, 16.10 Т/с “Голуби вiйни”
7.55 Х/ф “Прорив”
9.20 Струни душ людських
9.35 Маруся Вольвачiвна
9.50, 18.00, 4.45 Знiмалося кiно.

Марiя Капнiст. “Три свята”
10.10 Церква Богородицi Пирогощi
10.30 Культура у медицинi
10.50 Є на свiтi така країна...
11.35 Класичний дует
12.05 Вiк на бiлому свiтi
12.25 Симеїз
12.55, 4.05 Знаймо наших героїв
13.30 Т/ф “Ой не ходи, Грицю, та й

на вечорницi”
14.50 Ораторiя Роберта Шумана

“Рай i Перi”
15.25, 23.10, 5.15 Д/с “Київ —

мiсто�герой, мiсто�
великомученик”

17.30, 3.05 Краплини пам’ятi
18.30, 3.35 Гра долi. “Невгамовний

Пантелеймон”
19.00, 0.00 Наш край. Дух села

Криворiвня
19.25, 4.35 Свято художникiв

Сiчеславського коша
19.35, 0.25 Визначнi українцi.

Вузлики стежок
20.10 З народної криницi
20.30, 1.00 Х/ф “Напрям

головного удару”
22.40 Мовою музики. Юрiй Наумов

MEГАСПОРТ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,

17.40, 20.10, 22.40
Мегафон. Спортивнi новини

6.40, 7.10, 7.40, 8.10 Спортивний
календар

6.50, 7.20, 7.50, 8.20 Спорт Shift
8.45 Пляжний волейбол. Свiтовий

тур. Етап у Бразилiї
10.00, 0.00 Бокс
11.30, 23.00 Бої без правил
13.10 Вiкторина
14.20 МотоGр. Клас 250сс. Гран�прi

Iспанiї
15.30 МотоGр. Клас 250сс. Гран�прi

Iспанiї. Перегони
16.40 Red Bull Street Style.

Жонглювання. Фiнали
17.55 Футбол. Кубок UEFA.

1/2 фiналу. “Динамо” (К) —
“Шахтар”

20.30 Футбол. Україна.
“Чорноморець” — “Iллiчiвець”

5.30 Бадмiнтон. Masters Final

13.45 Д/ф “Валерiй Чкалов”
14.35 Росiя — видатнi розвiдники XX

столiття
15.00 Т/с “Дружина Iуди”
15.45 Сто питань дорослому
16.30 Подiї
16.50 Т/с “Iнспектор Дерiк”
17.50 Д/ф “Георгiй Побєдоносець”
18.30 Т/с “Якщо у вас немає

тiтки”
19.25 Iсторiя держави Росiйської
19.30 Подiї
20.05 Т/с “Рiднi люди”
20.50 Обличчям до мiста
21.45 Т/с “Детективи районного

масштабу”
22.30 Лiнiя захисту
23.10 Х/ф “Пiзнi побачення”

5.15 Рорсоrn�TV
5.40 Лiнiя захисту
6.20 Т/с “Дружина Iуди”
7.10 Зоряна колекцiя

КДРТРК
7.30, 12.00, 16.00, 19.00, 23.40

За київським часом
7.50, 14.35, 19.20 Мультфiльм
8.00 Х/ф “Пiдкидьок”
9.10 Кольорова екскурсiя
9.25, 22.45 Д/ф “Кримськi терези”

10.00, 13.15, 16.20 Хрещатик, 26
10.45 А ми до Вас у ранкову годину
11.45 Їжачок
11.55, 13.10, 16.15 Служба

розшуку дiтей
12.10, 22.20 Люди i долi
12.35 У Нацiональному

художньому...
12.45, 23.15 Хiт�базар
14.00 Ретроспектива фiльмiв

В. Артеменко
14.45 Х/ф “Київськi прохача”
17.05 Зустрiч з пiснею
17.50 Вiдпочиньмо з класикою
18.20 Пiлiгрим
18.40 Кольорова екскурсiя
19.30, 21.35 Український клуб
20.30 Час країни
21.00 По сутi
21.55 Люди i долi

ENTER�фiльм
6.05 Мультконцерт
6.30, 2.00 Х/ф “Веселi

хлоп’ята”
8.35, 14.45, 21.00 Кiноляпи
8.50 Х/ф “Вождь Виннету i

вогненна рука”
11.05, 17.50, 23.50 Голлiвуд. Алея

слави
11.55, 17.30, 23.30 SMS�

голосування
13.05 Х/ф “Перегони по

вертикалi”
15.10 Х/ф “Дикi народи

Курдистану”
18.25 Х/ф “Зворотньої дороги

немає”
21.30 Х/ф “Зашморг Белградо”

K1
7.00 Один день
7.40 Шок
8.20 Т/с “Докази злочину”
9.30 Т/с “Пригоди Синдбада”

10.30 Побудовано на столiття
11.00 Т/с “Кобра. Антитерор”
12.00 Т/с “Солдати>2”
14.00 Т/с “Пригоди Синдбада”
15.00 Т/с “33 квадратних

метри”
15.40 Х/ф “Пiдозрюваний”
18.10 Т/с “Кобра. Антитерор”
19.10 Один день. Новини
19.25 Т/с “Солдати>2”
21.30 Один день
22.00 Х/ф “Темний полудень”

0.10 Один день. Спорт
5.15 Один день. Спорт
5.30 Вирiшальнi битви
5.50 Х/ф “Вiйна”

СТБ
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”
6.50 Вiкна
7.00 Бiзнес +
7.05 Т/с “Вона написала

вбивство”
8.00 Вiкна
8.10 Бiзнес +
8.15 Х/ф “Канiкули любовi”

10.55 Правила життя
11.55 Слiдство вели...
12.55 Телефiльм
13.40 Т/с “Пригоди Шерлока

Холмса i доктора
Ватсона”

18.00 Вiкна
18.10 Т/с “Доктор Хаус”
19.10 Зiркове життя
20.10 Слiдство вели...
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”
22.00 Вiкна
22.20 Т/с “Доктор Хаус”
23.20 Фантастичнi iсторiї

0.15 Вiкна. Спорт

OPT�Україна
6.00 Новини
9.00 Новини

11.00 Малахов +
12.00 Новини
12.15 Модний вирок
13.10 Контрольна закупiвля
13.40 Хочу знати
14.00 Iншi новини
14.30 Зрозумiти. Пробачити
15.00 Новини
15.20 Т/с “Принцеса цирку”
16.10 Давай одружимося!
17.10 Федеральний суддя
18.00 Новини
18.35 Т/с “Слiд”
19.20 Нехай говорять
20.05 Т/с “Палаючий лiд”
21.00 Час
21.30 Т/с “Застава Жилiна”
22.30 Мадонна маршала Конєва
23.30 Нiчнi новини
23.45 Х/ф “Останнi залпи”

5.00 Новини
5.05 Т/с “Принцеса цирку”

PTP ПЛАНЕТА
9.00 “Жiноча особа вiйни.

“Катюша”
9.50 Вiстi. Спорт

10.00 Вiстi
10.25 Х/ф “Секретний

фарватер”
11.40 Д/с “Любов без права на

перемогу”
12.05 Т/с “Людина>амфiбiя”
13.00 Вiстi
13.35 Вiстi. Спорт
13.50 Т/с “Рiднi люди”
14.40 Суд iде
15.30 Т/с “Кулагiн i партнери”
16.00 Вiстi
16.25 Вiстi. Московська обл.
16.45 “Городок”
17.15 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
18.05 Т/с “Кармелiта”
19.00 Вiстi
19.45 Х/ф “Сiмнадцять

миттєвостей весни”
21.40 Убити товариша Сталiна
22.35 Вiстi +
22.55 Х/ф “Секретний

фарватер”
0.05 “Жiноча особа вiйни.

“Катюша”

НТВ СВIТ
5.00 Сьогоднi
8.00 Рятувальники
8.10 Т/с “Поп>корн III”
9.00 Сьогоднi
9.30 Росiйська начинка

10.00 Пiд прицiлом слави
10.15 Т/с “Доросле життя

дiвчинки Полiни
Суботiної”

12.00 Сьогоднi
12.35 Т/с “Година Волкова>2”
13.30 Т/с “Глухар”
14.30 Таксi
15.00 Сьогоднi
15.35 Т/с “Хазяйка долi”
16.30 Т/с “Ставка на життя”
17.30 Надзвичайна подiя
18.00 Сьогоднi
18.35 Година суду. Справи сiмейнi
19.20 Т/с “Катя”
21.05 Т/с “Глухар”
22.00 Сьогоднi
22.20 Т/с “Година Волкова>2”
23.15 Т/с “Поп>корн III”

0.05 Т/с “Сталiн”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Настрiй
9.35 Т/с “Якщо у вас немає

тiтки”
10.30 Подiї
10.45 Х/ф “Пiзнi побачення”
12.15 21 кабiнет
12.45 Т/с “Рiднi люди”
13.30 Подiї

KИЇB
6.00 Рiпка�ТБ
6.50 Мiська варта
7.00 Новини
7.25 Як на долонях
7.30 Автофайли
7.50 Економiчний вiсник
8.00 Новини
8.20 Столиця
9.00 Телешанс

10.50 Новини Про
11.00 Церква “Посольство Боже”
12.00 Телешанс
14.00 В гостях у Д. Гордона
15.00 Новини
15.10 Т/с “Шторм”
16.05 Корисна розмова
16.55 Бiзнес�ситуацiя
17.00 Битва за Москву. Тайфун
19.00 Столиця
19.35 Т/с “Перлина палацу”
20.45 Бiзнес�ситуацiя
20.50 Мiська варта
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д. Гордона
22.25 Вечiрня кава
23.15 Як на долонях
23.20 Медицина
23.30 Телешанс

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.10,7.00, 8.00, 9.05 Новини
9.30 Служба розшуку дiтей
9.40 Спокуса владою

11.00 Життя триває...
11.50 Ситуацiя
12.00 Новини
12.25 Український вимiр
12.55 Фольк�music
14.15 Експерти дозвiлля

14.50 Ситуацiя
15.00 Новини
15.25 Служба розшуку дiтей
15.35 Д/с “Це моя країна”
15.50 Д/с “Обличчя Європи”
16.25 Iндиго
17.00 Д/с “Морськi мисливцi”
18.00 Новини
18.25 Український вимiр
19.00 Д/ф “Таємницi Лисої гори”
19.35 Свiт спорту
20.00 Батьки i дiти
21.00 Новини
21.35 Свiт спорту
22.05 Вiдкрита зона
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото. “Лото Трiйка”,

Кено
23.00,0.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.20 Вiд першої особи

0.10 Служба розшуку дiтей
0.15 Iнтерактивний проект

1+1
6.10 Служба розшуку дiтей
6.15 Т/с “Циганське серце”
7.00 ТСН
7.05 М/с “Клуб Мiккi�Мауса”
7.45 Мультфiльм
8.00 ТСН
8.05 Т/с “Район Беверлi>

Хiллз III”
9.00 ТСН
9.20 Т/с “Район Мелроуз”

10.20 Т/с “Руда”
11.25 Т/с “Циганське серце”
12.20 Т/с “Зiрка епохи”
13.25 Т/с “Район Беверлi>

Хiллз”
14.25 Т/с “Район Мелроуз”

15.35 Т/с “Моя прекрасна
нянька”

16.00 Т/с “Усi жiнки —
вiдьми”

17.00 ТСН
17.20 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
18.05 Т/с “Зiрка епохи”
19.30 ТСН
20.15 Т/с “Руда”
21.15 Т/с “У червнi 41”
22.30 ТСН
23.00 ПроСпорт
23.05 Т/с “Секс i мiсто”
23.35 Т/с “Iван Подушкiн”

5.40 ТСН

IHTEP
6.10 Повiтрянi бої
7.00 Новини
7.10 Ранок
8.00 Новини
9.00 Новини
9.10 Д/ф “Неймовiрнi iсторiї про

життя. Кохання по�
італійськи”

10.10 Т/с “Обручка”
11.10 Т/с “Територiя краси”
12.00 Новини
12.10 Д/ф “Вiйна i мир. Евакуацiя”
13.10 Т/с “Лiнiї долi”
14.10 Т/с “Морозов”
15.10 Т/с “1941”
16.10 Судовi справи
17.00 Новини
17.20 Фестиваль “Юрмалина

2008”
19.00 Т/с “Територiя краси”
20.00 Подробицi
20.30 Т/с “Обручка”
21.30 Т/с “1941”
22.20 Д/ф “Вiйна i мир. Евакуацiя”
23.20 Х/ф “Листи з Iводзіми”

5.00 Ключовий момент
5.50 Уроки тiтоньки Сови

УКРАЇНА
6.00 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.40 Спорт
6.50 Критична точка
7.30 Срiбний апельсин
8.05 Т/с “Чоловiки 

не плачуть>2”
9.00 Т/с “Безмовний свiдок>2”

10.00 Шустер Live
11.00 Грошовi хвилини
12.00 Т/с “Якось буде любов”
13.00 Х/ф “Перша спроба”
14.45 Т/с “Катя”
16.10 Федеральний суддя
17.00 Подiї
17.25 Спорт
17.35 Критична точка
18.10 Т/с “Якось буде любов”
19.00 Подiї
19.25 Спорт
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Катя”
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.

1/2 фiналу. “Челсi” —
“Барселона”

23.50 Нiч Лiги чемпiонiв
5.45 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
6.05 Т/с “Солдати”
6.55 Т/с “Друзi”
9.00 Х/ф “Я, знову я та Iрен”

11.10 Т/с “Кадети”
12.15 Т/с “ДIБДР i таке iнше”
13.30 Репортер
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiтi —

детективи”
13.45 М/с “Шаггi i Скубi�Ду ключ

знайдуть”
14.05 М/с “Ульотнi сновиди”
14.30 Teen Time
14.35 Т/с “Ханна Монтана”
15.00 Т/с “Друзi”
15.55 Teen Time
16.00 Т/с “Ранетки”
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi

домогосподарки”
17.55 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с “Кадети”
20.20 Т/с “Ранетки”
21.20 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
22.25 Х/ф “Вислизаючий

ідеал”

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей
6.05 Факти
6.25 Триста секунд
6.35 Свiтанок
7.00 Т/с “Леся плюс Рома”
7.45 Факти
7.55 Спорт
8.05 Каламбур
8.35 Триста секунд
8.45 Факти
8.55 Спорт

9.05 Т/с “Опери. Хронiки
вбивчого вiддiлу>2”

10.10 Т/с “Леся плюс Рома”
10.50 Про�Ziкаве.ua
11.25 Т/с “Гончi”
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с “Герої”
13.55 Т/с “Убивча сила>6”
14.55 Т/с “Лiквiдацiя”
15.55 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с “Гончi”
17.35 Т/с “Опери. Хронiки

вбивчого вiддiлу>2”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
19.55 Т/с “Убивча сила>6”
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”
22.05 Х/ф “Мемфiська

красуня”

TOHIC
6.00 Клуб�700
6.30, 11.30 Д/с “Як це робиться?”
6.50, 7.45 РRосем’ю
7.10, 18.30, 20.30, 23.10, 5.10

Iнформ 24 години
7.30 Новини про
8.00, 21.10 Д/с “Хiт�парад диких

тварин”
9.00, 16.00 Д/с “За сiм морiв”

10.15, 17.30 Д/с “Чудернацькi свiти”
11.50 Служба розшуку дiтей
12.05 Школа ремонту
13.00 Погляд у майбутнє
15.00, 20.00 Д/с “Родини тварин”
15.30, 4.30, 5.35 24 години. Життя
16.30 Д/с “Таємницi Руїн”
18.40, 4.55 Сильнi свiту цього
19.00, 23.40 Д/с “Хронiки

крокодила”
22.10 Д/с “Реальнiсть або

фантастика”
0.15 Д/ф “Знаки долi”

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00 Ранковий мультик
7.30, 19.30 Дiм�2
8.30 М/с “Хiтклiфф”
9.00, 0.00 Дивiться, хто прийшов!
9.30, 21.00 Звана вечеря

10.30 Т/с “Приватний детектив
Магнум”

12.00, 18.30 Д/с “Цiна кохання”
13.00 Давай одружимося
14.00 Мультфiльми
16.00 Єралаш
17.00 Т/с “Пригоди Конана”
18.00 Мультфiльми
22.00 Вiкна
23.30 Дiм�2

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 2.15 Час�Тайм
6.15, 0.15, 3.40, 5.13 Час спорту
6.30 “Ранок з “П’ятим”
9.00 — 19.00 Час новин.

Щогодини
20.30, 22.00, 23.00, 0.00, 2.00,

4.00, 5.00 Час новин
9.15, 22.15, 23.20, 5.20 Бiзнес�

час
9.30, 0.25 Автопiлот�новини

10.30, 11.30, 12.30 Прес�
конференцiї

13.30, 14.30 П’ятий елемент
15.30 Зверни увагу
16.30 “Арсенал”
17.30, 4.35 482. Iсторiя українського

бiзнесу
18.20, 4.13 Час економiки
18.45 Київський час
19.25, 1.00 Новий час
21.00, 3.00 Час
22.25, 2.35, 5.35 Резонанс

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Всеперемагаючий голос

вiруючого
7.10 Х/ф “У лiсах пiд

Ковелем”
8.40 Свiдок
9.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину

Лас>Вегас”
10.00 Т/с “Закон i порядок”
11.00 Свiдок
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”
12.30 Т/с “Суто англiйськi

вбивства”
13.35 Х/ф “Отроки у Всесвiтi”
15.15 Х/ф “У лiсах пiд

Ковелем”
16.35 Х/ф “Пам’ятати чи

забути”
18.25 Правда життя
19.00 Свiдок
19.25 Х/ф “Нижче нуля”
21.30 Свiдок
22.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину

Лас>Вегас”
23.00 Т/с “Закон i порядок”

0.00 Свiдок
5.10 Свiдок
5.35 Легенди бандитської Одеси

19.25 HTH

НИЖЧЕ НУЛЯ
Режисер: Дж. Уайнорскi

У ролях: К. Мендiлор, Л. Ешбi, А. Абель, М. Допад
Бойовик. В результатi зухвалої спроби викрадення, секретний
вiйськовий прилад, що управляє надпотужною космiчною гарматою,
виявляється на вершинi гори
вбивцi К
2. Одним коротким сигналом вiн
може викликати катастрофи по всьому свiту, навіть зруйнувати великі
мiста.

21.30 KIHO

СКИНЬ МАМУ З ПОТЯГА
Режисер: Д. де Вiто

У ролях: Д. де Вiто, Б. Крiстал, Е. Ремсi, К. Грайст, К. Малгрю
Комедiя. Невдаха письменник Леррi Доннер понад усе на свiтi
ненавидить свою колишню дружину, яка зробила запаморочливу
кар`єру, просто вкравши у нього роман. А його учень, товстун
коротун
Оуен Лiфт мрiє позбавитися своєї iстеричної матусi, яка допікає його.
“Доведенi до ручки” чоловiки вирiшують допомогти одне одному,
запозичивши у вiдомого Хiчкока iдею з “обмiну злочинами”.

22.00 K1

ТЕМНИЙ ПОЛУДЕНЬ
Режисер: Ф. Рiдлi

У ролях: Б. Фрейзер, Е. Джадд, В. Мортенсен
Драма. Виявивши на узлiссi лежачого без свiдомостi хлопця, водiй
вантажiвки Джуд привiз його в будинок своїх друзiв Каллi i Клея.
Отямившись, молодий чоловiк, що назвався Дарклi Нуном, розповiв, що
його батьки загинули, а вiн залишився єдиним послiдовником
релiгiйного культу, що уникнув смертi. Видужуючи i вiдновлюючи сили,
Дарклi починає вiдчувати сильний потяг до Каллi. Це почуття абсолютно
незвичне для нього, адже Дарклi вчили, що сексуальне бажання є
страшним грiхом.

22.05 ICTV

МЕМФIСЬКА КРАСУНЯ
Режисер: М. Кейтон4Джонс

У ролях: Б. Зейн, М. Модайн, Є. Штольц, Дж. Лiтгоу, Ш. Остiн
Вiйськова драма. Масштабний вiйськовий фiльм про долю екiпажу
американського бомбардувальника “Мемфiсська красуня”. Перед
вiдправкою в Штати хлопцi повиннi зробити свiй останнiй, двадцять
п`ятий вилiт. Їх завдання — зруйнувати завод в Бременi: проблема
тiльки в тому, що зi всiх лiтакiв, що намагалися зробити це ранiше, не
повернувся жоден.

22.25 НОВИЙ КАНАЛ

ВИСЛИЗАЮЧИЙ IДЕАЛ
Режисер: С. Уїнант

У ролях: Дж. Трiпплхорн, Д. МакДермотт, С. Дж. Паркер
Комедiя. Студентка Гвен Мосс, яка з дитинства створила собi образ
iдеального чоловiка, змушена переносити постiйнi розчарування,
оскiльки нiхто з її обранцiв не схожий на цей iдеал.

23.20 IHTEP

ЛИСТИ З IВОДЗIМИ
Режисер: К. Iствуд

У ролях: В. Кен, Н. Кадзунарi
Драма. Iнший погляд на трагiчну битву за острiв Iо (Iводзiма), що стала
не тiльки iсторичною подiєю, переломним моментом в ходi
Тихоокеанської кампанiї США проти iмператорської Японiї, але й
кульмiнацiєю зiткнення культур i свiтоглядiв.
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хрещатик

30 квітня — 6 травня

ЛЮДИ Х. РОСОМАХА ......................10.00, 14.05, 20.10, 22.20

КАРОЛІНА В СВІТІ КОШМАРІВ ....................12.10, 16.20, 18.15

Кожної середи — ДЕНЬ ГЛЯДАЧА

Школярам, студентам та пенсіонерам з понеділка по п’ятницю

до 17.00 — знижки (крім прем’єрних днів)

сайт кінотеатру: www.kinokiev.com 
Адреса: просп. Гагаріна, 7 (Ленінградська пл.) 

телефони: 292�01�91; 230�14�20 (автовідповідач)

Завітайте до оновлено о інотеатр !
У інотеатрі с часний зв Dolby Digital!!!

Інформаційний спонсор



8.20, 14.40, 21.05 Кiноляпи
8.45 Х/ф “Дикi народи

Курдистану”
11.05, 17.50, 23.35 Голлiвуд. Алея

слави
12.05, 17.25, 23.15 SMS�

голосування
12.55 Х/ф “Зворотньої дороги

немає”
15.25 Х/ф “Вождь Виннету i

напiвкровка”
18.30 Х/ф “Зворотньої дороги

немає”
21.30 Х/ф “Там, де грошi”

0.05 Х/ф “Зашморг Белградо”

K1
7.00 Один день
7.40 Шок
8.20 Т/с “Докази злочину”
9.30 Т/с “Пригоди Синдбада”

10.30 Побудовано на столiття
11.00 Т/с “Кобра. Антитерор”
12.00 Т/с “Солдати>2”
14.00 Т/с “Пригоди Синдбада”
15.00 Дорога передача
16.00 Х/ф “Темний полудень”
18.10 Т/с “Кобра. Антитерор”
19.10 Один день. Новини
19.25 Т/с “Солдати>2”
21.30 Один день
22.00 Х/ф “Убивця ворон”

0.10 Один день. Спорт

КIНO
6.00 Т/с “Затока Доусона>2”
7.00 М/с “КiтПес”
7.30 М/с “Злюки�бобри”
8.00 М/с “Джиммi Нейтрон”
8.30 Шоу Беннi Хiлла
9.00 Т/с “Амазонка Пiтера

Бенчлi”
10.00 Таксi
10.30 Смачна країна
11.00 Судовi справи
12.50 Кiноманiя
15.00 Смачна країна
15.30 Т/с “Сваха”
16.00 Т/с “Сваха”
16.30 М/с “КiтПес”
17.00 М/с “Джиммi Нейтрон”
17.30 М/с “Злюки�бобри”
18.00 Шоу Беннi Хiлла
18.30 Шоу Беннi Хiлла
18.55 Судовi справи
19.50 Х/ф “Скинь маму з

потяга”
21.30 Х/ф “Медовий мiсяць у

Вегасi”
23.30 Секс

0.00 Х/ф “Роман”
5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Наш край. Дух села

Криворiвня
6.30, 16.10 Т/с “Голуби вiйни”
7.45 Х/ф “Напрям головного

удару”
9.50 Знiмалося кiно. Марiя Капнiст.

“Три свята”
10.20 Гра долi. “Невгамовний

Пантелеймон”
10.50 Краплини пам’ятi
11.20 Свято художникiв

Сiчеславського коша
11.30 Мовою музики. Юрiй Наумов
12.05 Визначнi українцi. Вузлики

стежок
12.35 Т/ф “Бузок”
14.25 ТБ про ТБ. Юрiй Федоров
15.25, 23.15, 5.15 Д/с “Київ —

мiсто�герой, мiсто�
великомученик”

17.20 Т/ф “Щоденник Анни Франк”
18.00, 2.25 “Пiккардiйська терцiя. Я

придумаю свiт”
19.00, 0.00 Прайм�тайм культури
19.30, 3.20 Євген Шерстобiтов
20.00, 0.30 Актуальне мистецтво
20.30, 1.00 Х/ф “Битва за

Берлiн”
21.55, 3.55 Д. Вердi. “Реквiєм”

MEГАСПОРТ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,

17.40, 20.10, 21.25, 23.40
Мегафон. Спортивнi новини

6.40, 7.10, 7.40, 8.10 Спортивний
календар

6.50, 7.20, 7.50, 8.20 Спорт Shift
8.45 Пляжний волейбол. Свiтовий

тур. Етап у Бразилiї. Фiнал
10.00, 0.00 Бокс
11.30 Бої без правил
13.10 Вiкторина
14.20 МотоGр. Гран�прi Iспанiї
15.30 МотоGр. Гран�прi Iспанiї.

Перегони
16.40 Легка атлетика. IAAF
17.55 Футбол. Україна. “Зоря” —

“Динамо” (К)
20.30 Футбол “Goalissimo”
21.40 Футбол. Кубок UEFA.

1/2 фiналу. “Гамбург” —
“Вердер”

KИЇB
6.00 Рiпка�ТБ
6.50 Мiська варта
7.00 Новини
7.25 Як на долонях
7.30 Автофайли
7.35 Рецепти здоров’я
7.50 Медицина
8.00 Новини
8.20 Столиця
9.00 Телешанс

10.50 Новини Про
11.00 Церква “Посольство Боже”
12.00 Телешанс
14.00 В гостях у Д. Гордона
15.00 Новини
15.10 Т/с “Шторм”
16.55 Бiзнес�ситуацiя
17.00 Х/ф “Вогненна дуга”
19.00 Столиця
19.35 Т/с “Перлина палацу”
20.45 Бiзнес�ситуацiя
20.50 Мiська варта
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д. Гордона
22.25 Четверта влада
23.15 Як на долонях
23.20 Медицина
23.30 Телешанс

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.10, 7.00, 8.00, 9.05 Новини
9.30 Служба розшуку дiтей
9.40 Батьки i дiти

11.00 Життя триває...
11.50 Ситуацiя
12.00 Новини
12.25 Український вимiр
12.55 Звичаї!
13.20 Кiно.ua
13.50 Вихiднi по�українськи
14.10 Наша пiсня
14.50 Ситуацiя
15.00 Новини
15.25 Служба розшуку дiтей
15.35 Д/с “Це моя країна”
15.50 Д/с “Обличчя Європи”
16.20 Пазли
17.00 Д/с “Морськi мисливцi”
18.00 Новини
18.25 Український вимiр
19.00 Д/ф “Свiтлячки”
19.40 Свiт спорту
20.00 Знайдемо вихiд
21.00 Новини
21.35 Свiт спорту
22.05 Далi буде...
22.55 “Лото Трiйка”, Кено.

“Максима”
23.00, 0.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.20 Вiд першої особи

0.10 Служба розшуку дiтей
0.15 Iнтерактивний проект

1+1
6.10 Служба розшуку дiтей
6.15 Т/с “Циганське серце”
7.00 ТСН
7.05 М/с “Клуб Мiккi�Мауса”
7.45 Мультфiльм
8.00 ТСН
8.05 Т/с “Район Беверлi>

Хiллз III”
9.00 ТСН
9.20 Т/с “Район Мелроуз”

10.20 Т/с “Руда”
11.25 Т/с “Циганське серце”
12.20 Т/с “Зiрка епохи”
13.25 Т/с “Район Беверлi>

Хiллз III”
14.25 Т/с “Район Мелроуз”
15.35 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
16.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
17.00 ТСН
17.20 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
18.05 Т/с “Зiрка епохи”
19.30 ТСН
20.15 Т/с “Руда”
21.15 Т/с “У червнi 41”
22.30 ТСН
23.00 ПроСпорт
23.05 Т/с “Секс i мiсто”
23.35 Т/с “Iван Подушкiн”

5.40 ТСН

IHTEP
6.10 Повiтрянi бої
7.00 Новини
7.10 Ранок
8.00 Новини
9.00 Новини
9.10 Д/ф “Неймовiрнi iсторiї про

життя. Освенцiм”
10.10 Т/с “Обручка”
11.10 Т/с “Територiя краси”
12.00 Новини
12.10 Д/ф “Вiйна i мир. Евакуацiя”
13.10 Т/с “Лiнiї долi”
14.10 Т/с “Морозов”
15.10 Т/с “1941”
16.10 Судовi справи
17.00 Новини
17.20 Фестиваль “Юрмалина 2008”
19.10 Футбол. 1/2 фiналу кубка

UEFA. “Шахтар” Донецьк —
“Динамо” “Київ”

21.30 Подробицi
22.00 Д/ф “Вiйна i мир. Евакуацiя”

23.00 Х/ф “Ми з майбутнього”
5.20 Ключовий момент

УКРАЇНА
6.00 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.40 Спорт
6.50 Критична точка
7.30 Срiбний апельсин
8.05 Т/с “Чоловiки 

не плачуть>2”
9.00 Т/с “Безмовний свiдок>2”

10.00 Шустер Live
11.00 Грошовi хвилини
12.00 Т/с “Якось буде любов”
13.00 Х/ф “Марш>кидок”
15.15 Т/с “Катя”
16.10 Федеральний суддя
17.00 Подiї
17.25 Спорт
17.35 Критична точка
18.10 Т/с “Якось буде любов”
19.00 Подiї
19.25 Спорт
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Катя”
22.15 Гумор
23.45 Спорт

0.00 Рикошет
5.45 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
6.05 Т/с “Солдати”
6.55 Т/с “Друзi”
9.00 Х/ф “Вискочка”

11.05 Т/с “Кадети”
12.10 Т/с “ДIБДР i таке iнше”
13.30 Репортер
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiтi —

детективи”
13.45 М/с “Шаггi i Скубi�Ду ключ

знайдуть”
14.05 М/с “Ульотнi сновиди”
14.35 Teen Time
14.40 Т/с “Ханна Монтана”
15.00 Т/с “Друзi”
15.55 Teen Time
16.00 Т/с “Ранетки”
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi

домогосподарки”
17.55 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с “Кадети”
20.20 Т/с “Ранетки”
21.20 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
22.25 Х/ф “Факультет”

ICTV
6.05 Факти
6.25 Триста секунд
6.35 Свiтанок
7.00 Т/с “Леся плюс Рома”
7.45 Факти
7.55 Спорт
8.05 Каламбур
8.35 Триста секунд
8.45 Факти
8.55 Спорт
9.05 Т/с “Опери. Хронiки

вбивчого вiддiлу>2”
10.15 Т/с “Леся плюс Рома”
11.00 Про�Ziкаве.ua
11.35 Т/с “Гончi”
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с “Герої”
13.55 Т/с “Убивча сила>6”
15.00 Т/с “Лiквiдацiя”
15.55 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с “Гончi”
17.35 Т/с “Опери. Хронiки

вбивчого вiддiлу>2”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
19.55 Т/с “Убивча сила>6”
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”
22.05 Х/ф “Втеча до перемоги”

TOHIC
6.00 Клуб�700
6.30, 11.30 Д/с “Як це робиться?”
6.50, 7.45 РRосем’ю
7.10, 18.30, 20.30, 23.10, 5.10

Iнформ 24 години
7.30 Новинипро
8.00, 21.10 Д/с “Хiт�парад диких

тварин”
9.00, 16.00 Д/с “За сiм морiв”

10.15, 17.30 Д/с “Чудернацькi свiти”
11.50 Служба розшуку дiтей
12.05 Школа ремонту
13.00 Погляд у майбутнє
15.00 Д/с “Родини тварин”
15.30, 4.30 24 години. Життя
16.30 Д/с “Таємницi Руїн”
18.40, 4.55 Сильнi свiту цього
19.00, 23.40 Д/с “Хронiки

крокодила”
20.00, 5.35 Головне питання
22.10 Д/с “Реальнiсть або

фантастика”
0.15 Д/ф “Знаки долi”

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00 Ранковий мультик
7.30, 19.30 Дiм�2
8.30 М/с “Хiтклiфф”

9.00, 0.00 Дивiться, хто прийшов!
9.30, 21.00 Звана вечеря

10.30 Т/с “Приватний детектив
Магнум”

12.00, 18.30 Д/с “Цiна кохання”
13.00 Давай одружимося
14.00 Мультфiльми
16.00 Єралаш
17.00 Т/с “Пригоди Конана”
18.00 Мультфiльми
22.00 Вiкна
23.30 Дiм�2

6.00 Сьоме небо

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 3.40 Час�Тайм
6.15, 0.15, 5.13 Час спорту
6.30 “Ранок з “П’ятим”
9.00 — 19.00 Час новин.

Щогодини
20.30, 0.00, 5.00 Час новин

9.15, 23.45, 5.20 Бiзнес�час
9.30, 0.25 Автопiлот�новини

10.30, 11.30, 12.30 Прес�
конференцiї

13.30, 14.30 П’ятий елемент
15.30 Феєрiя подорожей
16.30 Драйв
17.30, 5.35 Резонанс
18.20, 4.35 Час економiки
18.45 Київський час
19.25, 1.00 Новий час
21.00, 4.00 Час
21.40, 2.00 Я так думаю

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Всеперемагаючий голос

вiруючого
7.10 Х/ф “У лiсах пiд

Ковелем”
8.40 Свiдок
9.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину

Лас>Вегас”
10.00 Т/с “Закон i порядок”
11.00 Свiдок
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”
12.30 Т/с “Суто англiйськi

вбивства”
13.30 Х/ф “Пам’ятати чи

забути”
15.20 Х/ф “У лiсах пiд

Ковелем”
16.45 Х/ф “Йшов четвертий рiк

вiйни...”
18.25 Легенди бандитської Одеси
19.00 Свiдок
19.25 Х/ф “Розплата”
21.30 Свiдок
22.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину

Лас>Вегас”
23.00 Т/с “Закон i порядок”

0.00 Свiдок
5.10 Свiдок
5.35 Легенди бандитської Одеси

СТБ
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”
6.50 Вiкна
7.00 Бiзнес +
7.05 Т/с “Вона написала

вбивство”
8.00 Вiкна
8.10 Бiзнес +
8.15 Х/ф “Законний шлюб”

10.50 Зiркове життя
11.50 Фантастичнi iсторiї
12.45 Слiдство вели...
13.50 Т/с “Пригоди Шерлока

Холмса i доктора
Ватсона”

17.00 “Пригоди Шерлока Холмса i
доктора Ватсона”. Невiдома
версiя

18.00 Вiкна
18.10 Т/с “Доктор Хаус”
19.10 Моя правда
20.10 Слiдство вели...
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”
22.00 Вiкна
22.20 Т/с “Доктор Хаус”
23.20 Паралельний свiт

OPT�Україна
6.00 Новини
9.00 Новини

11.00 Малахов +
12.00 Новини
12.15 Модний вирок
13.10 Контрольна закупiвля
13.40 Хочу знати
14.00 Iншi новини
14.30 Зрозумiти. Пробачити
15.00 Новини
15.20 Т/с “Принцеса цирку”
16.10 Давай одружимося!
17.10 Федеральний суддя
18.00 Новини
18.35 Т/с “Слiд”
19.20 Нехай говорять
20.05 Т/с “Палаючий лiд”
21.00 Час
21.30 Т/с “Застава Жилiна”
22.30 Людина i закон
23.30 Нiчнi новини
23.45 Х/ф “П’ять вечорiв”

5.00 Новини
5.05 Т/с “Принцеса цирку”

PTP ПЛАНЕТА
9.00 Ефiр як передчуття
9.50 Вiстi. Спорт

10.00 Вiстi
10.25 Х/ф “Секретний

фарватер”
11.40 Д/с “Любов без права на

перемогу”
12.05 Т/с “Людина>амфiбiя”
13.00 Вiстi
13.35 Вiстi. Спорт
13.50 Т/с “Рiднi люди”
14.40 Суд iде
15.30 Т/с “Кулагiн i партнери”
16.00 Вiстi
16.25 Вiстi. Московська обл.
16.45 “Городок”
17.15 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
18.05 Т/с “Кармелiта”
19.00 Вiстi
19.45 Х/ф “Сiмнадцять

миттєвостей весни”
22.35 Вiстi +
22.55 Х/ф “Секретний

фарватер”
0.05 Ефiр як передчуття

НТВ СВIТ
5.00 Сьогоднi
8.00 Рятувальники
8.10 Т/с “Поп>корн III”
9.00 Сьогоднi
9.25 О. Журбiн. “Мелодiї на

згадку”
10.00 Пiд прицiлом слави
10.15 Т/с “Доросле життя

дiвчинки Полiни
Суботiної”

12.00 Сьогоднi
12.30 Т/с “Година Волкова>2”
13.30 Т/с “Глухар”
14.30 Таксi
15.00 Сьогоднi
15.35 Т/с “Хазяйка долi”
16.30 Т/с “Ставка на життя”
17.30 Надзвичайна подiя
18.00 Сьогоднi
18.35 Година суду
19.20 Т/с “Катя”
21.05 Т/с “Глухар”
22.00 Сьогоднi
22.20 Т/с “Година Волкова>2”
23.10 Т/с “Поп>корн III”

0.00 Т/с “Сталiн”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Настрiй
9.35 Т/с “Якщо у вас немає

тiтки”
10.30 Подiї
10.45 Х/ф “Хронiка

пiкiруючого
бомбардувальника”

12.00 Т/с “Усе про собак”
12.15 Нашi улюбленi тварини
12.45 Т/с “Рiднi люди”
13.30 Подiї
13.45 Тимчасово доступний
14.35 Росiя — видатнi розвiдники XX

столiття
15.00 Т/с “Дружина Iуди”
15.45 Момент iстини
16.30 Подiї
16.50 Т/с “Iнспектор Дерiк”
17.50 Д/ф “Я витягнув чужий

квиток...”
18.30 Т/с “Секунда до...”
19.25 Iсторiя держави Росiйської
19.30 Подiї
20.05 Т/с “Рiднi люди”
20.50 У центрi уваги
21.25 День лелеки
21.45 Т/с “Детективи районного

масштабу”
22.30 Д/ф “Пiдпис генерала

Суслопарова”
23.10 Х/ф “Хронiка

пiкiруючого
бомбардувальника”

5.15 Рорсоrn�TV
5.40 Д/ф “Пiдпис генерала

Суслопарова”
6.20 Т/с “Дружина Iуди”
7.10 Зоряна колекцiя

КДРТРК
7.30, 12.00, 16.00, 19.00, 23.40

За київським часом
7.50 Мультфiльм
8.00 Д/ф “Простiть i прощавайте”
8.30, 10.55, 12.10, 13.10, 18.55

Служба розшуку дiтей
8.35 Улюблена робота
8.45, 19.20 Естафета
9.00 Свiт стародавнього романсу

10.00, 13.15, 17.45, 19.40, 21.00
Хрещатик, 26

10.45 Їжачок
11.00 Зустрiч для Вас
11.45 В. Степова “Пiснi моєї душi”
12.15, 21.30 Зустрiчi, подарованi

долею
12.45 М/с “Пригоди Робика”
14.05 Д/ф “Дрiбний дощ”
14.30 Iсторiя однiєї картини
15.00 Шлягер
16.15 Сильний четвер
18.35 Духовний купол України
20.30 Час країни
22.00 Х/ф “Марiя Хосе”

ENTER�фiльм
6.00 Мультконцерт
6.25, 1.55 Х/ф “Олександр

Невський”

ЧЕТВЕР
ТРАВЕНЬ 7777
9.00 НОВИЙ КАНАЛ

ВИСКОЧКА
Режисер: О. Пейн

У ролях: М. Бродерiк, Р. Уїзерспун, М. Хаган, 
Дж. Джексон, К. Клайн

Комедiя. Пiд час виборiв президента коледжу увагу викладача Джима
МакЕллiстера привертає Трейсi Флiк, вiдчайдушна кар`єристка i
вискочка, позбавлена яких
небудь моральних принципiв, вона сама
висуває свою кандидатуру. Дiзнавшись, що Трейсi переспала з його
колегою Дейвом Новотни i бiдолагу за це вигнали з дому i з роботи,
Джим пiдбиває найпопулярнiшого футболiста школи Пола Мецлера, що
зламав ногу, теж взяти участь у виборах.

19.25 HTH

РОЗПЛАТА
Режисер: Вiнстон В. Чемп

У ролях: К. Аткiнс, Е. Еверхард
Драма. Шон Уокер впадає в депресiю пiсля невдалої операцiї по
упiйманню особливо небезпечного злочинця Бiллi, в результатi якої
вбивають його напарника. Вiн йде з полiцiї i оселяється разом з
дружиною i дочкою на своєму ранчо. Через 10 рокiв Бiллi вдається
втекти! Його мета — помста Шону.

21.30 KIHO

МЕДОВИЙ МIСЯЦЬ У ВЕГАСI
Режисер: Е. Бергман

У ролях: Дж. Каан, Н. Кейдж, С. Дж. Паркер, П. Морiта
Комедiя. Джек i Бетсi кохають одне одного. Вони вiдправляються у
Вегас, щоб повiнчатися i провести там медовий мiсяць. Але випадково
Бетсi потрапляє на очi мультимiльйонеру, професiйному гравцю Томмi
Кормену, якому вона нагадує його померлу дружину.

22.00 K1

УБИВЦЯ ВОРОН
Режисер: Р. Херрiнгтон

У ролях: К. Гуддiнг4мол., Т. Беренджер, 
М. Жан4Баптист, Е. Штольц

Трилер. Адвокат, що вийшов на пенсiю, публiкує пiд своїм iм`ям роман
померлого друга, в якому описуються 5 рiзних вбивств. Пiзнiше стає
зрозумiло, що описанi вбивства насправдi вiдбулися, i тепер вiн
звинувачується в їх скоєннi.

22.05 ICTV

ВТЕЧА ДО ПЕРЕМОГИ
Режисер: Дж. Х`юстон

У ролях: С. Сталлоне, М. Кейн, М. фон Сюдов, Пеле, 
Д. Массi, К. Лор

Бойовик. Вiдштовхнувшись вiд реального факту про трагiчний
футбольний матч в концтаборi пiд час Другої свiтової вiйни, американцi
створили щось захоплююче про перемогу команди союзникiв над
нiмцями.

22.25 НОВИЙ КАНАЛ

ФАКУЛЬТЕТ
Режисер: Р. Родрiгес

У ролях: П. Лорi, Е. Вуд, Б. Ньюїрт, К. МакДоналд, 
С. Хайєк, Л. Харрiс, Р. Патрiк

Мiстика. У звичайнiй школi штату Огайо з`являється невiдомий науцi
паразит. Проникаючи в тiло людини, вiн перетворює спочатку вчителiв,
а потiм i учнiв в своїх носiїв. Про це дiзнається вiдмiнник Кейсi, якого
найбiльше кривдять в школi, об`єкт глузувань i знущань. Навколо нього
збирається невелика група хлопчиків i дiвчаток, які вирiшили боротися
з iнопланетним вторгненням, про яке прочитано багато книжок i
переглянуто стiльки фiльмiв.
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в л. Хрещати , 25
тел. 278-18-49

ПЕРЛИНА ДРАКОНА ..............................................17—30 квітня

ПОДВІЙНА ГРА ........................................................17—30 квітня

ОБІЦЯТИ, НЕ ЗНАЧИТЬ ОДРУЖИТИСЬ ............17—30 квітня

АРТЕФАКТ................................................................17—30 квітня

ВІДЬМОВА ГОРА ..........................................24 квітня — 7 травня

ТАРАС БУЛЬБА ..............................................30 квітня — 7 травня

ПРОБАЧ ЗА КОХАННЯ ..............................30 квітня — 7 травня

МІЛЬЙОНЕР З ТРУЩОБ........................................1 — 14 травня

12 РАУНДІВ................................................................1 — 14 травня

ЗНАМЕННЯ ............................................................1 — 14 травня

ФОРСАЖ�4 ..............................................................1 — 14 травня

Інформаційний спонсор хрещатик

(Стереос опічний)

в л. Хрещати , 29
тел.: 228-18-49, 234-13-86

ПАРАД ЕФЕКТІВ ...... 12.00, 13.30, 14.15, 15.00, 16.30, 17.15

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.40 (в святкові та вихідні дні)

САНТА ПРОТИ СНІГОВИКА ............................ 11.15, 12.45



П’ЯТНИЦЯ
ТРАВЕНЬ 8888

19.10 Один день. Новини
19.35 Вечiрнiй квартал
21.30 Один день
22.00 Х/ф “Термiнове

занурення”
0.00 Один день. Спорт
5.15 Х/ф “Вiйна”
6.30 Земля в iлюмiнаторi

КIНO
6.00 Т/с “Затока Доусона>2”
7.00 М/с “КiтПес”
7.30 М/с “Злюки�бобри”
8.00 М/с “Джиммi Нейтрон”
8.30 Шоу Беннi Хiлла
9.00 Т/с “Гаррi i Хендерсони”
9.25 Т/с “Гаррi i Хендерсони”

10.00 Таксi
10.30 Смачна країна
11.00 Судовi справи
12.50 Кiноманiя
15.00 Смачна країна
15.30 Т/с “Сваха”
16.00 Т/с “Сваха”
16.30 М/с “КiтПес”
17.00 М/с “Джиммi Нейтрон”
17.30 М/с “Злюки�бобри”
18.00 Шоу Беннi Хiлла
18.35 Судовi справи
19.30 Х/ф “Медовий мiсяць у

Вегасi”
21.30 Х/ф “Зозуля”
23.30 Секс

0.00 Х/ф “Прикрий мене”
5.10 Кiноляпи
5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Прайм�тайм культури
6.30, 16.10 Т/с “Голуби вiйни”
7.40 Х/ф “Битва за Берлiн”
9.05 Д. Вердi. “Реквiєм”

10.25 Євген Шерстобiтов. У кадрi та
поза кадром

10.55 Актуальне мистецтво
11.25 Т/ф “Щоденник Анни Франк”
12.05 Д/ф “Володимирський собор у

Херсонесi”
13.05 Х/ф “Вишневi ночi”
14.30 “Пiккардiйська терцiя. Я

придумаю свiт”
15.25, 23.00, 5.00 Д/с “Київ —

мiсто�герой, мiсто�
великомученик”

17.30, 4.50 Т/ф “Пам’ять серця”
17.45 Поетка вогняних меж Олена

Телiга
18.15, 3.30 Д/ф “Довженко 1941 —

1945”
19.00, 0.00 Наш край. Храм

духовностi села
19.10, 0.10 Художники України.

Федiр Загороднюк
19.20, 0.20 Школа майбутнього
19.30, 2.15 Молитва Оксани

Затварської
20.00, 0.25 Нариси iсторiї та

культури України. “Громада”
20.30, 1.00 Х/ф “Останнiй

штурм”
21.45, 2.45 Х/ф “Хто помре

сьогоднi”
22.15 Хто Ви, Ганс Телен?

MEГАСПОРТ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,

17.40, 20.10, 22.40
Мегафон. Спортивнi новини

6.40, 7.10, 7.40, 8.10 Спортивний
календар

6.50, 7.20, 7.50, 8.20 Спорт Shift
8.45 Red Bull Air Race 2009. Абу�

Даби
10.00 Бокс
11.30, 22.55 Бої без правил
13.10 Вiкторина
14.20 Стрибки у воду. Фiнали
16.40 Лiга комп’ютерних iгор
17.55 Футбол. Кубок UEFA.

1/2 фiналу. “Шахтар” —
“Динамо” (К)

20.30 Олiмпiйськi файли в особах
21.30 Д/ф “Гоночна лихоманка”
23.55 Покер. European Poker Tour

5.30 Бадмiнтон. Masters Final

19.20 Т/с “Катя”
21.05 Х/ф “Небезпечна

комбiнацiя”
22.50 “Суперстар. Крутi 90.

Щасливi пiснi неясного часу”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Настрiй
9.35 Т/с “Секунда до...”

10.30 Подiї
10.45 Х/ф “На шляху в Берлiн”
12.15 Запрошує...
12.45 Т/с “Рiднi люди”
13.30 Подiї
13.45 Скандальне життя
14.20 Москва i свiт
14.35 Росiя — видатнi розвiдники XX

столiття
15.00 Т/с “Дружина Iуди”
15.45 У центрi уваги
16.30 Подiї
16.50 Т/с “Iнспектор Дерiк”
17.50 Лiнiя захисту
18.30 Т/с “Секунда до...”
19.25 Iсторiя держави Росiйської
19.30 Подiї
20.05 Т/с “Рiднi люди”
20.50 Народ хоче знати
21.45 Х/ф “Перевiрка на

дорогах”
23.20 Д/ф “Нюрнберзький процес.

Вчора i завтра”
5.15 Рорсоrn�TV
5.40 У центрi уваги
6.20 Т/с “Дружина Iуди”

КДРТРК
7.30, 12.00, 16.00, 19.00, 23.40

За київським часом
7.50 Мультфiльм
8.00, 19.25 Д/ф “I. Шедель”
8.20 Х/ф “Мiсто Колумба”
8.30 Володимирська
8.50 Кiнозустрiчi
9.35 Х/ф “Коли оживає

iсторiя”
10.00, 13.15, 16.20, 17.45

Хрещатик, 26
10.45, 17.05 Ой як мило у нас буває
11.05 Подих слова
12.15 Подорожi планетою Земля
12.40 М/с “Пригоди Робика”
13.10, 16.15, 18.55, 21.30, 23.55

Служба розшуку дiтей
14.05 Х/ф “Марiя Хосе”
15.45 Музичнi iсторiї
17.25 Асканiя заповiдна
17.35 У Нацiональному

художньому...
19.45 Рондо, або Фото на згадку
20.30 Час країни
21.00 По сутi
21.35 Родом з України
22.05 Х/ф “Марiя Хосе”

ENTER�фiльм
6.05 Мультконцерт
6.30, 2.55 Х/ф “Крейсер

“Варяг”
8.15, 14.50, 21.05 Кiноляпи
8.55 Х/ф “Вождь Віннету i

напiвкровка”
11.05, 18.25, 23.25 Кiнокласика
11.50, 17.50, 22.50 SMS�

голосування
13.00 Х/ф “Зворотної дороги

немає”
15.30 Х/ф “Там, де грошi”
19.10 Х/ф “Любов повинна

була трапитись”
21.30 Х/ф “Любов повинна

була трапитись”
0.15 Х/ф “Падiння Берлiна”

K1
7.00 Один день
7.40 Шок
8.20 Т/с “Докази злочину”
9.30 Т/с “Пригоди Синдбада”

10.30 Побудовано на столiття
11.00 Т/с “Кобра. Антитерор”
12.00 Т/с “Солдати>2”
14.00 Т/с “Пригоди Синдбада”
15.00 Дорога передача
15.15 Т/с “33 квадратних

метри”
16.00 Х/ф “Убивця ворон”
18.10 Бiйцiвський клуб

0.00 Х/ф “Великий бiлий
тягар”

5.10 Свiдок
5.34 Легенди бандитської Одеси

СТБ
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”
6.50 Вiкна
7.00 Бiзнес +
7.05 Т/с “Вона написала

вбивство”
8.00 Вiкна
8.10 Бiзнес +
8.15 Х/ф “Ати>бати, йшли

солдати...”
10.45 Моя правда
11.40 Слiдство вели...
12.40 Телефiльм
13.15 Телефiльм
14.10 Х/ф “У зонi особливої

уваги”
15.55 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”
17.45 Вiкна
17.55 Х/ф “Ворошиловський

стрiлець”
20.00 Україна має талант!
22.00 Вiкна
22.20 Х/ф “Franz + Полiна”

OPT�Україна
6.00 Новини
9.00 Новини

11.00 Малахов +
12.00 Новини
12.15 Модний вирок
13.10 Контрольна закупiвля
13.40 Хочу знати
14.00 Iншi новини
14.30 Зрозумiти. Пробачити
15.00 Новини
15.20 Т/с “Принцеса цирку”
16.10 Давай одружимося!
17.10 Федеральний суддя
18.00 Новини
18.35 Т/с “Слiд”
19.20 Нехай говорять
20.05 Поле чудес
21.00 Час
21.30 Пiснi Весни i Перемоги
23.05 Х/ф “Перед свiтанком”

PTP ПЛАНЕТА
9.00 Моя срiбна куля
9.50 Вiстi. Спорт

10.00 Вiстi
10.25 Х/ф “Секретний

фарватер”
11.40 Д/с “Любов без права на

перемогу”
12.05 Т/с “Людина>амфiбiя”
13.00 Вiстi
13.35 Вiстi. Спорт
13.50 Т/с “Рiднi люди”
14.40 Суд iде
15.30 Т/с “Кулагiн i партнери”
16.00 Вiстi
16.25 Вiстi. Московська обл.
16.45 “Городок”
17.15 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
18.05 Т/с “Кармелiта”
19.00 Вiстi
19.45 Х/ф “Сiмнадцять

миттєвостей весни”
22.40 Х/ф “Секретний

фарватер”
23.55 Х/ф “Був мiсяць травень”

НТВ СВIТ
5.00 Сьогоднi
8.00 Рятувальники
8.10 Т/с “Поп>корн III”
9.00 Сьогоднi
9.25 Кухарi i кухарчуки

10.00 Пiд прицiлом слави
10.15 Т/с “Доросле життя

дiвчинки Полiни
Суботiної”

12.00 Сьогоднi
12.35 Т/с “Година Волкова>2”
13.30 Т/с “Глухар”
14.30 Таксi
15.00 Сьогоднi
15.35 Т/с “Хазяйка долi”
16.30 Т/с “Ставка на життя”
17.30 Надзвичайна подiя
18.00 Сьогоднi
18.35 Година суду. Справи сiмейнi

KИЇB
6.00 Рiпка�ТБ
6.50 Мiська варта
7.00 Новини
7.25 Як на долонях
7.30 Медицина
7.50 Економiчний вiсник
8.00 Новини
8.20 Столиця
9.00 Тиждень моди
9.30 Рецепти злоров’я
9.40 Д. Басс “Як досягти успiху”

10.30 Мультфiльм
10.50 Новини Про
11.00 Церква “Посольство Боже”
12.00 Телешанс
13.30 Чорний квадрат
14.00 В гостях у Д. Гордона
15.00 Новини
15.10 Т/с “Шторм”
16.55 Бiзнес�ситуацiя
17.00 Х/ф “Прорив”
19.00 Час мера
20.00 Чорний квадрат
20.45 Бiзнес�ситуацiя
20.50 Мiська варта
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д. Гордона
22.25 Гаряча лiнiя “102”
23.15 Як на долонях
23.20 Медицина
23.30 Телешанс

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.10,7.00, 8.00, 9.05 Новини
9.40 Знайдемо вихiд

10.50 Служба розшуку дiтей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуацiя
12.00 Новини
12.25 Український вимiр
12.55 Стильна штучка
13.20 Далi буде...
13.50 Надвечiр’я
14.30 Темний силует
14.50 Ситуацiя
15.00 Новини
15.35 20 рокiв без вiйни
17.50 Ситуацiя
18.00 Новини
18.25 Український вимiр

18.55 Футбол. Україна. “Металiст”
— “Металург Д”

21.00 Новини
21.35 Свiт спорту
22.10 Автоакадемiя
22.55 “Лото Трiйка”, Кено
23.00,0.00 Пiдсумки
23.15 Вiд першої особи

0.10 Служба розшуку дiтей
0.15 Iнтерактивний проект

1+1
6.10 Служба розшуку дiтей
6.15 Т/с “Циганське серце”
7.00 ТСН
7.05 М/с “Клуб Мiккi�Мауса”
7.45 Мультфiльм
8.00 ТСН
8.05 Т/с “Район Беверлi>

Хiллз III”
9.00 ТСН
9.20 Т/с “Район Мелроуз”

10.20 Т/с “Руда”
11.25 Т/с “Циганське серце”
12.20 Т/с “Зiрка епохи”
13.25 Т/с “Район Беверлi>

Хiллз III”
14.25 Т/с “Район Мелроуз”
15.35 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
16.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
17.00 ТСН
17.20 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
18.05 Т/с “Зiрка епохи”
19.30 ТСН
20.15 Т/с “Руда”
21.20 Т/с “У червнi 41”
22.30 Х/ф “ДМБ”

5.35 Х/ф “О шостiй годинi
вечора пiсля вiйни”

IHTEP
6.10 Повiтрянi бої
7.00 Новини
7.10 Ранок
8.00 Новини
9.00 Новини
9.10 Д/ф “Неймовiрнi iсторiї про

життя. П’ять склянок тютюну”
10.10 Мiсце зустрiчi
12.00 Новини
12.10 Д/ф “Вiйна i мир. Евакуацiя”

13.10 Т/с “Лiнiї долi”
14.10 Т/с “Морозов”
15.10 Д/ф “Сiмнадцять

миттєвостей Юхима
Копеляна”

16.10 Судовi справи
17.00 Фестиваль “Юрмалина

2008”
18.00 Вечiр композитора

В. Евзерова
20.00 Подробицi
20.30 Група “Любе”
23.10 Х/ф “Прорив”

5.20 Уроки тiтоньки Сови

УКРАЇНА
6.00 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.40 Спорт
6.50 Критична точка
7.30 Срiбний апельсин
8.05 Т/с “Чоловiки 

не плачуть>2”
9.00 Т/с “Безмовний свiдок>2”

10.00 Шустер Live
11.00 Грошовi хвилини
12.00 Т/с “Якось буде любов”
14.00 Т/с “Катя”
15.45 Т/с “Безмовний свiдок>2”
16.10 Федеральний суддя
17.00 Подiї
17.25 Спорт
17.35 Критична точка
18.10 Т/с “Якось буде любов”
19.00 Подiї
19.25 Спорт
19.30 Т/с “Катя”
21.25 Шустер Live

HOBИЙ KAHAЛ
6.00 Служба розшуку дiтей
6.05 Т/с “Солдати”
6.55 Т/с “Друзi”
9.00 Х/ф “Факультет”

11.05 Т/с “Кадети”
12.10 Т/с “ДIБДР i таке iнше”
13.30 Репортер
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiтi —

детективи”
13.45 М/с “Шаггi i Скубi�Ду ключ

знайдуть”
14.05 М/с “Ульотнi сновиди”
14.30 Teen Time
14.35 Т/с “Ханна Монтана”
15.00 Т/с “Друзi”
15.55 Teen Time
16.00 Т/с “Ранетки”
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi

домогосподарки”
17.55 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с “Кадети”
20.20 Т/с “Ранетки”
21.20 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
22.25 Тiльки правда?
23.20 Комедi�Клаб

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей
6.00 Факти
6.25 Триста секунд
6.30 Свiтанок
6.55 Т/с “Леся плюс Рома”
7.45 Факти
7.55 Спорт
8.05 Каламбур
8.35 Триста секунд
8.45 Факти
8.55 Спорт
9.05 Т/с “Опери. Хронiки

вбивчого вiддiлу>2”
10.15 Т/с “Леся плюс Рома”
10.55 Про�Ziкаве.ua
11.35 Т/с “Гончi”
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с “Герої”
14.00 Т/с “Убивча сила>6”
15.05 Т/с “Лiквiдацiя”
16.10 Про�Ziкаве.ua
16.50 Худ. фiльм
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
19.55 Т/с “Убивча сила>6”

21.05 “Максимум” в Українi”
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi
23.45 Факти

0.00 Спорт
0.05 Автопарк

TOHIC
6.00 Клуб�700
6.30, 11.30, 14.45 Д/с “Як це

робиться?”
6.50, 7.45 РRосім’ю
7.10, 18.30, 20.30, 23.10 Iнформ

24 години
7.30 Новинипро
8.00, 21.10 Д/с “Хiт�парад диких

тварин”
9.00, 16.00 Д/с “За сiм морiв”

10.15, 17.30 Д/с “Чудернацькi свiти”
12.05 Школа ремонту
13.00 Погляд у майбутнє
15.03, 20.00 Д/с “Родини тварин”
15.30, 4.30, 5.35 24 години. Життя
16.30 Д/с “Таємницi Руїн”
18.40, 4.55 Сильнi свiту цього
19.00, 23.40 Д/с “Хронiки

крокодила”
22.10 Д/с “Реальнiсть або

фантастика”
0.15 Д/ф “Знаки долi”
5.10 Д/ф “Лiван”

ТЕТ
6.30, 23.00 Дивись!
7.00 Ранковий мультик
7.30, 19.30 Дiм�2
8.30 М/с “Хiтклiфф”
9.00, 0.00 Дивiться, хто прийшов!
9.30 Звана вечеря

10.30 Т/с “Приватний детектив
Магнум”

11.30 Дивись!
12.00, 18.30 Д/с “Цiна кохання”
13.00 Давай одружимося
14.00 Мультфiльми
16.00 Єралаш
17.00 Т/с “Пригоди Конана”
18.00 Мультфiльми
21.00 Звана вечеря
22.00 Вiкна
23.30 Дiм�2

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 2.15 Час�Тайм
6.15, 0.15, 3.40, 5.13 Час спорту
6.30 “Ранок з “П’ятим”
9.00 — 19.00 Час новин.

Щогодини
20.30, 22.00, 23.00, 0.00, 2.00,

4.00, 5.00 Час новин
9.15, 22.15, 23.20, 5.20 Бiзнес�

час
9.30, 0.25 Автопiлот�новини

10.30, 11.30, 12.30 Прес�
конференцiї

13.30, 14.30 П’ятий елемент
15.30 Своїми очима
16.30 На межi
17.30, 4.35 Феєрiя подорожей
18.20, 4.13 Час економiки
18.45 Київський час
19.25, 1.00 Новий час
21.00, 3.00 Час
22.25, 2.35, 5.35 Територiя закону

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Всеперемагаючий голос

вiруючого
7.10 Х/ф “У лiсах пiд

Ковелем”
8.40 Свiдок
9.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину

Лас>Вегас”
10.00 Т/с “Закон i порядок”
11.00 Свiдок
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”
12.30 Т/с “Суто англiйськi

вбивства”
13.30 Х/ф “Гу>га”
16.15 Х/ф “Подвиг Одеси”
19.00 Свiдок
19.25 Х/ф “Сорокап’ятка”
21.30 Свiдок
22.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину

Лас>Вегас”
23.00 Т/с “Закон i порядок”

8.15 СТБ

АТИ�БАТИ, ЙШЛИ СОЛДАТИ
Режисер: Л. Биков

У ролях: Л. Биков, В. Конкiн, О. Шанiна
Вiйськова кiноповiсть. На станцiю Победня з`їжджаються сини i дочки
тих, хто загинув, захищаючи цi мiсця в роки вiйни... Сюжет фiльму
розвивається в двох часових вимiрах — в роки вiйни i в нашi днi.

22.00 K1

ТЕРМIНОВЕ ЗАНУРЕННЯ
Режисер: Е. Стiвенс

У ролях: М. Дудiкофф, М. Кавана, Ф. Форрест, К. Белл
Бойовик. Екiпаж атомного пiдводного човна Улiсс рятує жертви
корабельної аварiї, але жертви виявляються терористами i захоплюють
пiдводний човен. Тiльки колишнiй морський піхотинець може врятувати
екiпаж, проникнувши на борт човна, що вже знаходиться пiд водою.

0.00 HTH

ВЕЛИКИЙ БIЛИЙ ТЯГАР
Режисер: М. Майлод

У ролях: Р. Уїльямс, Х. Хантер, Дж. Рiбiзi, Т.Б. Нельсон
Комедiя. Щоб впоратися зi своїми фiнансовими проблемами, агент
бюро подорожей приглянув замерзлий труп i вирiшив видати його за
померлого брата, щоб одержати страховку. Проте є ще пара охочих
отримати це тiло.

0.00 KIHO

ПРИКРИЙ МЕНЕ
Режисер: М. Шредер

У ролях: Р. Россович, П. Сорвiно, Е. Голд, К. Бернсен, 
К. Тейлор

Еротика. У мiстi з`явився манiяк, що полює на стриптизерок. Агент
полiцiї, красуня Холлi, пiд виглядом стриптизерки стає приманкою для
вбивцi. Її прикриває напарник. Хто першим завдасть удару — злочинець
чи вартовий закону?
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K1
7.00 Х/ф “Вiйна”
8.40 Х/ф “Розпочати

лiквiдацiю”
11.45 Т/с “Солдати”
14.55 Автоперегони. Формула�1.

Гран�прi Iспанiї
16.00 Т/с “Солдати”
21.20 Що? Де? Коли?
22.40 “Городок”
23.15 Екiпаж

0.00 Х/ф “Термiнове
занурення”

6.00 Земля в iлюмiнаторi

КIНO
6.00 Мультфiльм
6.20 М/с “Скеля Фрегглів”
7.00 М/с “Скеля Фрегглів”
7.30 Таксi
8.00 Обличчя
8.30 Play
9.10 Мультфiльм
9.25 Т/с “Мiстер Бiн”

10.00 Сховане життя
10.30 Ближче до зiрок
11.15 Смачна країна
12.50 Кiноманiя
15.00 М/с “Скеля Фрегглів”
15.30 Ближче до зiрок
16.20 Т/с “Мiстер Бiн”
16.50 Т/с “Грiм у раю”
17.40 Х/ф “Смертельне

полювання”
19.30 Х/ф “Зозуля”
21.30 Х/ф “Готова на все”
23.35 Т/с “Красивi люди”

5.10 Кiноляпи
5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Наш край. “Храм духовностi

села”
6.15 Пiснi воєнних рокiв
6.25, 16.10 Т/с “Голуби вiйни”
7.15, 17.00 Мультфiльм
7.45 Х/ф “Останнiй штурм”
9.00 Художники України. Федiр

Загороднюк
9.10, 17.40 Поетка вогняних меж

Олена Телiга
9.40 Алемдар Караманов.

“Реквiєм”
10.30 Школа майбутнього
10.40 Молитва Оксани Затварської
11.10 Нариси iсторiї та культури

України. “Громада”
11.40 Х/ф “Хто помре сьогоднi”
12.10 Майданек
12.50, 20.30, 1.15 Х/ф “Битва за

Москву”
15.10 Д/с “Київ — мiсто�герой,

мiсто�великомученик”
17.30 Пiсня, обпалена вiйною
18.10 Неформат
19.00, 0.00 Прайм�тайм культури
19.25, 0.25 Вiд вiйни до милосердя
20.15 Т/ф “Пам’ять серця”
22.50 Д/ф “Клавдiя Шульженко”
23.45 Дорогою у майбутнє

MEГАСПОРТ
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 20.55

Мегафон. Спортивнi новини
6.40, 7.10, 7.40 Спортивний

календар
6.50, 7.20, 7.50 Спорт Shift
8.00 Вiкторина
9.15 KOTV News

10.00 Бокс
11.55 Бої без правил
13.30 Лiга комп’ютерних iгор
14.00 Легка атлетика. Гран�прi

IAAF. Осака, Японiя
15.55 Футбол. Україна
17.55 Баскетбол. Суперлiга. Плей�

оф. 1/2 фiналу. “Хiмiк” —
“Азовмаш”

19.55 Автоперегони. Формула�1.
Гран�прi Iспанiї

21.10 Бокс. Бiй за звання чемпiона
Європи. В. Русаль — М. Хук

KИЇB
7.00 Новини
7.20 Д. Басс “Як досягти успiху”
8.25 Досягти мети
8.45 Про сiм’ю
9.00 Економiчний вiсник
9.30 Д/с “Столицi свiту”

10.05 Як на долонях
10.15 Дiм живих iсторiй
11.00 TV�Start
11.40 Телесерiал
12.10 Медицина
12.35 Тi днi приходять у сни
13.15 Вiд травня до травня
15.05 Час мера
16.10 Концерт “Ми про Вас

пам’ятаємо”
19.10 Х/ф “Сталiнград”
21.00 Новини
21.30 Х/ф “Сталiнград”
23.25 Полiгон

0.00 Концерт “Ми про Вас
пам’ятаємо”

ПЕРШИЙ. EPA
6.05 Х/ф “Син полку”
7.40 Концерт до 9 травня “Не

стрiляй”
9.25 Д/ф “Де був зiрваний

блiцкриг”
10.00 Д/ф “Київськi доти”
10.30 Д/ф “Педагогiка Чуба”
11.05 Х/ф “Чекай на мене”
12.55 Х/ф “Повiтряний вiзник”
14.15 Х/ф “Машенька”
15.55 Футбол. Україна. “Ворскла” —

“Арсенал” (К)
18.10 День Перемоги “Мелодiї

друзiв”
21.00 Новини
21.45 Фольк�music
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото. “Лото Трiйка”,

Кено
23.00 У гостi до I. Поповича
23.25 Вiльна гавань
23.50 Концерт до 9 травня “Не

стрiляй”

1+1
7.10 Х/ф “Дачна поїздка

сержанта Цибулi”
9.05 Хто там?

10.10 М/с “Улюблений прибулець”
10.35 М/с “Улюблений прибулець”
11.10 М/ф “Велiант. Пернатий

спецназ”
12.40 Шiсть кадрiв
13.05 Д/ф “Друга Свiтова вiйна”
15.00 Шiсть кадрiв
15.30 Караоке на Майданi
16.25 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
17.05 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
17.30 Криве дзеркало
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Олександр. Невська

битва”
22.20 Х/ф “Iноземець”

5.35 Подорож у минуле

IHTEP
5.50 Д/ф “Таємниця Вервольфа”
6.40 Х/ф “А зорi тут тихi...”

10.00 Д/ф “Неймовiрнi iсторiї про
життя. Севастопольський
вальс”

11.10 Картата потата
11.50 Квадратний метр
12.40 Х/ф “Батькiвщина або

смерть”
14.30 Х/ф “Убiк вiд вiйни”
16.20 Х/ф “Чаклун i Румба”
18.00 Позаочi
19.00 Концерт “Свято зi сльозами

на очах”
20.00 Подробицi
20.30 Концерт “Свято зi сльозами

на очах”
22.20 Х/ф “Лейтенант Суворов”

0.10 Подробицi
5.20 Уроки тiтоньки Сови

УКРАЇНА
5.00 Шустер Live
9.00 Подiї
9.25 Спорт

9.35 Срiбний апельсин
11.00 Т/с “Мамо, я кiлера

люблю”
13.00 Х/ф “У бiй iдуть лише

“старі”
14.45 Т/с “Катя”
19.00 Подiї
19.30 Двi зiрки
22.10 Життєвi сенсацiї
22.40 Життєвi сенсацiї
23.10 Спорт
23.15 Х/ф “Алегро з вогнем”

5.05 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
6.15 Х/ф “Лапи”
7.35 Х/ф “Маленька

принцеса”
9.35 Дiм закритий на ремонт

10.30 Зірковi драми
11.10 Iнтуїцiя
12.10 Info�Шок
13.10 Гiпноз
14.05 Т/с “На безiменнiй

висотi”
18.20 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”
20.40 Х/ф “Гiтлер, капут!”
22.40 Хто проти блондинок?
23.55 Спортрепортер

0.00 Х/ф “Доказ смертi”

ICTV
5.55 Факти
6.15 Автопарк
7.00 Т/с “Пантера”
9.55 Спецпроект

10.40 Д/ф “Операцiя “Шторм�333”
11.10 Д/ф “У полонi у шайтана”
11.35 Квартирне питання
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Худ. фiльм
14.45 Х/ф “Увага, говорить

Москва!”
18.45 Факти
18.55 Спорт
19.00 Х/ф “Полювання на

“Вервольфа”
23.05 Х/ф “Ганнiбал.

Сходження”

TOHIC
6.00, 23.35 Спецпроект
6.25 Д/с “Як це робиться?”
6.55 Головне питання
7.25 Д/с “Чудернацькi свiти”
9.00 Телесерiал

10.05 Школа ремонту
11.00 Д/с “За сiм морiв”
11.30 Х/ф “Повiтряний вiзник”
13.00 Х/ф “Два бiйцi”
14.30 Х/ф “Чекай на мене”
16.30, 5.15 Д/с “Зелена варта”
17.05 Х/ф “Повiсть про

справжню людину”
19.00 Д/с “Хронiки крокодила”
20.00 Х/ф “О шостiй годинi

вечора пiсля вiйни”
21.45, 5.40 Сильнi свiту цього
22.05 Свiтськi хронiки
22.40 Д/с “Обличчя з обкладинки”
23.15 24 години. “Свiт”

0.15 Д/ф “Знаки долi”

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00 Ранковий мультик
7.30, 20.00 Дiм�2
8.30 Марвi Хаммер
9.00 Ретро�мультик
9.30 Ключi вiд форту Буайар

12.00, 21.00 Заборонена зона
13.00 Х/ф “Командос”
16.00 Єралаш
17.00 Фактор страху
18.00 Футбол. “Днiпро” —

“Чорноморець”
22.00 Смiх без правил
23.30 Дiм�2

0.00 Футбол. Лiга чемпiонiв

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 2.15 Час�Тайм
6.15, 7.05, 0.15, 5.13 Час спорту
6.30 Час економiки
6.45, 8.10, 9.25, 19.20, 4.13 Тема

тижня
6.55, 15.30 Зверни увагу

7.00, 7.30, 8.00 — 19.00 Час
новин. Щогодини

21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

7.35, 8.50, 22.15, 23.20, 5.20
Бiзнес�час

7.50 Новобудова
8.30 Бiстро�ТБ
9.40 Своїми очима

10.30 Не перший погляд
11.30 Автопiлот�тест
11.45 Технопарк
12.30 Вперед, на Олiмп!
13.30 Драйв
14.20 Страва вiд шефа
14.40 Гра долi
16.30, 3.40 “Арсенал”
17.30, 4.35 Час за Гринвiчем
18.20 Народний контроль
18.45 Київський час
19.30, 1.00 5 копiйок
21.20, 3.20 Велика полiтика
22.25, 2.35, 5.35 На межi

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Блага Вiсть
7.00 Особистий погляд
7.30 Х/ф “Йшов четвертий рiк

вiйни”
9.20 М/с “Детектив Друпi”

11.35 Х/ф “Великий бiлий
тягар”

13.40 Хронiка надзвичайних подiй
14.15 Х/ф “Подвиг Одеси”
17.00 Т/с “Ваша честь”
19.00 Х/ф “Гу>га”
22.00 Х/ф “Основний iнстинкт>2.

Жадання ризику”
5.10 Нашi

СТБ
5.10 Сучасна медицина
6.00 М/ф “Марiя�Мiрабелла”,

“Канiкули Бонiфацiя”
7.25 Еники�Беники
8.00 У пошуках пригод
9.00 Їмо вдома

10.10 Вусолапохвiст
10.50 М/ф “Падав торiшнiй снiг”,

“Лiкар Ойболить”
12.25 Юрмалина�2004
13.55 Х/ф “Мiцний горiшок”
15.40 Україна має талант!
18.00 Неймовiрнi iсторiї кохання
19.00 Х/ф “Ворошиловський

стрiлець”
21.00 “Ворошиловський стрiлець”.

Невiдома версiя
22.00 Моя правда
23.00 Зiркове життя

0.00 Незбагненно, але факт

OPT�Україна
5.00 Новини
5.10 День Перемоги
5.20 Таємнi дороги вiйни
9.00 Москва. Красна площа.

Парад
9.55 Леонiд Биков. Останнi

24 години
10.50 Х/ф “Диверсант”
14.10 Новини
14.20 Х/ф “У червнi 41”
17.30 Новини
17.40 Х/ф “Зниклi”
21.00 Час
21.25 Х/ф “У бiй iдуть лише

“старі”
22.55 Х/ф “Рiорита”

PTP ПЛАНЕТА
5.55 Х/ф “Привiт iз фронту”
7.15 Х/ф “Вилiт затримується”
9.00 Москва. Красна площа.

Парад
9.55 Ансамбль

10.40 Худ. фiльм
12.00 Х/ф “Батальйони просять

вогню”
13.00 Вiстi
13.20 Х/ф “Батальйони просять

вогню”
17.15 Концерт, присвячений Дню

Перемоги
19.00 Вiстi
19.25 Х/ф “Наказано знищити.

Операцiя “Китайська
скринька”

22.40 Суботнiй вечiр
0.05 Худ. фiльм

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Казки Баженова
7.50 Х/ф “Рись виходить на

стежку”
9.00 Сьогоднi
9.25 Головна дорога
9.55 Їмо вдома!

10.30 Незбагненно, але факт
11.30 Таксi
12.00 Сьогоднi
12.30 Росiйська начинка
13.00 Кулiнарний двобiй
14.00 Квартирне питання
15.00 Нашi
15.45 Посвята
16.10 Х/ф “Женя, Женєчка i

“Катюша”
17.35 Посвята
18.00 Сьогоднi
18.30 Д/ф “Список Кисельова”
19.25 Т/с “Катя”
21.05 Х/ф “Друга помилка

сапера”
22.35 Цей День Перемоги
23.50 Х/ф “Перед свiтанком”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Х/ф “На шляху в Берлiн”
8.45 Подiї
8.55 Москва. Красна площа.

Парад
10.00 Перемоги нашої iмена
11.20 Д/ф “У саду пiдводних

каменiв”
12.00 М/ф “Загадкова планета”
12.15 Х/ф “Там, на незвiданих

дорiжках...”
13.20 Iсторiя росiйських царiв
14.00 Сто запитань дорослому
14.40 Д/с “Неприборкана природа

Африки”
15.05 Т/ф “Серця трьох”
16.50 Д/ф “Вiчний вогонь слави”
17.30 Концерт
19.30 Подiї
19.50 Х/ф “Дорога моя

людина”
21.30 Т/с “Зворотний вiдлiк”
22.55 Х/ф “Двi дуелi”

5.10 Д/ф “У саду пiдводних
каменiв”

5.50 Т/с “Зворотний вiдлiк”

КДРТРК
7.30 За київським часом
7.50, 19.50 Мультфiльм
8.00, 13.45 Д/ф “Береттi — батько i

син”
8.20 Олiмпiйськi меридiани
8.50, 19.20 Люди як кораблi
9.20, 14.30 Зустрiч для Вас
9.50 В. Степова “Пiснi моєї душi”

10.00, 11.00, 13.15, 16.15, 17.45,
20.30 Хрещатик, 26

10.30, 21.15 Близькi околицi
10.55, 12.05, 14.10, 16.10, 17.40,

22.25 Служба розшуку дiтей
11.45 Великi секрети
12.10, 21.35 Люди i долi
12.40 Родом з України
14.15 Зустрiч для Вас
15.00 Євро�2012
15.30 Х/ф “Там, за горами,

Перемога”
17.00 Панi, панночка, панянка
17.20 Музичнi iсторiї
18.30 Театральний Київ
19.00 На своїй землi
20.00, 23.30 Пiдсумки тижня
22.00 Концерт н.а. Г. Гаркушi
23.00 Автографи

ENTER�фiльм
6.05 Мультконцерт
6.30, 23.40 Х/ф “Два бiйцi”
8.00, 12.20, 15.50, 23.05 Кiноляпи
8.20 Х/ф “Любов повинна

була трапитись”
11.20, 20.25 Парад Перемоги
12.45 Х/ф “Падiння Берлiна”
14.10, 22.50 SMS�голосування
14.25 Х/ф “Падiння Берлiна”
16.25 Х/ф “Висаджене пекло”
18.20 Х/ф “Блокада”
21.20 Х/ф “Блокада”

СУБОТА
ТРАВЕНЬ 9999
13.00 УКРАЇНА

В БIЙ ІДУТЬ ОДНI “СТАРI”
Режисер: Л. Биков

У ролях: Л. Биков, С. Подгорний, С. Iванов, 
Є. Сiмонова, О. Матешко

Мелодрама. Ця ескадрилья вважалася “спiвучою”. Капiтан Титаренко,
пiдбираючи собi новачкiв, розумiв, яку неоцiненну роль вiдiграють пiснi i
жарт в напружених вiйськових буднях. Юнi льотчики вважали себе
“старими”, хоча найстаршому з них було трохи бiльше двадцяти рокiв.

17.40 KIHO

СМЕРТЕЛЬНЕ ПОЛЮВАННЯ
Режисер: П. Хант

У ролях: Ч. Бронсон, Лi Марвiн, Е. Стiвенс, Е. Дiкiнсон
Бойовик. Канада, 1931 рiк. Тут, у Скелястих горах бiля рiчки Юкон,
самотньо живе нелюдимий мисливець Альберт Джонсон. Одного разу,
опинившись в мiстi, вiн рятує на собачих боях вiд розлюченого натовпу
напiвмертвого пса, заплативши за нього 200 доларiв всупереч волi
господаря. Той скаржиться сержанту Едгару Мiллену, але полiцейський
вiдмовляється вжити заходiв.

18.20 НОВИЙ КАНАЛ

ДIВЧИНА З ДЖЕРСI
Режисер: К. Смiт

У ролях: Б. Еффлек, Л. Тайлер, Дж. Карлiн, Р. Кастро, 
Дж. Бiггс, Дж. Лопез, С. Рут

Мелодрама. Оллi Трiнке — успiшний музичний пiарник з Манхеттена, у
якого, здається, все є. Але несподiвано його iдеальне життя трагiчно
змiнюється, i вiн залишається батьком
одинаком.

20.00 1+1

МАЛА МОСКВА
Режисер: В. Кшиштек

У ролях: С. Ходченкова, Д. Ульянов, Л. Зурек, О. Горбунов
Мелодрама. Сюжет фiльму розiгрується наприкiнцi 60
х рокiв i
розповiдає про подiї, пов`язанi з дислокацiєю льотного гарнiзону
радянських вiйськ в польському мiстi Легнiца, яке свого часу прозвали
“Малою Москвою”. Саме там розвивається трагiчна iсторiя кохання
росiйської жiнки — дружини радянського льотчика i польського
офiцера.

21.30 KIHO

ГОТОВА НА ВСЕ
Режисер: Х. Беккер

У ролях: Н. Кiдман, Д. Боуї, А. Болдуїн, 
Е. Бенкрофт, Б. Пуллмен, Г. Пелтроу

Трилер. Молода пара мрiє завести дитину. Але жiнцi потрiбна термiнова
операцiя, пiсля якої вона вже не може мати дiтей.

22.00 HTH

ОСНОВНИЙ IНСТИНКТ�2
Режисер: М. Кейтон4Джонс

У ролях: Ш. Стоун, Д. Тьюлiс, Ш. Ремплiнг, Д. Моррiссi
Трилер. Знову у спокусливої iнтелектуалки, вiдомої письменницi Кетрiн
Треймл проблеми iз законом. Полiцiя Скотланд
Ярду, що зайшла в
безвихiдь, викликає судового психiатра доктора Ендрю Гласа, щоб
допомогти їм у розслiдуваннi однiєї загадкової справи i постежити за
пiдозрюваною Треймл.

22.20 1+1

IНОЗЕМЕЦЬ
Режисер: М. Обловiтц

У ролях: С. Сiгал, М. Раян, К. Фiшер, 
Ш. Огустас, А.4Л. Плаумен

Бойовик. Пригоди. Той, хто володiє iнформацiєю, живе довго i щасливо.
Але, схоже, таємному агенту Коулду не повезло. Вiн отримав завдання
доставити з Францiї до Нiмеччини якусь посилку, про вмiст якої вiн не
має нiякого уявлення.

23.05 ICTV

МОЛОДИЙ ГАННIБАЛ
Режисер: П. Уеббер

У ролях: Р. Айфенс, Гон Лi, Г. Уллi, Р. Брейк
Драма. Iсторiя дитинства, юностi, i початку каннiбалiстичної дiяльностi
манiяка
iнтелектуала Ганнiбала Лектора. Провiвши дитинство в Литвi,
молодий психiатр Ганнiбал перебрався до Францiї, де практикував
протягом 10 рокiв. Потiм був переїзд в США, де його заарештовує агент
ФБР Уїлл Грехем. Коли саме вiн почав вбивати, чому вiн це став
робити?.. Вiдповiдi на цi запитання будуть данi в останньому фiльмi, що
став початком iсторiї життя вiдомого лiкаря Ганнiбала канiбала Лектора.

0.00 НОВИЙ КАНАЛ

ДОКАЗ СМЕРТI
Режисер: К. Тарантiно

У ролях: К. Рассел, Р. Доусон, В. Ферлiто, 
Дж. Ледд, Р. МакГоун

Трилер. Красуня, радiо
дiджей Джулiя на прiзвисько Джунглi запрошує
двох подруг Арлiн i Шанну в мисливський будиночок свого батька
вiдпочити i весело провести час. По дорозi дiвчата вирiшують заїхати в
бар i трохи випити. Їх увагу привертає дивний чоловiк зi шрамом, який
представляється Каскадером Майком.
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НЕДІЛЯ
ТРАВЕНЬ 11110000

13.20 Х/ф “Блокада”
15.30 Х/ф “Висаджене пекло”
17.40 Х/ф “Блокада”
21.30 Х/ф “Код “Енiгма”

5.15 Кiнотрейлери

K1
6.30 Х/ф “Розпочати

лiквiдацiю”
9.15 Х/ф “Вiйна”

10.40 Концерт
12.40 Х/ф “Кожного разу ми

говоримо: прощавай”
14.45 Автоперегони. Формула�1.

Гран�прi Iспанiї. Перегони
17.15 Екiпаж
18.00 Т/с “Четверо таксистiв i

собака”
19.00 Бiйцiвський клуб
20.00 Вечiрнiй квартал
22.00 Х/ф “Материнський

iнстинкт”
0.00 Екiпаж
5.40 Х/ф “Вiйна”
6.50 Доброго дня, сiдайте!

КIНO
6.00 Мультфiльм
7.00 М/с “Скеля Фрегглів”
7.30 Таксi
8.00 Особи
8.30 Play
9.10 Мультфiльм
9.25 Т/с “Мiстер Бiн”

10.00 Х/ф “Смертельне
полювання”

12.50 Кiноманiя
15.00 М/с “Скеля Фрегглів”
15.30 Ближче до зiрок
16.20 Т/с “Мiстер Бiн”
16.50 Т/с “Грiм у раю”
17.40 Т/с “Грiм у раю”
18.30 Танцюю для тобi
21.30 Х/ф “Рiк дракона”

0.00 Х/ф “Родина Демiана”
5.05 Кiноляпи
5.30 Book
5.00 Сховане життя
5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Прайм�тайм культури
6.30 Т/с “Голуби вiйни”
7.30, 17.00 Мультфiльм
8.00 Х/ф “Капiтан Крокус”
9.05 Дорогою у майбутнє
9.20 Поетка вогняних меж Олена

Телiга
9.50 Вiд вiйни до милосердя

10.40 Неформат
11.25 Сумна щаслива iсторiя про

кохання
11.50 Д/ф “Клавдiя Шульженко”
12.45, 0.30 “В цей день”. Концерт

капели бадуристiв
13.15 Зустрiч для вас. Юна поетеса

з Лубен Юлiя Манойленко
13.40 Х/ф “Сталiнград”
16.00 Пiсня, обпалена вiйною
16.15 Театр, захований в архiвах
16.35 Берегинi. Н. А. Л. Юрченко
17.40, 3.50 Якби хтось знав мою

самотнiсть...
18.10, 3.40 “Мамина сорочка”.

Спiває Наталя Май
18.20 Мир Вам!
19.00, 0.00 Наш край. Запрошує

Iршавщина
19.15, 0.15 У майстернi художника
19.30, 2.40 Матерi
20.30, 1.00 Т/ф “Страшна помста”
22.15, 4.15 Концерт Павла Зiброва

MEГАСПОРТ
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 17.45,

19.45, 21.55 Мегафон.
Спортивнi новини

6.40, 7.10, 7.40 Спортивний
календар

6.50, 7.20, 7.50 Спорт Shift
8.00 Вiкторина
9.15 Бокс. Бiй за звання чемпiона

Європи. В. Русаль — М. Хук
11.55 Бої без правил
13.30 Найдужчi люди планети
14.00 Стрибки у воду. Фiнали
15.55 Футбол. Україна
17.55 Футбол. Кубок UEFA.

1/2 фiналу. “Гамбург” —
“Вердер”

19.55 Автоперегони. Формула�1.
Гран�прi Iспанiї. Перегони

22.10 Бокс. С. Федченко — Д. Понсе
23.55 Бокс

5.30 Бадмiнтон. Masters Final

22.15 Х/ф “Так не буває”
23.50 Х/ф “Артист i майстер

зображення”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Дикий свiт
7.50 Х/ф “Дивна iсторiя,

схожа на казку”
9.00 Сьогоднi
9.25 Огляд
9.55 Ексклюзив

10.30 Iмена�легенди
11.00 Небезпека пiд водою
11.30 Таксi
12.00 Сьогоднi
12.30 Слiдство вели...
13.20 Їхнi звичаї
13.55 Д/ф “Архiв Мiкеладзе”
14.25 Золотий пил
15.00 Сьогоднi
15.20 Дачна вiдповiдь
16.20 Мисливцi за нацистами
17.10 Кремлiвськi похорони
18.00 Сьогоднi
18.30 Д/ф “Ржев. Невiдома битва

Георгiя Жукова”
19.55 Особливо небезпечний!
20.35 Д/с “Iмперiя. Початок”
22.30 Суд присяжних
23.25 Х/ф “Военно>польовий

роман”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Х/ф “Перевiрка на

дорогах”
8.50 Заїжджий музикант
9.35 Православна енциклопедiя

10.00 Селянська застава
10.30 Подiї
10.45 Нашi улюбленi тварини
11.10 Х/ф “Мушкетери з 4 “А”
11.50 Концерт “Дiти�дiтям”
12.20 Х/ф “Максим

Перепелиця”
13.50 Московський тиждень
14.20 Запрошує...
14.45 Д/с “Неприборкана природа

Африки”
15.10 Серця трьох
17.25 Генiй Мiсця
17.50 Полiтична кухня
18.15 В. Висоцький. “Це я не

повернувся з бою...”
18.40 Х/ф “Одiссея капiтана

Блада”
21.00 У центрi подiй
21.50 Т/с “Зворотний вiдлiк”
23.20 Фестиваль “1812 р.”

5.35 Т/с “Зворотний вiдлiк”

КДРТРК
7.20 Пiдсумки тижня
7.50 Мультфiльм
8.00 На своїй землi
8.20, 14.20, 16.00, 20.00 Крихiтка
8.30 Сильний четвер

10.00 Архiмiсто
10.20, 13.15, 16.10, 20.10, 21.10

Служба розшуку дiтей
10.30 Свiт авiацiї та туризму.

Новини
11.00 Автографи
11.30 Пiлiгрим
11.50, 20.50 Пам’ятi моєї матерi

присвячується
12.10 Панi, панночка, панянка
12.30 Зустрiч для Вас
13.20 Домашнiй лiкар
13.40 Вищий пiлотаж
14.00 Спорт i ми
14.30 Подорожi на планетi Земля
15.00 Хрещатик, 26
15.35 М/с “Суперкниги”
16.15 Шлягер
17.30 Кiнозустрiчi
18.15 Пiлiгрим
18.45 Актуальна тема
19.00 Домашнiй лiкар
19.20 Вищий пiлотаж
19.40 Архiмiсто
20.15 Спiває Т. Негрiй
20.30 Естафета
21.35 Х/ф “Червоне вино

Перемоги”
23.00 Подих слова
23.30 Свiт авiацiї та туризму.

Новини

ENTER�фiльм
6.05 Мультконцерт
6.30 Х/ф “Дiвчина поспiшає

на побачення”
8.05, 13.05, 14.55, 21.10, 23.40

SMS�голосування
8.40, 2.05 Х/ф “О шостiй годинi

вечора пiсля вiйни”
10.40 Х/ф “Блокада”
12.45, 17.10, 23.55 Кiноляпи

6.30 Своїми очима
6.45, 8.10, 16.20, 4.13 Тема тижня
6.55 Зверни увагу
7.00, 7.30, 8.00 — 19.00 Час

новин. Щогодини
22.00, 23.00, 0.00, 4.00, 5.00 Час

новин
7.35, 8.50, 22.15, 23.20, 5.20

Бiзнес�час
7.50 Зодчий
8.30 Бiстро�ТБ
9.20 Вiкно в Америку
9.50 Улюблена робота

10.30 Феєрiя подорожей
11.10, 12.20 5 копiйок
13.30 Мотор�ТБ
14.20 Страва вiд шефа
14.40 Гра долi
15.30 Хронiка тижня
16.40 Код 482
17.10 Палата
17.30, 4.35 Не перший погляд
18.20 Транспортний тиждень
18.35 На межi
19.30, 1.00 Майдан
21.00, 3.00 Час. Пiдсумки
22.25, 2.35, 5.35 Особливо

небезпечно

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Життя повна радостi
7.05 Особистий погляд
7.35 Т/с “Ваша честь”
9.35 М/с “Детектив Друпi”

11.50 “Бушидо”. Схiднi
єдиноборства”

14.55 Речовий доказ
15.30 Легенди бандитської Одеси
16.00 Т/с “Лiнiя захисту”
18.00 Агенти впливу
18.30 Х/ф “Сорокап’ятка”
20.30 Х/ф “Потоп”
23.50 Х/ф “Воїни”

5.10 Нашi

СТБ
5.35 Сучасна медицина
6.25 М/ф “Пригоди Буратiно”
8.00 У пошуках пригод
9.00 Їмо вдома

10.50 Вусолапохвiст
11.10 Х/ф “Смiливi люди”
13.15 У пошуках iстини
14.15 Слiдство вели...
15.20 Телефiльм
16.00 Правила життя
17.00 Незбагненно, але факт
18.00 Паралельний свiт
19.00 Битва екстрасенсiв
20.00 Х/ф “Аферисти”
21.55 Х/ф “Повернення

блудного чоловiка”
0.00 Неймовiрнi iсторiї кохання

OPT�Україна
6.00 Новини
6.10 Х/ф “Нормандiя —

Нiман”
8.05 Грай, гармонь улюблена!
9.00 Слово пастиря
9.15 Здоров’я

10.00 Новини
10.20 Смак
11.00 Кумири
12.00 Новини
12.10 Х/ф “Бiлоруський

вокзал”
14.00 Футбол. Росiя. “Динамо” —

ЦСКА
15.50 Василь Лановой. I пристрасть,

i сльози, i любов...
16.50 Х/ф “Агiтбригада “Бий

ворога!”
19.10 “Льодовиковий перiод” “Пiснi

воєнних рокiв”
21.00 Час
21.20 “Льодовиковий перiод” “Пiснi

воєнних рокiв”
21.40 Зiрки Євробачення. Вiдкриття

конкурсу “Євровиденi�2009”
23.30 Х/ф “Формула кохання”

5.15 Здоров’я

PTP ПЛАНЕТА
6.00 За сiмома печатками
6.30 Сiльський час
7.00 Вiстi
7.35 Х/ф “Володькине життя”

10.00 Вiстi
10.15 Формула влади
10.45 Кiмната смiху
11.40 Концерт
13.00 Вiстi
13.20 Концерт
14.55 Х/ф “Небеснi ластiвки”
17.20 Парад зiрок
19.00 Вiстi
19.20 Танцi з Зiрками

KИЇB
7.00 Новини
8.00 Х/ф “Повiтряний вiзник”
9.20 Сам про себе

10.20 Шиканемо
11.45 М/с “Суперкниги”
12.05 Церква “Посольство Боже”
12.30 Всесвiтня iсторiя у гусаках
13.00 VIP�стажист
13.25 Концерт М. Носкова “По пояс

у небi”
14.45 Медицина
15.05 Англiйська за 4,5 мiсяця
15.20 Учися з нами
15.30 Корисна розмова
15.40 Як на долонях
15.50 Х/ф “Горбоконик”
17.20 Фонд “Ренесанс”
17.35 Концерт “Перемога, свята

Перемога”
19.50 Кулуари
20.30 Тиждень моди
21.00 Гаряча лiнiя “102”
21.30 Новини. Спорт
22.00 Х/ф “Напрямок

головного удару”

ПЕРШИЙ. EPA
6.05 Х/ф “Тарапунька i

Штепсель пiд хмарами”
6.30 Новини Європи
7.10 Фестиваль “Без слiз”
7.35 У гостi до I. Поповича
7.55 Сiльський час
8.20 Укравтоконтинент
8.40 Вiльна гавань
9.10 Поки батьки сплять
9.20 Пiдсумочки
9.35 Антивiрус для дiтей
9.55 Крок до зiрок

10.30 Нова армiя
11.30 Стильна штучка
12.00 Лiнiя долi
12.30 Здоров’я
13.30 Околиця
14.00 Благовiсник
14.30 Аудiєнцiя
15.00 Код 482
15.15 Вiдгомiн Євробачення
15.55 Футбол. Україна. “Металург�

Зп” — “Карпати”
18.00 Олiмпiйський хронометр
18.40 Фестиваль
21.00 Культурний фронт
21.25 Д/ф “Пастка”
22.15 Наш футбол
22.55 “Лото Трiйка”, Кено.

“Максима”
23.00 “Ера бiзнесу. Пiдсумки”
23.30 100% Динамо
23.50 Оперативний об’єктив

0.15 Iнтерактивний проект

1+1
6.00 Х/ф “Агiтбригада “Бий

ворога”
8.25 М/с “Улюблений прибулець”
9.05 Лото�забава

10.00 Т/с “Не краса по>
американськи”

10.55 Караоке на майданi
11.50 Д/ф “Друга Свiтова вiйна”
14.00 Шiсть кадрiв
14.35 Криве дзеркало
16.30 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
17.10 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
17.35 Х/ф “Джентльмени

удачi”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Донька”
22.00 Х/ф “Пiсля прочитання

спалити”
0.00 Свiтське життя

IHTEP
5.20 Х/ф “Убiк вiд вiйни”
7.00 Х/ф “Таємнича карта”
9.20 “Городок”

10.00 Україно, вставай!
10.30 Х/ф “Шкiльний вальс”
12.20 Д/ф “Майор Вихор. Правдива

iсторiя”
13.30 Х/ф “Ми з майбутнього”
15.50 Вечiрнiй квартал
17.50 Х/ф “Осiннi квiти”
20.00 Подробицi тижня
20.50 Х/ф “Осiннi квiти”
23.00 Х/ф “Пiанiст”

УКРАЇНА
6.00 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.50 Спорт
7.00 Мультфiльм
7.20 Х/ф “У бiй iдуть лише

“старики”

9.00 Подiї
9.25 Спорт
9.35 Срiбний апельсин

11.00 Т/с “Ненька, я кiлера
люблю”

13.00 Двi зiрки
15.30 Зорянi зустрiчi
16.30 Х/ф “Тiльки повернися”
18.00 Т/с “Ненька, я кiлера

люблю”
19.00 Подiї тижня
19.30 Т/с “Ненька, я кiлера

люблю”
20.30 Х/ф “У серпнi сорок

четвертого...”
22.20 Футбольний уїк�енд
23.30 Х/ф “Народжений

захищати”
5.25 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
6.15 Х/ф “Крамниця жахiв”
7.45 Церква Христова
8.00 Запитайте у лiкаря
8.40 Руйнiвники мiфiв
9.40 Т/с “Щасливi разом”

10.45 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”
12.55 Шоуманiя
13.35 Ексклюзив
14.15 Аналiз кровi
14.55 Зорянi драми
15.50 Info�Шок
16.50 Х/ф “Гiтлер, капут!”
18.55 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть>

2”
21.30 Хто проти блондинок?
22.40 Файна Юкрайна
23.05 Комедi�Клаб

0.05 Спортрепортер
0.10 Х/ф “Привид у машинi”

ICTV
5.30 Факти
5.50 Т/с “Альф”
6.15 Т/с “Троє зверху”
7.05 Х/ф “Вибивали”
9.05 Квартирне питання

10.00 Ти не повiриш!
10.55 Козирне життя
11.30 Диво�люди
12.00 Спецпроект
12.45 Факти. Свiт
12.55 Спорт
13.00 Х/ф “Полювання на

“Вервольфа”
17.00 М/ф “Iлля Муромець i

Соловей�розбiйник”
18.45 Факти
18.55 Спорт
19.00 Х/ф “Куленепробивний”
21.10 Х/ф “Сволота”
23.15 Х/ф “Дорога у небо”

TOHIC
6.00 Д/с “Як це робиться?”
6.30, 14.10, 23.35, 5.35 Д/с

“Зелена варта”
6.50 24 години. “Свiт”
7.15, 16.10, 23.10, 5.20 Сильнi

свiту цього
7.30, 19.00 Д/с “Хронiки

крокодила”
8.00 Телесерiал
8.30 Д/с “За сiмох морiв”
9.00 Д/с “Особа з обкладинки”
9.25, 22.05 Свiтськi хронiки

10.05 Школа ремонту
10.50 Х/ф “Два бiйцi”
12.20 Х/ф “Повiсть про

справжню людину”
14.40 Х/ф “Небесний тихохiд”
16.30 Д/ф “Рейс 24”
17.00 Д/с “Китай зсередини”
20.00 Д/с “Мисливцi та

переслiдуванi”
22.40 Тиждень моди

0.15 Д/ф “Знаки долi”

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00 Ранковий мультик
7.30, 20.00 Дiм�2
8.30 Пустотливi пальчики
9.00 Ретро�мультик
9.30 М/с “Король”

10.30 Чинник страху
12.00, 21.00 Заборонена зона
13.00 Баскетбол. Чемпiонат УБЛ
15.00 Випробування вiрностi
15.30 Ключi вiд форту Буайар
18.00 Футбол. “Динамо” — “Таврiя”
22.00 Забiйна лiга
23.30 Дiм�2

0.00 М/с “Берсерк”

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 2.15 Час�Тайм
6.15, 7.05, 0.15, 5.13 Час спорту

12.40 K1

ЩОРАЗУ МИ КАЖЕМО:
ПРОЩАВАЙ

Режисер: М. Мiзрахi
У ролях: Т. Хенкс, К. Марсiллах, Б. Тейлор, А. Атцмен

Мелодрама. 2
а свiтова вiйна. Хенкс в незвичнiй для глядача
некомедiйнiй ролi американського льотчика, що виписався зi шпиталю i
знаходився у вiдпустцi в Єрусалимi. Вiн закохується в красуню
єврейку,
що належить до суворого клану вихiдцiв з Iспанiї, вся сiм`я якої
налаштована проти їх кохання.

12.55 ПЕРШИЙ

ПОВIТРЯНИЙ ВIЗНИК
Режисер: Г. Раппапорт

У ролях: М. Жаров, Л. Целiковська
Комедiя. Льотчик Iван Баранов жартiвливо i трохи сумно називає себе
“повiтряним вiзником”. Одного разу його пасажирами стали артисти
Большого театру i серед них — молода спiвачка Наталя. Ця зустрiч
перевернула його життя.

17.35 1+1

ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧI
Режисер: А. Сєрий

У ролях: Є. Леонов, Г. Вiцин, С. Крамаров, А. Папанов, 
Н. Фатєєва, М. Олялiн

Комедiя. Весела епопея групи рецидивiстiв, що втекли з в`язницi i
потрапили у водоверть божевiльних пригод. Але згодом виявляється,
що все це хитромудрий план доблесної радянської мiлiцiї, яка бажає
розшукати слiди зниклого золотого шолома Олександра
Македонського.

19.00 ICTV

КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ
Режисер: П. Хантер

У ролях: Ч. Юн4Фат, Ш.У. Скотт, Дж. Кiнг, К. Роден, В. Смерфiт
Бойовик. Пригоди. 60 рокiв загадковий чернець мандрує свiтом,
зберiгаючи при собi стародавнiй сувiй. Цей сувiй — ключ до безмежної
могутностi. Настав час, коли чернець повинен знайти собi наступника,
який змiг би зберiгати безцiнний документ.

20.30 HTH

ПОТОП
Режисер: Т. Мiтчелл

У ролях: Р. Карлайл, Дж. Гiлсiг, Т. Куртене
Фiльм
катастрофа. Колосальна повiнь в Англiї, Темза вийшла з берегiв,
життя мiльйонiв лондонцiв знаходиться в небезпецi. У морського
iнженера Роба, його колишньої дружини i батька є всього кiлька годин,
щоб врятувати мiсто вiд руйнування.

21.55 СТБ

ПОВЕРНЕННЯ БЛУДНОГО
ЧОЛОВIКА

Режисер: Г. Шигаєва
У ролях: Л. Удовiченко, В. Стержаков, Ю. Гальцев, 

С. Стругачов, С. Садальський
Комедiя. Паша i Лiза, що прожили разом двадцять рокiв i виростили
двох дiтей, раптом усвiдомлюють, що вiд їх палкого кохання нiчого
майже не залишилося, i розумiють вони один одного погано. Так буває
в будь
якiй сiм`ї. Але в одних сiм`ях цi кризи так чи iнакше вирiшуються,
i все котиться далi по звичнiй колiї.

22.00 1+1

ПIСЛЯ ПРОЧИТАННЯ
СПАЛИТИ

Режисери: Дж. Коен, Е. Коен
У ролях: Дж. Клунi, Ф. МакДорманд, Дж. Малкович, Б. Пiтт

Комедiя. Диск з мемуарами спiвробiтника ЦРУ випадково опиняється в
руках двох безпринципних спiвробiтникiв тренажерного залу, якi
вирiшують продати знахiдку.

23.00 IHTEP

ПIАНIСТ
Режисер: Р. Поланський

У ролях: Е. Бродi, Т. Кретчман, Ф. Фiнлей, К. Фiгура
Драма. Владислав Шпiльман, видатний польський пiанiст, дивом уникає
депортацiї. Вимушений жити в спустошеному Варшавському гетто, вiн
сповна пiзнає смак принижень, страждання i боротьби.

23.50 HTH

ВОЇНИ
Режисер: Ш. Дотан

У ролях: Г. Б`юзi, М. Паре, П. Колвi, У. Фулфорд, К. Маккензi
Бойовик. Полковник Френк Вейл вважається мертвим i утримується в
таємнiй в`язницi. Вiн здійснює найсекретнiшi вбивства разом з iншими
головорiзами, пiсля чого вони всi знову повертаються в камеру. Йому
вдається втiкти.

0.00 KIHO

СIМ`Я ДЕМIАНА
Режисер: Е. Хольцман

У ролях: М. Саллiван, Л. Хартер, Дж. Улсек, К. Рiд
Еротика. Джейн Дженсен просить детектива Беррi вiдшукати свою
сестру Джессiку, зниклу близько трьох мiсяцiв тому. Вiдправившись на
пошуки, Беррi пiдбирає на дорозi сексапiльну дiвчину Стрекс. Пiсля цiєї
зустрiчi з хлопцем стали вiдбуватися дивнi речi.

0.10 НОВИЙ КАНАЛ

ПРИМАРА В МАШИНI
Режисер: Р. Талалей

У ролях: К. Аллен, К. Малкi, Т. Марко
Трилер. Комп`ютерна мережа стає реальним джерелом небезпеки, коли
туди проникає вмираючий вбивця
манiяк. Встановити причину загибелi
людей i знешкодити машину може тiльки програмiст високого класу.
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ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Çì³ñò 
³ ôîðìà

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Êîëè ïðîäþñåð Îëåêñàíäð Ðîäíÿíñüêèé òà
ðåæèñåð Ôåä³ð Áîíäàð÷óê áðàëèñÿ çà øåäåâð
ðàäÿíñüêî¿ ôàíòàñòèêè “Çàëþäíåíèé îñòð³â”,
âîíè äóæå ðèçèêóâàëè. Ðàäÿíñüêà ôàíòàñòè-
êà, à îñîáëèâî òâîð÷³ñòü áðàò³â Ñòðóãàöüêèõ,
íå íàïèñàíà äëÿ óìîâ ðèíêó. ßêùî çàõ³äíà
ôàíòàñòèêà ìàº âåëèê³ òðàäèö³¿ ðîçïîâñþäæåí-
íÿ òà ïðîäàæó, à ïîò³ì ³ çí³ìàííÿ ñóïåðêàñî-
âèõ ô³ëüì³â, òî ðàäÿíñüêà ôàíòàñòèêà øâèä-
øå çà âñå ìàëà íà ìåò³ ïðîñëàâëÿòè ñâ³òëå ìàé-
áóòíº (÷èòàé: êîìóí³çì), ó ÿêîìó æèòèìóòü
ïðèéäåøí³ ïîêîë³ííÿ. Òîæ ïåðåä òâîð÷îþ ãðó-
ïîþ ô³ëüìó “Çàëþäíåíèé îñòð³â” ñòîÿëî íàä-
ñêëàäíå çàâäàííÿ — çðîáèòè ç ðàäÿíñüêîãî
øåäåâðó ïðèáóòêîâèé õ³ò. Öüîãî í³õòî í³êîëè
ùå íå ðîáèâ.

Ãàëàñ íàâêîëî ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ÷àñòèí ñòð³÷-
êè ìîæíà áóëî ïåðåäáà÷èòè çàçäàëåã³äü. Ð³÷ ó
ò³ì, ùî çàõ³äíà ôàíòàñòèêà — öå ñêîð³øå àò-
ðàêö³îí, âèäîâèùå, à ðàäÿíñüêà, îêð³ì çàïëà-
íîâàíîãî îñï³âóâàííÿ ìàéáóòíüîãî, ïîðóøóâà-
ëà äóæå ô³ëîñîôñüê³ ïèòàííÿ. Àäæå öÿ ñôåðà
òâîð÷îñò³ äàâàëà çìîãó êðèòèêóâàòè ä³éñí³ñòü
òàê, ùî öå áóëî çðîçóì³ëî ëèøå îáðàíèì. Òî-
ìó ðàäÿíñüêà ôàíòàñòèêà, à öå ñòîñóºòüñÿ íà-
ñàìïåðåä òâîð÷îñò³ áðàò³â Ñòðóãàöüêèõ, âåëü-
ìè áàãàòîãðàííà. Íà â³äì³íó â³ä çàõ³äíèõ òâî-
ð³â, òàì íå çàâæäè çðîçóì³ëî, õòî “äîáðî”, à
õòî “çëî”. Àëå ÿêùî ñèòóàö³ÿ ñàìå òàêà, òî íå
â³äîìî, ÿê çí³ìàòè ô³ëüì äëÿ ìàñîâîãî ñïîæè-
âà÷à, ùî æóº ïîï-êîðí.

Îñü Ðîäíÿíñüêèé ³ç Áîíäàð÷óêîì ³ ï³äòÿã-
ëè Ñòðóãàöüêèõ ñàìå äî ïîï-êîðíó. ßêùî äè-
âèòèñÿ íà êàñîâ³ çáîðè, òî âñå âèéøëî. Çäå-
á³ëüøîãî öå çàñëóãà ñàìèõ Ñòðóãàöüêèõ, áî ¿õ-
íÿ êíèæêà âèïåðåäèëà ñâ³é ÷àñ. Ïðîáëåìà íå-
ãàòèâíîãî âïëèâó ÇÌ² íà ñîö³óì ñòàº äåäàë³
àêòóàëüí³øîþ. Çîìáóâàííÿ ëþäåé ïîë³òè÷íè-
ìè ñèëàìè, ÿêèì í³÷îã³ñ³íüêî, îêð³ì âëàäè, íå
ïîòð³áíî, º âåëèêèì ãàëüìîì ñîö³àëüíîãî ðîç-
âèòêó áóäü-ÿêî¿ ñó÷àñíî¿ êðà¿íè. ² õî÷à ó êíèæ-
ö³ âñå öå â³äáóâàºòüñÿ äåñü òàì äàëåêî, îáäó-
ðþâàííÿ ëþäåé çà äîïîìîãîþ ïîòîê³â ³íôîð-
ìàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ñàìå òóò ³ òåïåð.

² íå ïîòð³áíî äëÿ öüîãî òàºìíè÷îãî âèïðî-
ì³íþâàííÿ — äîñòàòíüî ïîë³òè÷íèõ òåõíîëî-
ã³â ³ âïëèâó íà ÇÌ², é ëþäè ïî÷íóòü (óæå ïî-
÷àëè) ïîâîäèòèñÿ äåñòðóêòèâíî. Á³ëüøå òîãî,
â ðîçóìíèõ ëþäåé (òîáòî âèðîäê³â) ãîëîâà âæå
áîëèòü. Ïîäèâèøñÿ ñó÷àñíå òåëåáà÷åííÿ, ³ í³-
êèì ³íøèì, ÿê âèðîäêîì, ñåáå íå â³ä÷óâàºø.

Àëå íå ìîæíà ïðèìåíøóâàòè ïðîäþñåðñüêî-
ãî õèñòó Ðîäíÿíñüêîãî. Àäæå äëÿ òîãî, ùîá åê-
ðàí³çóâàòè òàêó ñì³ëèâó êíèæêó, ïîòð³áíî áó-
òè â äîáðîìó ðîçóì³íí³ àâàíòþðèñòîì. Àëå ÷î-
ìó ô³ëüì âèêëèêàâ òàê áàãàòî íåâäîâîëåííÿ,
³ íàñàìïåðåä ó ëþäåé, äëÿ ÿêèõ ïðèçíà÷àâñÿ?
Íà ìîþ äóìêó, ñàìå òîìó, ùî àâòîðè äóæå õî-
ò³ëè ñïîäîáàòèñÿ ãëÿäà÷åâ³. Ãîëîâíèé ãåðîé
íàäòî ãëàìóðíèé, òîáòî á³ëüøå îáòÿæåíèé êðà-
ñîþ, í³æ ³íòåëåêòîì. Ó êíèæö³ ç ãåðîºì â³ä-
áóâàºòüñÿ ìåòàìîðôîçà — â³í ñòàº çð³ë³øèì,
ðåàë³ñòè÷í³øèì òà, äàðóéòå, æîðñòîê³øèì. Ó
ô³ëüì³ â³í íå ì³íÿºòüñÿ, á³ëüøå ñõîæèé íà ñó-
÷àñíîãî ò³íåéäæåðà, ÿêèé íîñèòü îäíó é òó ñà-
ìó çà÷³ñêó òà îäÿãàºòüñÿ îäíîìàí³òíî. Îäðàçó
ðîçóì³ºø: àâòîðè “êîñèëè” ìîëîä³æíó àóäè-
òîð³þ. À îñü åôåêòè é âèáóõè — öå âæå “ïî-
ë³ðóâàííÿ” ï³ä Ãîëë³âóä, ÿêèé òî÷íî õî÷óòü
“íàçäîãíàòè é ïåðåãíàòè”. Ô³íàëüíà ãîëë³âóä-
ñüêà á³éêà ì³æ ãîëîâíèìè ãåðîÿìè âçàãàë³
íåçðîçóì³ëà, áî, ÿê ç’ÿñîâóºòüñÿ äàë³, òî íå á³é
äîáðà ³ çëà, à çåìëÿíèí-ï³äëåãëèé ëóïöþº çåì-
ëÿíèíà-íà÷àëüíèêà, òîé æå ÷èíèòü ñóïðîòèâ.
Ïðèêëàä³â ìîæíà íàâåñòè áàãàòî, àëå âèñíî-
âîê ëèøå îäèí: çà ôîðìîþ òèïîâèé ãîëë³âóä-
ñüêèé ô³ëüì âèéøîâ, à îñü ñâîãî ñòèëþ ó ê³-
íî íå âäàëîñÿ çðîáèòè. Ìîæå, íå âñå îäðàçó?
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ßñêðàâî ðîçïî÷àëè, 
ÿñêðàâî çàê³í÷èëè
Ó Êèºâ³ çàâåðøèâñÿ ôåñòèâàëü “Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У вівторо виставою
"Тріс ель" франц зь о-
о цир ово о оле тив
в столичній алереї
мистецтв "Лавра" за-
вершився фестиваль
"Франц зь а весна в
У раїні". Починаючи з
четверто о вітня, Ки-
єві й десяти найбіль-
ших містах У раїни від-
б лася вели а іль ість
заходів, я і презент -
вали різні ал зі фран-
ц зь о о мистецтва: і-
но, театр, м зи , літе-
рат р . Жодна з а цій
не залишилася без
ва и, що свідчить про
вели любов иян не
лише до франц зь их
парф мів, а й до філь-
мів, вистав, нижо .

Îðãàí³çîâàíèé ó 2004 ðîö³
ÿê îäíîðàçîâà àêö³ÿ ôåñòè-
âàëü ôðàíöóçüêî¿ êóëüòóðè
âæå øîñòèé ð³ê ðàäóº óêðà¿í-
ñüêèõ øàíóâàëüíèê³â íàéñâ³-
æ³øèìè íîâèíêàìè ôðàí-
öóçüêîãî ê³íî, òåàòðó ³ ë³òåðà-
òóðè. Ôåñòèâàëüíó ïðîãðàìó
â³äêðèëà âóëè÷íà âèñòàâà òå-
àòðàëüíîãî êîëåêòèâó “²ëîòî-
ï³”, ÿêó ïîêàçàëè íà âîä³ ïî-
áëèçó ïëÿæó â Ã³äðîïàðêó.
Áåçïëàòíå âèäîâèùå ç ôåºð-
âåðêàìè, à òàêîæ àêòîðàìè,
ÿê³ ïåðåñóâàëèñÿ ïî âîä³ íà
÷óäåðíàöüêèõ ìåòàëåâèõ êîíñ-
òðóêö³ÿõ, ç³áðàëî âåëè÷åçíó
ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ³ ëèøå ùàñ-
ëèâ÷èêàì ïîùàñòèëî ñòàòè â
ïåðøèé ðÿä, ï³ä³éøîâøè
âïðèòóë äî âîäè, òà ñïîâíà
íàñîëîäèòèñÿ ÿñêðàâèì ä³é-
ñòâîì.

Ê³íîïðîãðàìà ôåñòèâàëþ
ñêëàäàëàñÿ ³ç “Ôåñòèâàëþ äî-
ïðåì’ºðíèõ ïîêàç³â”, äå ïîêà-
çàëè ï’ÿòü íàéíîâ³øèõ ô³ëü-
ì³â. À äëÿ ñïðàâæí³õ ê³íîãóð-
ìàí³â çàïðîïîíóâàëè í³÷íèé
øåñòèãîäèííèé ñåàíñ íàéñâ³-
æ³øèõ ïðîôåñ³éíèõ ³ ñòóäåíò-
ñüêèõ êîðîòêîìåòðàæîê “Äîâ-
ãà í³÷... êîðîòêîãî ìåòðàæó”,
à òàêîæ ðåòðîñïåêòèâó ô³ëüì³â
ê³íîêëàñèêà Æàêà Äåì³. Ñå-
ðåä ë³òåðàòóðíèõ çàõîä³â íàé-
ïîì³òí³øèìè ñòàëè çóñòð³÷³ ç
ïîåòîì Æîåëåì Âåðíå, à òà-

êîæ ïðåçåíòàö³ÿ óêðà¿íñüêîãî
ïåðåêëàäó ðîìàíó Ìàðãàðèòè
Äþðàñ “Êîõàíåöü”, ÿêèé âèé-
øîâ ó âèäàâíèöòâ³ “À-ÁÀ-ÁÀ-
ÃÀ-ËÀ-ÌÀ-ÃÀ”.

Íå ìåíø ÿñêðàâå çà âóëè÷-
íå ä³éñòâî âèäîâèùå â Ã³äðî-
ïàðêó ïðåäñòàâèâ ôðàíöóçü-
êèé öèðê-ô’þæí “Òð³ñêåëü”,
ÿêèé âèñòóïèâ ó â³âòîðîê ó
ïðèì³ùåíí³ ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ
“Ëàâðà”. Çà îñíîâó ñâîº¿ âè-
ñòàâè àðòèñòè âçÿëè äàâí³ ³ð-
ëàíäñüê³ êàçêè é íàìàãàëèñÿ
â í³é îõîïèòè óñå ðîçìà¿òòÿ

òðàäèö³éíîãî ìèñòåöòâà êåëü-
ò³â. Ï³äâ³øåí³ ó ïîâ³òð³ àáî
íà êàíàòàõ öèðêîâ³ àðòèñòè
çîáðàæóâàëè ïëåì’ÿ íàäïðè-
ðîäíèõ ³ñòîò òà ïåðñîíàæ³â,
ÿê³ çëèâàþòüñÿ â ÿçè÷íèöü-
êîìó òàíö³. Âèñòóï öèðêîâî¿
òðóïè, ÿêà ó âèñòàâ³ ïîºäíà-
ëà àêðîáàòèêó ³ òàíåöü, ïðî-
äåìîíñòðóâàëà ñïðàâæí³é
ì³êñ àðòèñòèçìó òà íàðîäíèõ
òðàäèö³é, âèòîê³â ³ ñó÷àñíî-
ñò³, ñòàâ äîñòîéíèì çàâåð-
øåííÿì ôåñòèâàëþ ôðàí-
öóçüêî¿ êóëüòóðè â Óêðà¿í³
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ªâðîïà êðîêóº â ðåã³îíè
Àêòèâ³ñòè ªâðîïåéñüêîãî ìîëîä³æíîãî ïàðëàìåíòó ïî÷àëè òóð
ì³ñòàìè Óêðà¿íè

“Ä³àëîã ì³æ êóëüòóðàìè — øëÿõ äî òî-
ëåðàíòíîñò³ òà äåìîêðàò³¿” — ãàñëî òóðó
“ºâðîïåéñüêèõ ãàñòðîëåð³â”. Ó êîæíîìó
ç ì³ñò, â ÿêîìó ïîáóâàþòü îðãàí³çàòîðè,
áóäå ïðîâåäåíî äâîäåíí³ ì³í³-ñåñ³¿ àíã-
ë³éñüêîþ ìîâîþ çà çðàçêîì ªâðîïåéñüêî-

ãî ïàðëàìåíòó, äî ÿêèõ çàïðîñÿòü â³ä³-
áðàíó íà îñíîâ³ êîíêóðñó ì³ñöåâó ìîëîäü
â³êîì 16—20 ðîê³â.

“Âñåóêðà¿íñüêèé òóð ªâðîïåéñüêîãî
ìîëîä³æíîãî ïàðëàìåíòó — öå ³í³ö³àòè-
âà îðãàí³çàö³¿ àêòèâíî äîëó÷èòèñÿ äî ðîç-
áóäîâè ãðîìàäÿíñüêîãî äåìîêðàòè÷íîãî
ñóñï³ëüñòâà ó ðåã³îíàõ íàøî¿ êðà¿íè. Çáè-
ðàòè ìîëîäü íà êîíôåðåíö³¿ íàö³îíàëü-
íîãî ìàñøòàáó â ñòîëèö³ — öå ö³êàâî òà
êîðèñíî. Ïðîâåäåííÿ æ ñåñ³é ó îáëàñíèõ
òà ðåã³îíàëüíèõ öåíòðàõ Óêðà¿íè, ç ³í-
øîãî áîêó, — öå ìîæëèâ³ñòü çàëó÷èòè
á³ëüøå ìîëîäèõ àêòèâíèõ óêðà¿íö³â äî
îáãîâîðåííÿ òà âèð³øåííÿ íàãàëüíèõ äëÿ
Óêðà¿íè òà âñ³º¿ ªâðîïè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèõ òà ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü”, —
âïåâíåíà ïðåçèäåíò “ªÌÏ-Óêðà¿íà”
Îêñàíà Àíäðóñÿê.

Íà êîæí³é ñåñ³¿ ïðàöþâàòèìå 4 êîì³-
òåòè, êîæåí ç ÿêèõ áóäå ðîçãëÿäàòè íà-
ãàëüí³ ïèòàííÿ ºâðîïåéñüêîãî, íàö³î-
íàëüíîãî òà ì³ñöåâîãî ìàñøòàáó. Çàðàç
ªÌÏ øóêàº íîâ³ òàëàíòè, ÿê³ á ã³äíî
ïðåäñòàâëÿëè Óêðà¿íó íà ðåã³îíàëüíîìó
³ ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ, àäæå ïèòàííÿ,

ÿê³ îáãîâîðþþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðåã³îíàëüíèõ
ñåñ³é, äóæå âàæëèâ³ äëÿ Óêðà¿íè. Öå ³
ñï³âðîá³òíèöòâî ç Ðîñ³ºþ, ³äå¿ ùîäî ïî-
ïåðåäæåííÿ êîíôë³êòó ç ãàçîïîñòà÷àí-
íÿì, äâîìîâí³ñòü, ³íòåðåñè íàö³îíàëü-
íèõ ìåíøèí, çàðîá³ò÷àí. Êð³ì òîãî, îð-
ãàí³çàö³ÿ â³äñòîþº ïîçèö³þ, ùî Óêðà¿íà
ìàº áóòè ïîºäíóþ÷îþ ëàíêîþ ì³æ Ðî-
ñ³ºþ òà ªÑ.

“Äóæå õîò³ëîñÿ á, ùîá ÿêîìîãà á³ëüøå
ìîëîäèõ ëþäåé äîëó÷àëîñÿ äî ïðîåêòó,
áðàëî ó÷àñòü ó ñåñ³ÿõ, âèñëîâëþâàëî ñâî¿
äóìêè ³ ïðèõîäèëî äî êîíñåíñóñó. Öå îñ-
â³òí³é, íåçàáóòí³é äîñâ³ä”, — ãîâîðèòü
Àíàñòàñ³ÿ ßíîâèöüêà, ãîëîâà îðãàí³çàö³é-
íîãî êîì³òåòó Âñåóêðà¿íñüêîãî òóðó
“ªÌÏ-Óêðà¿íà”.

Íàéàêòèâí³ø³ ìîëîä³ ëþäè ïîòðàï-
ëÿòü íà Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð “ªÌÏ-
Óêðà¿íà”, ùî ïðîõîäèòèìå ó ì. Ñóìè
10—13 âåðåñíÿ. Çà éîãî ðåçóëüòàòàìè
16-òè óêðà¿íöÿì áóäå íàäàíî ìîæëèâ³ñòü
â³äâ³äàòè îäíó ç ì³æíàðîäíèõ 10-äåí-
íèõ ñåñ³é ªÌÏ: âîñåíè 2009-ãî ó Õåëü-
ñ³íê³ (Ô³íëÿíä³ÿ) òà íàâåñí³ 2010-ãî ó
Òðîìñî (Íîðâåã³ÿ)

Âàëåð³ÿ Õ²ËÜÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Вперше за майже 20-річн істо-
рію “Європейсь о о молодіжно-
о парламент ” вівторо до-
свідчені оманди з європейсь о-
о та раїнсь о о осеред ів
розпочали т р 15-ма містами
У раїни. Молоді лідери об ово-
рять та і важливі питання, я
співробітництво з Росією, дво-
мовність, інтереси національних
меншин, та висловлять свої
д м и щодо місця У раїни сві-
товій політиці.
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² ñíèòüñÿ ¿ì áåðåã òóðåöüêèé...
Äâà óêðà¿íñüêèõ êëóáè — “Äèíàìî” ³ “Øàõòàð” — ïðåòåíäóþòü íà âèõ³ä 
ó ô³íàë Êóáêà ÓªÔÀ
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ, 
Äàâèä ÊÎÕÀÁ²ÄÇÅ
“Õðåùàòèê”

Та о о історія раїнсь о-
о ф тбол ще не зна-
ла — одраз два вітчизня-
них л би вийшли півфі-
нал К б а УЄФА, я ий
нинішньом форматі про-
водять востаннє. На жаль,
за п тів на вирішальний
поєдино , що відб деться
20 травня Стамб лі, и-
ївсь ом "Динамо" і до-
нець ом "Шахтареві" до-
ведеться поборотися між
собою. Перший а т " ра-
їнсь о о дербі" призначе-
но на сьо одні, 30 вітня,
і розпочнеться він о 19:30
на столичном стадіоні
"Динамо" імені Валерія
Лобановсь о о.

Êè¿âñüêå “Äèíàìî” â ³ñòîð³¿
âèñòóï³â ó ºâðîïåéñüêèõ êóáêàõ
äâ³÷³ âèãðàâàëî Êóáîê Êóáê³â ³
òàêó ñàìó ê³ëüê³ñòü ðàç³â äîõîäè-
ëî äî ï³âô³íàëó íàéãîëîâí³øîãî
òóðí³ðó êîìàíä Ñòàðîãî Ñâ³òó —
Êóáêà ÷åìï³îí³â. À îñü ó Êóáêó
ÓªÔÀ ñòîëè÷íèé êëóá ó íàéêðà-
ù³ ÷àñè çóïèíÿâñÿ íà ñòàä³¿ 1/4
ô³íàëó ðîç³ãðàøó. Íàðåøò³ ï³ñëÿ
ïåðåìîãè çà ï³äñóìêàìè äâîõ ïî-
ºäèíê³â íàä ôðàíöóçüêèì êëóáîì
“Ïàð³ Ñåí-Æåðìåí” ï³äîï³÷í³
Þð³ÿ Ñüîì³íà çðîáèëè ñåðéîç-
íèé êðîê äî çäîáóòòÿ ïî÷åñíîãî
òðîôåþ — âèéøëè ó ï³âô³íàë.
Òóäè ïîòðàïèâ ³ äîíåöüêèé
“Øàõòàð”, ÿêèé “ïîêëàâ íà ëî-
ïàòêè” ùå îäíó ôðàíöóçüêó
êîìàíäó — “Ìàðñåëü”. Ö³êàâî,
ùî â ÷åñí³ñòü æåðåáêóâàííÿ, ÿêå
çâåëî óêðà¿íñüê³ òà í³ìåöüê³ êëó-
áè (“Âåðäåð” ³ “Ãàìáóðã”), íå â³-
ðèòü ãîëîâíèé òðåíåð “Øàõòàðÿ”
Ì³ð÷à Ëó÷åñêó: “Íàïåâíî, êåð³â-
íèöòâî ºâðîïåéñüêîãî ôóòáîëó
äóæå áîÿëîñÿ íàøèõ êîìàíä, òî-
ìó é çðîáèëî âñå ìîæëèâå, ùîá

äàë³ íå ïðîéøîâ õàðê³âñüêèé
“Ìåòàë³ñò”, à ïîò³ì íå äîïóñòè-
ëî óêðà¿íñüêîãî ô³íàëó. Â íàø
÷àñ âèòÿãòè “ïîòð³áíó” êóëüêó íå
òàê ³ ñêëàäíî”.

À îñü êîìó çîâñ³ì îäíàêîâî,
õòî ãðàòèìå ó ï³âô³íàë³ Êóáêà
ÓªÔÀ — â³ò÷èçíÿí³ ÷è çàðóá³æ-
í³ êëóáè, òî öå êè¿âñüêèì ñïåêó-
ëÿíòàì. Ò³, õòî íå âñòèã áóêâàëü-
íî “âèðâàòè ç çóáàìè” êâèòêè íà
ãðó “Äèíàìî” — “Øàõòàð” çà ö³-
íîþ â³ä 100 äî 400 ãðèâåíü, çìó-
øåí³ çâåðòàòèñÿ äî âñþäèñóùèõ
“áàðèã”. Çàäîâîëåííÿ â³ä ïåðå-
ãëÿäó çóñòð³÷³ ôëàãìàí³â óêðà¿í-
ñüêîãî ôóòáîëó îá³éäåòüñÿ ó ñó-
ìó, ÿêà ïåðåâèùóº íîì³íàë ó
2,5—3 ðàçè, äî òîãî æ ³ ó ñïåêó-
ëÿíò³â êâèòêè íà â÷îðàøí³é äåíü
óæå ìàéæå çàê³í÷èëèñÿ.

Ó÷îðà, 29 êâ³òíÿ, î 10:30 ë³òàê
ßê-42 ç òðåíåðàìè ³ ôóòáîë³ñòà-

ìè äîíåöüêîãî “Øàõòàðÿ” óçÿâ
êóðñ íà ñòîëèöþ Óêðà¿íè. ×åðåç
1 ãîäèíó ³ 10 õâèëèí ëàéíåð çðî-
áèâ ïîñàäêó â êè¿âñüêîìó àåðî-
ïîðòó “Æóëÿíè”, äå äîíå÷÷àí
çóñòð³ëà þðáà âáîë³âàëüíèê³â â
ïîìàðàí÷åâî-÷îðí³é àòðèáóòèö³
òà íåéìîâ³ðíà ê³ëüê³ñòü æóðíà-
ë³ñò³â.

Äëÿ ó÷àñò³ â ïåðøîìó ìàò÷³ 1/2
ô³íàëó Êóáêà ÓªÔÀ ç êè¿âñüêèì
“Äèíàìî” Ì³ð÷à Ëó÷åñêó âçÿâ 23
ôóòáîë³ñòè: âîðîòàð³ — Áîãäàí
Øóñò, Ðóñòàì Õóäæàìîâ, Àíäð³é
Ï’ÿòîâ; çàõèñíèêè — Òîìàø
Õþáøìàí, Îëåêñàíäð Êó÷åð,
Â’ÿ÷åñëàâ Øåâ÷óê, Ðàçâàí Ðàö,
Äìèòðî ×èãðèíñüêèé, Ìèêîëà
²ùåíêî, Âîëîäèìèð ªçåðñüêèé,
Îëåêñàíäð ×èæîâ; ï³âçàõèñíè-
êè — ²ãîð Äóëÿé, Ôåðíàíä³íüî,
Æàäñîí, ²ëñ³íüî, Ìàð³óø Ëåâàí-
äîâñüêè, Îëåêñ³é Ãàé, Â³ëë³àí,

Äàð³î Ñðíà; íàïàäíèêè — ªâãåí
Ñåëåçíüîâ, Ëó¿ñ Àäð³àíî, Îëåê-
ñàíäð Ãëàäêèé, Ìàðñåëî Ìîðåíî.
Ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè äîíåöüêà äå-
ëåãàö³ÿ ðîçì³ñòèëàñÿ â îäíîìó ç
íàéêðàùèõ ãîòåë³â — “Îïåðà”. Î
19-é ãîäèí³ ó êîíôåðåíö-çàë³ ñòà-
ä³îíó “Äèíàìî” ³ìåí³ Âàëåð³ÿ
Ëîáàíîâñüêîãî â³äáóëàñÿ ïåðå-
äìàò÷åâà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ íà-
ñòàâíèêà “Øàõòàðÿ” Ì³ð÷³ Ëó÷å-
ñêó, à âæå çà ï³âãîäèíè íà ïîë³
àðåíè ñüîãîäí³øíüî¿ áàòàë³¿
â³äáóëîñÿ òðåíóâàííÿ, ÿêå áóëî
â³äêðèòå äëÿ ïðåäñòàâíèê³â
ìàñìåä³à ð³âíî 15 õâèëèí. Ï³ä ÷àñ
ìàò÷ó ã³ðíèê³â ï³äòðèìóâàòèìå
ìàéæå òèñÿ÷à âáîë³âàëüíèê³â, äëÿ
ÿêèõ âèä³ëåíî êâèòêè ïî 60 ãðè-
âåíü íà òðè ãîñòüîâ³ ñåêòîðè.

Ïîºäèíîê ì³æ “Äèíàìî” òà
“Øàõòàðåì” îáñëóãîâóâàòèìå
àâñòð³ºöü Êîíðàä Ïëàóòö, ÿêîìó

äîïîìàãàòèìóòü éîãî ñï³ââ³ò÷èç-
íèêè Ðîëàíä Õàéì ³ Àðì³í Åäåð.

Êîíðàä Ïëàóòö íàðîäèâñÿ 16
æîâòíÿ 1964 ðîêó. Â ïîâñÿêäåí-
íîìó æèòò³ àâñòð³ºöü êåðóº ñïðà-
âàìè íåâåëèêî¿ òåàòðàëüíî¿ òðó-
ïè, ïàðàëåëüíî ãðàþ÷è ó âèñòà-
âàõ äðóãîðÿäí³ ðîë³. Çàéíÿòèñÿ
ñóää³âñòâîì Êîíðàä âèð³øèâ ó 20
ðîê³â. Ó 1989-ìó ïî÷àâ îáñëóãî-
âóâàòè ìàò÷³ àâñòð³éñüêî¿ áóíäåñ-
ë³ãè ÿê àñèñòåíò ðåôåð³, à ÷åðåç
äâà ðîêè — âæå ÿê ãîëîâíèé àð-
á³òð. Ï³ñëÿ çäîáóòòÿ ñòàòóñó Ô²-
ÔÀ 1996 ðîêó àâñòð³éöåâ³ îäðàçó
æ äîâ³ðèëè îáñëóãîâóâàòè ô³íàë
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ñåðåä 16-ð³÷-
íèõ ôóòáîë³ñò³â. Íèí³ Ïëàóòö
âõîäèòü äî ñïèñêó 30 íàéêðàùèõ
àðá³òð³â ªâðîïè.

ßê ãîëîâíèé àðá³òð Ïëàóòö îá-
ñëóãîâóâàâ ÷îòèðè ïîºäèíêè Ë³-
ãè ÷åìï³îí³â çà ó÷àñòþ “Äèíà-
ìî”. Ó ñåçîí³ 2000/2001 ðîê³â êè-
ÿíè íà ñâîºìó ïîë³ ïðîãðàëè
ÏÑÂ “Åéíäõîâåí” ç Í³äåðëàíä³â
(0:1), íàñòóïíîãî ðîêó îá³ãðàëè
íà âè¿çä³ ðóìóíñüêèé “Ñòÿóà” â
ïåðøîìó ìàò÷³ 3-ãî êâàë³ô³êàö³é-
íîãî ðàóíäó (4:2), çà äâà ðîêè ïå-
ðåãðàëè ëîíäîíñüêèé “Àðñåíàë”
(2:1), à öüîãî ñåçîíó íà îñòàíí³õ
ñåêóíäàõ äîçâîëèëè ïîðòóãàëü-
ñüêîìó “Ïîðòó” îá³ãðàòè ñåáå íà
ñòàä³îí³ “Äèíàìî” ³ìåí³ Âàëåð³ÿ
Ëîáàíîâñüêîãî ç ðàõóíêîì 2:1.

Íàñàìê³íåöü ïðî äóìêó àâòî-
ðèòåòíèõ áóêìåêåðñüêèõ êîíòîð
ùîäî äâîáîþ ì³æ “Äèíàìî” ³
“Øàõòàðåì”. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ
ââàæàþòü, ùî òðîõè á³ëüø³ øàí-
ñè â êèÿí. Íàé÷àñò³øå òàêå ñï³â-
â³äíîøåííÿ: 1,8 äî 1 íà ïðîõ³ä ó
ô³íàë “Äèíàìî”, íà 11 öåíò³â
á³ëüøå (1,91 äî 1) ìîæíà çàðîáè-
òè íà ïðîõîä³ “Øàõòàðÿ”. ª ³ ð³â-
í³ êîòèðóâàííÿ (ïî 1,85 â³ä àâòî-
ðèòåòíî¿ êîíòîðè SportingBet).

Ó êè¿âñüêîìó ìàò÷³ ôàâîðèòîì
º “Äèíàìî”. Òàê, îäíà ç íàéïî-
ïóëÿðí³øèõ ñâ³òîâèõ áóêìåêåð-
ñüêèõ êîíòîð, áðèòàíñüêà William
Hill, äàº êîåô³ö³ºíò 1,91 äî 1 ïå-
ðåìîãó “Äèíàìî”, 3 äî 1 íà í³-
÷èþ, 3,75 íà âèãðàø “Øàõòàðÿ”,
òîáòî â³ðîã³äí³ñòü ó â³äñîòêàõ òà-
êà: 46-30-24 %

Протистояння "Динамо" і "Шахтаря" завжди вирізнялися без омпромісністю та видовищністю

ВАТ “Все раїнсь ий бан розвит ” повідомляє про проведення за альних
зборів а ціонерів, я і відб д ться 22 червня 2009 ро о 10-00 одині

за адресою: місто Київ, в л. Чорновола В’ячеслава, б дино 25.
Реєстрація а ціонерів 22 червня 2009 ро з 9.30 по 9.55. Для реєстрації а ціонери по-

винні мати до мент, що посвідч є особ а ціонера, або для представни а а ціонера від-
повідне оформлення дор чення на право часті за альних зборах а ціонерів товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження нової реда ції стат т товариства з метою приведення відповідність до

норм За он У раїни “Про а ціонерні товариства”.
2. Збільшення розмір стат тно о апітал товариства шляхом збільшення іль ості а цій

існ ючої номінальної вартості за рах но додат ових внес ів.
3. Прийняття рішення про за рите (приватне) розміщення а цій та затвердження прото-
ол рішення про за рите (приватне) розміщення а цій.
4. Затвердження перелі інших інвесторів, серед я их передбачено розміщення а цій,

відповідно до я их прийнято рішення про розміщення.
5. Визначення повноважено о ор ан емітента, я ом надано повноваження:
— затвердження рез льтатів реалізації а ціонерами сво о переважно о права на придбан-

ня а цій, що пропон ються до розміщення;
— прийняття рішення про достро ове за інчення за рито о (приватно о) розміщення а -

цій ( разі, я що запланований обся а цій б де розміщено достро ово);
— затвердження рез льтатів за рито о (приватно о) розміщення а цій та звіт про рез ль-

тати за рито о (приватно о) розміщення а цій.
6. Визначення повноважених осіб повноважено о ор ана емітента, я им надається пов-

новаження:
— здійснювати персональне повідомлення всіх а ціонерів та інших інвесторів, перелі я их

затверджено за альними зборами а ціонерів товариства, на я их прийнято рішення про
збільшення стат тно о апітал та за рите (приватне) розміщення а цій, про прийняті за-
альними зборами а ціонерів товариства рішення;
— отрим вати від а ціонерів письмові підтвердження про відмов від ви ористання сво-

о переважно о права на придбання а цій, відповідно до я их прийняте рішення про розмі-
щення ( разі, я що це передбачено мовами розміщення а цій);
— проводити дії щодо забезпечення реалізації а ціонерами сво о переважно о права на

придбання а цій, відповідно до я их прийнято рішення про розміщення;
— проводити дії щодо забезпечення за рито о (приватно о) розміщення а цій.

Інформація до п н т № 2 поряд денно о за альних зборів а ціонерів

а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення стат тно о (с ладено о) апітал :
збільшення Стат тно о апітал Товариства проводиться зв’яз з розширенням сфери
діяльності шляхом додат ово о вип с а цій існ ючої номінальної вартості. Мінімальний
розмір збільшення — на 56 000 000 (п’ятдесят шість мільйонів) рн.
б) прое т змін до стат т а ціонерно о товариства, пов’язаних із збільшенням або змен-

шенням стат тно о (с ладено о) апітал :
“5.1. Стат тний апітал Бан становить 136 000 000 рн (сто тридцять шість мільйонів).
5.2. Стат тний апітал Бан поділено на а ції:

в) дані про іль ість а цій, що вип с аються додат ово, та їх за альн вартість: іль ість

простих іменних а цій існ ючої номінальної вартості, я і план ється вип стити додат ово —

56 000 шт ;

) права а ціонерів при додат овом вип с а цій: а ціонери бан мають переважне пра-

во на придбання а цій бан додат ово о вип с відповідності до діючо о за онодавства;

е) дата почат і за інчення за рито о розміщення (підпис и) а цій, що додат ово вип с-

аються: дата почат за рито о (приватно о) розміщення — 01.09.2009р., дата за інчення

за рито о (приватно о) розміщення — 30.09.2009р.

При цьом стро протя ом я о о реаліз ється переважне право а ціонерів на придбання

а цій, що передбачені до розміщення, с ладає 15 алендарних днів з 01.09.2009р. по

15.09.2009 р.

є) порядо відш од вання власни ам а цій збит ів, пов’язаних із змінами стат тно о (с ла-

дено о) апітал : збит и власни ів а цій, пов’язані із збільшенням стат тно о апітал , не

передбачаються.

Тел. для довідо : /062/ 388-35-88
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(шт.)
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вартість а цій ( рн)

Част а
Стат тном апіталі

Бан (%)

Прості іменні 136000 1 000,00 100

РАЗОМ 136000 1 000,00 100
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ОВНИ
Ñåêñóàëüíà ÷à-
ð³âí³ñòü ðîáèòü
âàñ ïðèâàáëèâè-
ìè. Â³äáîþ â³ä
ïðèõèëüíèê³â
íå áóäå. Íå á³é-
òåñÿ êîíêóðåí-

ö³¿, ïð³îðèòåò âèáîðó çà âàìè,
òîìó ñëóõàéòå ñåðöå ³ ä³éòå! Â³ä-
÷óòòÿ äóõîâíî-ñïîð³äíåíî¿ ºäíî-
ñò³, øàðì åïàòàæíîñò³ äîïîìî-
æóòü çáëèçèòèñÿ ç ëþäüìè, çì³ö-
íèòè òîâàðèñüê³ ñòîñóíêè. Ñà-
ìîâ³ääàíà äðóæáà — öå êàíàë
ùàñòÿ ³ óñï³õó (öüîãî ðîêó). Ãî-
ëîâíå — åêîíîìíî ðîçïîä³ëÿòè
ïî÷óòòºâ³, ìàòåð³àëüí³, åíåðãå-
òè÷í³ ðåñóðñè. Ùîá íå “çíåñòðó-
ìèòè” ñåáå, “áåðó-äàþ” ïîâèí-
íî âð³âíîâàæóâàòèñÿ. Ñòåæòå çà
âèòðàòàìè, íå ñì³ò³òü ãðîøèìà,
áî âè ñõèëüí³ â åìîö³éíîìó çà-
ïàë³ ïóñêàòè ïèë â î÷³ îá’ºêòó
ñèìïàò³é, ùî íåïðèïóñòèìî.

ТЕЛЬЦІ
Ó ä³ëîâèõ ³
øëþáíèõ ñòî-
ñóíêàõ íàñòàº
äóæå âäàëèé ìî-
ìåíò, êîëè âè
îäíå îäíîìó ìî-
æåòå ïðîáà÷èòè

ìèíóëå ³ çì³öíèòè âçàºìíó äðóæ-
áó. Ìåíøå ñëîâåñíèõ ïîÿñíåíü,
íàäëèøîê ¿õ ìîæå íàøêîäèòè
ïðèìèðåííþ, çàòå áóðõëèâ³ åìî-
ö³éí³ ðîçìîâè ñòàíóòü ìîâîþ âçà-
ºìíîãî ðîçóì³ííÿ. ²íòèìí³ ïîáà-
÷åííÿ, ëþáîâí³ ëàñêè, ðîìàíòè÷-
í³ çàëèöÿííÿ íå âèñòàâëÿéòå íà-
ïîêàç. Íàñîëîäæóéòåñÿ ùàñòÿì
óäâîõ äàëåêî â³ä çàçäð³ñíèõ î÷åé.
Îñîáèñòå æèòòÿ âàðòî òðèìàòè â
ñåêðåò³ ³ íå ðîçêðèâàòè, ðîçõðèñ-
òàâøè äóøó, ïåðåä ìàëîçíàéîìè-
ìè ëþäüìè.

БЛИЗНЯТА
Ìîæåòå ç îáóðåí-
íÿì â³äêèäàòè
ïëàíîì³ðíó òóð-
áîòó ïðî ñâîº çäî-
ðîâ’ÿ, íå âèÿâëÿ-
òè í³ÿêîãî çàö³-
êàâëåííÿ äî “òåï-

ëè÷íîãî” ³ñíóâàííÿ, òà âñå æ çíàé-
ä³òü ñïîñ³á ä³ñòàòè ³íôîðìàö³þ ïðî
ñòàí îðãàí³çìó õî÷à á äëÿ òîãî, ùîá
â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó ìîæ-
íà áóëî á â³ääàâàòè âñ³ ñèëè ðîáî-
ò³. Çàïîðóêà õîðîøîãî ñàìîïî÷óò-
òÿ — ïîì³ðíà àêòèâí³ñòü, ô³çè÷í³
é ïñèõ³÷í³ ïåðåâàíòàæåííÿ ïðîòè-
ïîêàçàí³. Òóðáóéòåñÿ ïðî ä³ì, îï³-
êàéòå ð³äíèõ, çì³öíþéòå ëþáîâí³
ìîñòè. Ïîðÿä ç îáðàíöåì ö³êàâî,
â³í ðîçêðèâàºòüñÿ ç ÿêíàéêðàùîãî
áîêó, äåìîíñòðóþ÷è ïðåêðàñí³
ÿêîñò³. Öå çíàê, ùî âè íå ïîìèëè-
ëèñÿ ó âèáîð³ — êîõàéòå îäíå îä-
íîãî ³ áóäüòå ùàñëèâèìè!

РАКИ
ßêùî ñåðöå â³ëü-
íå, áîæåâ³ëüíà
ïðèñòðàñòü ïðè-
ãîëîìøóþ÷îþ
ïîâ³ííþ íàêðèº
âàñ ³ç ãîëîâîþ ³
ïîíåñå â îêåàí

âèùî¿ êîñì³÷íî¿ Ëþáîâ³! Âò³ì, öå
íå ºäèíèé ñöåíàð³é ïîä³é: ìîæå-
òå â³ääàòèñÿ óëþáëåí³é ðîáîò³, ùî
äîáðå ïîçíà÷èòüñÿ íà êàð’ºð³, â³ä-
ðîäèòå ïîäðóæí³ ñòîñóíêè. Ïðè-
áîðêàéòå âëàñíèöüêèé ³íñòèíêò ³
ïðàãí³òü ç³ âñ³ìà ä³ëèòèñÿ, á³ëüøå
â³ääàâàòè, í³æ îäåðæóâàòè, â³ä-
êðèéòå “øëþçè” æèòòºâîãî äîñâ³-
äó! Ïðèðîäà ïîðîæíå÷³ íå òåð-
ïèòü, à çâ³ëüíåíå ì³ñöå îáîâ’ÿçêî-
âî çàïîâíèòüñÿ òèì áàãàòñòâîì,
ÿêå òàê ïîòð³áíå âàì íà åòàï³ äó-
õîâíî¿ åâîëþö³¿!

ЛЕВИ
Â³ñü äîëåíîñíèõ
çì³í ïðîëÿæå ì³æ
ñ³ì’ºþ ³ êàð’-
ºðîþ. Ó çàïàë³
àìá³ö³é, áàæàíí³
ñàìîñòâåðäèòèñÿ
çà ÷óæèé ðàõóíîê

íå íàëàìàéòå äðîâ: ðóéíóâàòè — íå
áóäóâàòè. Ïîãîäæóéòå ñâî¿ ä³¿ ç
íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì. Âàøà ñèëà â
ãàðìîí³éí³é ñï³âïðàö³, óì³íí³ çà-
äîâîëüíèòè ïðåòåíç³¿, âèìîãè ïóá-
ë³êè. Ìð³¿ ïðî ³äåàëüíîãî ðîìàí-
òè÷íîãî ñîþçíèêà ðåàë³çóþòüñÿ.
Ñàìîòí³ çóñòð³íóòü éîãî äàëåêî â³ä
ð³äíî¿ äîì³âêè, à ïîäðóæí³ì ïà-
ðàì êðàùå ïî¿õàòè â ïîäîðîæ ³ òàì
íàñîëîäèòèñÿ ñï³ëüíèìè ðîçâàãà-
ìè.

ДІВИ
Â³ä÷óòòÿ, ùî âàñ
äáàéëèâî “âåäóòü”
òàºìíè÷³ Âèù³
ñèëè — íå ïë³ä
ôàíòàç³é. Íèí³ âè
ñïðàâä³ ï³ä êðè-
ëîì Òâîðöÿ, â³ä-

÷óâàºòå çâ’ÿçîê ³ç íèì íà êîæíîìó
æèòòºâîìó ïîâîðîò³. Õòîñü íåâ³äî-
ìèé ÷èòàº äóìêè ³, ÿê ïî ÷àêëóí-
ñòâó, ïîñèëàº áëàãà äëÿ ìàéáóòíüî-
ãî, à íåïîòð³áíå â³äñ³êàºòüñÿ. Ðî-
çóìíî êîðèñòóéòåñÿ åìîö³éíèì ã³ï-
íîçîì ïðè ñï³ëêóâàíí³, ïîâàæàéòå
÷óæ³ ïîãëÿäè, ñëóõàéòå ïîðàäè, çáà-
ãà÷óéòåñÿ äîñâ³äîì. Ñë³ä çâàæóâà-
òè êîæíå ñëîâî, ïåðåâ³ðÿòè îòðè-
ìàíó ³íôîðìàö³þ, ãðàìîòíî âåñòè
ñëóæáîâó äîêóìåíòàö³þ, àäæå â
ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ éäå ïîâåðíåííÿ
(êàðì³÷íå) íàçàä äëÿ âèïðàâëåííÿ
äîïóùåíèõ ðàí³øå ïîìèëîê, ùî
äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ïîñàäîâî¿ ðåïóòàö³¿
òàê âàæëèâî. Öå çàïîðóêà óñï³øíî¿
êàð’ºðè.

ТЕРЕЗИ
Ô³íàíñîâ³ ïðîá-
ëåìè ïðîëëþòü-
ñÿ íà âàñ âèòâå-
ðåçíèì äîùåì,
ïîñòàâèâøè ïå-
ðåä æîðñòêèìè
âèìîãàìè òåðì³-

íîâî ðîçïëàòèòèñÿ ç òèìè, êîìó
çàáîðãîâóâàëè, ³ ñòÿãíóòè òå, ùî
âàì âèíí³. Ïóñêàòè íà ñàìîïëèâ
öå íå ìîæíà, ùîá óíèêíóòè ñåð-
éîçíèõ ðîçá³æíîñòåé. Ãðîø³ ìî-
æóòü ñòàòè ÿáëóêîì ðîçáðàòó,
çðóéíóâàâøè òðèâàë³ õîðîø³ âçà-
ºìèíè ç êîëåãàìè, äðóçÿìè, ùî
òàê ïîòð³áí³ â ìàéáóòíüîìó. Ó
øëþá³ ïðîäåìîíñòðóéòå åòàëîí
â³ðíîñò³, ðîç÷èí³òüñÿ â áëàãîâ³ð-
íîìó! Ä³ë³òü ç êîõàíèì ïîãëÿäè,
³í³ö³àòèâè, ïå÷àë³ ³ ðàäîù³, íà-
äàéòå øàíñè ïîêàçàòè ñåáå ç ÿê-
íàéêðàùîãî áîêó. Òîä³ âàøà ëþ-
áîâ, ÿê ä³àìàíò íà ñîíö³, çàñÿº
âñ³ºþ áàãàòîãðàíí³ñòþ â³ä÷óòò³â,
çð³äíèâøè íàäîâãî øëþá!

СКОРПІОНИ
Âîéîâíè÷³ íåïî-
ðîçóì³ííÿ, ïàëê³
ñóïåðå÷êè, ëþ-
áîâí³ ïðèìèðåí-
íÿ. Öå ôîí òèæ-
íÿ, äå ïðàãíåííÿ
äî çàãàëüíèõ ö³-

ëåé âèìàãàº êîìïðîì³ñó, ëîã³÷íèõ
ïåðåêîíàíü, ðîçóìíèõ àëüòåðíàòèâ
â ³ì’ÿ òîðæåñòâà îáîï³ëüíèõ ³íòå-
ðåñ³â. Çàêëàäàºòüñÿ îñíîâà ñï³âïðà-
ö³ íà ìàéáóòí³é ð³ê, íå ïðîìàõí³òü-
ñÿ ç ä³ëîâèìè ñóïóòíèêàìè. Ìåí-
øå åìîö³é! Âñå ïðàêòè÷íî çâàæòå
³ ïðîäóìàéòå äî äð³áíèöü, áî ÿê
ñâ³ä÷èòü íàðîäíà ìóäð³ñòü: “Ç êèì
ïîâåäåøñÿ, â³ä òîãî ³ íàáåðåøñÿ”.
Äëÿ õîëîñòÿê³â íàñòàâ ÷àñ ïîðâàòè
ç³ ñâîáîäîþ, òðèâàë³ çâ’ÿçêè, ëåãê³
³íòðèæêè ïåðåâåñòè ó ôàçó ñåðéîç-

íèõ ñòîñóíê³â ³ ñòàòè â³ðíèì ëþá-
ëÿ÷èì ïàðòíåðîì!

СТРІЛЬЦІ
Ðîçâ’ÿçàòè ð³â-
íÿííÿ ç áàãàòü-
ìà íåâ³äîìèìè
íàðåøò³ âäàñòü-
ñÿ. Ðîçêðèþòüñÿ
çàêðèò³ ïëàñòè
³ í ô î ð ì à ö ³ ¿ ,

çíÿâøè ç âàñ, íà¿âíèõ, ïîìèë-
êè, çàñìóòèâøè íåäàëåêîãëÿä-
í³ñòþ. ²íòó¿ö³ÿ äóæå ñèëüíà òà
âñå æ ïîñòàâòåñÿ äî íå¿ ç îáå-
ðåæí³ñòþ. Íàéâ³ðí³øèìè áóäóòü
ïîðóõè äóø³, ïåðåä÷óòòÿ, â³ä÷óò-
òÿ, íàä³¿. Àëå ³ ïðî òâåðåçèé ðîç-
ðàõóíîê íå çàáóâàéòå. Ãàðìîí³ÿ
åìîö³é ³ çäîðîâîãî ãëóçäó — îñü
âàø îð³ºíòèð íà ñåðäå÷íîìó òà
ïîáóòîâîìó ôðîíò³. Íå êîíöåí-
òðóéòåñÿ íà õâîðîáëèâèõ òåìàõ,
â³äâîë³êàéòåñÿ íà ðîìàíòè÷í³
ïðèãîäè, ëèöàð ³ç âàñ ÷óäîâèé,
ç ÿêèì ìèëà ãîòîâà õî÷ íà êðàé
ñâ³òó!

КОЗОРОГИ
Íèí³ º âñ³ øàíñè
çàíóðèòèñÿ â êàç-
êó, ùî íàçèâàºòü-
ñÿ “âèñîêå êîõàí-
íÿ”, ³ âèïèòè ç
îáðàíöåì ñåðöÿ
÷àøó íàñîëîäè äî

äíà. Ó ìèñòåöòâ³ ëþáîâíî¿ ìàã³¿
âàì ð³âíèõ íå áóäå! Îáëàøòîâóé-
òå îñîáèñòå ùàñòÿ, çì³öíþéòå ïàë-
êèìè ïî÷óòòÿìè øëþá. Âè îñîáà
äóõîâíî áàãàòà — öå îñíîâíå. Ð³ä-
íà äîì³âêà — àðåíà, äå ðîìàíòèçì
ñÿãíå ï³êó, òîìó íå ðîçïîðîøóé-
òåñÿ íà øâèäêîïëèíí³ ïðèãîäè, à
ïîñï³øàéòå çà ðàäîùàìè â ñ³ìåé-
í³ ïåíàòè!

ВОДОЛІЇ
Óïåðòî ñòîÿòü íà
íåïîðóøíîìó
ãðàí³ò³ æèòòºâèõ
ïðèíöèï³â. Âè
ïðîíèçàí³ ïðàê-
òèöèçìîì ³ âèãî-
äîþ, áëàãîïîëó÷-

÷ÿì ñ³ì’¿, ð³äíèõ. Îäíàê ³ñíóº ðè-
çèê çëîâæèâàíü ñëóæáîâèì ñòà-
íîì, äðóæí³ìè çâ’ÿçêàìè çàðàäè
âëàñíèõ ³íòåðåñ³â. Ïàì’ÿòàéòå,
êàð’ºðà — õë³áíå ì³ñöå, íåþ ïî-
òð³áíî äîðîæèòè, ³ õî÷à âè º ÷óäî-
âèì ïðîôåñ³îíàëîì, ç³ïñóâàâøè
ñòîñóíêè ç øåôîì, íàøêîäèòå ïî-
äàëüøîìó ñëóæáîâîìó ïðîñóâàí-
íþ. Á³ëüøå ðóõàéòåñÿ, ñï³ëêóéòå-
ñÿ, ðîçøèðþéòå êîëî çíàéîìñòâ,
íàâ³òü âèïàäêîâ³ ðîìàíòè÷í³ çà-
õîïëåííÿ äëÿ ñàìîòí³õ ìîæóòü ïå-
ðåðîñòè â ñåðéîçíó ïðèñòðàñòü.
Ïîäðóæí³ì ïàðàì êðàùå ïîäîðî-
æóâàòè.

РИБИ
Àáè âèæàòè ìàê-
ñèìóì êîðèñò³ ç³
çá³ãó îáñòàâèí,
ìèñòåöòâî íàïî-
ëÿãòè íà ñâîºìó,
ï ³äêëþ÷èâøè
âíóòð³øíþ ïðî-

çîðëèâ³ñòü ³ ðàö³îíàë³çì, ñòàíå áåç-
ö³ííèì êîçèðåì ï³ä ÷àñ âïðîâà-
äæåííÿ òâîð÷èõ ³äåé, ðåàë³çàö³¿
ôàíòàñòè÷íèõ ïëàí³â. Ïåðåêîíàé-
òå êîìïàíüéîí³â ó äîö³ëüíîñò³ çà-
äóì³â ³ äîìîâòåñÿ. Íå ñïîä³âàéòå-
ñÿ íà ïðîòåêö³þ, ñïîíñîðñòâî âè-
ñîêèõ ïîêðîâèòåë³â, íèí³ âîíè íå
äîïîìîæóòü, øâèäøå, îáìåæàòü ó
ä³ÿõ. Ñì³ëèâ³øå êðîêóéòå ó ìàé-
áóòíº! ßêùî êîíñåðâàòîðè ñïðèé-
ìóòü çàäóìè ñêåïòè÷íî, òî ïðîãðå-
ñèâí³ ëþäè — ïîâàæàòèìóòü ³ ï³ä-
òðèìàþòü âàø³ ³í³ö³àòèâè

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (3—9 òðàâíÿ)

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРІНПРО»

повідомляє про проведення за альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться 16 червня 2009 ро

о 10.00 за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3.

Порядо денний:
1. Затвердження річних рез льтатів діяльності товариства за 2008 рі .
2. Про розірвання до овор з реєстро трим вачем.
3. Обрання ново о реєстро трим вача та затвердження до овор з ним.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої
діяльності підприємства (тис. рн)

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Гацен а Оле сія Володимиро-
вича, я ий зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Жмеринсь а, 4, в. 183, в с дове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Барінова Андрія Оле овича до Ярошен о О сани Оле -
сандрівни, Гацен а Оле сія Володимировича про стя нення ш оди, завданої внаслідо ДТП.

Засідання відб деться 19.05.2009 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 повідомленням
та позов б де роз лян то по с ті за наявними в справі матеріалами.

Відповідач Гацен о Оле сій Володимирович разі неяв и повинен повідомити про причи-
н неяв и в с дове засідання.

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

Кл б ідеально о зор
“ІСКРА СВЕТА” —
5-літній шлях

від темряви до Світла

“Зір — пош и ч додійних лі ів на
зразо елі сир молодості

продовж ються, і хто знає, може, йо о оли-
неб дь знайд ть”. Проте, раще Вам не че ати,
а зверн тися до випроб ваних і надійних
методи . Від ритий амери ансь им вченим
У.Бейтсом ще 100 ро ів назад революційний
спосіб поліпшення зор , я ий тримають від
людей за сімома зам ами, тепер дост пний
і в У раїні! (Дехто знає про метод з ле цій
В. Жданова).

Я що Ви хочете швид о відновити зір, то
приходьте на ознайомлювальне заняття, я е
відб деться 16 травня об 11.00 за адресою:
В. Василь івсь а, 57/3, ім. 313, б дівля:
Товариство “Знання” У раїни.

Вхід вільний. Тел. для довідо : 362-30-90,
8(050)237-11-10, є набір дитячої р пи.

Успіх ціл ом арантований.

Реєстрація з 9.30 до 10.00 за в азаною адресою.

Для часті зборах необхідно мати: паспорт або інший до мент, що
посвідч є особ , для представни ів а ціонерів додат ово — довіреність,
оформлен з ідно з чинним за онодавством У раїни.

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній

Усьо о а тивів 356890 153679

Основні засоби 119084 120523

Дов остро ові фінансові інвестиції 5063 3704

Запаси 340 297

С марна дебіторсь а забор ованість 176790 18131

Грошові ошти та їх е віваленти 42862 487

Неpoзподілений приб то (29733) (20146)

Власний апітал 66576 76998

Стат тний апітал 15021 15021

Дов остро ові зобов’язання 242872 29362
Поточні зобов’язання 47442 47320

Чистий приб то (збито ) (9587) (8055)

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 150210 150210

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
період (шт.)

- -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п
власних а цій протя ом період

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 71 60

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.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308, ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

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”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 835

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  30 квітня 2009

Прем’єра вистави
“Дві віт и ольор
інди о” в Театрі

імені Івана Фран а

Режисер, автор сценарію і сце-
но раф Оле сандр Білоз б сво-
їй новій виставі схрещ є долі двох
видатних х дожниць-примітивіс-
то ХХ сторіччя — раїн и Кате-
рини Біло р і ме си ан и Фріди
Кало. Про б рхливе і ба ато-
страждальне життя своїх ероїнь
а триси Олена Фес нен о і Лари-
са Р сна розповідають лише за-
собами пластичної виразності.
Танцем вони по аз ють процес
створення артин, на написання
я их, за версією Білоз ба, х дож-
ниць штовхає біль. Біло р страж-
дає від нероз міння близь их,
Фріда м читься від страшної хво-
роби.
30 вітня, 6 травня, 19.00
Національний драматичний

театр імені Івана Фран а

М льтиплі аційний
3D фільм “Кораліна

світі ошмарів”

Кораліна, дівчин а-підліто з не-
простим хара тером, переїздить
новий б дино . Одно о раз вона
своїй імнаті знаходить таємний

хід паралельний світ, де жив ть
важніші до неї двійни и мами і та-
та. Одна замість очей цих істот
ґ дзи и.
З 30 вітня в інотеатрах Ки-

єва

Почато літньо о сезон
роботи Київсь о о
річ ово о во зал

З 1 травня всі охочі змож ть по-
плавати по Дніпр , для цьо о під-
от вали чотирнадцять про лян-
ових атерів. У планах річ ово о

во зал — цілодобове обсл ов -
вання. Ціни для иян обіцяють за-
лишити дост пними.
З 1 травня
Київсь ий річ овий во зал

Прем’єра вистави
“Одр ження” в Театрі
імені Івана Фран а

Спе та ль за однойменним тво-
ром Ми оли Го оля до 200-річчя
письменни а поставив Валентин
Козмен о-Делінде. У ньо о вийшла
ненав’язлива омедія, в центрі я ої
пі антна життєва сит ація — наре-
чена одна, а женихів ба ато. Роль
оловно о жениха ви он є Оле -
сій Бо данович, інших авалерів та
їхніх др зів втілюють а тори Лесь
Сердю , Василь Маз р, Бо дан
Беню .
1 травня, 19.00
Національний драматичний

театр імені Івана Фран а

Гастролі Державно о
стр нно о вартет Росії

імені Глін и

На сцені Національної філармо-
нії стр нний вартет імені Михай-
ла Глін и вист пить в новом с ла-
ді: Владислав Народиць ий (пер-
ша с рип а), Маріанна Бондар
(др а с рип а), Лев Сєров (альт)
і Оле Смірнов (віолончель). У он-
церті та ож візьме часть піаніст-
а Ірина Авральова. В про рамі
Др ий вартет Йо анна Брамса і
Фортепіанний вінтет Сезара
Фран а.
5 травня, 19.00
Національна філармонія

У раїни

Прем’єра іноепопеї
“Зоряний шлях”

Голлів дсь реанімацію олов-
ної на ово-фантастичної іно-
епопеї “Зоряний шлях”, що існ є
з 1960-х і вже виросла в шість
телесеріалів і десять повномет-
ражних артин, Києві презент -
ють 7 травня. Картин зняв на
радість фанатам Джей Джей Аб-
рамс. У оловних ролях молоді
та перспе тивні а тори Кріс
Пайн, За арі К їнто і Антон Єль-
чин.
З 7 травня в інотеатрах Ки-

єва

Під от вала Ганна ДЕНИСЕНКО,
“Хрещати ”

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

Андрій БЛАГУН, часни рт “Тарта ”:
— Дерева садив, та , а сад ще ні. Хоч посадити йо-

о найближчим часом неподалі від Києва, ілометрів
п’ять, одна не знаю, нас іль и вдасться. Я б хотів, щоб
ньом обов’яз ово росли берези (обожнюю березо-

вий сі !), фр тові дерева, я і та вітн ть і пахн ть на-
весні, і іль а сосен... Дерева — це життя, саджайте їх!

Тарас ПРОХАСЬКО, письменни :
—Я в своєм житті посадив д же ба ато дерев. Коли

б в підліт ом і навчався ш олі, вліт наймався на на-
півле альн робот в лісництво на планове саджання де-
рев. Це б ло після 8- о лас . Ба ато дерев посадив і
власном сад , зо рема ябл нь. Із найпре расніших ре-
чей розповім історію, оли мої діти б ли дол чені до ви-
садження дерев. На ороді, нашій ірсь ій хатині, ми ра-
зом висадили 10 чи 20 ялино . Це б ло шо ом для с сі-

дів, азали, мовляв, наш ород — це лісовий розсадни ,
і ритично ставилися до нашої ідеї.Майже всі ялин и прий-
нялися, і через 5 ро ів, оли вони підросли, ми переса-
дили їх різних місцях по периметр . Та им чином діти
теж дол чилися до саджання дерев, і в цьом плані я за
них спо ійний.

Наталя БУЧИНСЬКА, народна артист а У раїни:
— У мене в найближчих планах — посадити сад. Ми

вже посадили іль а дерев і нині ще план ємо. Влас-
не, цим тепер і займаємося на дачі — впоряд ов ємо
ландшафт. З Тернопільщини я хоч перевезти али-
н , я посадив дід сь на моє день народження, і р ш-
, я б ло посаджено для моєї донеч и Катерин и.

Та ож посадимо беріз и місцях відпочин , я і я д -
же люблю. А особливо люблю, оли беріз и біля ві о-
неч а...

×è ïîñàäèëè âè äåðåâî?

Ë³êóâàííÿ ëèïè
Ó Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³ âðÿòóâàëè 
800-ð³÷íå äåðåâî
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Е сперти Київсь о о е о-
ло о- льт рно о центр
чора полі вали стар
лип . Ще 800 ро ів том
її на території Києво-Пе-
черсь ої лаври посадив
сам Феодосій Печер-
сь ий. Незважаючи на ві ,
дерево досить ошатне і
зелене. Єдина боляч а —
два д пла. Їх і заліпили
спеціальним розчином.
Тепер липа зеленітиме
ще три-чотири століття.

Ó÷îðà íà òåðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêî¿ ëàâðè ðÿòóâàëè ùå îä-
íîãî ñâ³äêà ³ñòîð³¿ ñòîëèö³. Ñïå-
ö³àë³ñòè Êè¿âñüêîãî åêîëîãî-
êóëüòóðíîãî öåíòðó ë³êóâàëè òàì
800-ð³÷íó ëèïó, ÿêó çà ëåãåíäîþ
ïîñàäèâ ñàì Ôåîäîñ³é Ïå÷åð-
ñüêèé. Áëàãîñëîâåííÿ íà ïîðÿ-
òóíîê äåðåâà äàâ íèí³øí³é íà-
ñòîÿòåëü ìîíàñòèðÿ àðõ³ºïèñêîï
Ïàâëî. Àáè âñå ïðîéøëî äîáðå,
à ãîëîâíå ðåçóëüòàòèâíî, äî ïî-
÷àòêó ë³êóâàííÿ á³ëÿ “ïàö³ºíòà”
â³äñï³âàëè ìîëåáåíü.

Äèðåêòîð åêîëîãî-êóëüòóðíî-
ãî öåíòðó Âîëîäèìèð Êîðåéêî
êàæå, ùî ëèïà, ïîïðè ñâ³é â³ê,
äîáðå çáåðåãëàñÿ. “Âîíà íå õâî-
ðà, áîëÿ÷îê íåìàº. Ëèøå äâà
äóïëà íàñòîâáóð÷, ÿê³ ìè é çàë³-
êóºìî”,— ïîÿñíèâ ïàí Êîðåé-
êî. ßêáè öüîãî íå çðîáèëè, çãî-
äîì äåðåâî ìîãëî á óïàñòè àáî
æ éîãî ïðîñòî ñïèëÿëè á, âè-
çíàâøè àâàð³éíèì. Ç òàêî¿ ïðè-
÷èíè áóëî çð³çàíî 300-ð³÷íó ëè-
ïó ïîðÿä.

Ùîá çàë³êóâàòè äâà äóïëà, ¿õ
ñïî÷àòêó î÷èñòèëè, îáðîáèëè
ñïåö³àëüíèì ðîç÷èíîì, à äàë³
çàë³ïèëè ñóì³øøþ ã³ïñó, ãëèíè,
ïîïåëó òà öåðåçèòó. Òàêî¿ “ìà-
ñè” âèêîðèñòàëè ïðèáëèçíî 15
ê³ëîãðàì³â. Âîëîäèìèð Êîðåéêî
êàæå, ùî òåïåð ëèïà çåëåí³òèìå
ùå ðîê³â 400. Ìàêñèìàëüíèé â³ê
ºâðîïåéñüêèõ ëèï — 1500 ðîê³â.

Ë³êóâàííÿ äåðåâà çä³éñíþâàëè
çà êîøò ñïîíñîð³â.

Äî ñëîâà, öå íå ïåðøà “îïåðà-
ö³ÿ” äåðåâó. Ðîê³â 60 òîìó ó íüî-
ìó âæå çàë³ïèëè äîñèòü âåëèêå
äóïëî. Çà ëåãåíäîþ, ó Õ²V ñòî-
ð³÷÷³ â íüîìó ìåøêàâ ÷åðíåöü.
Òàê öå ÷è í³, à òåïåð ëèïó çà-
ðàõóþòü äî ïðèðîäíèõ ïàì’ÿòîê
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. Íà îñòàíí³é
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè òàêèé ñòàòóñ óæå
áóëî íàäàíî 12 äåðåâàì, òîìó

áóäü-ÿêå ¿õíº ïîøêîäæåííÿ íå
ìèíåòüñÿ áåçêàðíî. Ï³ä çàõèñòîì
îïèíèëîñÿ 3 äóáè, 4 ÷åðåøí³, 
1 ïëàòàí, 2 ÿñåí³ òà 2 òîïîë³. Âî-
ëîäèìèð Êîðåéêî êàæå, ùî íå-
çàáàðîì äî íèõ äîäàäóòü íîâ³ åê-
çåìïëÿðè — íàéñòàð³øèé ó
Êèºâ³ òèñÿ÷îë³òí³é äóá, øîâêî-
âèöþ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, êàøòàí
Ïåòðà Ìîãèëè òà ³íø³. Çàãàëîì
ñïèñîê “äåðåâîïàì’ÿòîê” íàë³-
÷óº 28 ïîçèö³é

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó ï³âäåíí³é òà çàõ³äí³é îá-

ëàñòÿõ äîù. Â³òåð ï³âí³÷íèé, ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+18...+22°Ñ, âíî÷³ +6...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +17°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+22...+24°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+21...+23°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâ³ íåâåëèê³ îïà-
äè. Â³òåð ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +21...+23°Ñ, âíî-
÷³ +16...+18°Ñ

За 800 ро ів липа Києво-Печерсь ій лаврі пра тично не хворіла і мала лише
два д пла
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Çåëåí³ ðåêîðäè
Ó ñòîëèö³ âèñàäÿòü íàéá³ëüøå êâ³ò³â ó ªâðîï³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Київ збирається не тіль и збере ти стат с
однієї з найзеленіших столиць Європи, а й
значно поліпшити по азни и в цьом на-
прям . Для цьо о в місті план ють висади-
ти ре ордн за останні ро и іль ість рос-
лин — лише вітів понад 13 мільйонів. На
придбання посад ово о матеріал , впоряд-
вання пар ів і с верів столичні зеленб -

дівці витратять 60 млн рн. Водночас місті
продовж ватим ть штраф вати автомобіліс-
тів за пар вання зелених зонах та стежи-
тим ть, аби ияни не ви оп вали е зотичні
дерева.

Íèí³øíüîãî ðîêó â ñòîëèö³ ïëàíóþòü âèñàäèòè ðåêîðä-
íó ê³ëüê³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü. Çîêðåìà, â ì³ñüêèõ ïàð-
êàõ ³ ñêâåðàõ ç'ÿâèòüñÿ 20 òèñÿ÷ äåðåâ, 40 òèñÿ÷ êóù³â, à
êâ³ò³â — ïîíàä 13 ì³ëüéîí³â. ² öå íå áåðó÷è äî óâàãè îá'-

ºìíèõ êëóìá, ÿê³ âïîðÿäêîâóâàòèìóòü ï³äïðèºìñòâà òà
óñòàíîâè ì³ñòà.

ßê ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó" ïåðøèé çàñòóïíèê ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ "Êè¿âçå-
ëåíáóä" Îëåã Ëóêàø, îñíîâí³ îáñÿãè ðîá³ò ôàõ³âö³ âèêî-
íàþòü äî ê³íöÿ âåñíè. "Çàãàëîì íà ïðèäáàííÿ ïîñàäêî-
âîãî ìàòåð³àëó, âïîðÿäêóâàííÿ çåëåíèõ îàç ïåðåäáà÷åíî
âèòðàòèòè 60 ìëí ãðí,— çàçíà÷èâ â³í.— Çàêóïîâóâàòèìóòü
äåðåâà ³ êóù³ ÿê ó ì³ñöåâîìó ðîçñàäíèêó "Òåðåìêè", òàê
³ â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè".

Çà ñëîâàìè ïàíà Ëóêàøà, òåíäåð ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîñ-
ëèí óæå â³äáóâñÿ. Çàãàëîì ïåðåâàãó íàäàâàòèìóòü êàøòà-
íàì, ëèïàì, äóáàì, òîïîëÿì, à òàêîæ àêàö³¿ òà ãëåäè÷³¿,
à ùå ãëîäó, äåêîðàòèâíèì áåðåçàì, ãîðîáèí³. Îêð³ì öüî-
ãî, âèñàäæóâàòèìóòü â³÷íîçåëåí³ õâîéí³ — òó¿ êîëîíîâèä-
í³, ÿëèíè çâè÷àéí³ òà ñð³áëÿñò³, ÿë³âåöü âåðòèêàëüíèé òà
ãîðèçîíòàëüíèé. Ôàõ³âåöü äîäàâ, ùî äåðåâà ï³äáèðàòèìóòü
ï³ä âèäè ´ðóíò³â. Íà Ïå÷åðñüêèõ ïàãîðáàõ âèñàäæóâàòè-
ìóòü ïåðåâàæíî ëèïè, äëÿ Ë³âîãî áåðåãà á³ëüøå ï³äõîäÿòü
àêàö³¿ é ãëåäè÷³¿. Ó "Êè¿âçåëåíáóä³" ïîâ³äîìèëè, ùî â ñòî-
ëèö³ ùå ïëàíóþòü ïðîâåñòè êîíêóðñè, â ÿêèõ çìîæóòü âçÿ-
òè ó÷àñòü óñ³ îõî÷³. Ôàõîâà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àòèìå ïåðå-
ìîæö³â ó íîì³íàö³ÿõ íà "Íàéêðàùèé áëàãîóñòð³é òåðèòî-

ð³¿", "Íàéêðàùó êâ³òêîâó êîìïîçèö³þ", "Íàéçåëåí³øå
ïîäâ³ð'ÿ" òà "Íàéêâ³òó÷³øèé áàëêîí".

"Çàãàëüíîì³ñüêèé áëàãîóñòð³é öå òå, ùî ïðèíîñèòü óñ³ì
íàì çàäîâîëåííÿ ³ ðàä³ñòü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç æèâîþ ïðè-
ðîäîþ,— ïåðåêîíàíèé âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.— Êîìó
ç íàñ íå ïîäîáàºòüñÿ áà÷èòè ñâîº ïîäâ³ð'ÿ ÷èñòèì òà çà-
òèøíèì. Âðåøò³ âåñü Êè¿â — öå íàø³ ç âàìè äâîðè. ² ò³ëü-
êè âñ³ ðàçîì ìè ìîæåìî çðîáèòè éîãî ïî-ñïðàâæíüîìó
çåëåíèì òà ÷èñòèì".

Ùîá óñÿ çåëåíà êðàñà áóëà ÿêîìîãà äîâãîâ³÷í³øîþ,
ñòîëè÷í³ î÷³ëüíèêè äîìîâëÿþòüñÿ ïðî ñï³âïðàöþ ç ïðè-
ðîäîîõîðîííèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Îñîáëèâî ïèëüíî ñòå-
æèòèìóòü çà ïåðåâåçåííÿì âàíòàæ³â, ï³äïðèºìñòâàìè-
êâàðòèðàíòàìè ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâ òà ïðèáåðåæ-
íèõ çîí, çà ðèíêàìè òà òîðãîâåëüíèìè ìàéäàí÷èêàìè.

Íàãàäàºìî, ùî â³äíåäàâíà "Êè¿âçåëåíáóä" ðîçïî÷àâ áî-
ðîòüáó é ç íåçàêîííèì ïàðêóâàííÿì àâòîìîá³ë³â ó çåëå-
íèõ çîíàõ. Òàê, ïîðóøíèêàì âèïèñóþòü øòðàôè äî 400
ãðí. Ñïåö³íñïåêòîðè øòðàôóâàòèìóòü íå ëèøå âîä³¿â, à
é ìåøêàíö³â ì³ñò. ßê âèÿâèëîñÿ, ÷àñòåíüêî íåäîáðîñî-
â³ñí³ ãîðîäÿíè âèêîïóþòü äëÿ ïðîäàæó ÷è âèñàäêè íà
âëàñíèõ ä³ëÿíêàõ äåðåâà åêçîòè÷íèõ ïîð³ä
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про встановлення та погодження тарифів на
комунальні послуги з централізованого

постачання холодної води і водовідведення
холодної та гарячої води для населення

Розпорядження № 516 від 29 квітня 2009 року

З метою поетапного, з 01.06.2009, приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, відповід�
но до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні", “Про житлово�комунальні послуги", “Про
столицю України — місто�герой Київ", “Про питну воду та питне водопостачання", Порядку формування
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Ка�
бінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959, Правил надання послуг з централізованого опалення, пос�
тачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21.07.2005 № 630, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання
та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�ко�
мунального господарства від 27.06.2008 № 190, на виконання рішення Ради національної безпеки і обо�
рони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні заходи з посилення фінансово�бюджетної дисцип�
ліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України", введеного Указом
Президента України від 24 жовтня 2008 року № 965, і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Ïîãîäèòè ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë"
òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, â
òîìó ÷èñë³ õîëîäíî¿ âîäè, ùî âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ õî-
ëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè, äëÿ çä³éñíåííÿ ðîç-
ðàõóíê³â âèðîáíèêà ïîñëóã ÂÀÒ “ÀÊ “Êè-
¿ââîäîêàíàë" ç âèêîíàâöÿìè ïîñëóã óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
01.06.2009 (äîäàþòüñÿ).

2. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â
âèðîáíèêà ïîñëóã ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêà-
íàë" ç âèêîíàâöÿìè öèõ ïîñëóã óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ (ïðè â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ áó-
äèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó), òà ââåñòè ¿õ â ä³þ
ç 01.06.2009 (äîäàþòüñÿ).

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êî-
ìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåí-
íÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì, ³ ïîãîäèòè
íà öüîìó æ ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïî-
ñëóãè âèêîíàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì âëàñ-
íîñò³, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.06.2009 (äî-
äàþòüñÿ).

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³-
íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî ïðîâîäèòè
ìåòîäè÷íî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç âè-
ðîáíèêàìè, âèêîíàâöÿìè òà ñïîæèâà÷à-
ìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñòîñîâíî ïðîâå-
äåííÿ ðîçðàõóíê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿
âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ-
÷î¿ âîäè.

5. Âçÿòè äî óâàãè, ùî:
ïîãîäæåí³ äëÿ ÂÀÒ “ÀÊ"Êè¿ââîäîêà-

íàë", ÿê âèðîáíèêà, òàðèôè íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè, â òîìó ÷èñë³ õîëîäíî¿ âî-
äè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåí-
íÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, çà-
ñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³
ïîñëóãè ç æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè (äàë³ ÆÅÎ), æèòëîâî-áóä³âåëü-

íèìè êîîïåðàòèâàìè (äàë³ ÆÁÊ), îá’ºä-
íàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â (äàë³ ÎÑÁÁ), ³íøèìè áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæå-
íèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòåëÿìè
æèòëîâèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ç
ô³çè÷íèìè îñîáàìè — âëàñíèêàìè áóäèí-
ê³â ñàäèáíîãî òèïó, ç áàëàíñîóòðèìóâà÷à-
ìè òåïëîâèõ ïóíêò³â òà ³íøèìè þðèäè÷-
íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç
íèìè äîãîâîð³â;

ïîãîäæåí³ äëÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêà-
íàë", ÿê âèðîáíèêà, òàðèôè íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâå-
äåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè çàñòîñî-
âóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïî-
ñëóãè ç ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèìè áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, óïîâ-
íîâàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòå-
ëÿìè æèòëîâèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³, ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè — âëàñíèêà-
ìè áóäèíê³â ñàäèáíîãî òèïó òà ³íøèìè
þðèäè÷íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî óêëà-
äåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â.

6. Áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíê-
ò³â, â òîìó ÷èñë³ “ÀÊ “Êè¿âåíåðãî", â ÷àñ-
òèí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà
¿¿ áàëàíñ³:

óêëàñòè ç ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë" äî-
ãîâîðè íà ïðèäáàííÿ õîëîäíî¿ âîäè, ùî
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâî-
ðåííÿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â òåðì³í äî 01.07.2009;

ïî÷èíàþ÷è ç 01.07.2009 çàáåçïå÷èòè ùî-
ì³ñÿ÷íå ï³äïèñàííÿ àêò³â çâ³ðÿííÿ ç
ÂÀÒ"ÀÊ"Êè¿ââîäîêàíàë" ôàêòè÷íèõ îáñÿ-
ã³â õîëîäíî¿ âîäè, âèêîðèñòàíî¿ íà âëàñ-
í³ ïîòðåáè òà â³äïîâ³äíèõ îáñÿã³â âîäîâ³ä-
âåäåííÿ, òà õîëîäíî¿ âîäè, ùî âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìó-
íàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, çã³äíî ïîêàçàíü çà-
ñîá³â îáë³êó àáî çà íîðìàòèâîì, âðàõîâà-
íèì ó òàðèôàõ íà 1 îñîáó (ïðè â³äñóòíî-
ñò³ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷î¿ âîäè).

7. ÂÀÒ "ÀÊ"Êè¿ââîäîêàíàë" çàâåðøèòè,
äî 01.07. 2009 îáëàäíàííÿ âñ³õ öåíòðàëü-
íèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â
çàñîáàìè îáë³êó õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³ îáë³-
êîâóþòü õîëîäíó âîäó, ùî âèêîðèñòîâóº-
òüñÿ íà âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëü-
íî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àí-
íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

8. Æèòëîâèì îðãàí³çàö³ÿì óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ çàáåçïå÷èòè:

ùîì³ñÿ÷íå (äî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â íà
ïðèäáàííÿ õîëîäíî¿ âîäè ì³æ áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷àìè öåíòðàëüíèõ òà ³íäèâ³äóàëü-
íèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â ³ ÂÀÒ"ÀÊ"Êè¿ââîäî-
êàíàë") â çîí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî íå íà-

ëåæàòü æèòëîâèì îðãàí³çàö³ÿì, ï³äïèñàí-
íÿ àêò³â çâ³ðÿííÿ ç ÂÀÒ"ÀÊ"Êè¿ââîäîêà-
íàë" òà òåïëîïîñòà÷àëüíèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè ôàêòè÷íèõ îáñÿã³â õîëîäíî¿ âîäè, ùî
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâî-
ðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, çã³äíî ç
ïîêàçàííÿìè çàñîá³â îáë³êó àáî çà íîðìà-
òèâîì, ùî âðàõîâàíèé â òàðèô³ íà 1 îñî-
áó (ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ áóäèíêîâèõ çà-
ñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷î¿ âîäè), à òàêîæ ïðèé-
íÿòî¿ äî îïëàòè ê³ëüêîñò³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿
íà âèðîáíèöòâî ö³º¿ ïîñëóãè;

íàäàííÿ ÂÀÒ"ÀÊ"Êè¿ââîäîêàíàë" ïîâ-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî îðåíäàð³â òà âëàñ-
íèê³â íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ
áóäèíêàõ òà ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ
áóä³âëÿõ ³ âëàñíèê³â òà êâàðòèðîíàéìà÷³â
êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðè-
çíà÷åííÿì, ùî ï³äêëþ÷åí³ äî âíóòð³øíüî-
áóäèíêîâèõ ìåðåæ õîëîäíîãî òà ãàðÿ÷îãî
âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, ç ìåòîþ
çàñòîñóâàííÿ äî îáñÿã³â ñïîæèòèõ íèìè
ïîñëóã òàðèô³â â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæè-
âà÷³â.

9. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) âæèòè íåâ³äêëàä-
íèõ çàõîä³â äî ïîãàøåííÿ ÆÅÎ, ÆÁÊ,
ÎÑÁÁ, ³íøèìè æèòëîâî- åêñïëóàòàö³éíè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè áîðã³â çà ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè,
ÿê³ íàäàí³ íàñåëåííþ, òà íåäîïóùåííÿ ¿õ
íàêîïè÷åííÿ.

10. Âèêîíàâöÿì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³ä-
âåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâî-
äèòè ðîçðàõóíêè ç íàñåëåííÿì â³äïîâ³äíî
äî ïîêàçàíü áóäèíêîâèõ òà êâàðòèðíèõ çà-
ñîá³â îáë³êó, à ó ðàç³ ¿õ â³äñóòíîñò³ — çà
íîðìàòèâîì, òîáòî òàðèôîì íà 1 îñîáó, ÿê
ïåðåäáà÷åíî Ïðàâèëàìè íàäàííÿ ïîñëóã ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåí-
íÿ, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005 ¹ 630.

11. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ íîðì ñïîæè-
âàííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè äî ¿õ ôàê-
òè÷íîãî ñïîæèâàííÿ, â òåðì³í äî
01.10.2009, âèêîíàòè ðîáîòè ùîäî çàìîâ-
ëåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèì íàóêîâî-äîñë³äíèì
îðãàí³çàö³ÿì ðîçðîáêè íîðìàòèâ³â ñïîæè-
âàííÿ íàñåëåííÿì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè
³ âîäîâ³äâåäåííÿ.

12. Âçÿòè äî óâàãè, ùî â ðàç³ âñòàíîâ-
ëåííÿ çàñîá³â îáë³êó õîëîäíî¿ âîäè íà â³ä-
ãàëóæåíí³ äî âîäîï³ä³ãð³âà÷à â ³íäèâ³äó-
àëüíîìó òåïëîâîìó ïóíêò³ æèëîãî áóäèí-
êó, ìåøêàíöÿì íàðàõîâóþòüñÿ óñ³ îáñÿãè
ãàðÿ÷î¿ âîäè çà éîãî ïîêàçàííÿìè.

13. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì), Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çàáåçïå÷èòè, äî 01.09.2009, óêëàäàííÿ
äîãîâîð³â âèêîíàâö³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
³ç ñïîæèâà÷àìè íà ¿õ íàäàííÿ.

14. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì ó 
ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì:

çàáåçïå÷èòè áåçóìîâíå âèêîíàííÿ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.12.2006 ¹ 1838 “Ïðî
ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà
â óìîâàõ çàïðîâàäæåííÿ åêîíîì³÷íî îá-
´ðóíòîâàíèõ ö³í òà òàðèô³â íà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè" ³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåí-
íÿìè;

îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ïî íàéøâèäøîìó
íàðàõóâàííþ ñóáñèä³é ãðîìàäÿíàì, ÿê³
çâåðíóëèñü ç öüîãî ïèòàííÿ, òà ïðîâåñòè
ïåðåðàõóíêè ïðèçíà÷åíèõ ñóáñèä³é.

15. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó ô³-
íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ïðîñèòè
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âíåñòè ïðî-
ïîçèö³¿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ãàðàí-
òîâàíîãî ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ íàñåëåííÿ ó çâ’ÿçêó ³ç ïîåòàïíèì ïðè-
âåäåííÿì òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíî-
ãî ð³âíÿ.

16. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãîëîâ-
íèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé
öåíòð", îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì, ùî ïðî-
âîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåííþ
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, íàðàõó-
âàííÿ ñóáñèä³é òà êîìïåíñàö³é äëÿ â³ä-
øêîäóâàííÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã:

âíåñòè çì³íè â ðàõóíêè íà ñïëàòó çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàñåëåííÿ;

ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà â³äïîâ³äíèõ
ï³ëüã.

17. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.03.2009
¹ 124/1179 ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ ïðèçíà-
÷åííÿ íà äîòàö³þ æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó
ãîñïîäàðñòâó äëÿ â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ â
òàðèôàõ íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

18. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ç ìîìåíòó ââåäåííÿ â ä³þ òàðèô³â,
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

â³ä 28.08.2007. ¹ 1127 “Ïðî ïîãîäæåí-
íÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ";

â³ä 29.12.2007 ¹ 1795 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28.08.2007
¹ 1127".

19. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

20. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о
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Погоджено

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29.04.2009 № 516

Тарифи 
на послуги з централізованого постачання холодної води, 

в тому числі холодної води, що використовується для
вироблення/створення комунальної послуги з централізованого

постачання гарячої води, та водовідведення холодної і гарячої води,
для здійснення розрахунків виробника послуг ВАТ “АК “Київводоканал"

з виконавцями послуг

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ:
— çà æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, æèòëîâî-áóä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâà-

ìè, îá’ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³íøèìè áàëàíñîóòðèìó-
âà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòåëÿìè æèëèõ áó-
äèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè — âëàñíèêàìè áóäèíê³â ñàäèáíîãî
òèïó òà ïðèâàòíèõ áóäèíê³â, ç áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè òåïëîâèõ ïóíêò³â òà ³íøèìè þðè-
äè÷íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â, â òîìó ÷èñë³ íà âëàñí³
ïîòðåáè;

— ç ðåë³ã³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, â ÷àñòèí³ æèëèõ ïðèì³ùåíü, äå ïðîæèâàþòü ìîíàõè
òà ìîíàõèí³;

— ç ÷ëåíàìè òâîð÷èõ ñï³ëîê äëÿ ïðèì³ùåíü ìàéñòåðåíü-ñòóä³é, ó âèïàäêó óêëàäåííÿ
íèìè ïðÿìèõ äîãîâîð³â ç ÂÀÒ"ÀÊ"Êè¿ââîäîêàíàë";

— ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ö³º¿ ãðóïè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 29.04.2009 № 516

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і
водовідведення холодної та гарячої води для проведення розрахунків

ВАТ “АК “Київводоканал" з виконавцями цих послуг

№
п/п

Споживачі Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн за 1 б.м води Тариф, рн за 1 б.м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Балансо трим вачі жилих
б дин ів, повноважені ними
особи та правителі жилих

б дин ів

1,34 1,61 1,04 1,25

№
п/п Наймен вання

Одиниця
вимір

Тариф, рн за одиницю
вимір за місяць

(з ПДВ)

1. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами,
в том числі:
вода
водовідведення

1 особа 15,73

8,86
6,87

2. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з
централізованим постачанням арячої води, обладнаних
мивальни ами, мий ами та д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа 10,01

5,64
4,37

3. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з
централізованим постачанням арячої води із сидячими
ваннами, обладнаними д шами, в том числі:
вода
водовідведення

11,73

6,60
5,13

4. Холодна вода та водовідведення в б дин ах:
- без централізовано о постачання арячої води з
водопроводом та аналізацією без ванн, з азопостачанням,
в том числі:
вода
водовідведення
- з ваннами і азовими олон ами,
в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом, аналізацією та ваннами з
водона рівачами, що працюють на твердом паливі, в том
числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом і аналізацією (без ванн), в том числі:
вода
водовідведення
- водозабірні в личні олон и

1 особа
10,30

5,80
4,50
16,30

9,18
7,12
12,87

7,24
5,63
8,15
4,59
3,56
2,41

5. Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа 5,15
2,90
2,25

6. Холодна вода при наявності вартирно о засоб облі
холодної води

1 б.м 1,61

7. Водовідведення холодної води при наявності вартирно о
засоб облі холодної води

1 б.м 1,25

8. Водовідведення арячої води при наявності вартирно о
засоб облі арячої води

1 б.м 1,25

9. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 4,38

10. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами,
мий ами та д шами

1 особа 2,94

11. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами

1 особа 3,50

12. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 1,50

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ áóäèíêîâèõ òà êâàð-

òèðíèõ çàñîá³â îáë³êó.
2. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-

÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,5êóá. ì âî-
äè òà ñòîê³â.

3. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-
÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 3,5êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

4. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-
÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
4,1êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

5. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì òà êàíàë³çàö³ºþ áåç âàíí, ç ãàçîïîñòà÷àííÿì âðà-
õîâàíî âàðò³ñòü 3,6êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

6. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì òà êàíàë³çàö³ºþ ç âàííàìè ³ ãàçîâèìè êîëîíêà-
ìè âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,7êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

7. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì, êàíàë³çàö³ºþ òà âàííàìè ç âîäîíàãð³âà÷àìè, ùî
ïðàöþþòü íà òâåðäîìó ïàëèâ³, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 4,5êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

8. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì ³ êàíàë³çàö³ºþ (áåç âàíí), âðàõîâàíî âàðò³ñòü
2,85êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

9. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ç âîäîçàá³ðíèõ âóëè÷íèõ êîëîíîê âðàõîâàíî âàðò³ñòü
1,5êóá. ì âîäè.

10. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü
1,8êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

11. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àí-
íÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàí³ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 3,5êóá.
ì ñòîê³â.

12. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àí-
íÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
2,35êóá. ì ñòîê³â.

13. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àí-
íÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 2,8êóá.
ì ñòîê³â.

14. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 1,2êóá.
ì ñòîê³â.

15. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³â-
íîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 29.04.2009 № 516

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 
і водовідведення холодної та гарячої води для виконавців цих послуг

для здійснення розрахунків з населенням

№
п/п

Наймен вання Одиниця
вимір

Тариф, рн
за одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами, в том
числі:
вода
водовідведення

1 особа 16,61

9,35
7,26

2. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа 10,57

5,95
4,62

3. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами,
в том числі:
вода
водовідведення

12,38

6,97
5,41

4. Холодна вода та водовідведення в б дин ах:
- без централізовано о постачання арячої води з водопроводом та
аналізацією без ванн, з азопостачанням, в том числі:
вода
водовідведення
- з ваннами і азовими олон ами, в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом, аналізацією та ваннами з водона рівачами, що
працюють на твердом паливі, в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом і аналізацією (без ванн), в том числі:
вода
водовідведення
- водозабірні в личні олон и

1 особа
10,86

6,12
4,75
17,21
9,69
7,52
13,59

7,65
5,94
8,61
4,85
3,76
2,55

5. Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа 5,44
3,06
2,38

6. Холодна вода при наявності вартирно о або б дин ово о засоб облі
холодної води

1 б.м 1,70

7. Водовідведення холодної води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі холодної води

1 б.м 1,32

8. Водовідведення арячої води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 1,32

9. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 4,62

10. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами

1 особа 3,10

11. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

1 особа 3,70

12. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 1,58



№
п/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн за 1 б. м
води

Тариф, рн за 1 б. м
сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні станови 2,12 2,54 1,80 2,16

2. Інші споживачі 2,12 2,54 1,80 2,16
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Про встановлення та погодження тарифів
на комунальні послуги з централізованого

постачання холодної води і водовідведення
холодної та гарячої води для бюджетних

установ та інших споживачів
Розпорядження № 517 від 29 квітня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про питну воду та питне водопостачання”, Порядку фор�
мування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого поста�
новою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959, Правил користування системами централізова�
ного комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених нака�
зом Міністерства з питань житлово�комунального господарства від 27.06.2008 № 190, з метою запрова�
дження тарифів на економічно обгрунтованому рівні та реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ
“Êè¿ââîäîêàíàë”, äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì
óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì, òà ââåñ-
òè ¿õ â ä³þ ç 01.06.2009 (äîäàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êî-
ìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåí-
íÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè
òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïîãîäèòè íà
öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè
âèêîíàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³, òà
ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.06.2009 (äîäàþòüñÿ).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òè-
êè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî ïðîâîäèòè ìåòîäè÷íî-
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç âèðîáíèêàìè, âè-
êîíàâöÿìè òà ñïîæèâà÷àìè êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã ñòîñîâíî ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà

êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåí-
íÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî: 
òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-

ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³
âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”,
çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæè-
ò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíî-
âàìè òà ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ òà ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáà-
ìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãî-
âîð³â; 

òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ íàäàþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè-
¿ââîäîêàíàë”, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðà-
õóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îðãàí³-
çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà ñóá’ºêòàìè ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íøèìè þðè-
äè÷íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ
ç íèìè äîãîâîð³â.

5. Ðîçðàõóíêè çà õîëîäíó âîäó, ùî âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåí-
íÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, òà â³äïîâ³ä-
íèé îáñÿã ñòîê³â, ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôà-
ìè, ùî âñòàíîâëåí³ íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîä-
íî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ â³äïîâ³ä-
íèõ ãðóï ñïîæèâà÷³â.

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè

ðîçðàõóíêàõ ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
2. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³â-

íîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Погоджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2009 № 517

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води

і водовідведення холодної та гарячої води, які виробляються
ВАТ “АК “Київводоканал”, для відпуску бюджетним установам 

та іншим споживачам

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2009 №517

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води

і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг
комунальної форми власності для здійснення розрахунків 

з бюджетними установами та іншими споживачами

№
п/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн за 1 б. м
води

Тариф, рн за 1 б. м
сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні станови 2,20 2,64 1,87 2,24

2. Інші споживачі 2,20 2,64 1,87 2,24

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè

ðîçðàõóíêàõ ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
2. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³

âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âðàõîâàí³ âèòðàòè â ðîçì³ð³ 4%, â òîìó ÷èñë³:
2,5% — âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì òà çáîðîì ïëàòåæ³â

ñïîæèâà÷³â öèõ ïîñëóã;
1,5% — âèòðàòè ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” çà âåäåííÿ

çàãàëüíîì³ñüêî¿ áàçè íàðàõóâàíü, ðîçùåïëåííÿ òà îáë³êó ïëàòåæ³â ³ ïåðåðàõóâàííÿ êîø-
ò³â íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ — âèðîáíèê³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

3. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³â-
íîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç ÷ëåíàìè òâîð÷èõ ñï³ëîê äëÿ ïðèì³ùåíü

ìàéñòåðåíü-ñòóä³é, ó âèïàäêó óêëàäåííÿ íèìè ïðÿìèõ äîãîâîð³â ç âèêîíàâöÿìè ïîñëóã.
2. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ áóäèíêîâèõ òà êâàð-

òèðíèõ çàñîá³â îáë³êó.
3. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-

÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,5 êóá. ì
âîäè òà ñòîê³â.

4. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-
÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 3,5 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

5. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-
÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
4,1êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

6. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì òà êàíàë³çàö³ºþ áåç âàíí, ç ãàçîïîñòà÷àííÿì âðà-
õîâàíî âàðò³ñòü 3,6 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

7. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì òà êàíàë³çàö³ºþ ç âàííàìè ³ ãàçîâèìè êîëîíêà-
ìè âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,7 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

8. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì, êàíàë³çàö³ºþ òà âàííàìè ç âîäîíàãð³âà÷àìè, ùî
ïðàöþþòü íà òâåðäîìó ïàëèâ³, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 4,5 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

9. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì ³ êàíàë³çàö³ºþ (áåç âàíí), âðàõîâàíî âàðò³ñòü 
2,85 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

10. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ç âîäîçàá³ðíèõ âóëè÷íèõ êîëîíîê âðàõîâàíî âàðò³ñòü
1,5 êóá. ì âîäè.

11. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 
1,8 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

12. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àí-
íÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàí³ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 
3,5 êóá. ì ñòîê³â.

13. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àí-
íÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
2,35 êóá. ì ñòîê³â.

14. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àí-
íÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 
2,8 êóá. ì ñòîê³â.

15. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 
1,2 êóá. ì ñòîê³â.

16. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³â-
íîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

17. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè
òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã äëÿ çä³éñíåííÿ ðîç-
ðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì âðàõîâàí³ âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã â ðîçì³ð³ 5,5 â³äñîòêà, â
òîìó ÷èñë³:

4 â³äñîòêè — çà íàðàõóâàííÿ, çá³ð òà îáë³ê ïëàòåæ³â;
1 â³äñîòîê — ï³äïðèºìñòâàì, îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì çà ïðèéîì òà ïåðåðàõóâàííÿ

ïëàòåæ³â;
0,5 â³äñîòêà — ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð".

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

6. Ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àí-
íÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ, âèêî-
ðèñòàí³ ñïîæèâà÷àìè â ðàç³ ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ
äî âîäîïðîâ³äíèõ àáî êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ
îñíîâíîãî ñïîæèâà÷à, â³äíåñåíîãî äî á³ëüø
âèñîêî¿ ãðóïè îïëàòè, ñïëà÷óþòüñÿ çà òàðè-
ôàìè ãðóïè, äî ÿêî¿ íàëåæàòü, ò³ëüêè â òî-
ìó ðàç³, ÿêùî îñíîâíèé ñïîæèâà÷ íàäàâ
ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” â³äïîâ³äí³ äàí³.

7. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” çàâåðøèòè
îáëàäíàííÿ âñ³õ öåíòðàëüíèõ ³ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â çàñîáàìè îáë³êó õî-
ëîäíî¿ âîäè, ÿê³ îáë³êîâóþòü õîëîäíó âî-
äó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà âèðîáëåí-
íÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

8.3 ìåòîþ ïðèñêîðåííÿ íàäõîäæåííÿ
êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ-âèðîáíè-
ê³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ñïëà÷åíèõ çà ôàê-
òè÷íî ñïîæèò³ ïîñëóãè îðåíäàðÿìè òà
âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ òà ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íå-
æèòëîâèõ áóä³âëÿõ, âëàñíèêàìè òà êâàðòè-
ðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâó-
þòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì, äîðó÷èòè ÊÏ
“Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð”, äî 01.07.2009, ñòâîðèòè òà ï³ä-
òðèìóâàòè â àêòóàëüíîìó ñòàí³ çàãàëüíî-
ì³ñüêó áàçó íàðàõóâàíü çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè, ïðîâîäèòè, íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â,
óêëàäåíèõ ç ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” òà
æèòëîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè óñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³, ðîçùåïëåííÿ òà îáë³ê ïëàòåæ³â, ÿê³
íàä³éøëè íà îêðåìèé ðîçïîä³ëü÷èé ðàõó-

íîê, òà ïåðåðàõîâóâàòè êîøòè íà ðàõóíêè
ï³äïðèºìñòâ-âèðîáíèê³â.

8.1. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð”, îðãàí³çàö³ÿì òà óñ-
òàíîâàì, ùî ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ çà
ôàêòè÷íî ñïîæèò³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
ïðè ðîçðàõóíêàõ ç îðåíäàðÿìè òà âëàñíè-
êàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ
áóäèíêàõ òà ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ
áóä³âëÿõ, ç âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà-
÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà
ïðèçíà÷åííÿì, ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè, ÿê³
ï³äêëþ÷åí³ äî âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, âíåñòè çì³íè ó â³äïîâ³ä-
í³ ïëàò³æí³ äîêóìåíòè íà ñïëàòó çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè.

8.2. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð” íàäàâàòè ï³äïðèºì-
ñòâàì — âèðîáíèêàì êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòâîðåííÿ çà-
ãàëüíîì³ñüêî¿ áàçè äàíèõ òà ñòàíó ðîçðà-
õóíê³â ñïîæèâà÷³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

9. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о



Додатки не друкуються.
Ознайомитися з додатками тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій можна на сайті КМДА www.kmv.gov.ua. 
Додатки будуть надруковані в наступному номері “Хрещатика” 7.05.2009 р.
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Про встановлення та погодження
тарифів на послуги з утримання

будинків і споруд та прибудинкових
територій

Розпорядження № 518 від 29 квітня 2009 року

З метою поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат та відповідно до
законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Ки�
їв”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльно�
сті за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових те�
риторій”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 560 “Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типо�
вого договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на�
казу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001
№ 176 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяль�
ності в утриманні будинків і прибудинкових територій”, наказу Державного комітету України по жит�
лово�комунальному господарству від 04.08.97 № 59 “Про затвердження типових норм часу та норм
обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду” і
реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç óò-
ðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ æèòëî-
âî-åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè êî-
ìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ (äàë³ —
ÆÅÎ) ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî, òà
ââåñòè â ä³þ 01.06.2009 (äîäàþòüñÿ).

2. Ïîãîäèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç óò-
ðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ æèòëî-
âî-áóä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè (äàë³ —
ÆÁÊ), îá’ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áà-
ãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â (äàë³ — ÎÑÁÁ),
³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áó-
äèíê³â, ùî íå â³äíîñÿòüñÿ äî êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, óïîâíîâàæåíèìè
íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòåëÿìè æèëèõ
áóäèíê³â ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî, òà
ââåñòè â ä³þ 01.06.2009 (äîäàþòüñÿ).

3. ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíî-
âàæåíèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì
æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ùî
íàäàþòü ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ïî
áóäèíêàì, ÿê³ íå âêëþ÷åí³ äî öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, çàñòîñîâóâàòè òàðèôè íà ö³
ïîñëóãè, ÿê³ âñòàíîâëåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 19.05.2000 ¹ 748 “Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ ðîçì³ð³â òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàí-
íÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
â ì. Êèºâ³” ³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
30.05.2007 ¹ 641 “Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ
ðîçì³ð³â òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà
âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
19.05.2000 ¹ 748”;  ïîäàòè äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òè-
êè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äí³ ðîçðàõóíêè òà-
ðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ
âñòàíîâëåííÿ àáî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â
ïî öèì áóäèíêàì.

3.1. ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâ-
íîâàæåíèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòå-
ëÿì æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíî-
ñò³, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é ïî áóäèíêàì, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ïóíê-
òàìè 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òàðèôè,
ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 3 íå çàñòîñîâóâàòè.

4. ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíî-
âàæåíèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì
æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ïðî-
âîäèòè ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç óòðè-
ìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é ç ãðîìàäÿíàìè, ùî ïðîæè-
âàþòü íà äðóãîìó ïîâåðñ³ â áóäèíêàõ,
ïåðøà çóïèíêà ë³ôòó â ÿêèõ ðîçòàøîâà-
íà ì³æ ïåðøèì òà äðóãèì ïîâåðõàìè, çà
ðîçì³ðàìè, âñòàíîâëåíèìè äëÿ ïåðøèõ
ïîâåðõ³â.

5. ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíî-
âàæåíèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì
æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³
óêëàñòè äî 01.08.2009 äîãîâîðè ïðî íà-
äàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ç
êâàðòèðîíàéìà÷àìè òà âëàñíèêàìè æè-
ëèõ ïðèì³ùåíü â³äïîâ³äíî äî Òèïîâîãî
äîãîâîðó çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12.07.2005
¹ 560.

5.1. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïóíêòó 5

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà âèêî-
íàâ÷³ îðãàíè ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä
(ðàéîíí³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) òà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) çàáåçïå÷èòè
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ì³æ ÆÅÎ, ÆÁÊ,
ÎÑÁÁ òà ³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè
æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæåíèìè íèìè
îñîáàìè àáî óïðàâèòåëÿìè æèëèõ áóäèí-
ê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ òà îðåíäàðÿìè
(âëàñíèêàìè) íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, âëàñ-
íèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åí-
íÿì íà â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ç óòðèìàí-
íÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿
çà òàðèôàìè, ðîçðàõîâàíèìè â³äïîâ³äíî
äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè â³ä 12.07.2005 ¹ 560 òà íàêàçó Äåð-
æàâíîãî êîì³òåòó áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòó-
ðè òà æèòëîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä
05.09.2001 ¹ 176 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ó÷àñò³
ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
óòðèìàíí³ áóäèíê³â ³ ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é”, àëå íå íèæ÷èìè, í³æ ïåðåäáà-
÷åíî öèì ðîçïîðÿäæåííÿì.

7. Çàáîðîíèòè ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà
³íøèì áàëàíñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áó-
äèíê³â, óïîâíîâàæåíèì íèìè îñîáàì àáî
óïðàâèòåëÿì æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ çä³éñíþâàòè ïåðåóêëàäåííÿ
óãîä ç âèêîíàâöÿìè ðîá³ò òà ïîñëóã, âàð-
ò³ñòü ÿêèõ â³äøêîäîâóºòüñÿ çà ðàõóíîê
òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèí-
ê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
(â ðàç³ çá³ëüøåííÿ ö³í òà òàðèô³â íà ö³
ïîñëóãè), áåç â³äïîâ³äíîãî ïîãîäæåííÿ ç
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü ö³íîâî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8. ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíî-
âàæåíèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì
æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, âðà-
õîâóþ÷è çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåííÿ êîø-
ò³â, ïðîâåñòè íåîáõ³äí³ ðîáîòè ç ïîë³ï-
øåííÿ ÿêîñò³ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèí-
ê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

8.1. Ó ðàç³ íåíàäàííÿ ïîñëóã àáî íà-
äàííÿ ¿õ íå â ïîâíîìó îáñÿç³, â³äõèëåí-
íÿ ¿õ ê³ëüê³ñíèõ ³ ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â â³ä
íîðìàòèâíèõ ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³í-
øèì áàëàíñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèí-
ê³â, óïîâíîâàæåíèì íèìè îñîáàì àáî
óïðàâèòåëÿì æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè ïåðåðàõó-
íîê ðîçì³ðó ïëàòè çà ïîñëóãè ç óòðèìàí-
íÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é.

8.2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïóíêò³â
8 òà 8.1. öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè
íà âèêîíàâ÷³ îðãàíè ðàéîííèõ ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä (ðàéîíí³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8.3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç
ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèìè àä-
ì³í³ñòðàö³ÿìè äî 01.06.2009 ï³äãîòóâàòè
òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ ðîçïîðÿäæåí-

íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ñèñ-
òåìè ïåðñîí³ô³êàö³¿ íàäõîäæåíü òà âè-
òðàò ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî.

9. ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíî-
âàæåíèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì
æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³
óêëàñòè óãîäè ç ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³-
çàö³ÿìè òà óñòàíîâàìè, ÿê³ çàáåçïå÷óâà-
òèìóòü ïðèéíÿòòÿ òà çä³éñíåííÿ ïåðåàä-
ðåñàö³¿ êîøò³â ïëàòíèê³â æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã íà òðàíçèòíèé ðàõóíîê
Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ãîëîâíèé
³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” ç
îïëàòîþ çàçíà÷åíèõ ïîñëóã â ðîçì³ð³ íå
á³ëüøå 1 â³äñîòêà â³ä ïðèéíÿòèõ ïëàòåæ³â.

10. Âñòàíîâèòè ðîçì³ð â³äøêîäóâàíü âè-
òðàò íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîç-
ùåïëåííÿì ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà ïîñëó-
ãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ Êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-
îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” äî 0,5 â³äñîòêà
â³ä ñóì, îòðèìàíèõ íà òðàíçèòíèé ðàõóíîê.

11. Âèêîíàâöÿì ïîñëóã ³ç âèâåçåííÿ òà
çíåøêîäæåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõî-
ä³â, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ë³ô-
ò³â òà äèñïåò÷åðñüêèõ ñèñòåì, ÆÅÎ,
ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áàëàíñîóòðèìóâà-
÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæåíèì íè-
ìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì æèëèõ áó-
äèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ íàäàòè Êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãîëîâíèé ³í-
ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” ³í-
ôîðìàö³þ ïðî äîãîâ³ðí³ ñòîñóíêè ç æèò-
ëîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè ì³ñòà.

12. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-
íèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³-
ÿì:

çàáåçïå÷èòè áåçóìîâíå âèêîíàííÿ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.12.2006 ¹ 1838
“Ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ ì³ñ-
òà Êèºâà â óìîâàõ çàïðîâàäæåííÿ åêî-
íîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ ö³í òà òàðèô³â
íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè” ³ç çì³-
íàìè ³ äîïîâíåííÿìè;

îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ïî íàéøâèäøîìó
íàðàõóâàííþ ñóáñèä³é ãðîìàäÿíàì, ÿê³
çâåðíóëèñü ç öüîãî ïèòàííÿ, òà ïðîâåñ-
òè ïåðåðàõóíêè ðàí³øå ïðèçíà÷åíèõ ñóá-
ñèä³é;

ïðè íåîáõ³äíîñò³ âíåñòè ïðîïîçèö³¿ âè-
êîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿) ùîäî ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ çàêóï³âë³ ïîñëóã ïî ñóïðîâîäæåííþ
ïðîãðàìíèõ êîìïëåêñ³â ïî ï³ëüãàõ, ñóá-
ñèä³ÿõ òà ÷àñòêîâèõ êîìïåíñàö³ÿõ íà òåí-
äåðí³é îñíîâ³.

13. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâ-
íîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íî ðîçâèòêó òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âíåñòè
ïðîïîçèö³¿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ó çâ’ÿçêó ³ç
ïîåòàïíèì ïðèâåäåííÿì òàðèô³â íà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äî åêîíîì³÷íî
îá´ðóíòîâàíîãî ð³âíÿ.

14. Çîáîâ’ÿçàòè ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà
³íøèõ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â æèëèõ áóäèí-
ê³â, óïîâíîâàæåíèõ íèìè îñ³á àáî óïðà-
âèòåë³â æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³ òà âèêîíàâö³â ïîñëóã ñâîº÷àñíî ïå-
ðåäàâàòè äî Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð” ³íôîðìàö³þ ïðî çì³íè â äî-
ãîâ³ðíèõ ñòîñóíêàõ.

15. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãî-
ëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé
öåíòð”, îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì, ùî
ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â íàñå-
ëåííþ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é òà êîìïåíñàö³é äëÿ
â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëî-
âî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã:

âíåñòè çì³íè â ðàõóíêè íà ñïëàòó çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàñåëåííÿ;

ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà â³äïîâ³äíèõ
ï³ëüã.

16. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.03.2009
¹ 124/1179 ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ ïðè-
çíà÷åííÿ íà äîòàö³þ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîìó ãîñïîäàðñòâó äëÿ â³äøêîäóâàííÿ
ð³çíèö³ â òàðèôàõ íà æèòëîâî-êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè.

17. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü äàíèõ, íàäàíèõ äî
ðîçðàõóíê³â òàðèô³â, ïåðñîíàëüíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü íåñóòü êåð³âíèêè ÆÅÎ,
ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íø³ áàëàíñîóòðèìóâà÷³
æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæåí³ íèìè îñî-
áè àáî óïðàâèòåë³ æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³.

18. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü:

ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21.07.2000
¹ 1237 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19.05.2000 ¹ 748”.

19. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

20. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про погодження тарифів на теплову енергію,
встановлення та погодження тарифів 

на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води 

для бюджетних установ та інших споживачів
Розпорядження № 519 від 29.04.2009

З метою запровадження тарифів на економічно обгрунтованому рівні, відповідно до законів України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про теплопоста�
чання” та “Про житлово�комунальні послуги”, Порядку формування тарифів на виробництво, транспорту�
вання, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, за�
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, та реалізації власних (само�
врядних) повноважень:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ,
ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” òà ÇÀÒ
ÅÊ “ÄÀÐòåïëîöåíòðàëü”, äëÿ â³äïóñêó áþ-
äæåòíèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì,
òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.06.2009 (äîäàþòü-
ñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïî-
ñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòíèìè óñ-

òàíîâàìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïîãî-
äèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³
ïîñëóãè âèêîíàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì
âëàñíîñò³, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.06.2009
(äîäàþòüñÿ).

3. Ç ìåòîþ ïðèñêîðåííÿ íàäõîäæåííÿ
êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ-âèðîáíè-
ê³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ñïëà÷åíèõ çà
ôàêòè÷íî ñïîæèò³ ïîñëóãè îðåíäàðÿìè òà
âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó
æèòëîâèõ áóäèíêàõ òà ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ
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№п/п Назва
підприємства

Бюджетні станови Інші споживачі

рн за 1 Г ал
(без ПДВ)

рн за 1 Г ал
(з ПДВ)

рн за 1 Г ал
(без ПДВ)

рн за 1 Г ал
(з ПДВ)

1. АК"Київенер о" 304,04 364,85 304,04 364,85

2. ЗАТ "ЕК"
ДАРтеплоцентраль"

280,22 336,26 280,22 336,26

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 29.04.2009 № 519

Тарифи на теплову енергію, що виробляється АК “Київенерго” 
та ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль”, для відпуску бюджетним установам 

та іншим споживачам

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 29.04.2009 № 519

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми власності 
для здійснення розрахунків з бюджетними установами 

та іншими споживачами

Ïðèì³òêè:
1. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-

÷î¿ âîäè âðàõîâàí³ âèòðàòè â ðîçì³ð³ 4%, â òîìó ÷èñë³:
2,5% — âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì òà çáîðîì ïëàòåæ³â

ñïîæèâà÷³â öèõ ïîñëóã;
1,5% — âèòðàòè ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” çà âåäåííÿ

çàãàëüíîì³ñüêî¿ áàçè íàðàõóâàíü, ðîçùåïëåííÿ òà îáë³êó ïëàòåæ³â ³ ïåðåðàõóâàííÿ êîø-
ò³â íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ-âèðîáíèê³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Ó âèïàäêó ðåàë³çàö³¿ âèêîíàâöÿìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ³íøèì âèêîíàâöÿì, ðîçðà-
õóíêè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè çìåíøåíèìè íà âèòðàòè, ùî ïåðåäáà÷åí³ öèì ïóíê-
òîì, òîáòî çà òàðèôàìè äëÿ âèðîáíèêà ïîñëóã.

2. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè,
âñòàíîâëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

3. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ
ç:

-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ
áóä³âëÿõ;
-âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åí-

íÿì.
4. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã ïðè

ðîçðàõóíêàõ ç:
-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ
áóä³âëÿõ;
-âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åí-

íÿì.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
п/п

Назва посл и Одиниця
вимір

Тариф за одиницю вимір ,
рн (з ПДВ)

В зоні
АК"Київенер о"

В зоні
ЗАТ"ЕК"ДАР-

теплоцентраль"

3. Централізоване постачання
арячої води при наявності
приміщенні засобів облі
арячої води для:
- бюджетних станов
- інших споживачів

1 б.м
1 б.м

24,83
24,83

21,60
21,60

№
п/п

Назва посл и Одиниця
вимір

Тариф за одиницю вимір ,
рн (з ПДВ)

В зоні
АК"Київенер о"

В зоні
ЗАТ"ЕК"ДАР-

теплоцентраль"

1. Централізоване опалення
при наявності б дин ових
засобів облі теплової
енер ії, я а ви ористов ється
на опалення:
- бюджетних станов
- інших споживачів

1Г ал
1Г ал

395,70
395,70

365,83
365,83

2. Централізоване опалення
при відс тності б дин ових
засобів облі теплової
енер ії, я а ви ористов ється
на опалення:
- бюджетних станов

- інших споживачів

1 в.м
опалюваної

площі на місяць
в опалювальний

період
1 в.м

опалюваної
площі на місяць
в опалювальний

період

11,63

11,63

9,78

9,78

íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ, âëàñíèêàìè òà êâàð-
òèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâó-
þòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì, äîðó÷èòè ÊÏ
“Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð” äî 01.07.2009, ñòâîðèòè òà ï³ä-
òðèìóâàòè â àêòóàëüíîìó ñòàí³ çàãàëüíî-
ì³ñüêó áàçó íàðàõóâàíü çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè, ïðîâîäèòè, íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â,
óêëàäåíèõ ç ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” (â ÷àñòèí³
òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿
áàëàíñ³ òà â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÀÊ
“Êè¿âåíåðãî”) ³ ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåïëî-
öåíòðàëü” — íà òåïëîâèõ ïóíêòàõ, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÊ”Êè¿âåíåðãî”, â
çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåï-
ëîöåíòðàëü”, ³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷à-
ìè òåïëîâèõ ïóíêò³â òà æèòëîâèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ðîçùåï-
ëåííÿ òà îáë³ê ïëàòåæ³â, ÿê³ íàä³éøëè íà
îêðåìèé ðîçïîä³ëü÷èé ðàõóíîê, òà ïåðå-
ðàõîâóâàòè êîøòè íà ðàõóíêè ï³äïðè-
ºìñòâ-âèðîáíèê³â.

3.1. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð”, îðãàí³çàö³ÿì òà óñ-
òàíîâàì, ùî ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ çà
ôàêòè÷íî ñïîæèò³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
ïðè ðîçðàõóíêàõ ç îðåíäàðÿìè òà âëàñíè-
êàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ
áóäèíêàõ òà ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ
áóä³âëÿõ, ç âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà-
÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà
ïðèçíà÷åííÿì, ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè, ÿê³
ï³äêëþ÷åí³ äî âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, âíåñòè çì³íè ó â³äïîâ³ä-
í³ ïëàò³æí³ äîêóìåíòè íà ñïëàòó çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè.

3.2. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð” íàäàâàòè ï³äïðè-
ºìñòâàì-âèðîáíèêàì êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòâîðåííÿ çà-
ãàëüíîì³ñüêî¿ áàçè äàíèõ òà ñòàíó ðîçðà-

õóíê³â ñïîæèâà÷³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.
4. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”

âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü ùîäî âèêîíàí-
íÿ ôóíêö³é âèðîáíèêà êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, â³äïîâ³äíî äî äîãî-
âîðó íà âèðîáíèöòâî êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ â³ä 14.08.2007 ç 01.07.2009
ðîçïî÷àòè ïðîöåäóðó âèëó÷åííÿ òà ïåðå-
äà÷³ ³íøîìó ï³äïðèºìñòâó ìàéíà òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ ó âîëîä³íí³ òà êîðèñòóâàíí³ ÀÊ “Êè-
¿âåíåðãî”.

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ç ìîìåíòó ââåäåííÿ â ä³þ òàðèô³â:
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31.01.2007 ¹ 86  “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ
òà âñòàíîâëåííÿ, ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ
â³äïóñêó áþäæåòíèì óñòàíîâàì ³ îðãàí³çà-
ö³ÿì, ³íøèì ñïîæèâà÷àì”; 

â³ä 18.06.2007 ¹ 715 “Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ
áþäæåòíèõ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é”.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про погодження тарифів на теплову
енергію, встановлення та погодження

тарифів на комунальні послуги
з централізованого опалення
і постачання гарячої води для

населення

Розпорядження № 520 від 29.04.2009

З метою поетапного, з 01.06.2009, приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, відповід�
но до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Ки�
їв”, “Про теплопостачання”, “Про житлово�комунальні послуги”, Правил надання послуг з централізова�
ного опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердже�
них постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Порядку формування тарифів на вироб�
ництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачан�
ня гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, на виконан�
ня рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні захо�
ди з посилення фінансово�бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової
кризи на економіку України”, введеного Указом Президента України від 24 жовтня 2008 року № 965, і ре�
алізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ,
ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” òà 
ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåïëîöåíòðàëü” äëÿ â³äïóñ-
êó áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â,
â òîìó ÷èñë³ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèì îð-
ãàí³çàö³ÿì, æèòëîâî-áóä³âåëüíèì êîîïå-
ðàòèâàì, îá’ºäíàííÿì ñï³ââëàñíèê³â áàãà-
òîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³íøèì áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³, äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè íàñåëåí-
íþ, çà âèêëþ÷åííÿì òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ùî
â³äïóñêàºòüñÿ ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåïëîöåí-
òðàëü” ÷åðåç òåïëîâ³ ïóíêòè, ÿê³ çíàõî-
äÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”, òà
ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.06.2009 (äîäàþòüñÿ).

Âçÿòè äî â³äîìà, ùî òàðèôè, çàçíà÷åí³ â
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âðàõîâóþòü
âàðò³ñòü òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âèðîáëåíî¿ íà
ÒÅÖ, âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿
åíåðã³¿ íà êîòåëüíÿõ, âàðò³ñòü òðàíñïîðòó-
âàííÿ äî òåïëîâèõ ïóíêò³â, à â ³íøèõ âè-
ïàäêàõ — äî ìåæ³ áàëàíñîâî¿ íàëåæíîñò³ òà
âèòðàòè íà ïîñòà÷àííÿ þðèäè÷íèì îñîáàì.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïî-
ñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì òà
ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà-
÷åí³ ïîñëóãè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã ³í-
øèõ ôîðì âëàñíîñò³, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
01.06.2009 (äîäàþòüñÿ).

Âçÿòè äî â³äîìà, ùî òàðèôè, çàçíà÷åí³
â ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âðàõîâó-
þòü âàðò³ñòü õîëîäíî¿ âîäè, ÿêà çàêóïîâóº-
òüñÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ïîñëóã ç öåíòðàë³-
çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè óñ³ìà
áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè òåïëîâèõ ïóíêò³â, â
òîìó ÷èñë³ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” (â ÷àñòèí³
òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áà-
ëàíñ³ òà â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÀÊ “Êè-
¿âåíåðãî”) ³ ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåïëîöåí-
òðàëü” — íà òåïëîâèõ ïóíêòàõ, ùî çíàõî-
äÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÊ”Êè¿âåíåðãî” â çîí³
òåïëîïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåïëîöåí-
òðàëü”.

3. Âèêîíàâöÿì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè
ïðîâîäèòè ðîçðàõóíêè ç³ ñïîæèâà÷àìè â³ä-
ïîâ³äíî äî Ïðàâèë íàäàííÿ ïîñëóã ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ,
çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005 ¹ 630.

Ó ðàç³ ÿêùî âèêîíàâåöü íå º âèðîáíè-
êîì, â³äíîñèíè ì³æ âèêîíàâöåì òà âèðîá-
íèêîì ðåãóëþþòüñÿ îêðåìèì äîãîâîðîì
çà ³ñòîòíèìè óìîâàìè, ÿê ïåðåäáà÷åíî
ñò.26 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè”.

4. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”
âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü ùîäî âèêîíàí-
íÿ ôóíêö³é âèðîáíèêà êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, â³äïîâ³äíî äî äîãî-
âîðó íà âèðîáíèöòâî êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
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ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ â³ä 14.08.2007 ç 01.07.2009
ðîçïî÷àòè ïðîöåäóðó âèëó÷åííÿ òà ïåðå-
äà÷³ ³íøîìó ï³äïðèºìñòâó ìàéíà òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ ó âîëîä³íí³ òà êîðèñòóâàíí³ ÀÊ “Êè-
¿âåíåðãî”.

5. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) çàáåçïå÷èòè ïî-
ñò³éíèé êîíòðîëü çà ïðèéíÿòòÿì â åêñ-
ïëóàòàö³þ êâàðòèð (ï³ñëÿ ¿õ ðåêîíñòðóêö³¿
òà ðåìîíòó, ç ïîë³ïøåíèì áëàãîóñòðîºì ³
âñòàíîâëåííÿì íå ïåðåäáà÷åíîãî ïîïåðåä-
í³ì ïðîåêòîì îáëàäíàííÿ (áàñåéí³â, ñàóí,
ã³äðîìàñàæó òîùî) ò³ëüêè ïðè íàÿâíîñò³
çàñîá³â îáë³êó õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè òà
ïîãîäæåííÿì ïðîåêò³â ç òåïëîïîñòà÷àëü-
íèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿â-
âîäîêàíàë”, áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè òåïëî-
âèõ ïóíêò³â òà áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æè-
ëèõ áóäèíê³â.

6. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì), Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çàáåçïå÷èòè, äî 01.09.2009, óêëàäàííÿ
äîãîâîð³â âèêîíàâö³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
³ç ñïîæèâà÷àìè íà ¿õ íàäàííÿ:

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì
àäì³í³ñòðàö³ÿì;

çàáåçïå÷èòè áåçóìîâíå âèêîíàííÿ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.12.2006 ¹ 1838 “Ïðî
ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà
â óìîâàõ çàïðîâàäæåííÿ åêîíîì³÷íî îá-
´ðóíòîâàíèõ ö³í òà òàðèô³â íà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè” ³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåí-
íÿìè;

îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ïî íàéøâèäøîìó
íàðàõóâàííþ ñóáñèä³é ãðîìàäÿíàì, ÿê³
çâåðíóëèñü ç öüîãî ïèòàííÿ, òà ïðîâåñòè
ïåðåðàõóíêè ïðèçíà÷åíèõ ñóáñèä³é.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó ô³-
íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ïðîñèòè
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî
ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âíåñòè ïðîïîçèö³¿ âè-
êîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ãàðàíòîâàíîãî ð³â-
íÿ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
ó çâ’ÿçêó ³ç ïîåòàïíèì ïðèâåäåííÿì òàðè-
ô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äî
åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî ð³âíÿ.

8. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãîëîâ-
íèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé
öåíòð”, îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì, ùî
ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåí-

íþ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, íàðà-
õóâàííÿ ñóáñèä³é òà êîìïåíñàö³é äëÿ â³ä-
øêîäóâàííÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã:

âíåñòè çì³íè â ðàõóíêè íà ñïëàòó çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàñåëåííÿ;

ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà â³äïîâ³äíèõ
ï³ëüã.

9. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð”, îðãàí³çàö³ÿì òà
óñòàíîâàì, ùî ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ
ïëàòåæ³â íàñåëåííþ çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè, íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é
òà êîìïåíñàö³é äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âè-
òðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã: 

âíåñòè çì³íè â ðàõóíêè íà ñïëàòó çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàñåëåííÿ;

ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà â³äïîâ³äíèõ
ï³ëüã;

ïðîâåñòè ïåðåðàõóíêè ïðèçíà÷åíèõ ñóá-
ñèä³é.

10. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ç ìîìåíòó ââåäåííÿ â ä³þ òàðèô³â
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

â³ä 30.05.2007 ¹ 643 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”;

â³ä 02.10.2008 ¹ 1372 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 30.05.2007 ¹ 643;

â³ä 23.10.2008 ¹ 1460 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 02.10.2008 ¹ 1372;

â³ä 30.07.2007 ¹ 978 “Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè”;

â³ä 28.08.2007 ¹ 1110 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.07.2007
¹ 978 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ
òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè”;

â³ä 30.07.2008 ¹ 1060 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 30.07.2007 ¹ 978”.

11. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 29.04.2009

№ 520

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється

АК “Київенерго” та ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль” для відпуску 
балансоутримувачам теплових пунктів, в тому числі 

житлово+експлуатаційним організаціям, житлово+будівельним 
кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків,

іншим балансоутримувачам жилих будинків усіх форм власності, 
для вироблення/створення комунальних послуг з централізованого

опалення і постачання гарячої води населенню

Назва підприємства Тариф за 1 Г ал ( рн)

без ПДВ з ПДВ

АК "Київенер о" 133,53
132,07*

160,23
158,48*

ЗАТ "ЕК
"ДАРтеплоцентраль"

133,53
132,07*

160,23
158,48*

*)Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ çàñòîñîâóºòüñÿ, ÿêùî áóäèíêîâèé çàñ³á îáë³êó òåïëîâî¿
åíåðã³¿ íàëåæèòü áàëàíñîóòðèìóâà÷ó æèëîãî áóäèíêó àáî â³äñóòí³é.
Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ çàñòîñîâóþòüñÿ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç áàëàíñîóòðèìóâà-

÷àìè òåïëîâèõ ïóíêò³â, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, æèòëîâî-áóä³âåëü-
íèìè êîîïåðàòèâàìè, îá’ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³íøè-
ìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, çà òåïëîâó åíåðã³þ, ÿêà
âèêîðèñòàíà íèìè íà âëàñí³ ïîòðåáè.

2. Äëÿ ðîçðàõóíêó çà òåïëîâó åíåðã³þ ³ç ìàéñòåðíÿìè ÷ëåí³â òâîð÷èõ ñï³ëîê, ó âè-
ïàäêó óêëàäåííÿ íèìè ïðÿìèõ äîãîâîð³â ç ÀÊ”Êè¿âåíåðãî” òà ÇÀÒ “ÅÊ “ÄÀÐòåïëî-
öåíòðàëü”, çàñòîñîâóºòüñÿ òàðèô, âñòàíîâëåíèé äëÿ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³-
çàö³é.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 29.04.2009

№ 520

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми власності 
для здійснення розрахунків з населенням

№
п/п

Наймен вання Одиниця вимір Тариф, рн за одиницю
вимір за місяць (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності
б дин ово о та вартирних засобів облі
теплової енер ії, я а ви ористов ється на
опалення, для проведення розрах н ів з
населенням

1 Г ал 194,12

2. Централізоване опалення для населення
(при відс тності б дин ових та вартирних
засобів облі теплової енер ії)

1 в.м опалюваної площі
в місяць

2,38*

3. Централізоване опалення в опалювальний
сезон для нарах вань піль та с бсидій при
проведенні розрах н ів з населенням за
по азаннями б дин ово о та вартирних
засобів облі теплової енер ії

1 в.м опалюваної площі
в місяць

4,76

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ в місяць 14,84

5. Гаряча вода для населення при наявності
вартирно о або б дин ово о засоб облі
арячої води

1 б.м 12,37

6. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами,
обладнаними д шами

на 1 особ в місяць 43,30

7. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних
мивальни ами, мий ами та д шами

на 1 особ в місяць 29,06

8. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими
ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ в місяць 34,62

*Ðîçðàõóíêè çà îïàëåííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî ïðîòÿãîì ðîêó.
Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ:
- ç ðåë³ã³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, â ÷àñòèí³ æèëèõ ïðèì³ùåíü, äå ïðîæèâàþòü ìîíàõè

òà ìîíàõèí³;
- ç ÷ëåíàìè òâîð÷èõ ñï³ëîê äëÿ ïðèì³ùåíü ìàéñòåðåíü-ñòóä³é, ó âèïàäêó óêëàäåííÿ

ïðÿìèõ äîãîâîð³â ç âèêîíàâöÿìè ïîñëóã.
2. Îïàëþâàíà ïëîùà êâàðòèðè — ïëîùà âñ³õ æèòëîâèõ òà ï³äñîáíèõ ïðèì³ùåíü êâàð-

òèðè (æèòëîâèõ ê³ìíàò, êóõí³, òóàëåòó, âàííî¿ ê³ìíàòè, ïåðåãîðîäîê, êîðèäîð³â, êîì³ð-
÷èíè òîùî) â ìåæàõ âíóòð³øíüî¿ ïîâåðõí³ ñò³í ³ ïåðåãîðîäîê êâàðòèðè áåç óðàõóâàííÿ
ïëîù³ íåîïàëþâàëüíèõ ëîäæ³é ³ áàëêîí³â.

3. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ êâàðòèðíèõ òà áó-
äèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó.

4. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè
ç âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 3,5 êóá. ì âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòü-
ñÿ.

5. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè,
îáëàäíàíèõ óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 2,35 êóá. ì âîäè,
ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

6. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè
³ç ñèäÿ÷èìè âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 2,8 êóá. ì âîäè, ùî ï³-
ä³ãð³âàºòüñÿ.

7. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó íà 1 îñîáó â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 1,2 êóá. ì
õîëîäíî¿ âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

8. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã âðàõîâàí³ âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã çà íàðàõóâàííÿ,
çá³ð òà îáë³ê ïëàòåæ³â, ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ — çà ïðèéîì òà ïåðåðàõó-
âàííÿ ïëàòåæ³â òà âèòðàòè ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”, ùî
âèçíà÷åí³ íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

8.1. Ó âèïàäêó ðåàë³çàö³¿ âèêîíàâöÿìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ³íøèì âèêîíàâöÿì, ðîç-
ðàõóíêè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè çìåíøåíèìè íà âèòðàòè, ùî ïåðåäáà÷åí³ ó ï.8, òîá-
òî çà òàðèôàìè äëÿ âèðîáíèêà ïîñëóã.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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1. Óòâîðèòè Îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ç
ï³äãîòîâêè òà â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè
(äàë³ — Îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò) ó ñêëàä³
çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

Äîçâîëèòè ãîëîâ³ Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³-
òåòó âíîñèòè ó ðàç³ ïîòðåáè çì³íè äî éî-
ãî ñêëàäó.

2. Çàòâåðäèòè ïðîãðàìó çàãàëüíîì³ñüêèõ
çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè, ùî
äîäàºòüñÿ.

3. Îðãàí³çàö³éíîìó êîì³òåòó ðàçîì ç
óïðàâë³ííÿì ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåí-
íÿ íà íàëåæíîìó ð³âí³ çàãàëüíîì³ñüêèõ çà-
õîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè.

3.2. Îðãàí³çóâàòè â³òàííÿ âåòåðàí³â Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè — ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³ Óêðà¿íè ç³ ñâÿòîì Ïåðåìîãè ó Âåëè-
ê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ 1941-1945 ðîê³â ÷å-
ðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, òåëåáà÷åí-
íÿ, îá'ºêòè çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè õóäîæíüî-äåêîðàòèâíå
îôîðìëåííÿ ì. Êèºâà.

3.4. Îðãàí³çóâàòè óðî÷èñòå ïðîõîäæåí-
íÿ êîëîí âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè, â³éñüêîâèõ îðêåñòð³â, Êè¿âñüêîãî
àêàäåì³÷íîãî ìóí³öèïàëüíîãî äóõîâîãî îð-
êåñòðó âóëèöåþ Õðåùàòèê òà ïðîâåäåííÿ
óðî÷èñòîãî ì³òèíãó íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³.

3.5. Çàáåçïå÷èòè ó÷àñòü âåòåðàí³â â³éíè
òà ïðàö³, ïðåäñòàâíèê³â Çáðîéíèõ ñèë
Óêðà¿íè, ãðîìàäñüêîñò³ ì. Êèºâà â óðî-
÷èñòèõ çáîðàõ ³ ìàñîâîìó òåàòðàë³çîâàíî-
ìó êîíöåðòíîìó ä³éñòâ³ â Íàö³îíàëüíîìó
Ïàëàö³ “Óêðà¿íà", óðî÷èñòîìó ïðîõîäæåí-
í³ êîëîí âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè âóëèöåþ Õðåùàòèê òà óðî÷èñòîìó
ì³òèíãó íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³.

3.6. Îðãàí³çóâàòè ðàä³îòðàíñëÿö³þ ìó-
çè÷íèõ òâîð³â â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íî¿ òå-
ìàòèêè íà âóë. Õðåùàòèê òà Ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ 9 òðàâíÿ 2009 ðîêó.

3.7. Íàäàòè ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ãðî-
ìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì âåòåðàí³â â³éíè,
æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü òà ä³òåé
â³éíè ì. Êèºâà äëÿ ðîçðàõóíê³â ïî âèòðà-
òàõ, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïîãàøåííÿì çàáîðãîâà-
íîñò³ çà îïëàòó îðåíäè ïðèì³ùåíü, êîðèñ-
òóâàííÿ êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè çà ìè-
íóë³ ðîêè.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðè-
äáàííÿ íà òåíäåðí³é îñíîâ³ ïóò³âîê äëÿ
ë³êóâàííÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ òà ðîç-
ïîä³ëèòè ¿õ ÷åðåç ðàäó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè çã³äíî ç ²íñò-
ðóêö³ºþ ïðî ïîðÿäîê îáë³êó, çáåð³ãàííÿ,
ðîçïîä³ëó òà âèäà÷³ ïóò³âîê äî ñàíàòîðíî-
êóðîðòíèõ òà ³íøèõ ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ
óñòàíîâ â îðãàíàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì
Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-
êè Óêðà¿íè â³ä 25.12.1997 ¹ 42.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ'ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

— îðãàí³çóâàòè ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ ñâÿò-
êîâèõ çàõîä³â;

— çàáåçïå÷èòè ïðèâ³òàííÿ âåòåðàí³â
â³éíè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³ ó ë³-
êóâàëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà;

— îðãàí³çóâàòè ïðèäáàííÿ ïðîäîâîëü-
÷èõ íàáîð³â äëÿ ³íâàë³ä³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
íà ë³êóâàíí³ ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó øïè-

òàë³ ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè,
â³ää³ëåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ïñè-
õîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1, â³ää³ëåííÿõ
äëÿ ³íâàë³ä³â ì³ñüêèõ êë³í³÷íèõ ë³êàðåíü
¹ 10 òà ¹ 11.

6. Çàáåçïå÷èòè çà ðàõóíîê âèäàòê³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2009
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà" íà 2006—2010 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064 (³ç çì³íà-
ìè òà äîïîâíåííÿìè):

óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíàí-
íÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. ï.3-8 äîäàòêà
2 òà ó äîäàòêó 3, â îáñÿç³ 441, 83 òèñ. ãðí;

— Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíàííÿ çàõî-
ä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2 äîäàòêà 2, â îá-
ñÿç³ 500,0 òèñ. ãðí;

— Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ'ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
âèêîíàííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
äîäàòêà 2, â îáñÿç³ 50,0 òèñ. ãðí.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) âæèòè çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ 9
òðàâíÿ 2009 ðîêó:

— àâòîòðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
äåëåãàö³é âåòåðàí³â â³éíè ç ðàéîí³â ì. Êè-
ºâà — ó÷àñíèê³â çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â
çà çàÿâêàìè âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é);

— áåçîïëàòíîãî ïåðåâåçåííÿ âåòåðàí³â
â³éíè âñ³ìà âèäàìè ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêî-
ãî òðàíñïîðòó íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-
íîñò³.

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íà-
ðîäíîãî ãóëÿííÿ, âèñòóï³â òâîð÷èõ êîëåê-
òèâ³â ç³ ñâÿòêîâèìè êîíöåðòíèìè ïðîãðà-
ìàìè íà òåðèòîð³¿ ëàíäøàôòíîãî ïàðêó
Ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó ÄÍàö³îíàëüíèé
ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
1941-1945 ðîê³â".

9. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ):

— çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ òà îíîâëåííÿ
ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ìóçåÿõ, á³áë³îòå-
êàõ, ³íøèõ êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ çàêëàäàõ âè-
ñòàâîê òà åêñïîçèö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ Ïåðå-
ìîç³ ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ 1941-1945
ðîê³â;

— çàáåçïå÷èòè ó÷àñòü øêîëÿð³â òà ó÷-
í³âñüêî¿ ìîëîä³ â óðî÷èñòèõ çàõîäàõ íà.
âóë. Õðåùàòèê, Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ òà
â³äâ³äàííÿ Ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó “Íà-
ö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè 1941-1945 ðîê³â".

10. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïî ô³çè÷í³é
êóëüòóð³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³çóâàòè ïðî-
âåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â òà çìàãàíü,
ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ Ïåðåìîãè.

11. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñ-
òåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïî-
ðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â,
ö³ëîäîáîâó îõîðîíó çàñîá³â ¿õ òåõí³÷íîãî

Про відзначення 
Дня Перемоги

Розпорядження № 468 від 22 квітня 2009 року

На виконання законів України “Про місцеве самоврядування в Україні", “Про увічнення Перемоги у Ве�
ликій Вітчизняній війні 1941—1945 років", міської комплексної програми "Турбота" на 2006—2010 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064 (із змінами та доповненнями),
в межах здійснення повноважень органу місцевого самоврядування та з метою відзначення державного
свята — Дня Перемоги у столиці України — місті�герої Києві:

çàáåçïå÷åííÿ òà ñâÿòêîâîãî îôîðìëåííÿ.
12. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ àâ-

òîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â
ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ñóïðîâ³ä àâòîòðàíñ-
ïîðòó ïðè ïåðåâåçåíí³ äåëåãàö³é âåòåðàí³â
â³ä ðàéîí³â ì. Êèºâà äî ì³ñöü ñâÿòêóâàí-
íÿ, ïåðåêðèòòÿ äîðîæíüîãî ðóõó íà âóë.
Õðåùàòèê, Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, ªâðî-
ïåéñüê³é ïëîù³ íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñâÿò-
êîâèõ çàõîä³â.

13. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ðèòóàëüíèõ ïîñëóã âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì â³éñüêîâèì êîì³ñàð³-

àòîì âæèòè çàõîäè ùîäî ïðèâåäåííÿ äî
íàëåæíîãî ñòàíó ïàì'ÿòíèê³â, â³éñüêîâèõ
ìåìîð³àë³â òà ìîãèë âî¿í³â, çàãèáëèõ ó áî-
ÿõ ïðîòè ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

14. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

15. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.08.2005
¹ 1600 "Ïðî äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç
ïåðåêëàäàííÿ íàï³ðíîãî êàíàë³çàö³éíîãî êî-
ëåêòîðà â³ä íàñîñíî¿ ñòàíö³¿ æèòëîâîãî ìà-
ñèâó Ñâÿòîøèí äî ×óìàê³âñüêîãî ñàìîïëèâ-
íîãî êîëåêòîðà" (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿ-
ìè) òàê³ çì³íè ³ äîïîâíåííÿ:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 2.2 ïóíêòó 2 ñëîâà
"óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áó-
ä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)" çàì³íèòè ñëîâà-
ìè "³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî —
áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ".

1.2. Äîïîâíèòè ï³ñëÿ ïóíêòó 3 íîâèìè
ïóíêòàìè 4 òà 5 òàêîãî çì³ñòó:

"4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ ðîá³ò ç ïåðåêëàäàííÿ íàï³ðíîãî êàíà-
ë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà öå ìàéíî çàðàõî-
âóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ç íàñòóïíîþ
ïåðåäà÷åþ ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ

â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Àê-
ö³îíåðíà êîìïàí³ÿ "Êè¿ââîäîêàíàë".

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõóâàííÿ äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà íàï³ðíîãî êàíàë³çàö³éíîãî
êîëåêòîðà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ".

Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïóíêòè 4 òà 5 ââàæàòè
â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè 6 òà 7.

1.3. Äîäàòîê âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿,
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

I åòàï âèêîíàííÿ ðîá³ò: 12.05.2009 —
14.09.2009 ð.

Çàêðèòòÿ âóë. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿ íà ä³-
ëÿíö³:

— â³ä ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà äî
âóë. Ìèêîëè Êðàñíîâà ç 12.05.2009 äî
14.09.2009 (÷àñòêîâå çàêðèòòÿ).

II åòàï âèêîíàííÿ ðîá³ò: 04.05.2009-
30.11.2009 ð. Çàêðèòòÿ âóë. Ìèêîëè
Êðàñíîâà íà ä³ëÿíö³:

— â³ä âóë. Äåïóòàòñüêî¿ äî ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè ç 12.05.2009 äî 30.10.2009 (ïîâíå
çàêðèòòÿ).

Çàêðèòòÿ âóë. ²âàíà Êðàìñüêîãî íà ä³-
ëÿíö³:

— â³ä ïðîñï. Ïåðåìîãè äî âóë. Ëüâ³â-
ñüêî¿ ç 01.06.2009 äî 30.09.2009 (÷àñòêî-
âå çàêðèòòÿ);

— â³ä âóë. Ëüâ³âñüêî¿ äî âóë. Âåðõî-
âèííî¿ ç 01.06.2009 äî 30.11.2009 (÷àñò-
êîâå çàêðèòòÿ).

Çàêðèòòÿ âóë. Âåðõîâèííî¿ íà ä³ëÿíö³:
— â³ä âóë. ²âàíà Êðàìñüêîãî äî âóë.

Àíàòîë³ÿ Ïåòðèöüêîãî ç 04.05.2009 äî
30.09.2009 (ïîâíå çàêðèòòÿ);

— â³ä âóë. Àíàòîë³ÿ Ïåòðèöüêîãî äî
âóë. Ñâÿòîøèíñüêî¿ ç 04.05.2009 äî
30.11.2009 (ïîâíå çàêðèòòÿ).

III åòàï âèêîíàííÿ ðîá³ò: 04.05.2009-
30.11.2009ð. Çàêðèòòÿ âóë. Ñâÿòîøèí-
ñüêî¿ íà ä³ëÿíö³:

— â³ä âóë. Âåðõîâèííî¿ äî ïðîâ. Åêñ-
êàâàòîðíîãî ç 04.05.2009 äî 30.10.2009
(÷àñòêîâå çàêðèòòÿ).

Çàêðèòòÿ âóë. Åêñêàâàòîðíî¿ íà ä³ëÿí-
ö³:

— â³ä ïðîâ. Åêñêàâàòîðíîãî äî ïðîâ.
×èñòÿê³âñüêîãî ç 01.07.2009 äî 31.09.2009
(ïîâíå çàêðèòòÿ).

Çàêðèòòÿ âóë. ×èñòÿê³âñüêî¿ íà ä³ëÿí-
ö³:

— â³ä ïðîâ. ×èñòÿê³âñüêîãî äî âóë.
Äðóæê³âñüêî¿ ç 31.08.2009 äî 30.11.2009
(ïîâíå çàêðèòòÿ).

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про внесення змін і доповнень 
до розпорядження Київської міської державної

адміністрації від 26.08.2005 № 1600

Розпорядження № 456 від 21 квітня 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", на вико�
нання Програми соціально�економічного та культурного розвитку м. Києва на 2008 рік, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 17.01.2008 № 2/4474, враховуючи складну ситуацію на будівництві об'�
єкта і пов'язану з цим необхідність закриття вулиць для виконання робіт із перекладання напірного кана�
лізаційного колектора від насосної станції житлового масиву Святошин до Чумаківського самопливного ко�
лектора, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Додаток до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.08.2005 № 1600 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 21.04.2009 № 456

ГРАФІК 
виконання робіт та закриття вулиць із перекладання напірного каналі$

заційного колектора від насосної станції житлового масиву 
Святошин до Чумаківського самопливного колектора


