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Êè¿â ïîçà êîíêóðåíö³ºþ
ÓªÔÀ îô³ö³éíî ï³äòâåðäèâ ïðàâî ñòîëèö³ íà ïðîâåäåííÿ ìàò÷³â ªâðî-2012

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ, 
Äàâèä ÊÎÕÀÁ²ÄÇÅ
"Õðåùàòèê"

Учора опівдні за иївсь им ча-
сом президент УЄФА Мішель
Платіні о олосив рішення що-
до міст У раїни, я і приймати-
м ть поєдин и чемпіонат Єв-
ропи 2012 ро . Це Київ, До-
нець , Львів та Хар ів. З них
лише Київ же тепер має пра-
во приймати чверть- і півфі-
нальні поєдин и. Столиці дали
термін до 30 листопада, аби
зала одити всі проблемні пи-
тання і дістати право на про-
ведення фінал зма ань. Інші
ме аполіси мають ви ористати
цей час аби довести свою
спроможність ор аніз вати
зма ання на висо ом рівні.
Іна ше право на свято ф тбо-
л передад ть польсь им міс-
там.

Âèêîíêîì ÓªÔÀ ïîêè ùî íå íàäàâ
Êèºâó ïðàâà íà ïðîâåäåííÿ ô³íàëó
÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó, àëå ï³ä-
òâåðäèâ ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ ÷âåðòü- òà
ï³âô³íàëüíèõ çìàãàíü. Òàêå ð³øåííÿ
â÷îðà áóëî ïðèéíÿòå íà çàñ³äàíí³ â Áó-
õàðåñò³. Ëüâ³â, Äîíåöüê òà Õàðê³â çìî-
æóòü ïðèéíÿòè ìàò÷³ ãðóïîâîãî òóðí³-
ðó, ÿêùî äî 30 ëèñòîïàäà âèêîíàþòü óñ³
âèìîãè ÓªÔÀ ùîäî ñïîðòèâíî¿, òðàíñ-
ïîðòíî¿ òà ãîòåëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóð. Òà-
ê³ æ âèìîãè âèñóíóòî äî Êèºâà, ùîá
óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ çìîãëà ïðîâåñòè ô³-
íàëüíèé ïîºäèíîê ÷åìï³îíàòó. Íåïðè-
ºìí³ íîâèíè ïðîçâó÷àëè â÷îðà äëÿ Îäå-
ñè òà Äí³ïðîïåòðîâñüêà — âîíè íå çó-
ñòð³÷àòèìóòü ìàò÷³â ªâðî. Ó Ïîëüù³
ïðèéìàòèìóòü ªâðî-2012 Âàðøàâà,
Âðîöëàâ, Ãäàíñüê ³ Ïîçíàíü.

Â Óêðà¿í³ íàéìåíøå ïèòàíü ó ÓªÔÀ
ñàìå äî Êèºâà, àëå ³ ñòîëèö³ òðåáà ùå
äîêëàñòè ÷èìàëî çóñèëü. Ãîëîâíå äëÿ
ì³ñòà — ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíó ³íôðà-
ñòðóêòóðó. ßê çàïåâíÿº ñòîëè÷íà âëà-
äà, Êè¿â ùå äî ñòàðòó ªâðî-2012 ìàòè-
ìå íàëåæíó ê³ëüê³ñòü ï'ÿòè-, ÷îòèðè- ³
òðèç³ðêîâèõ ãîòåë³â. Ïðî öå çàÿâèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ªâãåí
×åðâîíåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ç ïîòð³á-
íèõ 53 ãîòåë³â íà 12 òèñÿ÷ 480 íîìåð³â
äâà âæå ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ, öüî-
ãîð³÷ ïëàíóþòü çäàòè ùå 5 ãîòåë³â ìàé-
æå íà 500 íîìåð³â. Êð³ì òîãî, íèí³ íà
ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà ðåàëüíî ïåðåáóâàþòü
18 ãîòåë³â íà 3 òèñÿ÷³ 860 íîìåð³â. "Äî
ê³íöÿ 2011 ðîêó â Êèºâ³ áóäå 18 ï'ÿòè-
ç³ðêîâèõ, 33 ÷îòèðèç³ðêîâèõ ³ 32 òðè-
ç³ðêîâèõ ãîòåë³â çàãàëüíèì ôîíäîì 18
òèñÿ÷ íîìåð³â, ùî ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº
íàéñóâîð³øèì âèìîãàì ÓªÔÀ",— çà-
ïåâíèâ ïàí ×åðâîíåíêî. Êð³ì òîãî,
ñòîëè÷íà âëàäà ðîçãëÿäàº ³ ïðîãðàìè
àëüòåðíàòèâíîãî ðîçì³ùåííÿ ãîñòåé
÷åìï³îíàòó. Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî
ñòâîðåííÿ â Êèºâ³ ì³æíàðîäíîãî ìîëî-
ä³æíîãî öåíòðó íà 15 òèñÿ÷ ì³ñöü
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Ìàòåð³â ïðèâ³òàëè ç³ ñâÿòîì

Ñâÿòêîâèé âå÷³ð ç íàãîäè Äíÿ ìàòåð³ â³ä-
áóâñÿ ó÷îðà ó ì³ñüêîìó Áóäèíêó â÷èòåëÿ, ùî
íà âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é. Â³ä ì³ñüêî¿ âëà-
äè æ³íîê ïðèâ³òàëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà òà ãîëîâà ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê.
Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà ñëîâà ïîäÿêè ìàòåðÿì âè-
ñëîâèâ ì³ñüêèé ãîëîâà. “Çàâäÿêè ìàòåðèí-
ñüê³é äîáðîò³ é òåðï³ííþ, ¿¿ ëþáîâ³ é òåïëó
ìè ñòàºìî ñïðàâæí³ìè ëþäüìè. Í³æí³ñòü ³
òóðáîòó ìàòåðèíñüêèõ ðóê ìè ïðîíîñèìî ÷å-
ðåç óñå ñâîº æèòòÿ”,— ñêàçàâ â³í. Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïîáàæàâ óñ³ì ìàòåðÿì “â³ðè
é ëþáîâ³, ùàñòÿ é â³÷íî¿ ìîëîäîñò³! Çäîðîâ’ÿ
âàì, íàø³ äîðîã³ ìàìè! Íåõàé âàñ çàâæäè ç³-
ãð³âàº ëþáîâ ³ òóðáîòà âàøèõ ñèí³â ³ äî-
÷îê!”

Ó ñòîëèö³ ïåðåâ³ðèëè êâàñ

Ôàõ³âö³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ ñï³ëüíî ç Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì ó ñïðàâàõ çàõèñòó ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â ïðî³íñïåêòóâàëè òîðãîâ³ òî÷êè ç
ïðîäàæó êâàñó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Ïå-
ðåâ³ðåíî 8 öèñòåðí ³ç êâàñîì, çîêðåìà á³ëÿ
ñòàíö³¿ ìåòðî “Ëèá³äñüêà”, á³ëÿ ðèíêó “Äå-
ì³¿âñüêèé” òà êîíäèòåðñüêî¿ ôàáðèêè ³ìåí³
Êàðëà Ìàðêñà. Âñòàíîâëåíî, ùî âñ³ ïåðåâ³-
ðåí³ àâòîöèñòåðíè ç ïðîäàæó êâàñó ðîçòàøî-
âàí³ áåç â³äïîâ³äíèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â
íà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ òà çä³éñíåííÿ òîðãî-
âåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Æîäíà ç àâòîöèñòåðí íå
áóëà îïëîìáîâàíîþ, íå ìàëà ñàí³òàðíîãî
ïàñïîðòà. Óñ³ áóëè áðóäí³, ïîáèò³ òà íåïî-
ôàðáîâàí³. Êð³ì òîãî, íåçàäîâ³ëüíèì áóâ ³ ñà-
í³òàðíèé ñòàí á³ëÿ àâòîöèñòåðí — êóïè ñì³ò-
òÿ. Ïðîäàâö³ êâàñó ïðàöþâàëè áåç ôîðìåíî-
ãî îäÿãó òà áåç îñîáèñòèõ ìåäè÷íèõ êíèæîê.
Ðàçîì ³ç òèì â ïðîöåñ³ ïåðåâ³ðîê ñïîæèâà÷³
êâàñó íàð³êàëè íà íåÿê³ñíó ïðîäóêö³þ òà ïî-
ã³ðøåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ ó çâ’ÿçêó ç âæèâàííÿì
öüîãî íàïîþ. Âîäíî÷àñ, çà ïîâ³äîìëåííÿì
ÂÀÒ ÊÇÁÍ “Ðîñèíêà”, ÿêèé ñïåö³àë³çóºòü-
ñÿ íà âèãîòîâëåíí³ êâàñó ó ñòîëèö³, çàðàç
çä³éñíþþòü ëèøå ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè äî ðîç-
ëèâó “Óêðà¿íñüêîãî êâàñó” íà ñåçîí íèí³ø-
íüîãî ðîêó

Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà 
êóðñóâàòèìå ç ë³òà

Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà äî çàïóñêó ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè íåçàáàðîì
ðîçïî÷íåòüñÿ îáëàøòóâàííÿ àâòîï³ä’¿çäó äî
çàë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè “Ãîðîäíÿ”. Öå ç âó-
ëèö³ Ðàéäóæíî¿ âçäîâæ îçåðà Ðàäóíêà ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ï³äïèñàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Â³äêðèòòÿ ïåð-
øî¿ ÷åðãè åëåêòðè÷êè ì³æ ñòàíö³ÿìè “Ãîðîä-
íÿ” òà “Êè¿â — Ïåòð³âêà” çàïëàíîâàíî íà
ë³òî 2009 ðîêó. Ó ìåæàõ äðóãî¿ ÷åðãè ñòâî-
ðÿòü ï³âäåííå ï³âê³ëüöå ³ ïðîäîâæàòü ìàðø-
ðóò äî ñòàíö³é “Äàðíèöÿ” òà “Áîðùàã³âêà”.
Ïîâí³ñòþ ê³ëüöå çàïóñòÿòü ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ àâòîìîá³ëüíî-çàë³çíè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ.
Çàãàëîì ïåðåäáà÷åíî îá’ºäíàòè 14 çàë³çíè÷-
íèõ ñòàíö³é, íà ë³í³¿ ÿêèõ º 6 ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó

Ó íåä³ëþ â³äáóäóòüñÿ 
8 ÿðìàðê³â

Ó íàéáëèæ÷³ âèõ³äí³, 15 òà 16 òðàâíÿ, Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáó-
òó ÊÌÄÀ ïðîâåäå ó ñòîëèö³ 9 ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Îäèí â³äáóäåòüñÿ ó ñó-
áîòó, ðåøòà — íåä³ëüíîãî äíÿ. Íà ÿðìàðêàõ
áåçïîñåðåäíüî â³ä âèðîáíèê³â êèÿíàì òà ãîñ-
òÿì ì³ñòà ïðîïîíóâàòèìóòü øèðîêèé àñîð-
òèìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Äåøåâøå, í³æ
ó ìàãàçèí³, ìîæíà áóäå çàêóïèòè ì’ÿñî, ìî-
ëîêî, ðèáó, êàðòîïëþ, áîðîøíî-êðóï’ÿí³ âè-
ðîáè. Çîêðåìà ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ íà ïëî-
ù³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³, íà
ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 5-11, ùî íà Ïîäîë³, òà íà
âóëèö³ Ñàáóðîâà äëÿ ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó. Ãîëîñ³¿âö³ çìîæóòü çàêóïèòèñÿ íà
Ëÿòîøèíñüêîãî, à ñâÿòîøèíö³ — íà Ïàëëà-
ä³íà, 13

Ï³ñîê äëÿ ïëÿæíèê³â
Îô³ö³éíèõ ì³ñöü äëÿ â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè áóäå äâàíàäöÿòü

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Нинішньо о сезон фа-
хівці КП "Плесо" під о-
т ють для иян 12 пля-
жів та 29 місць відпо-
чин . Санепідеміоло и
вважають, що пісо
відповідає встановле-
ним нормам, а ось во-
да ще не про рілася до
потрібних 17 рад сів.
С оріш за все, це ста-
неться напри інці трав-
ня на почат червня.

Õî÷à ïåðø³ â³äïî÷èâàëüíè-
êè âæå ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ íà
ñòîëè÷íèõ ïëÿæàõ, êóïàëüíî-
ãî ñåçîíó â ì³ñò³ îô³ö³éíî ùå
íå â³äêðèòî. ßê â³äîìî, öå
ñòàíåòüñÿ ëèøå òîä³, êîëè âî-
äà ïðîãð³ºòüñÿ äî 17 ãðàäóñ³â.
Î÷³êóºòüñÿ, ùî öå ñòàíåòüñÿ
ó ïåðøó äåêàäó ÷åðâíÿ. Íàðà-
ç³ æ òðèâàþòü ïåðåâ³ðêè ì³ñöü
â³äïî÷èíêó ãîðîäÿí.

Çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à
îáîâ’ÿçê³â ÄÊÏ “Ïëåñî” ²ãî-
ðÿ Ñìèêóíà, íèí³øíüîãî ðî-
êó â ñòîëèö³ ïðàöþâàòèìå 12
ïëÿæ³â. À çàãàëîì êîìóíàëü-
íèêè ìàþòü ï³äãîòóâàòè äî
ñåçîíó 29 ì³ñöü. “Íà ë³òí³é
ïåð³îä íà ïëÿæíèõ ãîñïîäàð-
ñòâàõ “Ïëåñà” âñòàíîâëÿòü 35
ïèòíèõ ôîíòàí÷èê³â. Îêð³ì
òîãî, íèí³ îçåëåíþþòü ³ ïî-
ë³ïøóþòü ñàí³òàðíèé ñòàí
ïëÿæ³â, ïðèáèðàþòü ³ âèâî-
çÿòü ïîáóòîâå ñì³òòÿ, çí³ìà-
þòü çàéâó ïîðîñëü, ï³äð³çà-

þòü ³ î÷èùóþòü êóù³”, —
ðîçïîâ³â â³í.

Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Ñìèêóíà,
ï³äïðèºìñòâî óêëàëî óãîäè ç
“Åêîñåðâ³ñ ãðóï”, ÂÀÒ “Êè-
¿âñïåöòðàíñ” òà ÇÀÒ “Ñïåö-
êîìóíòåõí³êà” íà âèâåçåííÿ
ïîáóòîâãî ñì³òòÿ. Íà ïëÿæàõ
çã³äíî ç íîðìàòèâíèìè âèìî-
ãàìè âñòàíîâëåíî 406 óðí òà
182 êîíòåéíåðè äëÿ íåïîòðå-
áó. À äëÿ áåçïåêè ëþäåé òà çà-

ïîá³ãàííÿ íåùàñíèì âèïàä-
êàì íà âîä³ “Ïëåñî” îðãàí³çó-
âàëî ðîáîòó 3 ðÿòóâàëüíî-âî-
äîëàçíèõ, 12 ðÿòóâàëüíèõ
ñòàíö³é, 6 ðÿòóâàëüíèõ ïîñò³â
òà 20 ïóíêò³â íàäàííÿ ïåðøî¿
íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòè-
êó” â ì³ñüê³é ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿, ôàõ³âö³ ñèñòåìàòè÷íî ïå-
ðåâ³ðÿþòü ñòàí ï³ñêó òà âîäè
íà ñòîëè÷íèõ ïëÿæàõ. ßê

ç’ÿñóâàëîñÿ, ³ç âèÿâëåíî¿ ùå
òîð³ê íèçêè íåäîë³ê³â êîìó-
íàëüíèêàì íå âñ³ âäàëîñÿ óñó-
íóòè.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Âî-
ëîäèìèð Ãîëîâà÷ ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî íèí³, íà
æàëü, â Óêðà¿í³ ä³þòü ñàíåï³-
äåì³îëîã³÷í³ íîðìè, çàòâåð-
äæåí³ ùå â ðàäÿíñüê³ ÷àñè, ÿê³
äàâíî ïîòð³áíî çì³íþâàòè

Ï’ÿòü ê³ëîìåòð³â æèòòÿ
Ó Äåíü Êèºâà â³äáóäåòüñÿ 17-é “Ïðîá³ã ï³ä êàøòàíàìè”
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Незабаром меш анці та ості
Києва матим ть на од зробити
справжній риво заради життя
інших людей. 31 травня за ініці-
ативи а ентства мар етин ових
ом ні ацій DIALLA та за під-
трим и Головно о правління з
фізичної льт ри та спорт
КМДА відб деться вже 17-й
"Пробі під аштанами". Під час
бла одійної а ції часни и подо-
лають всьо о 5- ілометров
дистанцію, але цей не надто
дов ий забі дає шанс врят вати
тисячі дитячих життів.

Àêö³ÿ “Ïðîá³ã ï³ä êàøòàíàìè”, ÿêó çà-
ïî÷àòêóâàëà êîìïàí³ÿ DIALLA, ç êîæ-
íèì ðîêîì ïðèâåðòàº óâàãó âñå á³ëüøî¿
ê³ëüêîñò³ íåáàéäóæèõ ëþäåé. ßêùî â ïåð-
øîìó çàá³ãó ó 1993 ðîö³ âçÿëî ó÷àñòü âñüî-
ãî 150 ó÷àñíèê³â, òî âæå ìèíóëîð³÷ ¿õ áó-
ëî á³ëüø í³æ 2,5 òèñ. Òðàäèö³éíî ñïðèíò
â³äáóâàºòüñÿ â îñòàííþ íåä³ëþ òðàâíÿ íà
Äåíü Êèºâà. Ó÷àñíèêè î 10 ãîäèí³ ðàí-
êó ñòàðòóþòü íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³,
ïðîá³ãàþòü Õðåùàòèêîì, ìèíàþòü ïëîùó
Ëüâà Òîëñòîãî, äàë³ Âåëèêîþ Âàñèëüê³â-
ñüêîþ äîá³ãàþòü äî Ïëàíåòàð³þ. Çâ³äòè
ðóõàþòüñÿ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. Çàãà-
ëîì äèñòàíö³ÿ ñòàíîâèòü 5 ê³ëîìåòð³â. Ë³-
äåðè çàá³ãó âñòèãàþòü ïîäîëàòè ¿¿ ìåíø
í³æ çà 15 õâèëèí.

Ùîðîêó íà ç³áðàí³ âíåñêè ó÷àñíèê³â
“Ïðîá³ãó ï³ä êàøòàíàìè” êóïóþòü óêðàé
ïîòð³áíå îáëàäíàííÿ òà ìåäèêàìåíòè äëÿ

Öåíòðó äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà êàðä³îõ³-
ðóðã³¿ ÌÎÇ Óêðà¿íè. Çà îñòàíí³ ðîêè íà
öþ ìåòó ïåðåäàëè ïîíàä ï³âì³ëüéîíà ãðè-
âåíü. Ó Öåíòð³ ùîð³÷íî îïåðóþòü äî 1500
íåìîâëÿò ç óñ³º¿ êðà¿íè, à ñó÷àñíà àïàðà-
òóðà äàº çìîãó ïðîâåñòè âòðó÷àííÿ ÿê-
íàéåôåêòèâí³øå. Äî ñëîâà, ó “Ïðîá³ãó
ï³ä êàøòàíàìè” áåðóòü ó÷àñòü ³ âðÿòîâà-
í³ â Öåíòð³ êàðä³îëîã³¿ ä³òè.

Ç 1994 ðîêó äî ïðîâåäåííÿ àêö³¿ äîëó-
÷èëàñÿ ì³ñüêà âëàäà, ³ çàá³ã áóëî âêëþ÷å-
íî äî îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè çàõîä³â ñâÿòêó-
âàííÿ Äíÿ Êèºâà. Ç 2006 ðîêó êîìàíäà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî — àêòèâíèé ó÷àñ-
íèê Ïðîá³ãó. Â³ä ÊÌÄÀ ó÷àñòü ó çàá³ãó
áåðå äî ñòà îñ³á. “Ïîðó÷ ç³ ìíîþ íà÷àëü-
íèêè óïðàâë³íü ³ âñ³ íåáàéäóæ³ äî ïðîá-
ëåì çäîðîâ’ÿ ä³òåé. Ìè áåðåìî ó÷àñòü â
àêö³¿, ùîá äîïîìîãòè îñîáèñòî òà âîäíî-
÷àñ çàîõîòèòè ³íøèõ ï³äòðèìàòè öåé áëà-
ãîä³éíèé çàõèñò. Ãðîø³, ÿê³ ïåðåäàäóòü
ë³êàðí³ — öå ñïðàâæíÿ äîïîìîãà ìàëåíü-
êèì ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè”,— ñêàçàâ íà
îäíîìó ç îñòàíí³õ çàá³ã³â ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Ïðåä-
ñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè ìàþòü íàì³ð ïðî-
á³ãòèñÿ ï³ä êàøòàíàìè ³ öüîãî ðîêó.

Îêð³ì ÷èíîâíèê³â, íå çàëèøàþòüñÿ
áàéäóæèìè äî àêö³¿ â³äîì³ ëþäè. Äî àê-
ö³¿ äîëó÷àþòüñÿ ïîë³òèêè, äèïëîìàòè,
ç³ðêè øîó-á³çíåñó òà ñïîðòñìåíè. Öüîãî
ðîêó âñåóêðà¿íñüêèé ³íòåðíåò-àóê³öîí
Auction.ua îðãàí³çóâàâ òðåò³é áëàãîä³é-
íèé on-line àóêö³îí ï³ä ïàòðîíàòîì
“Ïðîá³ãó ï³ä êàøòàíàìè”, íà ÿêîìó öüî-
ãî ðàçó ïðîäàþòü ôóòáîëêè â³ä çíàìåíè-
òîñòåé. Öå äîäàòêîâ³ ãðîø³ äëÿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³. Ëîòè âæå ñòâîðèëè Êóçüìà Ñêðÿ-
á³í, ë³äåð ãóðòó “Ñ. Ê. À. É” Îëåã Ñîá-
÷óê, ë³äåð ãóðòó “Mad Heads XL” Âàäèì
Êðàñíîîêèé, ë³äåð ãóðòó “Äðóãà Ð³êà”
Âàëåð³é Õàð÷èøèí, çíàìåíèòèé êë³ïìåé-

êåð Àëàí Áàäîºâ òà âåäó÷èé Ñåðã³é Ïîë-
õîâñüêèé. Êîæåí îõî÷èé ìîæå ïðèäáà-
òè îðèã³íàëüí³ ôóòáîëêè ç â³äáèòêàìè
äîëîíü çíàìåíèòîñòåé òà ¿õí³ìè ï³äïè-
ñàìè. Òàê³ ñàì³ â³äáèòêè çàëèøèëè ñî-
ë³ñò ïîïóëÿðíîãî ãóðòó Dazzle Dreams
Äìèòðî Öèïåðäþê, à òàêîæ ñï³âàê Â³òà-
ë³é Êîçëîâñüêèé. À Åäóàðä “Ä³ëÿ” Ïðè-
ñòóïà âèñòóïèòü íà êîíöåðò³ íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ îäðàçó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
çàá³ãó.

Î÷³êóþòü é íà àêòèâíó ó÷àñòü ó Ïðî-
á³ãó ð³çíèõ êîìïàí³é. Ïðåäñòàâíèêè á³ç-
íåñó ìàþòü íàãîäó ïîêàçàòè, ùî âîíè
ñïðîìîæí³ íå ëèøå çäîëàòè òðóäíîù³
êðèçè, à é ìàþòü ñèëó äîïîìîãòè ä³òÿì.
Êîìïàí³ÿì ïðîïîíóþòü âçÿòè ó÷àñòü ó
çàá³ãó êîìàíäàìè â³ä ï’ÿòè ÷îëîâ³ê. Äðåñ-
êîä — êîðïîðàòèâí³ ôóòáîëêè òà çðó÷íå
âçóòòÿ. Íàé÷èñåëüí³ø³é êîìàíä³ îðãàí³-
çàòîðè îá³öÿþòü ñïåöïðèç.

“Çà 16-ð³÷íó ³ñòîð³þ àêö³¿ àêòèâí³ñòü
ó÷àñò³ ëþäåé òà îðãàí³çàö³é ëèøå çðîñòà-
ëà. Ìè âïåâíåí³, ùî íåëåãêà åêîíîì³÷íà
ñèòóàö³ÿ íå ñòàíå íà çàâàä³ òðàäèö³¿, çà-
âäÿêè ÿê³é óæå âðÿòîâàíî æèòòÿ òèñÿ÷àì
ä³òîê. Äóæå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öüîãîð³÷íèé
Ïðîá³ã ï³äòðèìàþòü îêðåì³ ëþäè, ñ³ì’¿ ³
ö³ë³ êîìïàí³¿”,— êàæå ãåíäèðåêòîð ÀÌÊ
DIALLA ²ðèíà Êóçíºöîâà. Îñê³ëüêè ó÷àñ-
íèêàì êîðïîðàòèâíèõ êîìàíä ïðèñâî-
þþòü îêðåì³ íîìåðè, ô³ðìè äëÿ ó÷àñò³ ó
çàá³ãó ìîæóòü çàðåºñòðóâàòèñÿ çàçäàëåã³äü
çà íîìåðîì 490-61-31.

Öüîãî ðîêó âíåñêè äëÿ ó÷àñíèê³â ñòà-
íîâëÿòü 30 ãðèâåíü äëÿ ãðîìàäÿíèíà
Óêðà¿íè, 60 ãðèâåíü äëÿ ³íîçåìíîãî ó÷àñ-
íèêà. Çàâäÿêè öèì íåâåëèêèì ãðîøàì
äèòÿ÷³ ñåðöÿ ³ íàäàë³ áèòèìóòüñÿ. Ïðè-
õîäüòå íà “Ïðîá³ã ï³ä êàøòàíàìè”, ³ âæå
íàñòóïíîãî ðîêó ïîðó÷ ³ç âàìè á³ãòèìóòü
âðÿòîâàí³ âàìè ìàëþêè!

Хоча офіційно пально о сезон в столиці ще не від рито, перші теплі дні же повабили иян на місь і
пляжі
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Ìàðêóñ ÂÓÊÅÒ²×:

“Êè¿â — ïåðëèíà Óêðà¿íè”
Ïîñîë Àâñòð³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ðîçïîâ³â, ÿê ïîäîëàòè çàòîðè íà ñòîëè÷íèõ 
äîðîãàõ òà ï³äãîòóâàòèñÿ äî ªâðî-2012
Торі товарообі між Авст-
рією і У раїною переви-
щив один мільярд 200
мільйонів євро. О рім
цьо о постійно розвиваю-
ться льт рні, політичні
зв’яз и між нашими дер-
жавами та столицями.
Австрійці отові передати
значний досвід Києв
під отовці до Євро-2012.
Останнім часом столичні
фахівці заці авилися іно-
земним досвідом б дів-
ництва е оло ічно чистих
сміттєспалювальних заво-
дів. Про дося нення та
перспе тиви розвит між
двома державами "Хре-
щати " розповів Надзви-
чайний та Повноважний
Посол Австрійсь ої Рес-
п блі и в У раїні.

— Ïàíå Ïîñîë, ñêàæ³òü, áóäü
ëàñêà, ÿê äàâíî âè â Óêðà¿í³, â
ÿêèõ êðà¿íàõ äîâîäèëîñÿ ïðàöþ-
âàòè äî öüîãî?

— Óæå ìàéæå òðè ðîêè ÿê ÿ
ïðàöþþ â Êèºâ³. Ìåí³ òóò íàä-
çâè÷àéíî ïîäîáàºòüñÿ. Äî öüîãî,
ç 1990 äî 1993 ðîêó, ïðàöþâàâ
àòàøå ç ïèòàíü ïðåñè ³ êóëüòóðè
â Àâñòð³éñüêîìó ïîñîëüñòâ³ ó
Áºëãðàä³. Öå ñï³âïàëî ç òèì äðà-
ìàòè÷íèì ïåð³îäîì, êîëè ðîçïà-
ëàñÿ Þãîñëàâ³ÿ. Çãîäîì ïðàöþ-
âàâ ðàäíèêîì ³ç ïèòàíü ïðåñè â
íàøîìó ïîñîëüñòâ³ â Áóäàïåøò³
òà òðè ðîêè ïîñï³ëü î÷îëþâàâ
â³ää³ë êàäð³â Ì³í³ñòåðñòâà çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ Àâñòð³¿.

— Òîáòî âè — ïðîôåñ³éíèé äèï-
ëîìàò?

— Òàê, õî÷à çà ôàõîì ÿ þðèñò.
Äåÿêèé ÷àñ ïðàöþâàâ ó Â³äí³
ïðàêòèêàíòîì ó ñóä³. Àëå ìåíå
á³ëüøå ö³êàâèëà äèïëîìàò³ÿ, òî-
ìó ñêëàâ ³ñïèòè â ÌÇÑ Àâñòð³¿.
Çàãàëîì æå çàê³í÷èâ þðèäè÷íèé
ôàêóëüòåò Â³äåíñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó. Ìð³ÿâ íàâ÷àòèñÿ çà êîðäî-
íîì, àëå íå ñêëàëîñÿ.

— Âàø³ âðàæåííÿ â³ä Êèºâà ³
Óêðà¿íè ï³ñëÿ ïðè¿çäó äî íàøî¿
êðà¿íè?

— Êîëè âïåðøå ïðè¿õàâ äî Êè-
ºâà, íàéá³ëüøå áóâ âðàæåíèé òèì,
íàñê³ëüêè öå äèíàì³÷íå, æâàâå ³
ÿñêðàâå ì³ñòî. Ñïðàâä³ ÷óäîâà
ñòîëèöÿ. Ìåí³ äîâåëîñÿ ïîáóâà-
òè ³ â ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ,
ÿê³ ìåíå òàêîæ ïðèºìíî âðàçèëè.
Àëå Êè¿â º ïåðëèíîþ Óêðà¿íè.
Çàãàëîì æå âñ³ ëþäè ó âàø³é êðà-
¿í³ äóæå ïðèºìí³ é ãîòîâ³ äîïî-
ìîãòè íàâ³òü ÿêùî òè íå âîëîä³-
ºø íàö³îíàëüíîþ ìîâîþ. Ìåí³ ÿê
ïîñëó ïîäîáàºòüñÿ â³äêðèò³ñòü òà
ïîâàãà Óêðà¿íè äî Àâñòð³¿.

— ×è âáà÷àºòå âè ùîñü ñï³ëüíå
ì³æ Êèºâîì ³ Â³äíåì, Óêðà¿íîþ ³
Àâñòð³ºþ ³ ÿêùî òàê, òî ùî ñàìå?

— Ãàäàþ, ùî ³ êèÿíè ³ â³äåíö³
äóæå ëþáëÿòü êóëüòóðó ñâîãî
êðàþ, çàõîïëþþòüñÿ ìóçèêîþ,
â³äâ³äóþòü îïåðó, ô³ëàðìîí³þ.
Òîáòî êóëüòóðíå æèòòÿ â íàøèõ
äåðæàâàõ íàñè÷åíå.

— Âàø³ óëþáëåí³ ì³ñöÿ â Êèºâ³?
— Òàêèõ ì³ñöü íàñïðàâä³ äóæå

áàãàòî. Íàñàìïåðåä ìåíå çà÷àðî-
âóþòü êè¿âñüê³ öåðêâè ³ ìîíàñ-
òèð³: Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà,
Àíäð³¿âñüêà öåðêâà, Ñîô³¿âñüêèé
³ Ìèõàéë³âñüêèé çîëîòîâåðõ³ ñî-
áîðè. Â³ä àðõ³òåêòóðè öèõ ñïîðóä
ïåðåõîïëþº ïîäèõ.

— Çàçâè÷àé ï³ä ÷àñ îô³ö³éíèõ çó-
ñòð³÷åé ³ç Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëî-
âîþ Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì ïî-
ñëè ð³çíèõ êðà¿í íàé÷àñò³øå ïîðó-
øóþòü çåìåëüí³ ïèòàííÿ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ðåçèäåíö³é ÷è êîí-
ñóëüñòâ. ×è ³ñíóº òàêà ïðîáëåìà
äëÿ Àâñòð³éñüêî¿ àìáàñàäè?

— Íàðàç³ ó íàñ íå ³ñíóº æîäíèõ
íåâèð³øåíèõ ïèòàíü ó â³äíîñè-
íàõ ³ç ì³ñüêîþ âëàäîþ. Ìè çàäî-
âîëåí³ ì³ñöåðîçòàøóâàííÿì ³ áó-
ä³âëåþ Àâñòð³éñüêîãî ïîñîëüñòâà.
Àäæå âîíî ðîçòàøîâàíå â ñàìî-
ìó öåíòð³ ñòîëèö³, ïîðÿä ³ç Âî-
ëîäèìèðñüêèì ñîáîðîì.

— Âè îäèí ³ç íåáàãàòüîõ ³íîçåì-
íèõ ïîñë³â, êîòð³ â³ëüíî âîëîä³þòü
óêðà¿íñüêîþ. ßê âàì âäàëîñÿ ¿¿ âè-
â÷èòè òàê øâèäêî? ßê³ óêðà¿íñüê³
ãàçåòè ÷èòàºòå, ÿê³ òåëåêàíàëè ïå-
ðåãëÿäàºòå?

— ß áðàâ ïðèâàòí³ óðîêè, êî-
ëè âèâ÷àâ óêðà¿íñüêó. Ùîïðàâäà
ìèíóâ ð³ê àæ äîêè ÿ ïî÷àâ ðîç-
ìîâëÿòè áåç ïåðåêëàäà÷à. Íàðàç³
ÿ çàäîâîëåíèé, ùî ìîæó â³ëüíî
ñï³ëêóâàòèñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
ß ÷èòàþ áàãàòî óêðà¿íñüêî¿ ïå-
ð³îäèêè òà äèâëþñÿ òåëåáà÷åííÿ,
çîêðåìà ïîë³òè÷í³ òîê-øîó.

— ßêèìè ìîâàìè, îêð³ì óêðà¿í-
ñüêî¿, ùå âîëîä³ºòå?

— Ðîçìîâëÿþ â³ëüíî í³ìåöü-
êîþ, ôðàíöóçüêîþ, àíãë³éñüêîþ,
äåùî ã³ðøå óãîðñüêîþ ³ õîðâàò-
ñüêîþ.

— Òîð³ê Àâñòð³ÿ ³ Øâåéöàð³ÿ
ïðèéìàëè ôóòáîëüíèé ÷åìï³îíàò
ªâðî-2008. ×è çìîæóòü âàø³ ôà-
õ³âö³ ïåðåäàòè çíà÷íèé äîñâ³ä, çäî-
áóòèé ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ïåðøî-
ñò³ êîíòèíåíòó Êèºâó, ÿêèé ïðèé-
ìàòèìå ªâðî-2012?

— ßê â³äîìî, Àâñòð³ÿ îðãàí³çó-
âàëà ³ ïðîâåëà ªâðî-2008 ðàçîì
³ç Øâåéöàð³ºþ. Óêðà¿íà òàêîæ
âèð³øèëà ïðîâåñòè ÷åìï³îíàò
ñï³ëüíî ç ïîëüñüêèìè ïàðòíåðà-
ìè. Ç îãëÿäó íà öå, ïåðåêîíàíèé,

ùî àâñòð³éñüêèé äîñâ³ä ìîæå áó-
òè êîðèñíèì äëÿ Óêðà¿íè. Íàø³
ôàõ³âö³ ãîòîâ³ ïåðåäàòè âàø³é
ñòîðîí³ íàáóòèé äîñâ³ä íà âñ³õ
ð³âíÿõ — ïîë³òè÷íîìó, ñïîðòèâ-
íîìó, òà ó âñ³õ ñôåðàõ, íàñàìïå-
ðåä ùîäî çâåäåííÿ ³íôðàñòðóê-
òóðè, õàð÷óâàííÿ, òóðèçìó ³, çâè-
÷àéíî æ, áåçïåêè. Àâñòð³éñüê³
ô³ðìè ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ï³ä-
òðèìêó ó áóä³âíèöòâ³ äîð³ã, ãîòå-
ë³â, ñòàä³îí³â. Äî ñëîâà, òîðãî-
âåëüíèé â³ää³ë Àâñòð³éñüêî¿ àì-
áàñàäè âæå îðãàí³çîâóâàâ çóñòð³÷
³ç óêðà¿íñüêèìè ïàðòíåðàìè ³ á³ç-
íåñìåíàìè. Òîæ ìè ãîòîâ³ äî àê-
òèâíî¿ ñï³âïðàö³ ó ïðîâåäåíí³ â
Óêðà¿í³ ªâðî-2012.

— ßê³ ùå êóëüòóðí³, ïîë³òè÷í³,
åêîíîì³÷í³ çâ’ÿçêè ïîâ’ÿçóþòü íà-
ø³ êðà¿íè?

— Àâñòð³éñüêî-óêðà¿íñüê³ â³ä-
íîñèíè ðîçâèâàþòüñÿ ìàéæå â
óñ³õ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³. ¯õ
ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê â³ä-
ì³íí³. Ìè ï³äòðèìóºìî óñï³øíî
íàñàìïåðåä åêîíîì³÷í³, êóëüòóð-
í³ òà ïîë³òè÷í³ çâ’ÿçêè, îáì³íþ-
ºìîñÿ â³çèòàìè íà íàéâèùîìó
ð³âí³. Ó ëþòîìó â Êèºâ³ ïîáóâàâ
àâñòð³éñüêèé â³öå-êàíöëåð, ÿêèé
º îäíî÷àñíî ³ ì³í³ñòðîì ô³íàí-
ñ³â Àâñòð³¿ Éîçåô Ïðüîëëü. Òî-
ð³ê Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî â³äâ³äàâ Â³äåíü. À ôå-
äåðàëüíèé êàíöëåð Àâñòð³¿ ïðè-
¿çäèâ äî Êèºâà ç â³çèòîì-â³äïî-
â³ääþ. Õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî
Àâñòð³ÿ  âõîäèòü äî äåñÿòêè íàé-
á³ëüøèõ çàêîðäîííèõ ³íâåñòîð³â
ó âàø³é äåðæàâ³. Êð³ì òîãî Óêðà-
¿íà é Àâñòð³ÿ º ñòðàòåã³÷íèìè
ïàðòíåðàìè â ãàëóç³ åêîíîì³êè.
Íàø³ êîìïàí³¿ ³ ï³äïðèºìñòâà
îäíèìè ç ïåðøèõ ïî÷àëè âèêî-
ðèñòîâóâàòè á³çíåñ-ìîæëèâîñò³ â
Óêðà¿í³. Ó 2006 ðîö³ îáñÿã äâî-
ñòîðîííüî¿ òîðã³âë³ âïåðøå ñòà-
íîâèâ îäèí ì³ëüÿðä ºâðî. À âæå
çà ð³ê ïåðåâèùèâ ì³ëüÿðä 200
ì³ëüéîí³â ºâðî. Ìè î÷³êóºìî ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó îáñÿã³â òîð-
ã³âë³. Òå æ ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³
ïðî êóëüòóðí³ âçàºìîâ³äíîñèíè
ì³æ íàøèìè êðà¿íàìè. Ó ïî-
ñîëüñòâ³ Àâñòð³¿ ïðàöþº ôîðóì,
ÿêèé º äóæå àêòèâíèì, îêð³ì
öüîãî â äåðæàâ³ 4 àâñòð³éñüê³ á³á-
ë³îòåêè — â Êèºâ³, Õàðêîâ³,
Ëüâîâ³ é ×åðí³âöÿõ. Íàñ òàêîæ

îá’ºäíóº Â³äåíñüêèé áàë, ÿêèé
ùîðîêó îðãàí³çîâóþòü ó Êè¿â-
ñüê³é îïåð³.

— ×è áàãàòî íàøèõ ñï³ââ³ò÷èç-
íèê³â â³äâ³äóþòü Àâñòð³þ, ³ ïåðå-
âàæíî òî ä³ëîâ³ ïî¿çäêè, â³äðÿä-
æåííÿ, òóðèçì ÷è ðîáîòà?

— Ùîðîêó ÷èìàëî óêðà¿íö³â
â³äâ³äóº Àâñòð³þ. Òîð³ê áóëî âè-
äàíî ìàéæå 40 òèñÿ÷ â³ç. Á³ëü-
ø³ñòü âàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ïðè-
¿çäÿòü äî Àâñòð³¿ ÿê òóðèñòè, ÷è-
ìàëî ç ä³ëîâîþ ìåòîþ, áåðóòü
ó÷àñòü â ðîáîòàõ ñèìïîç³óì³â, ó
ïðîãðàìàõ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ ó ìàòåðèíñüêèõ ô³ðìàõ, ÿê³

ðîçòàøîâàí³ ó Â³äí³. Àâñòð³éö³
¿äóòü â Óêðà¿íó íàñàìïåðåä ³ç ä³-
ëîâèìè â³çèòàìè. Àëå îñòàíí³ì
÷àñîì ¿õ ö³êàâëÿòü ³ òóðèñòè÷í³
ïî¿çäêè.

— Ó Â³äí³ òàê³ ñàì³ çàòîðè íà
äîðîãàõ ÿê ³ â Êèºâ³?

— Ñâîãî ÷àñó öÿ ïðîáëåìà íàñ
òàêîæ òóðáóâàëà. Àëå ó Â³äí³ ¿¿
âäàëîñÿ ðîçâ’ÿçàòè. Çäåá³ëüøî-
ãî çàâäÿêè çàïðîâàäæåííþ çîí
êîðîòêîãî ïàðêóâàííÿ. Òîáòî
ìîæíà çàëèøàòè àâòî ìàêñèìóì
íà ï³âòîðè ãîäèíè. ßêùî íà
á³ëüøå, òî öå áóäå äîðîãî êîø-
òóâàòè âëàñíèêîâ³ ìàøèíè. Òî-
ìó çäåá³ëüøîãî àâñòð³éö³ çàëè-
øàþòü àâò³âêè íà ï³ä’¿çäàõ äî
ì³ñò. Òàì çàçâè÷àé îáëàøòîâó-
þòü âåëèê³ ïàðê³íãè, äå ìîæíà
çàëèøèòè àâòî ³ äàë³ ðóõàòèñÿ â
ìåòðîïîë³òåí³. Öÿ ñèñòåìà íå-
ïîãàíî çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå â
Àâñòð³¿. Îêð³ì öüîãî, íàâêîëî
Â³äíÿ ñïîðóäæåíî àâòîáàí, ³
á³ëüø³ñòü ìàøèí îá’¿çäèòü ñòî-
ëèöþ.

— Âàø³ ïîáàæàííÿ ìåøêàíöÿì
Êèºâà íà ÷àñ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè...

— Íàñàìïåðåä — ÿêíàéøâèä-
øå ïîäîëàëè öþ ñêëàäíó ñèòó-
àö³þ, ùî ñòàëàñÿ â åêîíîì³ö³ òà
íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ. Ïåðåæè-
òè ¿¿ ç ÿêíàéìåíøèìè âòðàòàìè
äëÿ ñåáå ³ íå âòðà÷àòè îïòèì³çìó
òà âïåâíåíîñò³. Íà ìîþ äóìêó,
Óêðà¿íà — öå äåðæàâà ç³ çíà÷íèì
ïîòåíö³àëîì. Ïåðåêîíàíèé, ùî
ï³ñëÿ êðèçè íà á³ëüø³ñòü ï³äïðè-
ºìñòâ Óêðà¿íè î÷³êóþòü âèñîê³
ïîêàçíèêè çðîñòàííÿ

Спіл вався Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”
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Êîíêóðñ îðãàí³çóâàâ Äåðæñïîæèâñòàí-
äàðò Óêðà¿íè çà ñïðèÿííÿ Ðàäè Ì³í³ñòð³â
ÀÐ Êðèì, îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ ³ Ñåâàñòî-
ïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é. Ó
ïðîãðàì³ "100 êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè" çà-
êëàäåíî çíà÷íèé àíòèêðèçîâèé ïîòåíö³àë,
ùîá íà ðèíîê ïðîñóâàòè íàéêðàùó óêðà-
¿íñüêó ïðîäóêö³þ çàì³ñòü ³ìïîðòíî¿, ÿêà
äåäàë³ äîðîæ÷àº. ªâðîïåéñüêà îðãàí³çàö³ÿ
ÿêîñò³ îö³íþº öþ ïðîãðàìó ÿê "...ñó÷àñíó
âåëèêó ì³æðåã³îíàëüíó ñèñòåìó ÿêîñò³". Ãî-
ëîâíà êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèð³øèëà, ùî çà
âàð³àíòîì åêîíîì³¿ ó 2009 ðîö³ êîíêóðñ
áóäå ïðîâåäåíî â äâà åòàïè: ïåðøèé (êâ³-
òåíü — ëèïåíü) — ðåã³îíàëüíèé; äðóãèé
(ñåðïåíü — ëèñòîïàä) — çàãàëüíîäåðæàâ-
íèé.

Ô³íàëüí³ çàõîäè êîíêóðñó ìàþòü â³äáó-
òèñÿ ó ëèñòîïàä³ ï³ä ÷àñ ªâðîïåéñüêîãî
òèæíÿ ÿêîñò³, çîêðåìà 10 ëèñòîïàäà 2009
ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Óêðà¿íñüêîãî äîìó.
Ìàòåð³àëè Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó
ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ ðîçì³ùåíî íà ñàéò³
www.ukrndnc.org.ua ðîçä³ë "ßê³ñòü", ðóá-
ðèêà "100 êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè".

Íàéâàæëèâ³øà ñêëàäîâà êîíêóðñó —
ðåã³îíàëüíèé åòàï. Ó ðîçïîðÿäæåíí³
ÊÌÄÀ ¹ 456 â³ä 21.04.2009 ðîêó âèçíà-

÷åíî, ùî ðåã³îíàëüíèé åòàï Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî êîíêóðñó ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ — "100
êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè" ó 2009 ðîö³ ó
Êèºâ³ äîðó÷åíî ïðîâåñòè Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ ïðîìèñëîâî¿, íàóêîâî-òåõ-
í³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ çà
ó÷àñòþ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Óêðìåòðòåñòñòàíäàðò" Äåðæñïîæèâñòàí-
äàðòó Óêðà¿íè. Ãîëîâîþ ðåã³îíàëüíî¿
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷åíî âèêîíóâà-
÷à îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³êòîðà Ñ³âöÿ. Ó ðîçïîðÿäæåíí³ òàêîæ
âêàçàíî, ùî ðåã³îíàëüíà êîíêóðñíà êî-
ì³ñ³ÿ ðàçîì ç ðàéîííèìè äåðæàâíèìè àä-
ì³í³ñòðàö³ÿìè ïîâèííà îðãàí³çóâàòè ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó â Êèºâ³ äî 1 ëèïíÿ
2009 ðîêó. Äëÿ êè¿âñüêèõ ï³äïðèºìñòâ
ó÷àñòü ó ðåã³îíàëüíîìó åòàï³ êîíêóðñó
áåçïëàòíà. Â ïðîãðàì³ "100 êðàùèõ òîâà-
ð³â Óêðà¿íè" ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü îðãà-
í³çàö³¿ òà ï³äïðèºìñòâà ð³çíèõ îðãàí³çà-
ö³éíî-ïðàâîâèõ ôîðì âëàñíîñò³ é îáñÿ-
ã³â âèðîáíèöòâà, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü òîâà-
ðè, íàäàþòü ïîñëóãè (çîêðåìà ³ ìåäè÷í³,
îçäîðîâ÷³, òóðèñòè÷í³, íàâ÷àëüí³, áóä³-
âåëüí³), íàðîäí³ óì³ëüö³ òà îêðåì³ ï³ä-
ïðèºìö³. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñ-
êàþòü ë³êàðñüêèõ ôîðì, òþòþíîâèõ âè-
ðîá³â, ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ÿê³ ì³ñòÿòü
ãåííîìîäèô³êîâàí³ ñêëàäîâ³, ùî ïåðåâè-
ùóþòü âñòàíîâëåí³ ó â³äïîâ³äíèõ çàêî-
íàõ òà íàö³îíàëüíèõ ñòàíäàðòàõ çíà÷åí-
íÿ, à òàêîæ áóäü-ÿêó ïðîäóêö³þ, ÿêà íå
â³äïîâ³äàº âèìîãàì ÷èííèõ òåõí³÷íèõ
ðåãëàìåíò³â. Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿ òà Óêðìåòðòåñòñòàíäàðò çàïðî-
øóþòü óñ³ ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìñòâà äî ñï³â-
ïðàö³ â ðàìêàõ ïðîãðàìè "100 êðàùèõ òî-
âàð³â Óêðà¿íè — 2009".

Êîíêóðñ "100 êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè"
2008 ðîêó ïðîäåìîíñòðóâàâ íåäîñòàòíþ
óâàãó äî öüîãî çàõîäó ç áîêó êåð³âíèö-
òâà äåðæàâè, ïðîô³ëüíèõ ì³í³ñòåðñòâ, ùî
ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ ñòàòóñó êîíêóð-
ñó, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ íà âèêîíàííÿ óðÿ-
äîâèõ ïîñòàíîâ òà ðîçïîðÿäæåíü, à òà-
êîæ âçÿòèé ï³ä ïàòðîíàò Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè. Äëÿ âèðîáíèöòâà ÿê³ñíî¿ òà áåç-
ïå÷íî¿ ïðîäóêö³¿ â³ò÷èçíÿíèì ï³äïðèºì-
ñòâàì âêðàé ïîòð³áíà â³äïîâ³äíà çàêîíî-
äàâ÷à ï³äòðèìêà, ÿê ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ
ñâ³òó. Òàê, êåð³âíèöòâî Êèòàþ ï³øëî íà-
çóñòð³÷ ñâî¿é òåêñòèëüí³é ïðîìèñëîâî-
ñò³, íàäàâøè ãàëóç³ áåçïðîöåíòíó ïîçè-
êó íà ö³ëèõ 10 ðîê³â! Ó Ôðàíö³¿ óõâàëå-
íî çàêîí, çà ÿêèì 60 % òîâàð³â, ÿê³ òàì
ðåàë³çóþòü, ïîâèíí³ áóòè â³ò÷èçíÿíîãî

âèðîáíèöòâà. Â ²íä³¿ ïåðåäáà÷åíî êðè-
ì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äðîáêó
ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â, ó Êàçàõñòàí³ âèäà-
íî óêàç, çã³äíî ç ÿêèì ï³äïðèºìñòâàì,
ùî âïðîâàäèëè â ñåáå ñèñòåìó ìåíå-

äæìåíòó ÿêîñò³ çà ì³æíàðîäíèìè ñòàí-
äàðòàìè ISO ñåð³¿ 9000 (ùî º îäí³ºþ ç
óìîâ ïðèçîâîãî ì³ñöÿ ó Âñåóêðà¿íñüêî-
ìó êîíêóðñ³ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿), äåðæàâà
êîìïåíñóº 50 % âèòðàò

Êðèçà ÿêîñò³ íå ïåðåøêîäà
Êè¿âñüê³ ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü áåçïëàòíî âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ 
“100 êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè”

Ñòðèâîæåí³ áàòüêè âæå íå çíà-
þòü, äî ÿêèõ ñòðóêòóð çâåðòàòè-
ñÿ, áî ïðàâäè ïîêè ùî çíàéòè íå
ìîæóòü í³äå. Âîíè ïåðåêîíàí³,
ùî â ì³ñöåâèõ â³ää³ëàõ ì³ë³ö³¿
âèííèõ îáèðàëè çà ïðèíöèïîì
íåçàìîæíîñò³. Íå äîïîìîãëî ì³-
ñÿ÷íå ï³êåòóâàííÿ Ãåíåðàëüíî¿
ïðîêóðàòóðè, îñîáèñò³ ïðèéîìè
â ì³í³ñòðà ÌÂÑ Þð³ÿ Ëóöåíêà,

Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Îëåê-
ñàíäðà Ìåäâåäüêà, íå êàæó÷è âæå
ïðî îáëàñí³ ³íñòàíö³¿. Çàõèñíèê
îäíîãî ç ï³äñóäíèõ çâåðíóâñÿ íå-
ùîäàâíî äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó.

Êîæåí ³ç çààðåøòîâàíèõ õëîïö³â
ìàº ñâîþ ³ñòîð³þ. ² ïîïðè òå, ùî
³íêðèì³íóþòü ï³äñóäíèì æàõëèâèé
çëî÷èí — óáèâñòâî, äåòàë³ ñïðàâ
âàæêî íå íàçâàòè àáñóðäíèìè.

Îñü ùî ðîçïîâ³ëà ìåøêàíêà
Ãëóõîâà, ìàòè ï³äñóäíîãî Ðóñëà-
íà Ìîéñåºíêà, ïàí³ Í³íà.

— Ìîãî ñèíà çààðåøòóâàëè ÷å-
ðåç 35 äí³â ï³ñëÿ âáèâñòâà ä³â÷èí-
êè-îô³ö³àíòêè, â ÿêîìó éîãî é çâè-
íóâàòèëè. Ïðè÷îìó ÿ ïîáà÷èëà éî-
ãî àæ ÷åðåç 4 ì³ñÿö³ ï³ñëÿ çàòðè-
ìàííÿ. Âæå ïîò³ì Ðóñëàí ðîçïîâ³â,
ùî ñïî÷àòêó íå ïîãîäæóâàâñÿ áðà-
òè íà ñåáå âèíó, õî÷ îïåðàòèâíè-
êè áèëè éîãî â ãðóäè, ïî ðóêàõ. À
îò êîëè ïî÷àëè áèòè ïî íîãàõ, â³í
çëÿêàâñÿ, ùî ñòàíå ³íâàë³äîì, áî â
äèòèíñòâ³ âæå ìàâ çàãðîçó çàëèøè-
òèñÿ íåõîäÿ÷èì, ³ ï³äïèñàâ ç³çíàí-
íÿ. Ó òîìó ç³çíàíí³ âêàçóºòüñÿ àá-
ñóðäíèé ìîòèâ óáèâñòâà: í³áèòî
Ðóñëàí íàêèíóâñÿ íà ä³â÷èíó çà òå,
ùî âîíà îá³çâàëà éîãî ³ìïîòåíòîì.
Óñ³ ìàòåð³àëè ñë³äñòâà é åêñïåðòè-
çè òàê ñàìî íå äîâåëè ïðè÷åòíî-
ñò³ ìîãî ñèíà äî æåðòâè, à â³ä òèõ,
ÿê³ ìè õîò³ëè ïðîâåñòè äîäàòêîâî,
ñë³äñòâî â³äìîâèëîñÿ.

— ªâðîïåéñüêèé ñóä ó Ñòðàñ-
áóðç³, êóäè ìè çâåðíóëèñÿ, âæå

ïîðóøèâ ñïðàâó "Ðóñëàí Ìîéñå-
ºíêî ïðîòè Óêðà¿íè",— êàæå àä-
âîêàò þíàêà.— ² íàéïåðøå çâè-
íóâà÷åííÿ, ùî ìè éîãî âèñóâà-
ºìî,— öå íåäîòðèìàííÿ ïðàâ ëþ-
äèíè, òîáòî âèêîðèñòàííÿ òèõ ìå-
òîä³â, ÿê³ çàñòîñîâóþòü ñüîãîäí³
ï³ä ÷àñ ñë³äñòâà. Êð³ì òîãî, íàé-
á³ëüøà ïðîáëåìà â Óêðà¿í³ ïîëÿ-
ãàº íå ñò³ëüêè â íåäîñêîíàëîñò³ é
êîðóìïîâàíîñò³ ñóäîâî¿ âëàäè,
ñê³ëüêè ó íåïðîôåñ³îíàë³çì³ çà-
õèñíèõ îðãàí³çàö³é. Ó âñ³õ âèïàä-
êàõ, ïðî ÿê³ íèí³ ãîâîðèìî, àä-
âîêàòè ïðàöþâàëè äóæå ïîãàíî.

Òàêà ñàìà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ³ ç
æèòåëåì Øîñòêè Îëåêñàíäðîì
Âîñêîáîéíèêîì, ÿêîãî çààðåøòó-
âàëè çà ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ ïîâåð-
íåííÿ ç àðì³¿. Éîãî çâèíóâà÷óþòü
ó âáèâñòâ³ òðåíåðà ç ïëàâàííÿ.

— Æîäíîãî ñâ³äêà ÷è äîêàçó
âèíè ìîãî ñèíà íåìàº,— êàæå
ìàòè, ïàí³ ªôðîñèí³ÿ.— ªäèíå,
öå — ...ÿâêà ç ïîâèííîþ, òà é òóò
ìè ïðîñèëè ïðîâåñòè ñòèë³ñòè÷-
íó åêñïåðòèçó, îò ò³ëüêè ñóä íå

äîçâîëèâ. Ñüîãîäí³ ì³é ñèí íàçè-
âàº ïð³çâèùà òèõ ì³ë³ö³îíåð³â,
êîòð³ ÷åðåç ïîáèòòÿ çìóñèëè éî-
ãî ç³çíàòèñÿ â çëî÷èí³, ÿêîãî â³í
íå ñêîþâàâ. Ïîïðè â³äñóòí³ñòü
äîñòàòí³õ äîêàç³â, Ñàøó çàñóäè-
ëè ñïî÷àòêó äî ï’ÿòè, ïîò³ì äî
10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

— Òàêà ñàìà ñõåìà ïîâòîðþâà-
ëàñÿ ³ â Ðîìíàõ, ³ â ³íøèõ íàñå-
ëåíèõ ïóíêòàõ îáëàñò³,— íàãîëî-
øóº ïðàâîçàõèñíèê, î÷³ëüíèê îð-
ãàí³çàö³¿ ç çàõèñòó ïðàâ ä³òåé-ñè-
ð³ò òà íåçàìîæíèõ Îëåêñàíäð
Êðèâóëÿ.— Î÷åâèäíî, ùî ì³ë³ö³î-
íåðè ä³þòü çà øàáëîíîì: îáèðà-
þòü íåçàìîæíó æåðòâó, ÿêà íå
çìîæå â³äêóïèòèñÿ, ³ íàâ³øóþòü
íà íå¿ ñïðàâó. ×àñòî êàæóòü, ùî
ìè ñâîºþ áîðîòüáîþ õî÷åìî âè-
áèòè ÿêóñü ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ,
ïðîòå öå ñòðàøíî ÷óòè. ªäèíå,
÷îãî ìè âèìàãàºìî,— çâ³ëüíèòè
íåâèííèõ ä³òåé ç-ï³ä àðåøòó, íå
ëàìàòè ¿ì æèòòÿ, áî âñ³ì ¿ì ùîé-
íî âèïîâíèëîñÿ 20—25 ðîê³â. ² çà
öå ñòîÿòèìåìî äî îñòàííüîãî

Áàòüêè ä³òåé, ÿêèõ êàòóâàëè ì³ë³ö³îíåðè Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, øóêàþòü ïðàâäó 
ó ñòîëèö³

Ãîðå äî Êèºâà äîâåäå

Íåëÿ ÌÎÑÊÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

В мовах спад виробництва та
зниження е ономічно о потенці-
ал У раїни б ло прийнято не-
ле е рішення про доцільність
проведення в 2009 році 6- о
Все раїнсь о о он рс я ості
прод ції (товарів, робіт, по-
сл ) — "100 ращих товарів
У раїни". Це єдиний за альнона-
ціональний щорічний захід з дер-
жавним стат сом, що відб ваєть-
ся під патронатом Президента
У раїни. Мета прое т — орієнт -
вати раїнсь их споживачів на
прод цію вітчизняних виробни-
ів та дома атися то о, щоб
б дь-я ій частині світ бренд
"Зроблено в У раїні" б в зна ом
неодмінно висо ої я ості та а-
рант вав відповідність міжнарод-
ним стандартам.

Îêñàíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Непрофесіоналізм і відверте пор шення за онів є, на
жаль, однією з озна роботи вітчизняних правоохорон-
них ор анів. Часто лише роз олос та втр чання ро-
мадсь ості є єдиним засобом захист від міліцейсь о-
о свавілля. На захист с спільства сподіваються і бать-
и юна ів із С мщини, я і опинилися під арештом за
звин ваченням вбивствах без фа тичних до азів ви-
ни. Єдиний ар мент правоохоронних ор анів — зізнан-
ня, я е вчорашні діти написали після фізичних і психо-
ло ічних зн щань. Та ою є позиція бать ів зас джених,
я і зверн лися по допомо до столичної преси.
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Äìèòðî ÄÆÀÍÃ²ÐÎÂ: “Òåëåâ³ç³éíèé
æóðíàë³ñò ìàº áóòè âèòðèâàëèì
òà ïî³íôîðìîâàíèì”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒÐÊ “Êè¿â” ïðî ñïåöèô³êó 
òåëåáà÷åííÿ, ïîë³òèêó êàíàëó òà íîâ³ ïåðåäà÷³
У ризовий для ба атьох медіа час
теле анал “Київ” втрим є рейтин-
и та професійних ж рналістів, ще
й зап стив іль а нових про рам
власно о виробництва. Про осо-
бливості своєї роботи, вимо и до
телевізійни ів та наповнення ана-
л “Хрещати ” по оворив з ене-
ральним дире тором теле анал
“Київ” Дмитром Джан іровим.

— Âè î÷îëþºòå êàíàë “Êè¿â” ìàéæå äâà ðî-
êè. Íà âàøó äóìêó, ÿê³ ÿêîñò³ ïîâèíåí ìàòè
êåð³âíèê êàíàëó?

— Êåð³âíèê êàíàëó ïîâèíåí áóòè áåçæà-
ë³ñíèì. ß ùå íå ïîâíîþ ì³ðîþ öþ ÿê³ñòü ó
ñîá³ âèðîáèâ. Ñêàæó, ÷îìó. ßê ó áóäü-ÿêî-
ìó ñêëàäíîìó òâîð÷îìó ïðîöåñ³ âèðîáíèö-
òâà â òåëåáà÷åíí³ çàä³ÿíî áàãàòî ëþäåé. À
òàì äå º òâîð÷³ñòü, ç’ÿâëÿºòüñÿ áàãàòî “ïðè-
ëèïàë”, ëåäàð³â òà ³íøèõ îñ³á, ÿê³ çàéâ³ â
öüîìó ïðîöåñ³. Çà çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ áàëàñòó
íàâ³òü âåëèê³ êðåéñåðè âòðà÷àþòü øâèäê³ñòü.
Äóæå ÷àñòî ö³ ïðàö³âíèêè äîâîë³ íåïîãàí³
ëþäè, àëå íåïîòð³áí³. Äî òîãî æ âîíè äåìîí-
ñòðóþòü ³íøèì, ùî ìîæíà ïðàöþâàòè íå íà
ïîâíó ñèëó. Ïðàö³âíèêè áóäü-ÿêîãî êîëåê-
òèâó ïðàãíóòü äî äâîõ êàòåãîð³é: öå á³éö³ òà
ìàðîäåðè. Áîºöü ëåãêî ñòàº ìàðîäåðîì, àëå
ìàðîäåð í³êîëè íå ñòàíå á³éöåì. Òîæ áåç-
æàë³ñí³ñòü — îäèí ³ç âàæëèâèõ åëåìåíò³â
ïðîôåñ³îíàë³çìó êåð³âíèêà. Âîíà äàº çìîãó
îö³íèòè, õòî ñïðàâä³ ïðàöþº. Íàâ³òü â ÷àñè
êðèçè ìè âòðèìàëè çàðîá³òíó ïëàòíþ ïðî-
â³äíèì æóðíàë³ñòàì ôàêòè÷íî íà òîìó æ ð³â-
í³. Ê³ñòÿê êîëåêòèâó âòðàòèâ ëèøå 5—10 â³ä-
ñîòê³â ïëàòí³ çà ðàõóíîê çâ³ëüíåííÿ íåïî-
òð³áíèõ ëþäåé. Ï³äñóìîâóþ÷è ðåçóëüòàòè
ðîáîòè çà äâà ðîêè, öå, ìàáóòü, ãîëîâíå äî-
ñÿãíåííÿ. Çâ³ñíî, äëÿ êåð³âíèêà âàæëèâå ðî-
çóì³ííÿ âèðîáíè÷îãî òåëåâ³ç³éíîãî ïðîöåñó,
â ÿêîìó ÿ ðîçáèðàâñÿ ïåðøèé ð³ê. Àäæå äî
òîãî ïðàöþâàâ ÿê ñöåíàðèñò, âåäó÷èé ÷è
êîíñóëüòàíò ³ íå ìàâ ÷³òêîãî óÿâëåííÿ.

— Ñâîþ êàð’ºðó â ìàñ-ìåä³à âè ïî÷èíàëè ÿê
ãàçåòíèé æóðíàë³ñò. Ó ÷îìó áà÷èòå â³äì³íí³ñòü
ôîðìàò³â ãàçåòè ³ òåëåáà÷åííÿ? Ùî âàì á³ëü-
øå ïîäîáàºòüñÿ?

— Â³äì³íí³ñòü òàêà æ ñóòòºâà, ÿê ì³æ ôëî-
ðîþ òà ôàóíîþ. Çâ³ñíî, òåëåáà÷åííÿ — öå
çîâñ³ì ³íøèé ðèòì, ³íøå æèòòÿ. Ìåí³ áëèæ-
÷èé ãàçåòíèé æàíð, òîìó ùî òåëåáà÷åííÿ
ôàêòè÷íî âáèâàº àíàë³òèêó. Íàâ³òü ò³ ïðî-
ãðàìè, ÿê³ ââàæàþòü àíàë³òè÷íèìè, íàñïðàâ-
ä³ º ìàí³ïóëþâàííÿì êàðòèíêîþ òà ïñåâäî-
ãðîìàäÿíñüêîþ ïîçèö³ºþ àâòîðà. Òåëåáà÷åí-
íÿ çíèùóº àíàë³òèêó, à ïîò³ì ï³äì³íþº. Äðó-
êîâàí³ ÇÌ² äîçâîëÿþòü ñîá³ àíàë³òèêó. Öå
äóæå âàæëèâî, îñîáëèâî â íàø³é êðà¿í³, äå
òîê-øîó ïîâí³ñòþ çðóéíóâàëè áóäü-ÿê³ ðîç-
äóìè. Âñå ïåðåòâîðþºòüñÿ íà êàðòèíêó, åìî-
ö³éíå ñïðèéíÿòòÿ, ÿêå ïðèòóïëþº ñâ³äîì³ñòü.
Çâ³ñíî, íà òåëåáà÷åíí³ º ùå æàíð íîâèí.
Íàø êàíàë — ÷åìï³îí ñâ³òó ç³ ñòîëè÷íèõ
íîâèí.

— ßêèõ ïðîãðàì, íà âàøó äóìêó, áðàêóº íà
òåëåáà÷åíí³?

— Ñïîê³éíî¿ âå÷³ðíüî¿ ðîçìîâè, äèñêóñ³¿,
àíàë³òèêè áåç âèïèíàííÿ ïñåâäîãðîìàäÿí-
ñüêî¿ ïîçèö³¿. Áðàêóº íîðìàëüíîãî ëþäñüêî-
ãî ñï³ëêóâàííÿ. Êèïëÿòü ïñåâäîïðèñòðàñò³,
ïñåâäîåìîö³¿ ³ ïñåâäîâèð³øóþòüñÿ ïñåâäî-
ïðîáëåìè. Ùîäî òåìàòèêè, òî íå âèñòà÷àº
äâîõ êðàéíîù³â: ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ð³â-
íÿ òà ô³ëîñîôñüêèõ ïðîãðàì. Íàïðèêëàä, º
ïðîãðàìè ðîñ³éñüêîãî æóðíàë³ñòà Ãîðäîíà
íà ÍÒÂ, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ôîðìàò³ ñïîê³é-
íî¿ ðîçìîâè ç åêîíîì³ñòàìè, ô³ëîñîôàìè,
êóëüòóðîëîãàìè. Áåñ³äè, ùî ï³äíîñÿòü ì³ñ-
öå ëþäèíè ó ñâ³ò³, â Óêðà¿í³, â ðåã³îíàõ,—
öüîãî âêðàé áðàêóº.

— ßê³ âèìîãè ñòàâèòü ñó÷àñí³ñòü äî òåëåâ³-
ç³éíîãî æóðíàë³ñòà?

— Íàñàìïåðåä æóðíàë³ñò ìàº áóòè âèòðè-
âàëèì. Äàë³, õî÷ ÿê öå ïàðàäîêñàëüíî, ïî-
³íôîðìîâàíèì. Â³í ïîâèíåí â ðîáî÷èé ÷àñ,
â³ëüíèé â³ä âè¿çä³â, â³äñòåæóâàòè íîâèíè â
ìàñ-ìåä³à, íå âèëàçèòè ç ³íôîðìàö³éíèõ
ñòð³÷îê òà çíàòè âñ³ íàéâàæëèâ³ø³ íîâèíè.
Â êîæíîãî æóðíàë³ñòà ìàº áóòè ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â íüþçìåéêåð³â, ÿê³ ìîæóòü íàäàòè íî-
âó ³íôîðìàö³þ. Â³í ïîâèíåí îñîáèñòî âåñ-
òè ê³ëüêà äåñÿòê³â òåì — â³ä ñòàíó êàíàë³-
çàö³¿, îçåëåíåííÿ äî áóäèíê³â äëÿ ³íâàë³ä³â
òà çàêóï³âë³ ìàðøðóòîê, ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêò³â. ² âîäíî÷àñ áóòè ãîòîâèì âè¿õàòè íà
áóäü-ÿêó ïîä³þ. Öå âñå ³ íàçèâàºòüñÿ ïðî-
ôåñ³îíàë³çìîì. ² çâ³ñíî æ, òðåáà âì³òè ïî-
äàòè ³íôîðìàö³þ çà çàêîíàìè òåëåâ³ç³éíîãî
æàíðó â äîâîë³ êîðîòêîìó ñþæåò³. Çàçíà÷ó,
ùî â íàñ íà êàíàë³ ïåðåâàæíî ïðàöþþòü
ä³â÷àòà, õëîïö³ ðèòìó ³íôîðìàö³éíî¿ ñëóæ-
áè íå âèòðèìóþòü.

— ßêà ïîë³òèêà íà êàíàë³? Íà ùî ðîáèòå
ñòàâêó?

— Â óìîâàõ êðèçè äåíü ó íàñ ïîä³ëÿºòüñÿ
íà äâ³ ÷àñòèíè: âå÷³ðí³é ïðàéì òà ðåøòà ÷à-
ñó. Çðàíêó ìè ïîâòîðþºìî âå÷³ðí³ ïðîãðà-
ìè, ïîêàçóºìî íîâèíè. Äî âå÷³ðíüîãî ïðàé-
ìó ÷àñ â³ääàºìî íà ïðîãðàìè, çà ÿê³ íàì
ïëàòÿòü, — ïðî çäîðîâ’ÿ, òåëåìàãàçèíè, ³ã-
ðîâ³ òà ³íòåðàêòèâí³ ïðîãðàìè. Íàøîãî ãëÿ-
äà÷à ìè çóì³ëè âòðèìàòè çàâäÿêè ãàðíîìó
ðåéòèíãó íîâèí, ñåð³àëàì ³ âëàñíèì ïðîäóê-
òàì. Ñòðèæíåì ìè çàïóñòèëè êîðåéñüêèé
òåëåñåð³àë “Ïåðëèíà ç ïàëàöó”. Òåïåð âçÿ-
ëèñÿ çì³öíþâàòè “ñóáîòó ³ íåä³ëþ”. Îêð³ì
êîíöåðò³â, áåðåìî íåïîãàí³ ô³ëüìè, íèí³ ïî-
êàçóºìî ñòð³÷êè ³òàë³éñüêèõ òà ³ñïàíñüêèõ
êëàñèê³â (ðåæèñåð³â Ôåëë³í³, Ïàçîë³í³ òà ³í-
øèõ). Íåâäîâç³ çàïóñòèìî ñåð³þ äîêóìåí-
òàëüíîãî ê³íî. Â óìîâàõ êðèçè îòðèìóºìî
ñòð³÷êè â îáì³í íà ðåêëàìíèé ÷àñ, ùî âè-
ã³äíî äëÿ îáîõ ñòîð³í.

— Ðîçêàæ³òü ïðî âàøó êîìàíäó òà íîâ³ ïðî-
ãðàìè, ùî ç’ÿâëÿþòüñÿ íà òåëåêàíàë³ “Êè¿â”.

— Ïðèéøëà ÷óäîâà êîìàíäà ðàçîì ç Àí-
äð³ºì Áåíêåíäîðôîì, ìîëîä³ õëîïö³ Äåíèñ
Çàìð³é òà ²âàí Ôðîëîâ. Â óìîâàõ êðèçè, êî-
ëè ð³çêî ñêîðîòèëîñÿ áþäæåòíå ô³íàíñó-
âàííÿ, ìè çìîãëè çá³ëüøèòè êîìåðö³éí³
äîõîäè, ùî äàº çìîãó âòðèìàòè ïðîôåñ³é-
íèõ æóðíàë³ñò³â. Íàì âäàëîñÿ â³äêðèòè
ê³ëüêà íîâèõ ïðîãðàì çà ðàõóíîê âíóòð³ø-
í³õ ðåçåðâ³â — öå ðîçâàæàëüíî-ìóçè÷íà
ïðîãðàìà “Ñàì ïðî ñåáå”, àíàë³òè÷íà ïðî-
ãðàìà ç ïîë³òîëîãîì Âàäèìîì Êàðàñüîâèì
“Ïî ñóò³” òà îãëÿä ñâ³òñüêîãî æèòòÿ “Êó-
ëóàðè”.

— Âàøèì ñåðéîçíèì çàõîïëåííÿì º øàõè.
×è äîïîìàãàº âîíî êåðóâàòè?

— Ìåí³ â æèòò³ äîïîìîãëè äâ³ ðå÷³ — äîá-
ðà ðàäÿíñüêà îñâ³òà ³ øàõè. Îáèäâ³ äàþòü
ìåí³ ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäàòè ïðîáëåìó êîì-
ïëåêñíî, à ðîçâ’çóâàòè êðîê çà êðîêîì, ðîç-
áèâàòè íà åòàïè. Øàõè äëÿ ìåíå — ùå é ÷ó-
äîâå äîçâ³ëëÿ, à ç òóðí³ð³â ³íîä³ ïðèíîøó
íàâ³òü ãðîøîâ³ ïðèçè. Àëå çíà÷íî á³ëüøå
âèòðà÷àþ íà îðãàí³çàö³þ øàõîâèõ òóðí³ð³â,
íà äîïîìîãó øàõ³ñòàì.

— Ó 2006 ðîö³ âè âèäàëè ðîìàí “²ì³äæìåé-
êåð ç Ìîñêâè”. Íàä ÷èì ïðàöþºòå òåïåð?

— Íà æàëü, íèí³ í³ íà ùî íå âèñòà÷àº ÷à-
ñó. ª çàäóì íàïèñàòè ïðîäîâæåííÿ “²ì³äæ-
ìåéêåðà ç Ìîñêâè” — “Ëîá³ñò” — êíèæêó
ïðî ëîá³ñòñüêó ä³ÿëüí³ñòü â ñàòèðè÷íî-³ðî-
í³÷í³é ôîðì³, ÿêà îäíî÷àñíî áóëà á àáåòêîþ
äëÿ çàìîâíèê³â òà âèêîíàâö³â. Ç Äìèòðîì
Âèäð³íèì çàäóìàëè ö³êàâó ï’ºñó. Õî÷ó íà-
ïèñàòè ³ åêîíîì³÷íó êíèæêó, ³ øàõîâó —
äëÿ øàõ³ñò³â ç ÷åòâåðòîãî äî äðóãîãî ðîçðÿ-
ä³â. Àëå ÷àñó îáìàëü. ²äåé áàãàòî, ñïîê³éíî
äàðóþ ¿õ, áî ââàæàþ, ùî ïðèäóìàþ ùîñü ³í-
øå

Розмовляла Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

ÒÐÊ “Êè¿â”
Íåä³ëÿ. 17 òðàâíÿ. 9:20
“Ñàì ïðî ñåáå”

¯¿ ï³ñí³ “×óºø, ìàìî”, “Ãàðíà
æ³íêà íåçàì³æíÿ”, “Ëþáîâ ÷àêëóí-
êà”, “Ì³é ãåíåðàë” áàãàòî ðîê³â ãð³-
þòü äóøó. Âîíà — â³äîìà ñï³âà÷êà,
õîðîøà ìàòè ³ ïðîñòî ÷àð³âíà æ³í-
êà. Ùîïðàâäà, òåëåêàíàëè îáä³ëÿ-
þòü óâàãîþ åñòðàäíèõ ç³ðîê ñòàð-
øîãî ïîêîë³ííÿ. ×è íàñïðàâä³ öå
òàê — äóìêàìè ïîä³ëèòüñÿ Àëëà
Êóäëàé — ãîñòÿ ïðîãðàìè “Ñàì ïðî
ñåáå” íà êàíàë³ “Êè¿â” ó íåä³ëþ î
9:20. À ùå íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà-
¿íè ðîçïîâ³ñòü âåäó÷³é Îêñàí³ Êîð-
í³é÷óê ïðî êóìåäí³ âèïàäêè, ÿê³
òðàïëÿþòüñÿ ï³ä ÷àñ ãàñòðîëåé

ÒÐÊ “Êè¿â”
Íåä³ëÿ. 17 òðàâíÿ. 19:50
“Êóëóàðè”

Ó ñâ³ò³ ç³ðîê ïîä³¿ çà ïîä³ÿìè!
Àëàí Áàäîºâ òåïåð íå ðóñÿâèé, à
ÿñêðàâî-ðóäîãî êîëüîðó, Âàñÿ Ôðî-
ëîâà ñòàëà ëèñîþ, à Â³ðà Áðåæíºâà
âçàãàë³ ïîòðàïèëà äî áîæåâ³ëüí³.
Àð³íà Äîìñê³ âëàøòîâóº ïðåçåíòà-
ö³þ íîâîãî êë³ïó, àëå ïåðåä öèì
ïðîäàëà âëàñíó êâàðòèðó, ùîá áó-
ëè ãðîø³ öåé êë³ï â³äçíÿòè. Íà âå-
÷³ðö³ áóäóòü Ìàêñèì Ïàïåðíèê,
Íåñòîð Øóôðè÷, ªãîð Áåíêåí-
äîðô, Ñâ³òëàíà Âîëüíîâà, Àíäðå
Òàí, ßíà Êëî÷êîâà, Îëåêñàíäð Ïî-
íîìàðüîâ — âîíè ³ âèð³øàòü ÷è âàð-
òèé êë³ï êâàðòèðè ìîëîäî¿ ñï³âà÷-
êè. Âñå öå íå ïðîïóñò³òü ó íåä³ëþ,
17 òðàâíÿ, î 19.50 íà ÒÐÊ “Êè¿â”

ÒÐÊ “Êè¿â”
Íåä³ëÿ. 17 òðàâíÿ. 21:00
“Ïî ñóò³”

Ñåíñàö³éíà çàÿâà ãëàâè ÌÂÑ
Þð³ÿ Ëóöåíêà ïðî íàì³ð ï³òè ó â³ä-
ñòàâêó, ïîë³òè÷íèé ðîçãîëîñ íàâ-
êîëî ö³º¿ ïîä³¿. Ñêàíäàëüí³ â³äñòàâ-
êè — ÿê öå ðîáèòüñÿ ó ñâ³ò³? Íà òà-
ê³ òåìè ãîâîðèòèìóòü æóðíàë³ñò
Ðóñëàí Ïîë³ùóê òà ïîë³òîëîã Âà-
äèì Êàðàñüîâ â ³íôîðìàö³éíî-àíà-
ë³òè÷íîìó òèæíåâèêó “Ïî ñóò³” 17
òðàâíÿ íà êàíàë³ “Êè¿â” î 21:00

ÒÐÊ “Êè¿â”
Ùîïîíåä³ëêà. 20:15
“Âäàëà êàð’ºðà”

Â³äïîâ³äíî äî áàãàòî÷èñåëüíèõ
ïðîõàíü òåëåãëÿäà÷³â òåëåêàíàëó
“Êè¿â” ùîòèæíåâà ³íôîðìàö³éíî-
ï³çíàâàëüíà ïðîãðàìà “Âäàëà êàð’º-
ðà” â³äòåïåð âèõîäèòèìå ùîïîíå-
ä³ëêà î 20:15 ³ç ïîâòîðîì ó íåä³ëþ
î 14:30. Òåìîþ ÷åðãîâîãî âèïóñêó
ïðîãðàìè ñòàíå êàð’ºðà æ³íêè ó ÷î-
ëîâ³÷³é ïðîôåñ³¿. Íå ñåêðåò, ùî áó-
òè “çàë³çíîþ” á³çíåñ-ëåä³ ñüîãîäí³
íå ñò³ëüêè ïðåñòèæíî, ñê³ëüêè ïðè-
ðîäíî. Îäíàê ÷è ñïðàâä³ çäàòíà
ïðåêðàñíà ïîëîâèíà ëþäñòâà ñêëàñ-
òè ã³äíó êîíêóðåíö³þ ÷îëîâ³êàì ó
ïðîôåñ³ÿõ, ùî, çäàâàëîñÿ á, ï³ä-
âëàäí³ ëèøå ¿ì? Íèí³ âñå ÷àñò³øå
æ³íêè îïàíîâóþòü âèù³ ñëóæáîâ³ é
ñîö³àëüí³ ñõîäèíêè — ó ïîð³âíÿí-
í³ ç òèìè æ ÷îëîâ³êàìè. Òðàäèö³é-
íèé ãåíäåðíèé ðîçïîä³ë ïðàö³ âòðà-
÷àº ïîçèö³¿, éäå â ìèíóëå ³äåíòè-
ô³êàö³ÿ çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ. Íà-
øà ñó÷àñíèöÿ — âïåâíåíà, óñï³ø-
íà, õàðèçìàòè÷íà, ïðîôåñ³éíà, â³ä-
ïîâ³äàëüíà. ² âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ ìàº
÷èìàëî ïðèêëàä³â òàêèõ æ³íîê. Ñà-
ìå ïðî òå, ÷è ïðàâèëüíî âçàãàë³ ïî-
ä³ëÿòè ïðîôåñ³¿ íà ÷îëîâ³÷³ é æ³íî-
÷³, à òàêîæ ïðî òå, ÿêèìè ÿêîñòÿ-
ìè ³ íàâè÷êàìè ïîòð³áíî îâîëîä³-
òè äëÿ òîãî, ùîá äîñÿãòè óñï³õó ó
áóäü-ÿê³é ³ç íèõ, ³ ãîâîðèòèìóòü
ãîñò³ ÷åðãîâî¿ ïðîãðàìè “Âäàëà
êàð’ºðà”, ñåðåä ÿêèõ — íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ Ìàðèíà Ëóêà-
øèíà
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23.15 “Нез’ясовано, але факт”
0.35 “Вікна�Спорт”
0.45 Т/с “Вона написала

вбивство”

1�й канал ГРТ
6.00 Новини
6.05 Телеканал “Добрий ранок!”
9.00 Новини
9.15 Телеканал “Добрий ранок!”

11.00 “Малахов +”
12.00 Новини
12.15 “Модний вирок”
13.10 “Контрольна закупівля”
13.40 “Хочу знати”
14.00 Інші новини
14.30 “Зрозуміти. Простити”
15.00 Новини
15.20 Т/с “Принцеса цирку”
16.10 “Давай одружимося!”
17.10 “Федеральний суддя”
18.00 Новини
18.35 Т/с “Слід”
19.20 “Чекай мене”
20.05 Т/с “Жаркий лід”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Полювання на

Берію”
22.35 “Свої чужі діти”
23.35 “Познер”

0.35 Нічні новини
0.50 “Генії і лиходії”
1.20 “Детективи”
1.55 Х/ф “Любов зла”
3.10 “Давай одружимося!”
4.05 “Модний вирок”
5.00 Новини
5.05 Т/с “Принцеса цирку”

РТР�планета
5.00 “Добрий ранок, Росія!”
9.00 “Холодна війна. Суперагент

“Топаз”
9.50 “Вісті”.. Спорт

10.00 “Вісті”
10.30 “Вісті”. Москва
10.45 Т/с “Зимова вишня”
12.05 Т/с “Терміново в номер II”
13.00 “Вісті”
13.20 “Вісті”. Москва
13.35 “Вісті”.. Спорт
13.50 Т/с “Рідні люди”
14.40 “Суд йде”
15.30 Т/с “Кулагін і партнери”
16.00 “Вісті”
16.25 “Вісті”. Московська область
16.45 “Городок”
17.15 Т/с “Тримай мене

міцніше”
18.05 Т/с “Кармеліта”
19.00 “Вісті”
19.45 Т/с “Терміново в номер II”
20.35 “Городок”
21.25 “Суд йде”
22.15 Т/с “Кулагін і партнери”
22.50 “Вісті +”
23.05 Т/с “Зимова вишня”
23.55 “Холодна війна. Суперагент

“Топаз”
0.40 “Вісті”. Спорт
0.50 “Партитура життя”
1.30 “Городок”
1.55 Т/с “Рідні люди”
2.40 Т/с “Тримай мене

міцніше”
3.25 Т/с “Кармеліта”
4.10 “Городок”

НТВ�світ
5.00 “Сьогодні”
5.10 “Сьогодні ранком”
8.00 “Їмо вдома”
8.30 “Надзвичайна подія”
9.00 “Сьогодні”
9.25 “Щиросердне визнання”

10.00 “Програма максимум”
11.05 Д/с “Російські сенсації”
12.00 “Сьогодні”
12.35 “Кулінарний двобій”
13.30 “Квартирне питання”
14.30 “Надзвичайна подія”
15.00 “Сьогодні”
15.35 Т/с “Господарка долі”
16.30 Т/с “Ставка на життя”
17.30 “Таксі”
18.00 “Сьогодні”
18.35 “Надзвичайна подія”
19.10 “Година суду”. Справи сімейні
20.00 “Чесний понеділок”
20.55 Т/с “Маршрут”
22.00 “Сьогодні”
22.20 Т/с “Справа була

в Гаврилівці”
23.15 Т/с “Попкорн IV”

0.05 Т/с “Сталін. Live”
0.55 Т/с “Господарка долі”
1.45 “Надзвичайна подія”

ТVCI
7.15 “Настрій”
9.25 “Енциклопедія”
9.35 Т/с “Секунда до...”

10.30 “Події”
10.45 Х/ф “Справа була

в Пенькові”
12.15 Д/с “Дика природа Африки”
12.45 Т/с “Рідні люди”
13.30 “Події”
13.45 “Постскриптум”
14.45 “Репортер”
15.00 Т/с “Дружина Іуди”
15.45 Д/ф “Євгеній Моргунов. Під

маскою Бувалого”
16.30 “Події”
16.50 “Енциклопедія”
16.55 Т/с “Поліцейська

дільниця”
17.50 Д/ф “Укол парасолькою”
18.30 Т/с “Секунда до...”
19.30 “Події”
20.05 Т/с “Рідні люди”
20.50 “Тимчасово доступний”
21.45 Т/с “Сищики районного

масштабу II”
22.35 “Момент істини”
23.15 Х/ф “Виховання

жорстокості в жінок
і собак”

0.25 “Наша музика”

7.30 “Новини рRо”
8.00, 21.10 Д/с “Хіт�парад диких

тварин”
9.00, 17.05 Д/с “За сім морів”

10.15, 16.00 Д/с “Мисливці
і переслідувані”

11.30 “Рейс 24”
12.05 “Школа ремонту”
13.00 “Погляд у майбутнє”
15.00, 20.00 Д/с “Третя планета”
15.30, 4.30, 5.35 “24 години”. Життя
17.30 Д/с “Вигадливі світи”
18.30, 20.30, 23.10, 5.10 Інформ.

програма “24 години”
19.00, 23.40 Д/с “Хроніки

крокодила”
20.55, 23.25, 3.35, 5.25 Погода
21.00, 23.30 “24 години”. Бізнес
22.10 Д/с “Реальність або

фантастика”
0.15 “Знаки долі”
3.40 Д/с “Вічні джерела енергії”

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 “Дивися!”
7.00 Ранковий мультик
7.30, 19.30 Реаліті�шоу “Будинок 2”
8.30 М/с “Хіткліфф”
9.00, 0.00 “Дивись, хто прийшов!”
9.30, 21.00 “Звана вечеря”

10.30 “Формули успіху”
12.00 Т/с “Пригоди Конана”
13.00 “Давай одружимося”
14.00 М/с “Соник”
14.30 М/с “Цуцик�захисник”
15.00 М/с “Інспектор Гаджет”
15.30 М/с “Бридке каченя”
16.00 “Єралаш”
17.00 Т/с “Пригоди Конана”
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 Т/с “Поліція Маямі. Відділ

удач”
20.30 “Вечірній мультик”
22.00 Шоу “Вікна”
23.30 Реаліті�шоу “Будинок 2”

0.30 “Довідайся про своє
майбутнє”

1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30
“Семеро VJ”

2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00
“Сьоме небо”

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 2.15 “Час�Тайм”
6.15, 0.15, 3.40, 5.13 “Час

спорту”
6.25, 10.20, 13.20, 15.15, 18.35,

22.50, 2.30 “Погода на
курортах”

6.30 “Ранок з “П’ятим”
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 22.00,
0.00, 4.00, 5.00 “Час новин”

9.15, 22.15, 23.15, 5.20 “Бізнес�
час”

9.25, 12.20, 17.20, 21.50, 23.50,
3.50, 5.30 “Погода в Україні”

9.30, 0.25 “Автопілотні�новини”
9.45, 11.20, 16.10, 17.50, 19.20,

0.20, 4.25 “Погода у світі”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес�

конференції в прямому ефірі”
13.30, 14.35 “П’ятий елемент”
14.20 “Транспортний тиждень”
15.20, 16.15 Шоу “Майдан”
17.30, 4.35 “Територія закону”
18.20, 4.13 “Час економіки”
18.45 “Київський час”
19.25, 1.00 “Новий час”
21.00, 3.00 “Час”
22.25, 2.35, 5.35 “Велика політика”
23.00, 2.00 “Час новин”

0.35, 4.30 “Огляд преси”
0.40 “Ресторанні новини”

НТН
6.00 “Особистий погляд”
6.30 “Переможний голос

віруючого”
7.00 Х/ф “Вінчання зі смертю”
8.30 “Правда життя”
9.00 Т/с “CSI: місце злочину

Лас=Вегас”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “Лінія захисту”
13.00 Х/ф “Маля на мільйон

доларів”
15.40 Т/с “Відкрита книга”
17.05 Т/с “Секретний

фарватер”
18.25 “Агенти впливу”
19.00 “Свідок”
19.25 Х/ф “Акули”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “CSI: місце злочину

Лас=Вегас”
23.00 Т/с “Закон і порядок”

0.00 “Свідок”
0.30 Т/с “Комісар Мегрэ”
1.30 Т/с “Типові англійські

вбивства”
2.30 “Свідок”
2.55 “Особистий погляд”
5.10 “Свідок”
5.35 “Легенди бандитської Одеси”

СТБ
6.25 Т/с “Грейс у вогні”
6.50 “Вікна�Новини”
7.00 “Бізнес +”
7.05 Т/с “Вона написала

вбивство”
8.00 “Вікна�Новини”
8.10 “Бізнес +”
8.15 Х/ф “Таємниця вовчої

пащі”
10.55 Х/ф “Кур’єр”
12.50 Х/ф “Три плюс два”
14.40 Х/ф “Ти зверху, я знизу”
16.40 Х/ф “Білий паровоз”
18.00 “Вікна�Новини”
18.10 Т/с “Доктор Хаус”
19.10 “У пошуках істини”
20.10 “Російські сенсації”
21.30 Т/с “Кулагін і партнери”
22.00 “Вікна�Новини”
22.20 Т/с “Доктор Хаус”

21.30 Т/с “1941”
22.20 Д/ф “Місяць. Секретна зона”
23.20 Х/ф “Багряні ріки”

1.30 Подробиці
2.00 Д/ф “Докопатися до правди”
2.40 Т/с “Лас=Вегас”
3.20 Х/ф “Багряні ріки”
5.00 Ключовий момент

Україна
6.00 Мультфільми
6.30 Події
6.45 Погода
6.50 “Критична точка”
7.30 “Срібний апельсин”
8.05 “Зірки гумору”
9.00 Т/с “Безмовний свідок II”

10.00 Життєві сенсації
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с “Один раз буде

любов”
13.00 “Дві зірки”
15.15 Т/с “Звіробій”
16.10 “Федеральний суддя”
17.00 “Події”
17.25 “Спортивні події”
17.30 Погода
17.35 “Критична крапка”
18.10 Т/с “Один раз буде

любов”
19.00 “Події”
19.25 “Спортивні події”
19.30 “Шустер Live”
20.20 Т/с “Звіробій”
21.15 Х/ф “Таксі 3”
23.00 Х/ф “Чумові боти”

1.00 Т/с “Чаклунка”
2.00 “Зірки гумору”
3.00 “Критична точка”
3.30 Події
3.50 Спортивні події
3.55 Погода
4.00 Х/ф “Усе життя перед її

очима”
5.30 Мультфільми

Новий канал
5.20 Т/с “ДІБДР і т.д.”
6.05 Т/с “Солдати”
6.50 “Підйом”
6.55 Т/с “Друзі”
7.10 “Підйом”
7.30 Погода
7.35 “Підйом”
8.30 Погода
8.40 “Підйом”
9.00 Х/ф “Тремтіння землі 4.

Легенда починається”
11.05 Т/с “Кадети”
12.10 Т/с “Щасливі разом”
13.30 Репортер
13.35 М/с “Шаггі і Скубі�Ду ключ

знайдуть”
13.55 М/с “Ульотні сновиди”
14.20 Teen Time
14.25 Т/с “Ханна Монтана”
14.50 Т/с “Друзі”
15.45 Teen Time
15.50 Т/с “Ранетки”
16.55 Т/с “Щасливі разом”
17.55 Т/с “Моя прекрасна

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

нянька”
22.20 Т/с “Щасливі разом”
23.20 Т/с “Запеклі

домогосподарки”
0.30 Репортер
0.45 Спортрепортер
0.50 Погода
0.55 Служба розшуку дітей
1.00 Х/ф “Мандоліна капітана

Кореллі”
3.00 Т/с “Ксена — принцеса

воїн”
3.40 Зона ночі

ICTV
5.25 Служба розшуку дітей
5.30 “Факти тижня”
6.10 Ділові “Факти”
6.15 Погода
6.25 Триста секунд
6.30 “Світанок”
6.55 Т/с “Леся плюс Рома”
7.45 “Факти”. Ранок
7.50 Ділові “Факти”
7.55 Спорт
8.00 Погода
8.05 “Каламбур”
8.35 Триста секунд
8.45 “Факти”. Ранок
8.55 Спорт
9.00 Погода
9.05 Х/ф “Хоробре серце”

12.45 “Факти”. День
12.55 Спорт
13.00 “Козирне життя”
13.40 Х/ф “Безстрашний”
15.55 “Про�Zікаве.ua”
16.30 Т/с “Гончі”
17.35 Т/с “Опера. Хроніки

забійного відділу II”
18.45 “Факти”. Вечір
19.10 Спорт
19.25 “Надзвичайні новини”
19.55 Т/с “Ливарний, 4”
21.00 Т/с “Третього не дано”
22.05 “Воля слова”

1.10 Спорт
1.15 Погода
1.20 “Грошовий дощ”
2.50 “Факти”
3.20 Погода
3.25 “Кримінальні історії”
3.55 “Воля слова”

ТОНІС
6.00 Клуб “700”
6.25 Д/с “Як це робиться?”
6.40, 7.45 “РRосім’ю”
7.00 “24 години”. Світ
7.15, 18.40, 4.55 “Сильні світу

цього”

КИЇВ
6.00 “Ріпка�тб”
6.25 Музична програма
6.50 Міська варта
7.00 “По суті”
7.30 Автофайли
7.35 Як на долоні
7.40 Ранкова гімнастика
7.50 Економічний вісник
8.00 Новини. Спорт. Щотижневик
8.20 Улюблена робота
8.30 Полігон
9.00 Будинок живих історій
9.25 Телешанс

10.50 Новини ПРО
11.00 Церква “Посольство Боже”
11.30 Музична програма
12.00 Телешанс
14.00 У гостях у Д. Гордона
15.00 Новини
15.10 Т/с “Шторм”
16.05 Актуально�насущно
16.20 Музична програма
16.55 Бізнес�ситуація
17.00 Новини
17.15 Гаряча лінія “102”
17.55 Бізнес�ситуація
18.00 У центрі уваги
18.25 Бізнес�ситуація
19.00 Суспільні слухання
20.00 Бізнес�ситуація
20.05 Міська варта
20.15 Вдала кар’єра
21.00 Новини
21.25 У гостях у Д. Гордона
22.25 Вечірня кава
23.00 Новини
23.10 Прес ревю
23.15 Медицина
23.25 Як на долоні
23.30 Телешанс

1.00 Новини ПРО
1.10 Chatrix

УТ�1. ЕРА
6.00 Добрий ранок, Україно!
6.05 Православний календар
6.10, 7.00, 8.00 Новини
6.15, 7.10, 8.10 Спорт
6.20 Аграрна країна
6.25, 7.20, 8.30 Погода
6.30, 7.25, 8.35 Події очима

майбутнього
6.55, 7.55 Кредит довіри
7.15 Ера бізнесу
7.30 Рейтингова панорама
7.45 Ера здоров’я
8.15 Енергопанорама
8.40 Ранкові поради
9.05 Новини
9.15 Діловий світ
9.25 Погода
9.35 Експерти дозвілля

10.10 Вихідні по�українськи
10.30 Хто в будинку хазяїн?
11.00 Життя продовжується..
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.25 Український вимір
13.05 Д/ф “Хранитель. У кожнім

серці своя є любов”
13.55 Книга.ua
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.15 Діловий світ
15.25 Погода
15.30 Д/с “Особи Європи”
16.00 Індиго
16.30 Д/с “Небезпека під водою”
17.25 Вікно в Америку
17.50 Ситуація

18.00 Новини
18.15 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.40 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Попередження
21.00 Новини
21.30 Діловий світ
21.45 Світ спорту
22.00 Погода
22.15 “Далі буде...”
22.55 “Лото Трійка”, “Кено”
23.00, 0.00 “Підсумки”
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Д/ф “Наркоманія виліковна”
23.45 “Шлях до святині”

0.15 Інтерактивний проект
1.20 Служба розшуку дітей
1.30 Д/с “Небезпека під водою”
2.25 Точка зору
2.55 Служба розшуку дітей
3.00 Життя продовжується...
3.50 Ситуація

1+1
6.15 Т/с “Циганське серце”
7.00 ТСН
7.05 Д/ф “Акули”
9.00 ТСН
9.20 Т/с “Руда”

10.25 Т/с “Повернення
Мухтара”

11.25 Т/с “Циганське серце”
12.25 Т/с “Зірка епохи”
13.30 Т/с “Район Мелроуз”
14.40 6 кадрів
15.05 Криве дзеркало
17.00 ТСН
17.20 Т/с “Любов — не те, що

здається”
18.20 Т/с “Життя, якого не

було”
19.25 Погода
19.30 ТСН
20.15 Т/с “Руда”
21.15 Т/с “Любов — не те, що

здається”
22.30 ТСН
23.00 Проспорт
23.05 Т/с “Секс і місто”
23.50 Т/с “Іван Подушкін.

Джентльмен розшуку”
0.50 “Документ”
1.50 Т/с “Секс і місто”
2.25 “ТСН”
2.50 Т/с “Циганське серце”
3.40 Т/с “Іван Подушкін.

Джентльмен розшуку”
4.30 Документ
5.30 ТСН

ІНТЕР
6.10 Д/ф “Докопатися до правди”
7.00 Новини
7.10 Ранок з “Інтером”
8.00 Новини
8.10 Ранок з “Інтером”
9.00 Новини
9.10 Т/с “Сільська комедія”

10.10 Т/с “Обручка”
11.00 Т/с “Територія краси”
12.00 Новини
12.10 Місце зустрічі
14.00 Х/ф “Незакінчений урок”
15.40 Х/ф “Можна, я зватиму

тебе мамою?”
17.25 Новини
17.40 “Чекай мене”
19.00 Т/с “Територія краси”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Обручка”

15.40 IHTEP

МОЖНА, Я ЗВАТИМУ ТЕБЕ
МАМОЮ? 

Режисер: А. Шикін.
У ролях: А. Ковальчук, Б. Хвошнянський, А. Клемантович.

Подруга популярного шоумена Олексiя Рощина, вiдома письменниця
Дарина Семенова вiдрiзняється дещо навiженим характером i схильна
до несподiваних екстравагантних вчинкiв. Так, одного дня, нiкого не
попередивши, вона кидає все i, накупивши продуктiв на мiсяць вперед,
вiдправляється в село, де дотепер зберiгся старий будинок її бабусi, у
якої в дитинствi вона проводила кожне лiто...

16.40 СТБ

БIЛИЙ ПАРОВОЗ
Режисер: П. Снiсаренко.

У ролях: В. Сiмонов, С. Юшкевич, А. Панiна, М. Звонарьова.
Колись Олег i Вася були шкiльними друзями. Потiм надовго втратили
один одного з виду i ненароком зустрiлися. Олег зробив блискучу
кар`єру і досяг в життi всього, чого хотiв, а зараз йому дещо нудно. До
дружини, з якою прожив п`ятнадцять рокiв, вiн повнiстю байдужий...

19.25 НТН

АКУЛИ
Режисер: Б. Мiсiоровскi.

У ролях: К. Ван Дьєн, Е. Хадсон, Б. Мiтчем.
Пригоди. Приморське мiстечко охоплене жахом. Кожен, хто виходить в
море, пiддає себе небезпецi нападу акул)вбивць. Туристи в панiцi,
мiсцеве населення вважає пiдводних хижакiв посланцями диявола.
Останньою жертвою став фахiвець Морського Дослiдницького Центру,
викрадений невiдомими людьми i згодований акулам...
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1.00 25�а година. “Події”
1.30 “Нічого особистого”
2.10 Т/с “Поліцейська

дільниця”
3.00 Т/с “Секунда до...”
3.50 Д/с “Дика природа Африки”
4.15 Т/с “Сищики районного

масштабу II”
5.00 “Popcorn�TV”
5.30 “Історія російських царів”
6.10 Т/с “Дружина Іуди”

КДР ТРК
7.50, 10.20, 11.50, 15.50, 18.30,

20.00 Мультфільми
8.10, 19.30 Експокур’єр
8.20 Д/ф “А. Вертинський”
8.35 “Пісенний вернісаж”
9.25, 14.50, 15.10, 16.40, 18.55,

21.30 Служба розшуку дітей
9.30 “Крихта”
9.45 Музичні діалоги

10.30 Театральний Київ
11.00 Зустріч у вітальні 

ім. І. Козловського
12.00, 16.00, 19.00, 23.40

“За київським часом”
12.10 Вищий пілотаж
12.30 М/с “Пригоди Робіка”
12.55 “Оплески, оплески ...”
13.25 Подорож планетою Земля
13.55, 14.55 Х/ф “Сад

Гетсиманський”
16.20 Великі секрети
16.45 “Шлягер” представляє..
17.45, 21.35 Місце зустрічі —

Хрещатик, 26
18.40 “Крихта”
19.20 Історія однієї картини
19.40 Вищий пілотаж
20.30 “Час країни”
21.00 “По суті”
22.05 “Кольорова екскурсія”
22.20 Х/ф “Сад Гетсиманський”
23.15 Вітер подорожей

Enter�фільм
6.00 “Мультконцерт”
6.30, 8.55 Х/ф “Капітан

Фракасс”
8.25, 11.30, 17.15, 23.20 “SMS�

голосування”
10.50, 17.50, 23.40 “Саундтреки”
11.45, 14.15, 17.00 “Вітрина�ТБ”
12.30, 15.20 Х/ф “Даурія”
14.40 “Кіноляпи”
18.15 Х/ф “Крах інженера

Гаріна”
21.00 “5 новин про кіно”
21.30 Х/ф “Убивство після

півночі”
0.20 Х/ф “Крамничка”=

крамнички=ослінчики=
грубки=крамнички”

2.20 Х/ф “Дівчина
з характером”

3.40 Х/ф “По щучому
велінню”

К1
7.00 “Екіпаж”
7.40 “Аполло�13. Історія з перших

уст”
8.45 Х/ф “Справа була

в Пенькові”
10.50 Х/ф “Розум і почуття”
13.45 Х/ф “Єдиному, до

запитання”
15.50 “Городок”
16.15 “Вечірній квартал. Історія

успіху”
18.10 Т/с “Кобра. Антитерор”
19.10 “Один день. Новини”
19.25 Т/с “Солдати”
21.30 “Один день”
22.00 Х/ф “Валькірія”
23.45 “Один день. Спорт”

0.10 Х/ф “Ведмежий острів”
2.00 “Один день”
2.25 “Один репортаж”
3.10 “Один день. Спорт”
3.20 “Нічне життя”
6.10 “Аполло�13. Історія з перших

уст”

КІНО
6.00 Т/с “Бухта Доусона II”
6.50 “Кінорік”
6.55 Прогноз
7.00 М/с “Котпес”
7.30 М/с “Злюки�бобри”
8.00 М/с “Джиммі�Нейтрон”
8.25 Прогноз
8.30 “Шоу Бенні Хілла”
9.00 Х/ф “Поле навігатора”

10.30 Т/с “Гаррі і Хендерсони”

11.00 “Судові справи. Злочин
і покарання”

11.50 “Кінорік”
12.50 “Кіноляпи”
13.25 “Кінорік”
13.30 Прогноз
13.35 “Кінорік”
14.00 “Кіноманія”
15.00 Т/с “Гаррі і Хендерсони II”
15.30 Т/с “Сваха”
16.30 М/с “Котпес”
17.00 М/с “Джиммі�Нейтрон”
17.30 М/с “Злюки�бобри”
18.00 “Шоу Бенні Хілла”
18.30 Прогноз
18.35 “Судові справи. Злочин

і покарання”
19.25 “Кінорік”
19.30 Т/с “Амазонка Пітера

Бенчлі”
20.30 “Наша Раша”
21.30 Х/ф “Олігарх”

0.00 “Секс” з А. Чеховою
0.30 Х/ф “Чорне море 213”
2.00 “Секс” з А. Чеховою
2.30 Х/ф “Взвод”
4.40 Т/с “Бухта Доусона II”
5.25 “Кінорік”
5.30 “Book”
5.55 Прогноз

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Наш край .Спочатку було

Трипілля
6.25 Таланти твої, Україно
7.10, 17:00 Мультфільми
7.40 Вистава на телеекрані.”Іду за

край”
8.55 Громадянин Губенко
9.20 Любов і джаз
9.35 Місто сонця
9.50 Контрамарка. Вечір пам’яті

Марії Капніст
10.50 Діалог. Левко Лук’яненко —

Олесь Шевченко
11.20 Знайомий і незнайомий

Вячеслав Чорновіл
11.45 Портрет. Любов за гратами
12.15 Поетична сторінка. Григорій

Лютий
12.50 Православні співи

в Михайлівському соборі
13.15 Х/ф “Тримайся, козаче”
14.20 Стусове коло
15.40, 04.55 Ах, фестиваль
16.15, 00.30 Рими та пекторалі
16.45, 05.45 Гра долі.”Геній сміху”
17.40 Розповіді кримського вітру
17.50, 04.25 Визначні українці. Іван

Білик “Меч Арея і житіє
грішного Іоана”

18.20, 03.50 Колір натхнення
19.00, 00.00 Наш край. Судак
19.30, 03.30 Музеї України. Заповіт

Тараса Шевченка
19.50 Душа міста
20.05 Поетична сторінка. Олекса

Різників. “Двуструнний
інструмент”

20.15, 05.30 “…ще раз про Краків…”
20.30, 01.00 Дж. Верді “Аїда”.

Вистава Національної опери
України

23.00 RUN.Українська розгадка
ірландської таїни

MEГАСПОРТ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,

17.40, 19.55, 22.40
Мегафон. Спортивні 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. Світовий

тур. Етап у Китаєві. Жінки.
Півфінал

10.00, 23.00 Професійний бокс
11.30 Бої без правил
13.10 “Спортивна вікторина”
14.20 Red Bull Air Race 2009. США.

Гонка
16.40 “Неспортивне життя”
17.55 Баскетбол. Суперліга. Плей�

офф. Матч за 3�є місце
20.10 “Олімпійські файли в особах”
21.25 “Відверто про футбол”

1.00 Футбол. Кубок UEFA. “Лех” —
“Удинезе”

3.00 Легка атлетика. Гран�прі IAAF.
Швеція

5.00 KOTV News
5.30 Стрибки у воду. Гран�прі

Москви. Фінали

14—20 травня

ЛЕГКА ПОВЕДІНКА........................12.00, 13.40, 15.20, 20.40

РЕСТЛЕР..............................................................17.00, 19.00

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

14—27 травня

ПРИНЦ І Я: 

ВЕСІЛЬНА ПОДОРОЖ........13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00

У репертуарі можливі зміни



ВІВТОРОК
ТРАВЕНЬ 11119999

22.00 K1

СЕКС, БРЕХНЯ ТА ВIДЕО
Режисер: С. Содерберг.

У ролях: Дж. Спейдер, Е. МакДауелл, П. Геллахер.
Фiльм про холостяка Грема, який приїхав в гостi до однокурсника
Джона i фатальним чином увiйшов в життя самого Джона, його дружини
Енн i коханки Синтiї. Вiд Грема Енн дiзнається про його колекцiю
вiдеокасет, кожна з яких названа жiночим iм`ям. Проявивши
наполегливiсть, Енн дiзналася, що кожна касета мiстить сексуальну
сповiдь однiєї з жiнок, з якими спiлкувався Грем...

22.00 ICTV

ЗОМБI НА IМ`Я ШОН
Режисер: Е. Райт.

У ролях: С. Пег, К. Ешфiлд, Н. Фрост, Д. Моран.
Життя Шона схоже на нескiнченний, тужливий сон: нудна робота,
побутовi чвари з подружкою i проблеми з мамою. Єдина вiддушина
хлопця — мiсцева пивна, де вiн пiсля роботи “засiдає” зi своїм другом на
iм`я Ед...
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13.00 “…ще раз про Краків…”
13.15, Ах, фестиваль
13.50 Ю.Щербак.”Стіна”.

Моновистава Галини
Стефанової

15.00, 02.25 Пленер в Коктебелі
15.20 ХІ міжнародний фестиваль

“Золотий бриг”
16.00 Душа міста
16.15 Поетична сторінка. Олекса

Різників. “Двуструнний
інструмент”

16.25, 03.05 Портал, ч.1
17.30 Косівська дитяча школа

мистецтв
17.55, 00.25 Божий голос
18.15 Співає Василь Литвин
18.35 “Мелодія мови”. В.Чебанник
19.00, 00.00 Прайм�тайм культури
19.25, 00.05 Ялта
19.30, 02.45 Від давніх традицій до

сучасних новацій
19.50, 00.45 Поетична сторінка

“Світлана Йовенко”
20.00, 03.25 Творча зустріч

з К.Віленським
20.30, 01.00 Вистава на

телеекрані.Народний мюзикл
“Колода”

21.55, 03.55 Полтавські стежки до
зірок

22.30, 05.25 Філармонійні вечори.
“Фантазія для двох”

22.50, 04.30 Д/ф “Борис Гмиря”
23.45 В гостях у художника І.Гусєва

MEГАСПОРТ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,

17.40, 19.55, 22.20, 0.45
Мегафон. Спортивні 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. Світовий

тур. Етап у Китаєві. Жінки.
Півфінал

10.00 Професійний бокс
11.30 Бої без правил
13.10 “Спортивна вікторина”
14.20 МотоGр. Клас 125сс. Гран�прі

Франції. Кваліфікація
15.30 МотоGр. Клас 125сс. Гран�прі

Франції. Гонка
16.40 Баскетбол. Журнал Євролиги

ULEB
17.55 Баскетбол. Суперліга. Плей�

офф. Фінал
20.10 Футбол. Кубок UEFA.

Півфінал. “Шахтар” —
“Динамо” (Київ)

22.40 Футбол. Кубок UEFA.
Півфінал. “Гамбург” —
“Вердер”

1.00 Футбол. Кубок UEFA.
“Галатасарай” — “Бордо”

3.00 Легка атлетика. Гран�прі IAAF.
Греція

5.30 Стрибки у воду. Гран�прі
Москви. Фінали

22.00 Х/ф “Секс, брехня
та відео”

0.00 “Один день. Спорт”
0.30 Т/с “Докази злочину”
1.25 ШОК
2.10 “Один день”
2.30 “Телеформат”
3.10 “Один день. Спорт”
3.25 “Нічне життя”
6.10 “Тварини крупним планом”

КІНО
6.00 Т/с “Бухта Доусона II”
6.50 “Кінорік”
6.55 Прогноз
7.00 М/с “Котпес”
7.30 М/с “Злюки�бобри”
8.00 М/с “Джиммі�Нейтрон”
8.25 Прогноз
8.30 “Шоу Бенні Хілла”
9.00 Т/с “Амазонка Пітера

Бенчлі”
10.00 “Таксі”
10.30 Т/с “Гаррі і Хендерсони II”
11.00 “Судові справи. Злочин

і покарання”
11.50 “Кінорік”
12.50 “Кіноляпи”
13.25 “Кінорік”
13.30 Прогноз
13.35 “Кінорік”
14.00 “Кіноманія”
15.00 Т/с “Гаррі і Хендерсони II”
15.30 Т/с “Сваха”
16.30 М/с “Котпес”
17.00 М/с “Джиммі�Нейтрон”
17.30 М/с “Злюки�бобри”
18.00 “Шоу Бенні Хілла”
18.30 Прогноз
18.35 “Судові справи. Злочин

і покарання”
19.25 “Кінорік”
19.30 Т/с “Амазонка Пітера

Бенчлі”
20.30 “Наша Раша”
21.30 Х/ф “Другий подих”

0.30 Х/ф “Жагучі зв’язки”
2.00 “Секс” з А. Чеховою
2.30 Х/ф “Олігарх”
4.40 Т/с “Бухта Доусона II”
5.25 “Кінорік”
5.30 “Book”
5.55 Прогноз

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Наш край. Судак
6.35 Музеї України. Заповіт

Тараса Шевченка
6.55, 17.00 Мультфільми
7.35 Дж. Верді “Аїда”. Вистава

Національної опери України
10.00, 16.45, 05.45 Гра долі.”Геній

сміху”
10.15 Рими та пекторалі
10.45 Розповіді кримського вітру
10.55 Колір натхнення
11.30 Визначні українці. Іван Білик

“Меч Арея і житіє грішного
Іоана”

12.00 RUN.Українська розгадка
ірландської таїни

НТВ�світ
5.00 “Сьогодні”
5.10 “Сьогодні ранком”
8.00 “Їхні вдачі”
8.10 Т/с “Попкорн IV”
9.00 “Сьогодні”
9.25 “Золотий пил”

10.00 “Чесний понеділок”
11.00 “Кремлівські похорони”
12.00 “Сьогодні”
12.40 Т/с “Справа була

в Гаврилівці”
13.30 Т/с “Маршрут”
14.30 “Надзвичайна подія”
15.00 “Сьогодні”
15.35 Т/с “Господарка долі”
16.30 Т/с “Ставка на життя”
17.30 “Таксі”
18.00 “Сьогодні”
18.35 “Надзвичайна подія”
19.10 “Година суду”
20.00 “Очна ставка”
20.55 Т/с “Маршрут”
22.00 “Сьогодні”
22.20 Т/с “Справа була

в Гаврилівці”
23.15 Т/с “Попкорн IV”

0.05 Т/с “Сталін. Live”
0.55 Т/с “Господарка долі”
1.45, 2.09 “Надзвичайна подія”

ТVCI
7.15 “Настрій”
9.25 “Енциклопедія”
9.35 Т/с “Секунда до...”

10.30 “Події”
10.45 Х/ф “Жіноча логіка 2”
12.30 “Ганна на карті”
12.45 Т/с “Рідні люди”
13.30 “Події”
13.45 “У центрі подій”
14.35 “Наша музика”
15.00 Т/с “Дружина Іуди”
15.45 “Нічого особистого”
16.30 “Події”
16.50 “Енциклопедія”
16.55 Т/с “Поліцейська

дільниця”
17.45 “Фабрика думки”
18.30 Т/с “Затьмарення”
19.15 М/ф “Самовар Іван Іванович”
19.30 “Резонанс”
19.50 “Події”
20.05 Т/с “Рідні люди”
20.50 “Скандальне життя”
21.45 Т/с “Сищики районного

масштабу II”
22.35 Д/ф “Війна і світ Бориса

Васильєва”
23.15 Х/ф “Виховання

жорстокості в жінок
і собак”

0.25 “Наша музика”
1.00 25�а година. “Події”
1.30 “Фабрика думок”
2.10 Т/с “Поліцейська

дільниця”
3.00 Т/с “Затьмарення”
3.50 Д/с “Дика природа Африки”
4.15 Т/с “Сищики районного

масштабу II”
5.00 “Popcorn�TV”
5.30 Д/ф “Щасливий Льошка”
6.10 Т/с “Дружина Іуди”

КДР ТРК
7.30, 12.00, 16.00, 19.00, 23.40

“За київським часом”
7.50, 11.45, 17.35 Мультфільми
8.00, 11.00, 16.20 Зустріч для Вас
8.30, 12.25, 14.00, 16.15, 18.35,

21.00 Служба розшуку дітей
8.35 Улюблена робота
8.45 “Пісенний вернісаж”
9.35 Д/ф “Слово безсмертне”

10.00, 13.15, 17.45, 21.05 Місце
зустрічі — Хрещатик, 26

10.45 Д/ф “А. Вертинський”
12.10 “Завжди квітучий Нікітський

ботанічний сад”
12.30 М/с “Пригоди Робіка”
13.00 Студентський квиток
14.05 Х/ф “Сад Гетсиманський”
15.00, 17.05 “Оплески, оплески ...”
15.30 Д/ф “Українські роси”
18.30 Київ історичний
18.40 “Владимирська, 15”
19.20 Київський форум
20.30 “Час країни”
21.50 Музичні історії
22.20 Х/ф “Сад Гетсиманський”
23.15 “Дзеркало Г. Гаркуші”

Enter�фільм
6.05 “Мультконцерт”
6.30, 1.30 Х/ф “Котовський”
8.00, 23.25 “Кіноляпи”
8.55, 12.50 Х/ф “Крах

інженера Гаріна”
10.50, 17.50 “Саундтреки”
11.35, 17.30, 23.10 “SMS�

голосування”
12.05, 14.10, 17.15 “Вітрина�ТБ”
14.45, 21.00 “5 новин про кіно”
15.20 Х/ф “Крамничка”=

крамнички=ослінчики=
грубки=крамнички”

18.30 Х/ф “Крах інженера
Гаріна”

21.30 Х/ф “На перший погляд”
0.00 Х/ф “Убивство після

півночі”
2.45 Х/ф “Комсомольськ”

К1
7.00 “Один день”
7.40 “Тварини крупним планом”
8.40 Т/с “Докази злочину”
9.45 “Віспа�студія”

11.00 Т/с “Кобра. Антитерор”
12.00 Т/с “Солдати”
14.00 Т/с “Пригоди Синдбада”
15.15 “Дорога передача”
15.40 Т/с “33 квадратних

метри”
16.20 Х/ф “Валькірія”
18.10 Т/с “Кобра. Антитерор”
19.10 “Один день. Новини”
19.25 Т/с “Солдати”
21.30 “Один день”

КИЇВ
6.00 “Ріпка�ТБ”
6.25 Музична програма
6.45 Прес ревю
6.50 Міська варта
7.00 Новини
7.15 Бізнес�ситуація
7.25 Як на долоні
7.30 Автофайли
7.35 Прес ревю
7.40 “Ранкова гімнастика”
7.50 “Медицина”
8.00 Новини
8.20 Столиця
9.00 “Ранкова гімнастика”
9.10 Телешанс

10.50 “Новини ПРО”
11.00 Церква “Посольство Боже”
11.30 Музична програма
12.00 Телешанс
14.00 “У гостях у Д. Гордона”
15.00 Новини
15.10 Т/с “Шторм”
16.05 “Учися з нами”
16.20 Музична програма
16.55 Бізнес�ситуація
17.00 Новини
17.15 Призначення
17.55 Бізнес�ситуація
18.00 У центрі уваги
18.25 “Вечірня кава”
19.00 Столиця
19.35 Т/с “Перлина палацу”
20.45 Бізнес�ситуація
20.50 Міська варта
21.00 Новини
21.25 “У гостях у Д. Гордона”
22.25 Четверта влада
23.00 Новини
23.10 Ревю
23.15 “Медицина”
23.25 Як на долоні
23.30 Телешанс

1.00 “Новини ПРО”
1.10 “Chatrix”

УТ�1. ЕРА
6.00 “Добрий ранок, Україна!”
6.05 “Православний календар”
6.10, 7.00, 8.00 Новини
6.15, 7.10, 8.10 Спорт
6.20 “Аграрна країна”
6.25, 7.20, 8.15 Погода
6.30, 7.25, 8.20 “Події очима

майбутнього”
6.55, 7.55 “Кредит довіри”
7.15 “Ера бізнесу”
7.35 “Будівельний майданчик”
7.40 “Рейтингова панорама”
8.35 “Pivot Point”
8.40 “Ранкові поради”
9.05 Новини
9.20 Діловий світ
9.35 Погода
9.40 “Попередження”

10.30 Автоакадемія
11.00 Життя продовжується..
11.50 “Ситуація”
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.25 Український вимір
13.05 “Лінія долі”
13.50 “Здоров’я”
14.50 “Ситуація”
15.00 Новини
15.15 Діловий світ
15.25 Погода
15.35 Служба розшуку дітей
15.45 Д/с “Особи Європи”
16.15 Індиго
16.50 Д/с “Небезпека під водою”
17.50 “Ситуація”
18.00 Новини
18.15 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.40 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Шоу “Спокуса владою”
21.00 Новини
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.55 Погода
22.05 Суспільна варта
22.25 Право на захист
22.45 Анонс�анонс�прес�анонс
22.55 “Лото Трійка”, “Кено”,

“Максима”
23.00, 0.00 “Підсумки”
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Від першої особи

0.10 Служба розшуку дітей
0.15 Інтерактивний проект
1.20 Парламентський день
1.35 Д/с “Небезпека під водою”
2.25 Точка зору
2.55 Служба розшуку дітей
3.00 Життя продовжується..
3.50 “Ситуація”

1+1
6.00 “Служба пошуку дітей”
6.05 Т/с “Циганське серце”
7.00 ТСН
7.05 М/с “Усі пси попадають

у рай”
7.45 “6 кадрів”
8.00 ТСН
8.05 Д/ф “Самотній млн. бажає

познайомитися”
9.00 ТСН
9.20 Т/с “Руда”

10.25 Т/с “Життя, якого не
було”

11.30 Т/с “Циганське серце”
12.30 Т/с “Район Беверлі=

Хіллз”
13.25 Т/с “Район Мелроуз”
14.25 Т/с “Усі жінки — відьми”
15.35 “6 кадрів”
16.00 Т/с “Не народися

красивою”
17.00 ТСН
17.20 Т/с “Любов — не те, що

здається”
18.20 Т/с “Життя, якого не

було”
19.25 “Погода”

19.30 ТСН
20.15 Т/с “Руда”
21.15 Т/с “Любов — не те, що

здається”
22.30 ТСН
23.00 “Проспорт”
23.05 Т/с “Секс і місто”
23.50 Т/с “Іван Подушкін.

Джентльмен розшуку”
0.50 “Документ”
1.50 Т/с “Секс і місто”
2.25 ТСН
2.50 Т/с “Циганське серце”
3.40 Т/с “Іван Подушкін.

Джентльмен розшуку”
4.35 “Документ”
5.35 ТСН

ІНТЕР
6.10 Д/ф “Докопатися до правди”
7.00 Новини
7.10 “Ранок з “Інтером”
8.00 Новини
8.10 “Ранок з “Інтером”
9.00 Новини
9.10 Т/с “Ріелтор”

10.10 Т/с “Обручка”
11.00 Т/с “Територія краси”
12.00 Новини
12.10 “Знак якості”
13.00 Т/с “Чаклунська любов”
14.00 Т/с “Лінії долі”
15.00 Т/с “1941”
16.00 Т/с “Ляльки чаклуна”
17.00 “Судові справи”
17.50 Новини
18.10 “Ключовий момент”
19.00 Т/с “Територія краси”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Обручка”
21.30 Т/с “1941”
22.30 Т/с “1941”
23.20 Х/ф “Таємнича ріка”

2.00 “Подробиці”
2.30 Д/ф “Докопатися до правди”
3.20 Служба розшуку дітей
3.25 Т/с “Лас=Вегас”
4.10 “Знак якості”
5.00 “Судові справи”

Україна
6.00 Мультфільми
6.30 “Події”
6.40 “Спортивні події”
6.45 Погода
6.50 “Критична точка”
7.30 “Срібний апельсин”
8.05 Т/с “Сищики районного

масштабу”
9.00 Т/с “Безмовний свідок II”

10.00 “Шустер Live”
11.00 “Грошові хвилини”
12.00 Т/с “Один раз буде

любов”
13.00 Х/ф “Таксі 3”
14.30 Т/с “Безмовний свідок II”
15.15 Т/с “Звіробій”
16.10 “Федеральний суддя”
17.00 “Події”
17.25 “Спортивні події”
17.30 Погода
17.35 “Критична точка”
18.10 Т/с “Один раз буде

любов”
19.00 “Події”
19.25 “Спортивні події”
19.30 “Шустер Live”
20.20 Т/с “Звіробій”
21.15 Х/ф “Статський радник”

0.00 Х/ф “Гра за чужими
правилами”

2.00 Т/с “Чаклунка”
3.00 “Критична точка”
3.30 “Події”
3.50 “Спортивні події”
3.55 Погода
4.00 “Федеральний суддя”
4.45 Т/с “Безмовний свідок II”
5.45 Мультфільми

Новий канал
5.20 Т/с “ДІБДР і т.д.”
6.05 Т/с “Солдати”
6.50 “Підйом”
6.55 Т/с “Друзі”
7.10 “Підйом”
7.30 Погода
7.35 “Підйом”
8.30 Погода
8.40 “Підйом”
9.00 Х/ф “Затворник”

11.00 Т/с “Кадети”
12.05 Т/с “Щасливі разом”
13.30 Репортер
13.35 М/с “Веселі мелодії”
13.45 М/с “Шаггі і Скубі�Ду ключ

знайдуть”
14.05 М/с “Ульотні сновиди”
14.30 “Teen Time”
14.35 Т/с “Ханна Монтана”
15.00 Т/с “Друзі”
15.55 “Teen Time”
16.00 Т/с “Ранетки”
17.00 Т/с “Запеклі

домогосподарки”
17.55 Т/с “Моя прекрасна

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

нянька”
22.20 Т/с “Щасливі разом”
23.20 Т/с “Запеклі

домогосподарки”
0.30 Репортер
0.45 Спортрепортер
0.50 Погода
0.55 Х/ф “У променях слави”
2.45 Т/с “Ксена — принцеса

воїн”
3.25 Зона ночі

ICTV
5.50 “Факти”
6.05 Ділові “Факти”
6.15 Погода
6.20 Триста секунд
6.25 “Світанок”

6.55 Т/с “Леся плюс Рома”
7.45 “Факти”. Ранок
7.50 Ділові “Факти”
7.55 Спорт
8.00 Погода
8.05 “Каламбур”
8.35 Триста секунд
8.45 “Факти”. Ранок
8.55 Спорт
9.00 Погода
9.05 Т/с “Опера. Хроніки

забійного відділу II”
10.10 Т/с “Леся плюс Рома”
10.50 “Про�Zікаве.ua”
11.30 Т/с “Гончі”
12.45 “Факти”. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с “Герої”
13.55 Т/с “Ливарний, 4”
14.55 Т/с “Третього не дано”
15.55 “Про�Zікаве.ua”
16.30 Т/с “Гончі”
17.35 Т/с “Опера. Хроніки

забійного відділу II”
18.45 “Факти”. Вечір
19.10 Спорт
19.25 “Надзвичайні новини”
19.55 Т/с “Ливарний, 4”
21.00 Т/с “Третього не дано”
22.00 Х/ф “Зомбі на ім’я Шон”

0.05 “Факти”. Підсумок дня
0.20 Спорт
0.25 Т/с “Загублені II”
1.25 Погода
1.35 “Грошовий дощ”
3.05 “Факти”
3.30 Погода
3.35 Т/с “Мандрівник”
4.15 Х/ф “Мільйони

Брюстера”

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

Інформ. програма “24 години”
7.25, 20.55, 23.25, 3.35, 5.25

Погода
7.30 “Новини рRо”
8.00, 21.10 Д/с “Хіт�парад диких

тварин”
9.00, 17.05 Д/с “За сім морів”

10.15, 17.30 Д/с “Вигадливі світи”
11.50 Служба розшуку дітей
12.05 “Школа ремонту”
13.00 “Погляд у майбутнє”
15.00, 20.00 Д/с “Третя планета”
15.30, 4.30, 5.35 “24 години”. Життя
16.00 Д/с “Я не повинен був вижити”
18.40, 4.55 “Сильні світу цього”
19.00, 23.40 Д/с “Хроніки

крокодила”
21.00, 23.30 “24 години”. Бізнес
22.10 Д/с “Реальність або

фантастика”
0.15 “Знаки долі”
3.40 Д/ф “Трипільці”

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 “Дивися!”
7.00 Ранковий мультик
7.30, 19.30 Реаліті�шоу “Будинок 2”
8.30 М/с “Хіткліфф”
9.00 “Дивись, хто прийшов!”
9.30 “Звана вечеря”

10.30 “Формули успіху”
12.00 Т/с “Пригоди Конана”
13.00 “Давай одружимося”
14.00 М/с “Соник”
14.30 М/с “Цуцик�захисник”
15.00 М/с “Інспектор Гаджет”
15.30 М/с “Бридке каченя”
16.00 “Єралаш”
17.00 Т/с “Пригоди Конана”
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 Т/с “Поліція Маямі. Відділ

удач”
20.30 “Вечірній мультик”
21.00 “Звана вечеря”
22.00 Шоу “Вікна”
23.30 Реаліті�шоу “Будинок 2”

0.00 “Дивись, хто прийшов!”
0.30 “Довідайся про своє

майбутнє”
1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30

“Семеро VJ”
3.00, 4.00, 5.00, 6.00 “Сьоме

небо”

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 2.15 “Тайм�Тайм�час�

тайм”
6.15, 0.15, 3.40, 5.13 “Час

спорту”
6.25, 10.20, 13.20, 15.20, 18.35,

22.50, 2.30 “Погода на
курортах”

6.30 “Ранок з “П’ятим”
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 22.00,
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 “Час
новин”

9.15, 22.15, 23.20, 5.20 “Час�
бізнес�час”

9.25, 12.20, 17.20, 21.50, 23.50,
3.50, 5.30 “Погода в Україні”

9.30, 0.25 “Новина�новини�новини�
автопілотів�новини”

9.45, 11.20, 16.20, 17.50, 19.20,
0.20, 4.25 “Погода у світі”

10.30, 11.30, 12.30 “Прес�
конференції в прямому ефірі”

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

контроль”
23.00 “Час новин”

0.35, 4.30 “Огляд преси”
0.40 “Великі імена”

НТН
6.00 “Особистий погляд”
6.30 “Переможний голос

віруючого”
7.10 Т/с “Відкрита книга”
8.40 “Свідок”
9.00 Т/с “CSI: місце злочину

Лас=Вегас”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 “Свідок”
11.35 Т/с “Комісар Мегре”
12.40 Т/с “Типові англійські

убивства”
13.50 Т/с “Секретний

фарватер”
15.25 Т/с “Відкрита книга”
16.55 Т/с “Секретний

фарватер”
18.25 “Речовий доказ”
19.00 “Свідок”
19.25 Х/ф “Критична маса”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “CSI: місце злочину

Лас=Вегас”
23.00 Т/с “Закон і порядок”

0.00 “Свідок”
0.30 Т/с “Комісар Мегре”
1.25 Т/с “Типові англійські

убивства”
2.25 “Свідок”
2.45 “Особистий погляд”
5.10 “Свідок”
5.35 “Легенди бандитської Одеси”

СТБ
6.25 Т/с “Грейс у вогні”
6.50 “Вікна�Новини”
7.00 “Бізнес +”
7.05 Т/с “Вона написала

убивство”
8.00 “Вікна�Новини”
8.10 “Бізнес +”
8.15 Х/ф “Застава в горах”

10.55 “Російські сенсації”
11.45 “Рівнобіжний світ”
12.40 “Битва екстрасенсів”
13.40 “Документальний детектив”
14.05 “Документальний детектив”
14.40 Т/с “Кулагін і партнери”
15.10 Т/с “Комісар Рекс”
17.00 “У пошуках пригод”
18.00 “Вікна�Новини”
18.10 Т/с “Доктор Хаус”
19.10 “Правила життя”
20.15 “Російські сенсації”
21.30 Т/с “Кулагін і партнери”
22.00 “Вікна�Новини”
22.20 Т/с “Доктор Хаус”
23.15 “Нез’ясовано, але факт”

0.15 “Вікна�Спорт”
0.45 Т/с “Вона написала

убивство”

1�й канал ГРТ
6.00 Новини
6.05 Телеканал “Добрий ранок!”
9.00 Новини
9.15 Телеканал “Добрий ранок!”

11.00 “Малахов +”
12.00 Новини
12.15 “Модний вирок”
13.10 “Контрольна закупівля”
13.40 “Хочу знати”
14.00 Інші новини
14.30 “Зрозуміти. Простити”
15.00 Новини
15.20 Т/с “Принцеса цирку”
16.10 “Давай одружимося!”
17.10 “Федеральний суддя”
18.00 Новини
18.35 Т/с “Слід”
19.20 “Нехай говорять”
20.05 Т/с “Жаркий лід”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Полювання на

Берію”
22.35 “П’яний за кермом”
23.35 Нічні новини
23.50 “На ніч дивлячись”

0.35 “Детективи”
1.10 Х/ф “Яблуко розбрату”
2.40 “Зрозуміти. Простити”
3.10 “Давай одружимося!”
4.05 “Модний вирок”
5.00 Новини
5.05 Т/с “Принцеса цирку”

РТР�планета
5.00 “Добрий ранок, Росія!”
9.00 “Остання пісня сищика

Екимяна”
9.50 “Вісті”.. Спорт

10.00 “Вісті”
10.25 “Вісті”. Москва
10.45 Т/с “Зимова вишня”
12.05 Т/с “Терміново в номер II”
13.00 “Вісті”
13.20 “Вісті”. Москва
13.35 “Вісті”. Спорт
13.50 Т/с “Рідні люди”
14.40 “Суд йде”
15.30 Т/с “Кулагін і партнери”
16.00 “Вісті”
16.25 “Вісті”. Московська область
16.45 “Городок”
17.15 Т/с “Тримай мене

міцніше”
18.05 Т/с “Кармеліта”
19.00 “Вісті”
19.45 Т/с “Терміново в номер II”
20.35 “Борис Васильєв.

Надзвичайна людина”
21.25 “Суд йде”
22.15 Т/с “Кулагін і партнери”
22.50 “Вісті +”
23.05 Т/с “Зимова вишня”
23.55 “Остання пісня сищика

Екимяна”
0.40 “Вісті”.. Спорт
0.50 “Олександр Ханжонков.

Останній імператор”
1.30 “Городок”
1.55 Т/с “Рідні люди”
2.40 Т/с “Тримай мене

міцніше”
3.25 Т/с “Кармеліта”
4.10 “Борис Васильєв.

Надзвичайна людина”

14—20 травня

АНШЛАГ, КЛАСІК
Future Shorts “ПРО ЛЮДЕЙ І ТВАРИН”,

“ТАНЦІ З ЛЮБОВ’Ю”

ГАРЯЧІ НОВИНИ ТАРАС БУЛЬБА

SHORTS ATTACK РОЗПУТНА ПОВЕДІНКА

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ ЯНГОЛИ ТА ДЕМОНИ

ЛЮДИ Х. РОСОМАХА РЕСТЛЕР

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
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Ïðîãíîçè —
ð³÷ íåâäÿ÷íà
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Чи б де ривня
зміцнюватися надалі?

— Ãîâîðèòè ïðî
ïåðñïåêòèâè êóðñó
òà ïðîãíîçóâàòè,
ÿêèì áóäå êóðñ
ãðèâí³ çàâòðà â
Óêðà¿í³ — çàíÿòòÿ
íåâäÿ÷íå. Îñê³ëü-
êè â Óêðà¿í³ íà
ôîðìóâàííÿ êóðñó
ïàðè ãðèâíÿ/äîëàð
íàêëàäàºòüñÿ ÷è-
ìàëî ôàêòîð³â. ßê³
íå äàþòü çìîãè ç³
100 â³äñîòêîâîþ
âïåâíåí³ñòþ ñïðîãíîçóâàòè ïîäàëüøó äèíà-
ì³êó êóðñó. Îäíàê, ÿêùî äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³
â Óêðà¿í³ — íàéâèùà â ñâ³ò³ (ìàéæå ï³ä 80
â³äñîòê³â), öå á³ëüøå ñâ³ä÷èòü íå ïðî ïîãà-
íó åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ, à ïðî ïîë³òè÷í³ ðè-
çèêè, â ÿêèõ, íà æàëü, íåìîæëèâî ïðîðàõó-
âàòè äèíàì³êó êóðñó. Àäæå â çíåö³íåíí³ ãðèâ-
í³ ç 5 ãðèâåíü çà äîëàð äî 8 ãðèâåíü çà äî-
ëàð åêîíîì³÷íèé ôàêòîð íå ïåðåâèùóº 50
â³äñîòê³â. Âñå ³íøå — öå ïîë³òèêà òà íåçðî-
çóì³ë³ í³êîìó ä³¿ óêðà¿íñüêî¿ âëàäè ÷åðåç
íèçüêó ÿê³ñòü óïðàâë³ííÿ. Àäæå î÷³ëüíèêè
äåðæàâè ôàêòè÷íî äîçâîëèëè ñïåêóëÿö³¿ íà
ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó. Öå î÷å-
âèäíî òà çðîçóì³ëî. Çíèæåííÿ êóðñó äîëàðà
ùîäî ãðèâí³ çíîâó æ òàêè ïîâ’ÿçàíî ç òèì,
ùî ñïåêóëÿíòè ãðàþòü íà ïîíèæåííÿ êóðñó.
Çðîçóì³ëî, ùî â êðà¿íó ââîçèòüñÿ 4 ì³ëüÿð-
äè äîëàð³â ³ âîíè â áóäü-ÿêîìó ðàç³ ìàþòü
áóòè êîíâåðòîâàí³ â ãðèâíþ. Òîáòî íà ì³æ-
áàíêó ç’ÿâèòüñÿ áàãàòî äåøåâîãî äîëàðà, ³
òîìó ãðàâö³ ðèíêó âæå çàðàç éäóòü íà ïîíè-
æåííÿ êóðñó. Íà ñê³ëüêè öèõ êîøò³â âèñòà-
÷èòü óðÿäó? ß äóìàþ, ùî ïîêðèâàòè äåô³-
öèò áþäæåòó âèñòà÷èòü îð³ºíòîâíî äî ê³íöÿ
ë³òà íèí³øíüîãî ðîêó. Öå ïîâ’ÿçàíî òàêîæ ³
ç òèì, ùî äî ê³íöÿ ë³òà ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ,
ÿê çàçâè÷àé, çíèæåííÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³, à
â³äïîâ³äíî ³ ïàäàòèìå êóðñ äîëàðà. Íà áàç³
÷îãî îáðàõîâóþòü êóðñ äîëàðà? Íà îñíîâ³
åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â êîíòðàãåíò³â. ×è
ïðîâîäÿòü âîíè ÿê³ñü îïåðàö³¿, ÷è ïðàöþþòü
åêñïîðòåðè, ÿêèì ïîòð³áíèé äîëàð äëÿ ðîç-
ðàõóíê³â ó çîâí³øí³õ îïåðàö³ÿõ. Îäíàê íàé-
â³ä÷óòí³øèì ôàêòîðîì, ÿêèé ìîæå âïëèíó-
òè íà êóðñ ïàðè ãðèâíÿ/äîëàð,— öå, çâè÷àé-
íî æ, ïîïèò íà àìåðèêàíñüêó âàëþòó ç áî-
êó, â ïåðøó ÷åðãó, êîìïàí³¿ ÍÀÊ “Íàôòî-
ãàç Óêðà¿íà”. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ö³íè íà ãàç
çíà÷íî çðîñëè, òîìó êîìïàí³¿ äîâîäèòüñÿ çà-
êóïîâóâàòè éîãî â á³ëüøèõ ³ á³ëüøèõ îáñÿ-
ãàõ çà â³äïîâ³äíî á³ëüøèé îáñÿã äîëàð³â. À
öå íå ìîæå íå ïîçíà÷èòèñÿ íà ðèíêîâîìó
ïîïèò³. Àäæå á³ëüøå ãðèâåíü äîâîäèòüñÿ
ñïëà÷óâàòè çà îäèí äîëàð. Óò³ì, çàçíà÷èâøè,
ùî äî ê³íöÿ öüîãî ë³òà âåëèêèõ ïîë³òè÷íèõ
ïåðåïåò³é î÷³êóâàòè íå âàðòî, òî ³ êóðñ äî-
ëàðà â³äïîâ³äíî ðåàãóâàòèìå íà âñ³ ïðîöåñè,
ùî â³äáóâàþòüñÿ â êðà¿í³. Àäæå ðåàëüíî êóð-
ñó ãðèâí³ ïàäàòè âæå í³êóäè. Îáãðóíòîâàíèé
êóðñ äîëàðà íàðàç³ âæå äàâíî ïðîðàõîâàíî,
â³í ñòàíîâèòü äëÿ Óêðà¿íè ïðèáëèçíî 6 ãðè-
âåíü çà îäèí äîëàð. Óñå ³íøå — öå ïîë³òè÷-
í³ ðèçèêè. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìà-
äÿí, òî íàðàç³ íàñòàâ ðåàëüíèé ÷àñ êóïóâà-
òè äîëàðè â îáì³ííèêàõ. Äîëàð äåøåâøàòè-
ìå ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³ ÌÂÔ áóäóòü â Óêðà-
¿í³, ÿê î÷³êóþòü, ³ òîìó äîëàð ìîæå âïàñòè
äî 7,0 — 7,5 ãðí/äîëàð. Îäíàê íàðàç³ åêîíî-
ì³÷í³ ïðîãíîçè íå äàþòü ï³äñòàâ ñïîä³âàòè-
ñÿ, ùî äîëàð çì³öíþâàòèìåòüñÿ é íàäàë³: éî-
ìó âæå í³êóäè çì³öíþâàòèñÿ! Òîìó ùî ºäè-
íèì ñïîñîáîì äëÿ íàøèõ åêñïîðòåð³â ðîç-
ðàõîâóâàòè íà çì³öíåííÿ äîëàðà — öå íàðî-
ùóâàòè ïðîäàæ³ ñâîº¿ ïðîäóêö³¿ çà êîðäîí.
Îäíàê åêñïîðò ÷åðåç ñïàä ñâ³òîâî¿ åêîíîì³-
êè íå íàäòî çá³ëüøèòüñÿ, àäæå ö³íè íà ìå-
òàë, íà ïðîäóêö³þ â³ò÷èçíÿíîãî õ³ìïðîìó íà
íèçüêîìó ð³âí³, åêîíîì³÷íà ïîë³òèêà, ùî
ïðîâîäèòü óðÿä, º ö³ëêîì íåçðîçóì³ëîþ: ãðî-
ø³ ç áþäæåòó ðîçäàþòü íåâ³äîìî íà ùî. Òî-
ìó ñèòóàö³ÿ â ïåðñïåêòèâ³ ìîæå ð³çêî çì³íè-
òèñÿ
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Îëåêñàíäð ÆÎËÓÄÜ: “²íôëÿö³ÿ öüîãî ðîêó
áóäå íàáàãàòî ìåíøîþ ïðîáëåìîþ”
Ïðîâ³äíèé åêîíîì³ñò Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ïåðñïåêòèâíèõ 
äîñë³äæåíü ïðî ìàêðîåêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³
За словами вітчизняних
е ономістів, У раїна
продовж є о овт ватися
від пі ів е ономічної ре-
цесії. Через це вона де-
що по ращила я ма -
рое ономічні по азни и,
та і динамі в о ремих
се торах е ономі и. Од-
на сит ація продовж є
б ти нестабільною, адже
е сперти очі ють чер-
ових пі ів ризи в е о-
номіці протя ом поточ-
но о ро . Про перебі
подій та про нози щодо
е ономічної сит ації
"Хрещати " розповів
Оле сандр Жол дь —
провідний е ономіст од-
но о з е ономічних цен-
трів раїни.

— Íàñê³ëüêè çàãðîçëèâèì äëÿ
åêîíîì³êè º ïîòî÷íèé ïîêàçíèê
³íôëÿö³¿?

— Ñüîãîäí³ ïîêàçíèê ³íôëÿ-
ö³¿ º äîñèòü âèñîêèì. Òàê, íà-
ïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó â³í
ñòàíîâèâ 23,3%, çàðàç ìè ìàº-
ìî 6,8%, ùî òåæ çàáàãàòî. Âîä-
íî÷àñ òåíäåíö³¿ óïîâ³ëüíåííÿ
çðîñòàííÿ ö³í íà ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ³í-
ôëÿö³ÿ öüîãî ðîêó áóäå íàáàãà-
òî ìåíøîþ ïðîáëåìîþ, í³æ âî-
íà áóëà â ïîïåðåäí³ ðîêè. Òî-
ä³ îñíîâíèì ¿¿ äæåðåëîì áóëî
çðîñòàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí.
Ñüîãîäí³, êîëè ö³ äæåðåëà äî-
õîä³â çíèêàþòü àáî çìåíøóþ-
òüñÿ, òèñêó íà ³íôëÿö³þ ç áîêó
äîõîä³â âæå íåìàº, çàëèøàºòü-
ñÿ ëèøå òèñê ç áîêó âèòðàò, íà-
ïðèêëàä, äîðîãèé ãàç.

— ßêèé ïðîãíîçíèé ïîêàçíèê
³íôëÿö³¿ ìîæå ñòàíîâèòè çà ï³ä-
ñóìêàìè ïîòî÷íîãî ðîêó?

— Íà ê³íåöü ðîêó ïðîãíîç-

íèìè º 16%, ùî ìåíøå, í³æ
â 2008 ðîö³, àëå ïðè÷èíè çðîñ-
òàííÿ êàðäèíàëüíî çì³íÿòüñÿ.
Çðîñòàííÿ â³äáóäåòüñÿ çà ðàõó-
íîê ïîäîðîæ÷àííÿ òîâàð³â
äîâãîòðèâàëîãî âæèòêó òà àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-ðåãóëüîâàíèõ
ïîñëóã (ãàçîïîñòà÷àííÿ, åëåê-
òðîåíåðã³¿, êîìóíàëüíèõ ïëà-
òåæ³â, òðàíñïîðòíèõ âèòðàò
òîùî).

— ßê âè ââàæàºòå, ÿê³ ä³¿ ìàº
âæèâàòè äåðæàâíà âëàäà, ùîá
ïðèáîðêàòè ñèòóàö³þ?

— Ñüîãîäí³ ïèòàííÿ ïîëÿãàº
íå ñò³ëüêè â ïðèáîðêàíí³ ³í-
ôëÿö³¿, ñê³ëüêè â çàáåçïå÷åíí³
â³äïîâ³äíî¿ ³íäåêñàö³¿ çàðîá³òê³â
ãðîìàäÿí â³äïîâ³äíî äî ³íôëÿ-
ö³¿. Â³äïîâ³äíèé Çàêîí ³ñíóº òà
ä³º ùå ç 90-õ ðîê³â, àëå çà ðà-
õóíîê çìåíøåííÿ íàäáàâîê çà-
ðîá³òíà ïëàòà, ÿêó îòðèìóº ïðà-
ö³âíèê, çàëèøàºòüñÿ òàêîþ æ.

— ×è ìîæíà ãîâîðèòè ïðî áåç-
ðîá³òòÿ, ÿê îäèí ³ç íàéã³ðøèõ íà-
ñë³äê³â êðèçè?

— Ìèíóëîãî ðîêó ð³âåíü
áåçðîá³òòÿ ñêëàäàâ äåñü 6% çà
ìåòîäîëîã³ºþ ÌÎÏó. Öåé ïî-
êàçíèê º ïðèðîäíèì ð³âíåì
äëÿ Óêðà¿íè. Íà 2009 ð³ê ïðîã-
íîçîâàíèé ïîêàçíèê áåçðîá³ò-
òÿ — 10%. Ñïðàâä³, áà÷èìî
çá³ëüøåííÿ, àëå, çâè÷àéíî, íå
òàêå çíà÷íå, ÿê â ñóñ³äí³õ êðà-
¿íàõ. Òà é â Óêðà¿í³ ùå â 2002
ðîö³ ð³âåíü áåçðîá³òòÿ ñêëàäàâ
11-12%. Ïèòàííÿ ùå ïîëÿãàº â
òîìó, ùî óêðà¿íö³ ìàþòü íèçü-
êèé ð³âåíü çàîùàäæåíü, òîìó
âòðàòà ðîáîòè ìîæå âèÿâèòè-
ñÿ äóæå ñêëàäíîþ ïðîáëåìîþ
áåç â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâíî¿ ï³ä-
òðèìêè.

— Êîëè ìîæíà î÷³êóâàòè â³ä-
ðîäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîá-
íèöòâà? ×è ðåàëüíî ïîâåðíóòè-
ñÿ äî òåìï³â ïðèðîñòó, íàïðè-
êëàä 2007-2008 ðîê³â?

— Ïàä³ííÿ çà ïåðøèé êâàð-
òàë ïîòî÷íîãî ðîêó º äåùî ìåí-
øèì çà 30%, íàéá³ëüø âðàçëè-
âèìè ïðè öüîìó º åêñïîðòí³ ãà-
ëóç³. Ìîæëèâî, íàïðèê³íö³ ðî-

êó ñòàíåòüñÿ äåÿêå ïîêðàùåí-
íÿ, ðåàëüí³ æ ïðîãíîçè â³äðî-
äæåííÿ ïðèïàäàþòü íà äðóãå
ï³âð³÷÷ÿ 2010 ðîêó.

— ×è ìîæëèâèé äåôîëò â
Óêðà¿í³ ç îãëÿäó íà ñêëàäíó åêî-
íîì³÷íó ñèòóàö³þ?

— ßêùî ââàæàòè äåôîëòîì
íåâèêîíàííÿ äåðæàâîþ ñâî¿õ
çîáîâ’ÿçàíü, òî öå ìàëîéìîâ³ð-
íî, êð³ì âîëüîâîãî ïîë³òè÷íî-
ãî ð³øåííÿ. Òàê, çà äåðæàâíèì
áîðãîì Óêðà¿í³ ñë³ä ñïëàòèòè
òð³øêè á³ëüøå 2 ì³ëüÿðä³â äî-
ëàð³â, ùî ìåíøå, í³æ, íàïðè-
êëàä, î÷³êóâàíèé òðàíø ÌÂÔ.
Ç òî÷êè çîðó êîðïîðàòèâíèõ äå-
ôîëò³â — âèñîêà éìîâ³ðí³ñòü
çáåð³ãàºòüñÿ.

— ßêèì ÷èíîì äåôîëò êîìïà-
í³¿ ìîæå â³äáèòèñÿ íà îêðåìèõ
ãðîìàäÿíàõ?

— Â ïðèíöèï³, êîíêðåòíîãî
âïëèâó íà ãðîìàäÿí ñàì äåôîëò
íå ìàº. Òàê, ÿêùî áàíê îãîëî-
øóº äåôîëò, öå âïëèâàº íà éî-
ãî ìàéáóòíº. Â íàñòóïíîìó ïå-
ð³îä³ â³í íå çìîæå ðîçâèâàòèñÿ
çà ðàõóíîê çîâí³øí³õ êîøò³â.

— ×è ïðîäîâæóºòüñÿ êðèçà çà-
ðàç?

— Äóìàþ, ãîâîðèòè ïðî òå,
ùî ìè âèõîäèìî ³ç êðèçè çàðàç,
ùå çàðàíî. Çðîçóì³ëî, ùî âîíà
íå ìèíå ìèòòºâî, ïîã³ðøåííÿ â
ãàëóçÿõ, ÿê³ ïðàöþþòü íà âíóò-
ð³øí³é ðèíîê, ìîæëèâ³. Ñüîãî-
äí³ ëþäè, âèòðà÷àþ÷è ñâî¿ çà-
îùàäæåííÿ, íàìàãàþòüñÿ ïðè-
òðèìóâàòèñü ñâîãî ïîïåðåäíüî-
ãî ð³âíÿ ñïîæèâàííÿ, àëå çáå-
ðåæåííÿ, îñîáëèâî â Óêðà¿í³,
äóæå øâèäêî âòðà÷àþòüñÿ.

— Êîëè ðîçïî÷íåòüñÿ â³äíîâ-
ëåííÿ åêîíîì³êè êðà¿íè?

— Çà íàøèìè ïðîãíîçàìè â
äðóã³é ïîëîâèí³ 2010 ðîêó

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

Ãðèâíÿ ïîâåðòàºòüñÿ íà êðóãè ñâîÿ
Îäíàê óæå âîñåíè êóðñ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ìîæå çíîâó 
çíèçèòèñÿ äî 8 ãðí/$1
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора ривня продовж вала зміц-
нюватися щодо долара. Найбіль-
шим інди атором рин стало
одержання раїною чер ово о
транш редит МВФ. Уже на
цьом тижні рс долара та им
чином зможе знизитися до 7,5
рн/$1. Здорожчення ривні мож-
ливе до осені, оли часни и
рин виходитим ть на міжбан
для півлі значних обся ів валю-
ти. Крім то о, через по іршення
ма рое ономічної динамі и долар
зможе вже до інця ро за ріпи-
тися на позначці 8—10 рн/$1.

Ó÷îðà êóðñ êóï³âë³ äîëàðà óêðà¿íñüêè-
ìè áàíêàìè íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó âæå
ñòàíîâèâ 7,69 ãðí/$1. Öå íà 1,3 % ìåí-
øå, í³æ ó â³âòîðîê. Ïðè öüîìó êóðñ ïðî-
äàæó àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè ó÷îðà ñòàíî-
âèâ ó ñåðåäíüîìó 7,87 ãðí/$1 (íà 0,8 %
ìåíøå, í³æ ï³ä ÷àñ òîðã³â íàïåðåäîäí³).
Íàéíèæ÷à ïðîïîçèö³ÿ íà ãîò³âêîâîìó
ðèíêó ó÷îðà ñòàíîâèëà 7,60 ãðí/$1, à êóð-

ñó ïðîäàæó — 7,79 ãðí/$1. Ñåðåäí³é êóðñ
ãðèâí³ ùîäî ºâðî ó÷îðà ñòàíîâèâ 10,53-
10,78 ãðí/ºâðî.

Òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó
ðèíêó ó÷îðà çðàíêó ïðîõîäèëè â ä³àïà-
çîí³ 7,75 —7,814 ãðí/$1. Òîðãè ùîäî ºâ-
ðî — 10,59-10,70. Îòæå, ÿêùî íèí³øí³
íàñòðî¿ ãðàâö³â ðèíêó çáåð³ãàòèìóòüñÿ,
ãîò³âêîâèé äîëàð ñüîãîäí³ ìîæå âòðàòè-
òè ùå 1-2 % (ºâðî — 1-1,5%). Ïðè÷îìó
âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì (ÿêùî íå íà öüî-
ìó òèæí³, òî âæå íàñòóïíîãî) êóðñ ãðèâ-
í³ ìîæå çì³öíèòèñÿ äî 7,4-7,5 ãðí/$1,
ïðîãíîçóþòü åêñïåðòè.

Êð³ì òîãî, êóðñ äîëàðà ùîäî ºâðî âïàâ
ó ñåðåäó äî ì³í³ìóìó çà 7 òèæí³â íà î÷³-
êóâàííÿ îñëàáëåííÿ ñâ³òîâî¿ ðåöåñ³¿, ùî
çíèçèëî ïîïèò íà ðåçåðâí³ âàëþòè. Ïðî
öå ïîâ³äîìëÿº àãåíòñòâî Bloomberg. ªâ-
ðî â÷îðà êîøòóâàâ 1,3670 äîëàð³â íà 8:05
â ñåðåäó ïðîòè 1,3648 äîëàð³â ó ê³íö³ ïî-
ïåðåäíüî¿ òîðãîâåëüíî¿ ñåñ³¿.

Ãîëîâíèì ÷èííèêîì, ùî ïîñëàáèâ ïî-
çèö³¿ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè íà âíóòð³ø-
íüîìó ðèíêó,— îäåðæàííÿ Óêðà¿íîþ
òðàíøó â³ä ÌÂÔ â ðîçì³ð³ $2,8 ìëðä. “Äî
ê³íöÿ ë³òà ìîæå ïðîòðèìàòèñÿ òàêèé
òðåíä ïðè íåçíà÷íîìó ïîñèëåíí³ ãðèâí³
äî ð³âíÿ 7,0-7,7 ãðèâí³ çà äîëàð, ï³ñëÿ
÷îãî äîëàð ïîòðîõó çìîæå ïîâåðíóòèñÿ
äî êóðñó 8,0-8,5 ãðèâí³ çà äîëàð”,— ñêà-

çàâ “Õðåùàòèêó” àíàë³òèê êîìïàí³¿ 
G-Consulting Cåðã³é Âëàñåíêî. Îñ³ííº
ïîæâàâëåííÿ ðèíêó òà ÷åðãîâèé âèòîê
äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³ ùîäî äîëàðà áóäå
ñïðè÷èíåíî âèõîäîì Íàôòîãàçó íà ì³æ-
áàíê äëÿ êóï³âë³ âàëþòè, ùîá ðîçðàõóâà-
òèñÿ ç Ãàçïðîìîì. Êð³ì òîãî, çà äàíèìè
àãåíòñòâà “ÑÁîíäñ-Óêðà¿íà”, â öüîìó ðî-
ö³ ëèøå áàíêè ìóñÿòü ïîãàñèòè ïðèáëèç-
íî $3,3 ìëðä (áåç óðàõóâàííÿ â³äñîòê³â.—
“Õðåùàòèê”) çà ºâðîîáë³ãàö³ÿìè òà ñèí-
äèêîâàíèìè êðåäèòàìè. Öå äîäàòêîâî áó-
äå òèñíóòè íà âàëþòíèé ðèíîê êðà¿íè.
Âò³ì, íà äóìêó àíàë³òèê³â êîìïàí³¿
Phoenix Capital, íàñïðàâä³ ðåàëüíà ñóìà
áàíê³âñüêèõ áîðã³â, ÿê³ áàíêè ìóñÿòü ïî-
ãàñèòè â öüîìó ðîö³, ñòàíîâèòèìå ïðè-
áëèçíî $16 ìëðä. Òîìó çíåö³íåííÿ äîëà-
ðà — ÿâèùå òèì÷àñîâå.

Íà äóìêó åêîíîì³ñòà Ì³æíàðîäíîãî
öåíòðó ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü Îëåê-
ñàíäðà Æîëóäÿ, íàâ³òü ïîïðè îòðèìàííÿ
êðà¿íîþ äðóãîãî òà òðåòüîãî òðàíø³â
ÌÂÔ, ãðèâíÿ äî ê³íöÿ ðîêó ìîæå îïóñ-
òèòèñÿ çíîâó äî 10 ãðí/$. Àäæå ðåöåñ³ÿ â
êðà¿í³ òðèâàº. Íàðàç³ æ åêñïåðòè ðàäÿòü
ãðîìàäÿíàì êóïóâàòè âàëþòó çà çíèæå-
íèì êóðñîì, àäæå ÷åðãîâå çì³öíåííÿ
ãðèâí³ ìîæëèâå ëèøå âåñíîþ íàñòóïíî-
ãî ðîêó, êîëè åêîíîì³êà êðà¿íè ïî÷íå ðå-
àëüíî îæèâàòè
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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)

Àäà ÐÎÃÎÂÖÅÂÀ: “Ëþáîâ äàº çìîãó
æèòè íà ïîâíó êîòóøêó”
Íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè ³ ÑÐÑÐ ïðîäîâæóº ðàäóâàòè êèÿí ñâî¿ìè 
íîâèìè ðîáîòàìè íà òåàòðàëüí³é ñöåí³

— ßê âèíèêëà ³äåÿ íîâî¿
âèñòàâè?

— Ñïåêòàêëü çà ö³ºþ ï’º-
ñîþ Æàíà-Ìàð³ Øåðâå ÿ
âæå ñ³ì ðîê³â ãðàþ â Ìîñ-
êâ³. Â³í ³äå â “LAÒÒÅÀÒÐ”,
àíòðåïðèç³ Âàäèìà Äóáðî-
âèöüêîãî, ï³ä íàçâîþ “Ïà-
ðèæ ñïðîñîííÿ”. Â îðèã³-
íàë³ ï’ºñà íàçèâàºòüñÿ “Le
squat” (“Ñêâîò”), ùî îçíà-
÷àº àêò âñåëåííÿ â ÷óæó
êâàðòèðó. Â ïàð³ ç ÷óäîâîþ
àêòðèñîþ Îëüãîþ Âîëêî-
âîþ ìè ãðàºìî äâîõ ñåñòåð,
ñòàðèõ ä³â, â êâàðòèðó êîò-
ðèõ çà ÷àñ ¿õíüî¿ òðèâàëî¿
â³äñóòíîñò³ ïðîíèêàº ïàðà

ìîëîäèõ åì³ãðàíò³â, êîò-
ðèì íåìàº äå æèòè. Êè¿â-
ñüêà âèñòàâà âèéøëà àáñî-
ëþòíî ³íøîþ, ðàçîì ç³
ìíîþ â í³é ãðàþòü Ãàëèíà
Êîðíººâà, Àõòåì Ñå³òàáëà-
ºâ, Îëüãà Ëóê’ÿíåíêî,
Ñâ³òëàíà Îðë³÷åíêî, Â³òà-
ë³é Ñàë³é.

— Ãîëîâíèé êîíôë³êò ó
ïîñòàíîâö³ — ì³æ âàøîþ ãå-
ðî¿íåþ ³ àðàáîì Ñàì³ðîì. ßê
âè ïîçíàéîìèëèñÿ ³ç àêòî-
ðîì Àõòåìîì Ñå³òàáëàºâèì,
ç êîòðèì ó âàñ âèéøîâ òà-
êèé ÷óäîâèé äóåò?

— ²ç êè¿âñüêèì àêòîðîì

Àõòåìîì ÿ ïîçíàéîìèëàñÿ
íà âèñòàâ³ “Âàðøàâñüêà
ìåëîä³ÿ — 2”. ² ÿêùî ìîñ-
êîâñüêèé “Ïàðèæ ñïðîñîí-
íÿ” êîíöåíòðóºòüñÿ á³ëüøå
íà äâîõ ãåðî¿íÿõ-ñåñòðàõ,

òî ó êè¿âñüê³é âèñòàâ³ âàæ-
ëèâ³ âñ³ ïåðñîíàæ³. ² ë³í³ÿ
êîõàííÿ ìîëîäî¿ ïàðè, êîò-
ðà îïèíèëàñÿ â ÷óæ³é êðà-
¿í³ â òàêîìó ñêëàäíîìó ñòà-
íîâèù³, ³ íåñïîä³âàíà ëþ-

áîâ ìîº¿ ãåðî¿í³, ëþáîâ ìà-
òåðèíñüêà, â ïåðøó ÷åðãó
äî öüîãî ìîëîäîãî õëîïöÿ.
Öå íàñò³ëüêè ñèëüíå êî-
õàííÿ, ùî âîíî çìóøóº
ìîþ ãåðî¿íþ çì³íèòè ñâî¿
ïîãëÿäè, àäæå äî öüîãî âî-
íà áóëà ðàñèñòêîþ.

— Òàê öå ³ñòîð³ÿ êîõàííÿ?
— Òàê, àëå ï’ºñà ïðî êî-

õàííÿ â øèðîêîìó ðîçóì³í-
í³ öüîãî ñëîâà, òóò íå
éäåòüñÿ ïðî êîõàííÿ ÷îëî-
â³êà ³ æ³íêè. Ëþáîâ ìîæíà
â³ä÷óâàòè äî ÷îëîâ³êà, æ³í-
êè, äèòèíè, êâ³òî÷êè, äî
÷îãî çàâãîäíî. Ãîëîâíå —
öå â³ä÷óòòÿ, ùî òåáå âîíî
ïåðåïîâíþº, äàº çìîãó æè-
òè íà ïîâíó êîòóøêó. Ó
ìîº¿ ãåðî¿í³, çäàâàëîñÿ á,
óæå âñå â ìèíóëîìó. À òóò
çíîâó íàñòàëà âåñíà, çíîâó
ïðèëåò³â â³òåðåöü. Ìîÿ ãå-
ðî¿íÿ çóñòð³ëà äèòèíó, êîò-
ðà íàïîâíèëà ¿¿ ñåðöå í³æ-
í³ñòþ, ó íå¿ âèíèêëà ïîòðå-
áà ùîñü â³ääàòè, çðîáèòè
ùîñü ïðåêðàñíå, ïîä³ëèòè-
ñÿ ÷èìîñü ç ³íøîþ ëþäè-
íîþ. Ñàìå òîìó âîíà ïåðå-
õîäèòü â³ä íåíàâèñò³ äî
ñèìïàò³¿ é äîïîìàãàº ìîëî-
ä³é ïàð³ ñòàòè íà íîãè. Ëþ-
áîâ — öå çàâæäè â³ääà÷à.
Ìîÿ ãåðî¿íÿ ëþáèòü öüîãî

ìîëîäèêà ðàçîì ³ç éîãî
ïîëüñüêîþ íàðå÷åíîþ. Êî-
ëè ó ìåíå çàïèòóþòü, êîãî
ÿ ëþáëþ á³ëüøå, ä³òåé ÷è
îíóê³â, ÿ çàâæäè êàæó, ùî
ëþáëþ ñâî¿õ ä³òåé ³ç ¿õí³ìè
ä³òüìè, ñâî¿ìè îíóêàìè.
Òîìó ùî ëþáîâ ìîæå ò³ëü-
êè ðîñòè, ðîñòè ³ ðîñòè. Öÿ
ðîëü º äóæå ö³êàâîþ ³ ïðîñ-
òîþ, âîíà — ÿê âñ³ ïðîñò³,
ñïðàâæí³ ðå÷³.

— Âè ñï³ëüíî ç äî÷êîþ
Êàòåþ ïðàöþºòå ³ â Ìîñêâ³,
³ â Êèºâ³. Òàê ³ íàäàë³ ïëà-
íóºòå æèòè ì³æ äâîìà ì³ñ-
òàìè?

— Ð³÷ ó ò³ì, ùî Êàòÿ âæå
10 ðîê³â æèâå ì³æ äâîìà
ñòîëèöÿìè. Âîíà — àêòðè-
ñà ìîñêîâñüêîãî Òåàòðó Ðî-
ìàíà Â³êòþêà. ß òåæ æèâó
ì³æ äâîìà ì³ñòàìè. Â Êè-
ºâ³ ó ìåíå âæå º ïëàíè íà
íàñòóïíó ïîñòàíîâêó, â îä-
íîìó ç òåàòð³â áóäåìî ñòà-
âèòè ï’ºñó Ëþäìèëè
Óëèöüêî¿. Íèí³ ó ìåíå äâ³
âèñòàâè â Ìîñêâ³ ³ òðè â
Êèºâ³. Îêð³ì “Áóäüòå ÿê
óäîìà”, òóò ÿ ãðàþ ó âèñòà-
âàõ “ßê³ñòü ç³ðêè” â Òåàò-
ð³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ³
“Ðîæåâèé ì³ñò” ó Òåàòð³
äðàìè ³ êîìåä³¿ íà Ë³âîìó
áåðåç³

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на сцені Національно о драматично о
театр імені Івана Фран а по азали вистав
“Б дьте я дома”. Спе та ль народився в
стінах Майстерні театрально о мистецтва
“С зір’я”, а тепер йо о вирішили по азати
на вели ій сцені для більшо о ола лядачів.
Що й не дивно, адже оловн роль ньом
ви он є народна артист а Ада Ми олаївна
Ро овцева. У виставі, поставленій доч ою
Ро овцевої Катериною Степан овою, Ада
Ми олаївна рає роль нетерпимої до арабів
франц жен и.

Ô
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î 
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Êîëè êëàñèêè áóëè
ìîëîäèìè
Òðàäèö³éíèé âåñíÿíèé ôîðóì 
“Ìóçèêà ìîëîäèõ” â³äêðèºòüñÿ Ïåðøîþ 
ñèìôîí³ºþ 25-ð³÷íîãî Ëåâêà Ðåâóöüêîãî
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Завтра розпочнеться
й триватиме до на-
ст пно о вівтор а
одинадцятий фор м
"М зи а молодих".
Назва цьо о фести-
валю, з одно о бо ,
оворить сама за се-
бе, але, з іншо о, в
ній завжди знахо-
диться місце для ва-
ріацій.

Öüîãî ðîêó äî ñïèñêó
“ìîëîäèõ” â³äíåñëè êëàñè-
êà óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè ÕÕ
ñòîð³÷÷ÿ Ëåâêà Ðåâóöüêîãî.
Âèð³øèëè âèêîíàòè éîãî
Ïåðøó ñèìôîí³þ. Âîíà é
ä³éñíî çàäóìàíà ³ ìàéæå
ïîâí³ñòþ íàïèñàíà 25-ð³÷-
íèì Ðåâóöüêèì, äðóãîêóðñ-
íèêîì êè¿âñüêî¿ êîíñåðâà-
òîð³¿, ÿê éîãî äèïëîìíà ðî-
áîòà. ¯¿ âèñîêî îö³íèëè
Ðåéíãîëüä Ãë³ºð, íà òîé ÷àñ
äèðåêòîð êîíñåðâàòîð³¿, à
òàêîæ (ùå äî òîãî, ÿê òâ³ð
ïî÷óâ Ãë³ºð) ñòàðøèé çà Ðå-
âóöüêîãî íà ï’ÿòü ðîê³â Áî-
ðèñ Ëÿòîøèíñüêèé. Ïðàâäà,
äîëÿ ö³º¿ ñèìôîí³¿ ñêëàëàñÿ

äîñèòü äðàìàòè÷íî. Ï³ä ÷àñ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, êîëè
Ëåâêî Ðåâóöüêèé áóâ åâàêó-
éîâàíèé äî Òàøêåíòà, éîãî
êè¿âñüêîþ êâàðòèðîþ îï³-
êóâàâñÿ äàâí³é äðóã ñ³ì’¿.
Îäíîãî çëîùàñíîãî äíÿ, êî-
ëè òåðï³òè õîëîä â áóäèíêó
áóëî íåñèëà, â õ³ä ï³øëè
ñòîñè ðóêîïèñ³â. Ñåðåä íèõ
áóëà é ïàðòèòóðà Ñèìôîí³¿
¹ 1. ×åðåç ê³ëüêà ðîê³â Ðå-
âóöüêèé â³äíîâèòü ïî ïàì’ÿ-
ò³ ñâîþ þíàöüêó êîìïîçè-
ö³þ, àëå ç ïî÷àòêîâîãî 
4-÷àñòèííîãî ñèìôîí³÷íî-
ãî öèêëó çðîáèòü îäíî÷àñ-
òèííèé. Ùå ê³ëüêà ë³ò ïîòî-
ìó, êîëè êîìïîçèòîðó áóëî
âæå ìàéæå 70, âèäàòíèé äè-
ðèãåíò Âåí³àì³í Òîëüáà
óïåðøå âèêîíàº öåé òâ³ð ó
Êèºâ³. Òîæ òåïåð³øí³é ðàç
áóäå äðóãèì â ³ñòîð³¿ êîí-
öåðòíîãî âèêîíàííÿ ñèìôî-
í³¿. À âò³ì, ³íàêøå ÷è õòîñü
áè çãàäàâ, ùî öüîãî ðîêó
Ëåâêó Ðåâóöüêîìó âèïîâíè-
ëîñÿ á 120 ðîê³â?

Êð³ì òâîðó Ðåâóöüêîãî,
íà ôîðóì³, çâ³ñíî, ïðîçâó-
÷èòü áàãàòî ìóçèêè íàøèõ
ñó÷àñíèê³â, ìîëîäèõ êîì-
ïîçèòîð³â. Ñåðåä íèõ ëèøå
êèÿí äî 50! Ñòîëè÷í³é ïóá-
ë³ö³ ìàþòü áóòè çíàéîì³
ïð³çâèùà Îëåêñàíäðà

Øèìêà, Äàíèëà Ïåðöåâà,
Â³êòîð³¿ Ãàâðèê, Îëåêñ³ÿ
Øìóðàêà, Ìàêñèìà Øàëè-
ã³íà òà ³íøèõ. Òàêîæ áó-
äóòü ãîñò³ ç Ïîëüù³, Ðîñ³¿,
Á³ëîðóñ³, Àçåðáàéäæàíó òà
²çðà¿ëþ. Íàéñïðèòí³ø³
ïðåäñòàâëÿòü âëàñí³ ö³êàâ³
ïðîåêòè. Öå çîêðåìà àâ-
òîðñüêèé ïðîåêò ëüâ³â’ÿíè-
íà Çîëòàíà Àëìàø³, êîì-
ïîçèòîðà é â³îëîí÷åë³ñòà â
îäí³é îñîá³, “Øëÿõ íà
Ñõ³ä” (êð³ì ìóçèêè, ùî
ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ìàº
â³äíîøåííÿ äî Ñõîäó, òóò
áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ òàíö³
é ïîåç³ÿ). À òàêîæ îêðåìèì
êîíöåðòîì ïðîéäóòü Ì³æ-
íàðîäí³ êîìïîçèòîðñüê³
çìàãàííÿ “Cînnecting mu-
sic”, îðãàí³çîâàí³ ó÷àñíè-
êàìè àíñàìáëþ “Nostri
Temporis”. ²íòðèãîþ âå÷î-
ðà º òå, ùî ø³ñòü òâîð³â ô³-
íàë³ñò³â çìàãàíü ïðîçâó÷àòü
ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ ÿê
àíîí³ìí³, à â³äòàê, øëÿõîì
ãîëîñóâàííÿ àóäèòîð³¿ ñå-
ðåä íèõ áóäóòü âèçíà÷åí³
íàéäîñòîéí³ø³.

Çàõîäè ôîðóìó ïðîõîäè-
òèìóòü ó Âåëèêîìó é Ìà-
ëîìó çàëàõ êè¿âñüêî¿ êîí-
ñåðâàòîð³¿ ³ â êîíöåðòíîìó
çàë³ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè
êîìïîçèòîð³â Óêðà¿íè
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�о�олош�є��он��рс�

на�заміщення�ва�антних�посад:�

�оловно�о�спеціаліста�відділ��по�роботі�з�деп�татсь�ими�фра�ціями�та��р�пами�

(V��ате�орія).

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів�встановлюються�відповідно�до�Поряд���проведення��он��рс�

на�заміщення�ва�антних�посад�державних�сл�жбовців,�затверджено�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни

від�15.02.02�№�169�та�з�ідно�з�Типовими�професійно-�валіфі�аційними�хара�теристи�ами�посад�державних

сл�жбовців.

Особи,�я�і�відповідають�основним��валіфі�аційним�вимо�ам,�подають�до��он��рсної��омісії�та�і�до��менти:

заяв��на��часть����он��рсі,�в�я�ій�зазначається�про�ознайомлення�заявни�а�із�встановленими�за�онодавством

обмеженнями�щодо� прийняття� на� сл�жб�� та� проходження� сл�жби� в� ор�анах�місцево�о� самовряд�вання;

заповнен��особов���арт���(форма�П-2ДС)�з�відповідними�додат�ами;��опії�до��ментів�про�освіт�,�засвідчені��

встановленом�� за�онодавством� поряд��;� �опію� першої� та� др��ої� сторіно�� паспорта� �ромадянина� У�раїни,

засвідчені��адровою�сл�жбою;�відомості�про�доходи�та�зобов’язання�фінансово�о�хара�тер��щодо�себе�та�членів

своєї�сім’ї�за�2008�рі�;�дві�фото�арт�и�розміром�4x6�см.

Термін�подання�до��ментів�—�30��алендарних�днів�від�дня�п�блі�ації�о�олошення�про��он��рс.�Інформація

щодо��он�ретних�ф�н�ціональних�обов’яз�ів�та��мов�оплати�праці�надається�додат�ово.

До��менти�приймаються�за�адресою:�01044,�м.�Київ-44,�в�л.�Хрещати�,�36,��.�913�(на��он��рс).�

Телефон�для�довідо�:�254-11-88.

Заст�пни��місь�о�о��олови�—�се�ретар�Київради�О.�Дов�ий

Інстит�т�проблем�математичних�машин

і систем�Національної�а�адемії�на���У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�

державно�о�нер�хомо�о�майна�

(03680,�МСП,�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42).

1. Об’є�т�№�1: нежитлове�приміщення,��імнати�№�106,107�на�1-м��поверсі

лабораторно�о��орп�с��“В”�за�альною�площею�171,00�м2,�за�адресою:�м. Київ,

проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�42.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:

розміщення� офіс�.� Стартова� ціна� оренди� становить� без�ПДВ� 10,13� �рн� за

1 м2 в�місяць.

2. Об’є�т�№�2:�нежитлове�приміщення,��імнати�№�109,�109-а�на�1-м�

поверсі�лабораторно�о��орп�с��“В”�за�альною�площею�103,20�м2,�за�адресою:

м.� Київ,� проспе�т� А�адемі�а� Гл�ш�ова,� 42.�Можлива�мета� застос�вання

приміщення:� розміщення� офіс�.� Стартова� ціна� оренди� становить� без�ПДВ

10,70��рн�за�1�м2 в�місяць.

3. Об’є�т�№�3:��імнати�№�200-204,�206�з�приле�лим�до�них��оридором

на�2-м��поверсі�лабораторно�о��орп�с��“В”�за�альною�площею�367,20�м2 за

адресою:� м.� Київ,� проспе�т� А�адемі�а� Гл�ш�ова,� 42.� Можлива� мета

застос�вання�приміщення:�розміщення�офіс�.�Стартова�ціна�оренди�становить

без�ПДВ�11,85��рн�за�1�м2 в�місяць.

Умови��он��рс�:

1. Замовити� прое�т� ре�онстр��ції� та� протя�ом� ро��� ви�онати� ремонтно-

відновлювальні�роботи�1-�о�поверх��лабораторно�о��орп�с��“В”.

2. Дотримання�вимо��е�спл�атації�об’є�та.

3. Освітлення�та�озеленення�приле�лої�території.

4. Утримання�приле�лої�території�в�належном��санітарно-технічном��стані.

5. Зобов’язання� орендаря� ��ласти� до�овір� оренди� за� типовим� зраз�ом,

затвердженим�постановою�Бюро�Президії�НАН�У�раїни.

6. Ви�онання�всіх�зобов’язань�за�до�овором�оренди.

7. Страх�вання�орендовано�о�приміщення�на�весь�термін�дії�до�овор��оренди

на��ористь�орендодавця.

8. Найбільший� запропонований� розмір� місячної� орендної� плати� за

ви�ористання� орендовано�о� об’є�та� порівняно� з� почат�овим� розміром

орендної�плати.

9. Відш�од�вання�орендодавцю�переможцем��он��рс��витрат�на�проведення

�он��рс��(ви�отовлення�звіт��про�незалежн��оцін���вартості�об’є�та�оренди,

оп�блі��вання�о�олошення�та�інше).

Для� �часті� в� �он��рсі� йо�о� �часни�и� повинні� подати� на� роз�ляд

�он��рсної��омісії�та�і�матеріали:�

- заява�про��часть����он��рсі;

- �опії�до��ментів�про�державн��реєстрацію��часни�а��он��рс�;

- завірені� підписом� �повноваженої� особи� та� мо�рою� печат�ою� �опії

�становчих�до��ментів�(для�юридичних�осіб);

- довіреність�представни���юридичної�особи,�оформлен��належним�чином;

- відомості�про�платоспроможність��часни�а��он��рс�;

- зобов’язання��часни�а��он��рс��щодо�ви�онання��мов��он��рс�;

- зобов’язання�щодо�своєчасної�оплати�орендної�плати;

- та��опії�інших�до��ментів,�я�і�дозволяють�займатись�ліцензованим�видом

діяльності.�

Кінцевий�термін�приймання�пропозицій:�до�10.00�5�червня�2009�ро��.

До��менти�надсилати���запечатаном��печат�ою��часни�а��онверті�з�надписом

“На��он��рс�оренди”�за�адресою:�03680,�МСП,�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а

Гл�ш�ова,�42;��орп�с�2.

Конта�тний�телефон:�526-55-06�(фа�с),�526-64-57.

Кон��рс� відб�деться� 5� червня� 2009� ро��� о� 12.00� за� в�азаною� вище

адресою.

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС�НА�ЗАМІЩЕННЯ�ВАКАНТНИХ�ПОСАД:

1. Начальни�а�Головно�о��правління�рит�альних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Основні�обов’яз�и:

- реалізов�є�державн��політи�����сфері�надання�рит�альних�посл���в�м.�Києві;

- бере��часть���розробці�пропозицій�прое�тів�про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���міста�в�частині�надання�населенню�рит�альних

посл��,���розвит���підприємств�і�об’є�тів�сфери�рит�ально�о�обсл��ов�вання;�розробці�цільових,�спрямованих�на�підвищення�рівня�рит�ально�о

обсл��ов�вання�про�рам.

2. Заст�пни�а� начальни�а� Головно�о� �правління� рит�альних� посл��� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації).

Основні�обов’яз�и:

- �от�є� пропозиції�щодо� �омпле�сно�о� розвит��� підприємств� рит�ально�о� обсл��ов�вання,� �оордин�є� їх� робот�� та� здійснює� ор�анізацію

рит�ально�о�обсл��ов�вання�в�м.�Києві;

- здійснює��онтроль�за�станом�е�спл�атації��ладовищ,��рематорію,�інших�об’є�тів�рит�ально�о�обсл��ов�вання;

- здійснює��онтроль�за�ор�анізацією�та�я�істю�рит�ально�о�обсл��ов�вання�населення�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;

- стаж�роботи�за�фахом���державній�сл�жбі�на��ерівних�посадах�не�менше�З�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в� інших

сферах�е�ономі�и�не�менше�4�ро�ів,�або�стаж�роботи�на�посаді��оловно�о�спеціаліста�не�менше�7�ро�ів;

- післядипломна�освіта���сфері��правління:�ма�істр�державно�о��правління;

- вільне��орист�вання�ПК;

- аналітичні�здібності,�висо�а�працездатність�та�відданість�роботі;

- �ом�ні�абельність,�чесність�та�порядність.

Конта�тний�телефон:�254-16-91.

До��менти�на��часть����он��рсі�подаються�до��правління��адрової�роботи� і�на�ород�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�протя�ом�30�днів�з�дня�п�блі�ації�о�олошення�в��азеті,�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��аб.�1109-а.

Я�що�ви�бажаєте�взяти��часть����он��рсі�на�заміщення�ва�антних�посад,�можна�надіслати�інформацію�з�власними�даними�за�встановленою

формою,�розміщеною�на�офіційном��веб-порталі��иївсь�ої�місь�ої�влади�www.kmv.gov.ua�на�еле�тронн��адрес��kuts@kma.gov.uа,�позначивши��

темі�листа�своє�прізвище.

Головне��правління

вн�трішньо�о�фінансово�о

�онтролю�та�а�дит�

ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради

(КМДА)�
запрош�є�на�робот��талановитих�і

перспе�тивних�співробітни�ів�на

посади�начальни�ів��правлінь,

начальни�ів�відділів,�завід�вачів

се�торів,��оловних�та�провідних

спеціалістів.

Основні��ритерії�при�прийнятті��анди-

дата�на�робот�:

- вища�освіта�е�ономічно�о�чи�юридич-

но�о�спрям�вання;

- досвід�роботи�б�х�алтером,�а�дито-

ром,� ревізором� �� різних� �ал�зях,

досвід�роботи�в�сфері�державних�за-

��півель,� �омпетентність,� відпові-

дальність,� �ом�ні�абельність,� ініціа-

тивність,�вміння�працювати�в��оманді.

Детальна�інформація�за�телефонами:

+380(44)223-31-93,�+380(44)270-51-44.

Резюме� с� власними� даними� над-

силати�на�еле�тронн��адрес�:

finaudit@finaudit.kmv.gov.ua�

чи�фа�сом�+380(44)�270-51-48.�

Адреса:�01601,�м.�Київ-601,�в�л. Трьох-

святительсь�а,�4-Б,�3-й�поверх.

ЗАТ�“Про�рес-Фонд”�
(�од�ЄДРПОУ�30303336)

повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�6�липня�2009�ро���об�11.00

за�адресою:�02660,�м.�Київ,�в�л.�Марини�Рас�ової,�19,�

8-й поверх,�офіс�33.

Реєстрація�з�10.00�до�11.00.�

Порядо��денний:

1. Обрання�Голови�та�се�ретаря�зборів.

2. Обрання�лічильної��омісії.

3. Затвердження� поряд��� �олос�вання� по� процед�рним� питанням� та� питанням

поряд���денно�о.

4. Затвердження�ре�ламент��За�альних�зборів�а�ціонерів.

5. Звіт� Голови�Правління� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� за

2008�рі�.�Виявлення�за�альних�напрямів�розвит���та�планів�діяльності�а�ціонерно�о

Товариства�в�2009 р.

6. Звіт� ор�ан�� �онтролю� за� рез�льтатами� перевір�и� річно�о� звіт�� та� баланс�

Товариства�за�2008�рі��та�затвердження�йо�о�виснов��.

7.� 3атвердження�річно�о� звіт�,� баланс�,� розподіл�� приб�т��� та� поряд��� виплати

дивідендів�Товариства�за�2008�рі�.

Для��часті�в�зборах�необхідно�мати:

- до��мент,�що�посвідч�є�особ�;

- �повноваженим�особам�та�представни�ам�а�ціонерів�—�довіреність�на�право

�олос�вання.

Ознайомлення�з�до��ментами�—�в�приміщенні�офіс��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Марини�Рас�ової,�19,�8-й�поверх,�офіс�33.

Довід�и�за�адресою:�02660,�м.�Київ,�в�л.�Марини�Рас�ової,�19,�8-й�поверх,

офіс�33.

Тел.�(044)586-43-40.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

підприємства�(тис.��рн)

Втрачений�диплом

MB№10029700�Київсь�о�о

національно�о��ніверситет�

вн�трішніх�справ�за�спеціальністю

“Правоохоронна�діяльність”�

на�ім’я�Семенця�Оле�сія�Сер�ійовича

вважати�недійсним.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр��арсь�их�робіт.
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Правління�Товариства

Наймен�вання�по�азни�а
Період

Звітний Попередній

Усьо�о�а�тивів 74�662 45�575

Необоротні�а�тиви 38 45

Основні�засоби 1 1

Поточні�фінансові�інвестиції 41�442 38�648

Запаси 2 0

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 33�126 6�855

Грошові��ошти�та�їх�е�вівалент 42 26

Витрати�майб�тніх�періодів 11

Нерозподілений�приб�то��(збито�) (11�819) (11�879)

Стат�тний��апітал 48�400 48�400

Поточні�зобов’язання 29�115 29,5

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�ро���(шт.) 0 4�840

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій 0 2



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 918
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Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний деп тат:
— Річ тім, що ожен має робити те, що повинен,

на своєм місці. Я народний деп тат я маю захища-
ти Бать івщин шляхом хвалення за онопрое тів і від-
стоювати позиції У раїни на міжнародній арені. Я ро-
мадянин випад , оли а ресор перетне ордони на-
шої держави, захищатим У раїн зі зброєю в р ах.

Оле ТЯГНИБОК, олова ВО “Свобода”:
— Усіма дост пними! Мені доводилося сл жити в ар-

тилерії, том стріл овою зброєю орист ватися вмію.
Сл жив і в протиповітряній обороні. Я що треба, то

Бать івщин захищатим і пал ою, і аміню ою, но-
жем. А оли слово є дієвим, можна й словом!

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— Насправді б дь-я а перемо а має б ти перед сім

д ховною. Я що правильно виб д вано національні ін-
тереси, момент національної мобілізації — лише питан-
ня техні и. Я д маю, в У раїни є талант щодо техноло-
ії захист . Я особисто мож стріляти з сіх видів стріл-
ової зброї. Для захист потрібна ожна людина, я а во-
лодіє різними талантами — м зичними, писемними то-
що. Б дь-я а оборона вима ає тотальної мобілізації.

ßêîþ çáðîºþ âè çàõèùàëè
á Áàòüê³âùèíó?

Ôðîíòîâèê âèíàéøîâ
äâà ïðèëàäè
Ó ñâî¿ 89 Îëåêñàíäð ßâîðñüêèé äîñ³ çàéìàºòüñÿ
íàóêîþ
Þë³ÿ ÊÎÍÄÐÀÖÜÊÀ,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Нині Оле сандр Явор-
сь ом 89 ро ів. Одна ,
незважаючи на свій ві ,
олишній фронтови ст -
діює на та працює над
новим винаходом. Він
добре пам’ятає, я за до-
помо ою нес ладно о тех-
нічно о прийом часи
війни радянсь ій армії
вдалося прорвати бло ад
Ленін рада.

Êèÿíèí Îëåêñàíäð ßâîðñüêèé
æèâå ó ñïàðòàíñüêèõ óìîâàõ. Ó
ñâî¿ 89 ñïèòü íà ï³äëîç³ — êâàð-
òèðà êîëèøíüîãî ôðîíòîâèêà
íàäòî ìàëà äëÿ ÷èñëåííî¿ ðîäè-
íè. Îäíàê â³í íå ñêàðæèòüñÿ, áî
ïàì’ÿòàº, ùî “íà ôðîíò³ áóëî
çíà÷íî ã³ðøå”.

Âîþâàâ æå ÷îëîâ³ê ç ïåðøîãî
ïî îñòàíí³é äåíü — áóâ ðîçâ³äíè-
êîì ó ñêëàä³ 29-ãî îêðåìîãî äè-
â³ç³îíó íà ²²²-ìó Ïðèáàëò³éñüêî-
ìó ôðîíò³. Äî â³éñüêà ïðèçâàëè ç
Ëåí³íãðàäñüêîãî åëåêòðîòåõí³÷-
íîãî ²íñòèòóòó çàë³çíè÷íîãî
òðàíñïîðòó, äå ïàí ßâîðñüêèé âè-
â÷àâ òåõí³êó òà åëåêòðîí³êó. Âå-
òåðàí ïàì’ÿòàº, ÿê íåâåëèêà õèò-
ð³ñòü ç ïðèëàäàìè äîïîìîãëà âðÿ-
òóâàòè Ëåí³íãðàä.

“Îïåðàö³ÿ áóëà ãåí³àëüíà,—
çãàäóº â³í,— ÿ áóâ òîä³ âæå ó
ñêëàä³ ðàäèñò³â, ÿêèõ ñëóæèëî
ê³ëüêà ñîòåíü. Íà÷àëüñòâî ðîçäà-
ëî íàì ðàä³îñòàíö³¿ òà íàêàçàëî
ðîçïîä³ëèòèñÿ ïî ë³í³¿ ôðîíòó ³
ïîñò³éíî ïåðåäàâàòè ³íôîðìàö³þ
â åô³ð áóäü-ÿêîãî çì³ñòó. Âîðîã
æå ñëóõàº! Ó ï³õîòè áóëè ñâî¿ ðà-
ä³îñèãíàëè, ó òàíê³ñò³â — ñâî¿, îò
³ ïîäóìàëè í³ìö³, ùî òàì ö³ëå
â³éñüêî ³ ãàéäà äî íàñ! Âñ³ ñèëè
êèíóëè íà öþ òåðèòîð³þ. À íàø³
â³éñüêà â òîé ÷àñ âäàðèëè ïî Ëå-
í³íãðàäó ³ ïðîðâàëè ôàøèñòñüêó
áëîêàäó”.

Ö³êàâîñò³ äî òåõí³êè ÷îëîâ³ê íå
âòðàòèâ ³ äîñ³. “ß âåñü ÷àñ ùîñü
ðîçðîáëÿþ”,— êàæå âåòåðàí.

Ïåðøèì éîãî âèíàõîäîì áóâ âè-
ð³âíþâà÷ òðüîõôàçíîãî òîêó, äðó-
ãèì — ïðèëàä, ÿêèé äîçâîëÿâ
âåñòè íà â³äñòàí³ â³çóàëüíå ñïî-
ñòåðåæåííÿ ê³ëüêîñò³ ð³äèíè â
ºìíîñòÿõ íà ï³äâîäíîìó ÷îâí³.
Çàðàç ôðîíòîâèê ïðàöþº íàä ïî-

êðàùåííÿì Êîåô³ö³ºíòó Êîðèñ-
íî¿ Ä³¿ äâèãóíà âíóòð³øíüîãî çãî-
ðàííÿ.

“Ùå ñò³ëüêè âñüîãî íå äîñë³-
äæåíî é íå â³äêðèòî! Øêîäà, ùî
æèòòÿ çàê³í÷óºòüñÿ òàê øâèä-
êî!” — ç³òõàº âåòåðàí

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+18°Ñ, âíî-
÷³ +6...+9°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +16...+18°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +16...+18°Ñ, âíî÷³
+7...+9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +16...+18°Ñ, âíî÷³
+1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ, âíî÷³
+6...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

За своє життя фронтови Оле сандр Яворсь ий отримав ба ато медалей —
цьо о ро ветерана представлено до на ородження “Зна ом пошани”
від Київсь о о місь о о олови

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 14 òðàâíÿ
Енер етичний тон с дня висо ий, він виявлятиметь-
ся в мінні бачити реальність, міцно стояти на зем-
лі, пра матично мислити, б д вати лобальні плани,
ви он вати робот , я а приносить висо ий приб -
то , реалізов ватися професійно. Це добре, одна
пильн йте, аби не зачерствіла д ша, ви ода, поч т-
тя обов’яз не повинні стояти на першом місці.

ÎÂÍÈ, ïîòóæíå á³îïîëå, øàðì ÷àð³âíîñò³ ïðèòÿãóþòü äî âàñ
ìàãí³òîì ëþäåé, çàíåïàëèõ äóõîì, äåïðåñèâíèõ, ç âàìï³ðè÷íèìè
ðèñàìè. À âò³ì, âè íå ñêóïåðäÿé ³ ç ðàä³ñòþ ïîä³ëèòåñÿ òèì áà-
ãàòñòâîì, âèñòóïèâøè â ðîë³ äîíîðà ñëàáêîäóõèì.

ÒÅËÜÖßÌ ñë³ä îáëèøèòè ïðîâîêóâàòè êîíêóðåíò³â, áî çðîáè-
òå ñîá³ ã³ðøå. Âàø³ ä³¿ ìàþòü áóòè ïëàíîì³ðíèìè, ïîñë³äîâíèìè,
ïðîðàõîâàíèìè äî äð³áíèöü, ç äàëåêèì ïðèö³ëîì. Äåíü çàêëàäàº
ôóíäàìåíò ãëîáàëüíèì ïåðñïåêòèâàì.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ó âàñ º øàíñ ñóáë³ìóâàòè ðóéí³âí³ â³áðàö³¿ ó áëà-
ãîäàòíó åíåðã³þ. Öå äåíü ïîêàÿííÿ ³ ïðåîáðàæåííÿ, êîëè âåñü íà-
êîïè÷åíèé ïî÷óòòºâèé, åìîö³éíèé íåãàòèâ ïåðåïëàâëÿºòüñÿ â çî-
ëîòî äóõîâíîãî äîñâ³äó.

ÐÀÊÈ, ïðèáîðêàéòå êîíôðîíòàö³éíèé äóõ. Õî÷åòå çàêð³ïèòè çà
ñîáîþ â³äâîéîâàí³ ä³ëîâ³ (øëþáí³) ïîçèö³¿ — ãîä³ âîþâàòè. Çó-
ì³éòå ïîñòàâèòè ñåáå íà ÷óæå ì³ñöå ³ ïî-áðàòñüêè âëàäíàòè âñ³
ðîçá³æíîñò³. Ñèëà âàøà — ó äðóæá³.

ËÅÂÈ. Ï³ñëÿ êàð’ºðíî¿ áóð³ íàðåøò³ íàñòàëî çàòèøøÿ... ßê-
ùî âàñ âîíà îìèíóëà, ðàä³éòå ³ íàñîëîäæóéòåñÿ ñëóæáîâîþ ³äè-
ë³ºþ. À á³äîëàõàì, ùî îïèíèëèñÿ çà ñîö³àëüíèì áîðòîì, ìî-
æóòü çàïðîïîíóâàòè íîâå ì³ñöå ðîáîòè. 

Ä²ÂÈ, ñïðèéìàéòå ñâ³ò ó ðîìàíòè÷íîìó ðàêóðñ³, ãðàéòå, ôë³ð-
òóéòå, ãðàéòå ïðèºìí³ äëÿ âàñ ðîë³. Âè êîðîë³ íà áàëó æèòòòÿ,
ðîçâàæàéòåñÿ ³ íàñîëîäæóéòåñÿ!

ÒÅÐÅÇÈ, äîâêîëà âàñ íàåëåêòðèçîâàíà àòìîñôåðà. Àáè íå äî-
âîäèòè ¿¿ äî cïàëàõ³â, äîòðèìóéòå ñóâîðî¿ äèñöèïë³íè, âèêîíóéòå
ìîðàëüíèé ³ ìàòåð³àëüíèé îáîâ’ÿçêè ñòîñîâíî òèõ, ç êèì çâåëà äî-
ëÿ. Åãî¿çìó, íåäáàëüñòâó, ñêíàðîñò³ — çàñü!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, áóäüòå îðãàí³çîâàíèìè, äèñöèïë³íîâàíèìè, êîíñ-
òðóêòèâíî ðîçâ’ÿçóéòå àêòóàëüí³ ïðîáëåìè, íå îá³öÿéòå çîëîòèõ
ã³ð, à íà ä³ë³ ïîêàçóéòå, íà ùî çäàòí³, òîä³ ðåàëüí³ñòü ñòàíå ïðè-
õèëüí³øîþ, à íàâêîëî çàïàíóº ìèð òà ðàä³ñòü.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ÿêùî â³òåð ñâèùå ó êèøåíÿõ, ìàòåð³àëüí³ ïðîáëå-
ìè ìîæíà áóäå óñï³øíî ðîçâ’ÿçàòè çà ðàõóíîê ï³äðîá³òê³â. Íå ë³-
íóéòåñÿ, à òðóä³òüñÿ òà ëàòàéòå ä³ðêè â ñ³ìåéíîìó áþäæåò³.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ, âàøà ïîâåä³íêà ïîºäíóâàòèìå â ñîá³ íàä³éí³ñòü,
ïåðåäáà÷ëèâ³ñòü, ñàìîâïåâíåí³ñòü, âèñîêó òâîð÷ó àêòèâí³ñòü. Ðà-
ö³îíàëüíî ðîçïîä³ëÿéòå ñèëè — ³ çìîæåòå äîñÿãòè ìàêñèìàëüíèõ
ðåçóëüòàò³â óñþäè, îñîáëèâî ïîòàëàíèòü íà ëþáîâíèõ òåðåíàõ.

ÂÎÄÎË²²¯, ó ãëèáèí³ äóø³ âè íå ïðîïàëþâà÷ æèòòÿ, à àñêåò,
ùî çäàòíèé ³ñíóâàòè ç ì³í³ìàëüíèìè áëàãàìè, òðèìàþ÷è àïåòèòè
â çàë³çíèõ ðóêàâèöÿõ. Öå âç³ðåöü äëÿ äîìî÷àäö³â, êîòð³ çâèêëè ðîç-
êîøóâàòè ³ íå ñïðîìîæí³ ïåðåìîãòè â ñîá³ ³íñòèíêò ìàðíîòðàò-
íèêà. Äîïîìîæ³òü á³äîëàøíèì!

ÐÈÁÈ, éä³òü ó ãîñò³, íå òðåáà ñèä³òè êâî÷êîþ íà ì³ñö³. Çì³íà
îáñòàíîâêè ïîçèòèâíî âïëèíå íà âàøå ìàéáóòíº. Òóñîâêè ïîäà-
ðóþòü ðàä³ñòü çóñòð³÷³ ç ëþäèíîþ, ÿêà ìîæå â³ä³ãðàòè äîëåíîñíó
ðîëü ó âàøîìó æèòò³

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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