
Паркінги розвантажать столичні магістралі
Вартість будівництва перших шести автостоянок на 2500 машиномісць 
оцінюють в 350 млн грн
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Об'єдналися заради Києва
У столиці створено Громадянський форум, який зібрав відомих діячів 
та представників громади для вирішення проблем міста

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

На сьо одні Київ с часне місто, я е а -
тивно розвивається. Уже зараз помітні
я існі зміни всіх сферах життя столиці,
одна подальший її розвито потреб є
а тивних дій ромади. Саме заради бо-
ротьби за модернізацію всіх сфер життє-
діяльності міста в один оле тив об'єдна-
лися містяни, я і є професіоналами та
авторитетами різних ал зях життя сто-
лиці та У раїни.

На установчих зборах Громадянського форуму Києва,

які відбулися вчора, були присутні 512 киян, делегова�

них від громади міста, серед них представники десятків

громадських організацій різного спрямування. До ініці�

ативної групи Громадянського форуму увійшло 30 осіб,

серед яких відомі політичні, громадські лідери та діячі

культури.

Президентом нового об'єднання було обрано першо�

го президента України Леоніда Кравчука. "Все значне і

велике робиться не зверху, а робиться від людей, на

чисто емоційних правових людських засадах. Я вже 49

років живу в Києві і можу спостерігати, як столиця бо�

реться за краще майбутнє. І в останні два роки ми від�

чуваємо, що позитивні зміни, які відбуваються на на�

ших очах, торкаються глибинних процесів розвитку

міста. І нам потрібно разом, всій столичній громаді бо�

ротися за Київ. Адже ми тут живемо і тут хочемо бути

щасливими. А найвища честь для кожної людини — це

залишити слід там, де вона мешкає. Тож запрошую

кожного залишити такий слід у столиці та зробити Ки�

їв кращим", — зазначив, звертаючись до учасників збо�

рів, Леонід Кравчук.

Долучився до засідання форуму і голова КМДА Олек�

сандр Попов. Він відмітив, що у столиці давно назріла

потреба створення такого об'єднання, і це об'єктивна

необхідність не лише громади, а й самої влади. "Кожен,

хто знаходиться у цьому залі, та й кожен киянин має від�

ношення до створення історії нашого міста. І навіть

більше — ми несемо відповідальність за перспективу

його розвитку. І це, безперечно, велика честь для всіх

нас. Ми провели значну роботу для того, щоб визначи�

ти пріоритетні перспективи і ті основні напрямки дій,

які повинні привести до досягнення позитивних резуль�

татів. Ми повинні об'єднати всю громаду Києва. Враху�

вання думки киян при підготовці всіх важливих рішень

повинно стати непорушним законом для міської вла�

ди",— зауважив Олександр Попов.

Зазначимо, що Громадянський форум Києва — це не�

формальний представницький орган, мета якого фор�

мулювання точки зору київської громади щодо різних

аспектів життя столиці. Також планується, що об'єднан�

ня візьме на себе відповідальність за розробку проектів

розвитку Києва в середньо� і довгостроковій перспекти�

ві. За результатами зборів було створено вісім робочих

груп, які очолили: "Інтелектуальний Київ" — Леонід Гу�

берський, ректор Київського національного університе�

ту імені Т. Шевченка; "Соціальний Київ" — Надія Вер�

нигора, голова Пенсійного фонду Києва протягом 20�ти

років; "Здоровий Київ" — Петро Фомін, головний хірург

МОЗ України; "Культурний Київ" — Олег Скрипка, спі�

вак, музикант; "Демократичний Київ" — Віктор Чамара,

секретар Національної спілки журналістів України; "Ді�

ловий Київ" — Володимир Петренко, генеральний ди�

ректор ПАТ "Київметробуд"; "Молодий Київ" — Русла�

на Лижичко, співачка, переможниця музичного кон�

курсу Евробачення�2004; "Спортивний Київ" — Сергій

Бубка, президент Національного олімпійського коміте�

ту України, олімпійський чемпіон.

Прозвучали на засіданні і перші пропозиції щодо роз�

витку столиці. Так, Олег Скрипка подякував учасникам

за виявлену довіру опікуватись культурним напрямком

та вже передав голові КМДА Олександру Попову деякі

напрацювання. "Особисто мені підходить така форма

співпраці у сфері культури між владою та громадою. Я

дуже люблю Київ і хочу його наситити культурним жит�

тям", — відмітив Олег Скрипка.

Мріє про повернення Києву звання спортивної сто�

лиці і президент Національного олімпійського комітету

України Сергій Бубка. За його словами, інвестиції у здо�

ров'я мають бути пріоритетом для розвитку здорового

суспільства. "Ми готуємося приймати Євро�2012 і най�

ближчими роками проведемо ще декілька великих

спортивних змагань. Звісно, для того, щоб залучити

громадян, а особливо молодь до здорового способу жит�

тя, повинні бути і такі масштабні заходи, але має розви�

ватися і любительський спорт. Адже через його масо�

вість буде достойне майбутнє і у великого спорту",— на�

голосив Сергій Бубка.

Загалом найближчим часом робота форуму роз�

почнеться у робочих групах, які напрацюють пропозиції

за різними напрямками життєдіяльності міста. Перші

збори відбудуться у травні, до того часу заплановано на�

працювати пакет пропозицій, який буде передано на

розгляд київській владі

Інвесторам запропонують
побудувати перший у столиці
сміттєпереробний комплекс 

Йо о план ється розмістити в Об хівсь ом районі
на території, приле лій до полі он № 5.
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КМДА захищатиме Пейзажну алею
у суді 

Сьо одні О р жний адміністративний с д міста
Києва роз ляне лопотання мерії щодо повернення
ділян и на Пейзажній алеї власність столичної
ромади.
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Доходи зведеного бюджету зросли
майже на 17 % 

За альна с ма доходів зведено о бюджет У раїни
за січень-лютий 2012 ро виросла на 9 млрд
493 млн ривень.
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Автобуси можуть обладнати 
ременями безпеки
Мінінфрастр т ри У раїни вист пає за облад-

нання ременями безпе и автоб сів, що перево-
зять пасажирів, з 1 січня 2013 ро . "Нині от ю-
ться за онодавчі зміни, я і передбачають запро-
вадження я на нових автоб сах, та і на тих, що
вже е спл ат ються в У раїні, обов'яз ових реме-
нів безпе и та обмеж вачів швид ості. У перш
чер ними мають б ти обладнані автоб си, що
рс ють на дале ома істральних напрям ах,

зо рема швид існими трасами. Обов'яз ові ре-
мені безпе и пропон ється запровадити з 1 січня
2013 ро — з тим, щоб дати і перевізни ам, і ви-
робни ам час для під отов и до цих вимо ",— за-
значив олова Державної інспе ції з безпе и на
наземном транспорті Єв ен Прончен о. План є-
ться, що з 2013 ро перева а на он рсах нада-
ватиметься тим перевізни ам, я і план ють ви о-
ристов вати обладнані ременями безпе и авто-
б си і, відповідно, арант вати безпе пасажи-
ра. Та им чином хоч ть створити он рентне се-
редовище і простим лювати перевізни ів облад-
нати автоб си ременями безпе и. Я зазначають
фахівці, повний омпле т ременів безпе и на
один автоб с міст істю 20-30 пасажирів ошт ва-
тиме орієнтовно 2 тис. рн

Мінімальну ціну на цукор знижено
на 13,7 %
Уряд схвалив зниження мінімальної ціни на ц -
ор на поточний мар етин овий рі на 13,7 % —
до 5,1 тис. ривень за тонн (з рах ванням ПДВ).
Про це заявив перший заст пни міністра а рар-
ної політи и і продовольства Ми ола Без лий. За
йо о словами, пере лян ти мінімальн цін ряд
вирішив, виходячи зі сформованих "форс-мажор-
них обставин на рин ц р ". Він пояснив, що
встановлена раніше мінімальна ціна на ц ор на
рівні 5,91 тис. ривень за тонн , не відповідала
рин овій, я а в середньом в опті становить 5,2
тис. ривень за тонн . Без лий на адав, що, з ід-
но із чинним за онодавством, за продаж ц р за
цінами, нижчими від мінімальних, передбачені
штрафні сан ції. "Врахов ючи форс-мажор на
рин ц р , ряд хвалив рішення про зниження
мінімальної ціни із тим, щоб той, хто продає і -
п є ц ор, не платив штрафні сан ції. Вони й та
мають мінімальн тривідсот ов рентабель-
ність",— с азав він

"Київводоканал" заявляє 
про відповідність стандартам 
якості води у водопроводах
ПАТ "Київводо анал" запевняє, що вода водо-

проводах міста відповідає стандартам я ості. Про
це під час прес- онференції заявила оловний
техноло омпанії Інна Лавренч . "На сьо одні
місь их мережах водопостачання я існе й без-
печне за всіма по азни ами і відповідає вимо ам
раїнсь их стандартів",— с азала вона. Лаврен-

ч зазначила, що я ість води в столиці відслід о-
в ється в 100 онтрольних точ ах, в 26 з я их —
"Київводо аналом". Вона додала, що я ість сто-
личної води онтролює та ож місь а санітарно-
епідеміоло ічна станція. На адаємо, "Київводо а-
нал" план є відмовитися від ви ористання хлор
в процесі очищення води до інця 2013 ро , пе-
рейшовши на інш техноло ію — очищення води
іпохлоритом натрію, повідомляють У раїнсь і но-
вини
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Ком нальне підприємство "Київтранс-
пар сервіс" розробило інвестиційний
прое т, що в лючає три с ладові: б дів-
ництво ба атоповерхових наземних пере-
хоплюючих пар ін ів на в'їздах в столи-
цю, б дівництво підземних пар ін ів
центральній частині міста та "спальних"
районах. Наразі потреба пар омісцях в
столиці перевищ є 300 тисяч.

Інвестиційним проектом передбачено будівництво

перехоплюючих паркінгів на основних в'їздах у місто,

біля кінцевих станцій метро. Це дасть можливість воді�

ям залишати власний автотранспорт та, зберігаючи час,

пересуватися до центру міста громадським транспор�

том. На сьогодні розроблено проект будівництва першої

черги — шести паркінгів на 2500 машиномісць вартістю

близько 350 млн грн.

Проектом заплановано будівництво наземного пар�

кінгу з об'єктами транспортної інфраструктури на 500

машиномісць на вулиці Академіка Палладіна (біля стан�

ції метро "Академмістечко"); на 300 машиномісць на ву�

лиці Поліській (неподалік станції метро "Червоний ху�

тір"); на 350 машиномісць на вул. Щусєва (поблизу

станції метро "Сирець"); на 600 машиномісць на вул.

Святошинській, просп. Перемоги та площі Героїв Брес�

ту (станція метро "Святошин"); на 400 машиномісць на

просп. Перемоги (біля станції метро "Нивки") та на 350

машиномісць на Оболонському проспекті (станція мет�

ро "Героїв Дніпра").

Крім того, проектом передбачено створення паркінгів

у центральній частині міста загальною кількістю 1500 ма�

шиномісць. Зазначимо, що нині потреба у паркомісцях у

Києві перевищує 300 тисяч. Очікується, що завдяки появі

нових об'єктів у місті вдасться значно розвантажити цен�

тральні магістралі та прибрати автомобілі з вулиць.

Інвестиційні проекти будуть реалізовані за стандарт�

ною схемою: відведено земельну ділянку, розроблено

проект будівництва, проведено конкурс на визначення

інвестора та підписано інвестиційний договір з тим ін�

вестором, який запропонує найкращі умови для міста.

Нагадаємо, Київський інвестиційний форум, органі�

зований КМДА, фондом "Ефективне управління" та сві�

товим виданням Financial Times, відбудеться у столиці

сьогодні. Метою проведення заходу визначено презен�

тацію інвестиційного потенціалу Києва та конкретних

проектів
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Голова КМДА Оле сандр Попов відмітив, що столиці давно назріла потреба створенні Громадянсь о о фор м , і це об`є тивна необхідність не лише ромади, а й самої влади
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Інвесторам запропонують побудувати 
сміттєпереробний комплекс
Учасни ам Київсь о о інвестиційно о фор м запропон ють прое т б -

дівництва першо о сміттєпереробно о омпле с в столиці. Спор джен-
ня об’є та передбачене Страте ією розвит Києва до 2025 ро та На-
ціональним прое том “Чисте місто”. Йо о реалізація дозволить ом-
пле сно вирішити проблем забр днення нав олишньо о природно о
середовища поб товими відходами та зменшити обся и захоронень на
полі онах і звалищах без попередньої перероб и. Серед основних зав-
дань про рами — збільшення либини перероб и ТПВ до 50% та ви о-
ристання їх я ості альтернативно о палива. Зазначеним інвестиційним
прое том передбачено створення с часно о омпле с з перероб и
твердих поб тових відходів та впровадження інноваційних техноло ій по-
т жністю 300 тис. тонн. Компле с план ється розмістити в Об хівсь ом
районі на території, приле лої до полі он № 5. Попередня с ма інвести-
цій с ладає близь о 1 млрд рн. Фінанс вання б дівництва б де розпо-
ділено між державним і місцевим бюджетами та оштами інвесторів.
Част а приватно о фінанс вання в спор дження омпле с с ладатиме
не менше 70%

Новий медкорпус для міської лікарні № 2 зведуть
на умовах державно!приватного партнерства
Прое т ре онстр ції б дівлі Центр термічних ражень, ре онстр -

тивно-відновлювальної та пластичної хір р ії КМЛ № 2 б де запропо-
новано проінвест вати часни ам Київсь о о інвестфор м . Орієнтов-
на вартість б дівництва омпле с — близь о 700 млн рн. Прое т пе-
редбачено реаліз вати на принципах приватно-державно о партнер-
ства. Зо рема інвестор запропон ють поб д вати мед омпле с з но-
вим Центром термічних ражень на 105 ліжо , і ре онстр ювати існ -
ючі оловний та іне оло ічний орп си на 210 ліжо . “Новий мед ор-
п с зможе забезпеч вати висо о валіфі ован допомо потерпілим
від опі ової та холодової травм, хімічних опі ів, еле тротравм та міні-
міз вати незадовільні рез льтати лі вання. А та ож допоможе знизи-
ти по азни и летальності та інвалідності, особливо для працездатно-
о населення та дітей”,— розповів начальни ГУ охорони здоров’я Ві-
талій Мохорєв

КМДА захищатиме Пейзажну алею у суді
29 березня О р жний адміністративний с д міста Києва роз ляне ло-

потання КМДА щодо повернення ділян и на Пейзажній алеї власність
столичної ромади. Мерія вима ає визнати недійсним рішення про пере-
дач ділян и на Пейзажній алеї під заб дов . “Сподіваємося, що безпо-
середня часть КМДА процесі, я ий триває вже майже 6 ро ів, допо-
може иянам захистити Пейзаж від заб дови. Ми впевнені, що наша
часть в процесі встановить істин й визнає рішення Київради недійс-
ним. По азни ом ефе тивності дій місь ої адміністрації є вели а іль ість
майна, я е вже повернено иянам”,— вважає заст пни олови КМДА
Оле сандр П занов

Цифра дня

Call�центр 15�51

9 794 000 
гривень, на таку суму упродовж січня�лютого 2012 року відбулося
погашення заборгованості по виплаті заробітної плати на 365
столичних підприємствах майже 10 тисячам працівників 
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Облаштування Андріївського
узвозу йде за графіком
Усі роботи з реконструкції древньої вулиці завершаться до Дня Києва
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Попри величезні обся и робіт, що
проводяться на Андріївсь ом зво-
зі, всі вони б д ть завершені
до 25- о травня. Про це повідомив
заст пни олови КМДА Михайло К -
ч під час відвід вання мистець ої
в лиці. Сьо одні на Андріївсь ом
звозі триває заміна інженерних о-
м ні ацій, оновлення фасадів та ре-
монт сходів. На черзі — про ладання
нової бр ів и.

Завершення реконструкції Андріївського узвозу

стане подарунком, який міська влада готує мешкан�

цям та гостям столиці до Дня Києва. “Всі роботи за�

вершаться до 25�го травня. І з цієї дати Андріїв�

ський узвіз буде готовий до прийому гостей. Погод�

ні умови дають можливість працювати бригадам у

дві�три зміни без вихідних. У нас задіяна вся необ�

хідна техніка та спеціалісти. Усі плани і графіки ми

справно виконуємо”,— розповів “Хрещатику” за�

ступник голови КМДА Михайло Кучук.

Зазначимо, що на узвозі працюють близько 200

працівників та 10 одиниць техніки. Триває рекон�

струкція інженерних мереж та відновлення фасадів

26 будинків (з них 9 житлових та 17 нежитлових),

ремонтують покрівлі, сходи, встановлюють декора�

тивну підсвітку. Загальна площа фасадів, що підля�

гає оновленню, сягає 17 тис. кв. м, покрівель — 13

тис. кв. м, сходів — 132 кв. м.

“Зараз ми замінюємо водопровід та облаштову�

ємо електричну каналізацію, укладаємо дренажну

систему та стокову каналізацію, яких раніше на

узвозі не було,— поінформував “Хрещатик” на�

чальник Головного управління капітального будів�

ництва Сергій Данилович.— Через відсутність дре�

нажної системи та стокової каналізації дощові води

підтоплювати будівлі, сприяючи утворенню тріщин

та просіданню будинків. Таким чином ми рятуємо

всі будинки, розташовані на Андріївському узвозі”.

Після реконструкції інженерних мереж та фаса�

дів ремонтні бригади візьмуться до прокладання

нової бруківки. Також на вулиці з’являться ліхтарі,

зроблені під старовину, та лавочки.

Що стосується чуток про закриття літературно�

меморіального музею Михайла Булгакова, який

знаходиться на Андріївському узвозі, 13, то закри�

вати його міська влада не планує. В Головному

управлінні культури КМДА “Хрещатику” повідо�

мили, що у зв’язку з проведенням реконструкції

узвозу, прохід до музею Михайла Булгакова дещо

ускладнений, але заклад не припиняє свою роботу і

продовжуватиме працювати й надалі.

У дирекції музею розповіли, що, незважаючи на

ремонтні роботи, графік відвідування закладу ду�

же насичений. Більше того, розклад екскурсій

складено на кілька наступних місяців. Щоб міні�

мізувати незручності для відвідувачів, співробіт�

ники музею зустрічають та супроводжують кожну

групу туристів.

Столична влада просить киян та гостей міста з

розумінням поставитися до тимчасових незручнос�

тей. Адже вже через два місяці вони отримають

якісно оновлений Андріївський узвіз

Після ре онстр ції інженерних мереж та фасадів ремонтні бри ади візьм ться до про ладання нової
бр ів и

Міська влада фінансово 
підтримає ініціативи ОСНів
Для реалізації кращих проектів виділять 1 млн 250 тис. грн
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Києві відб лося перше
засідання он рсної омі-
сії прое тів та про рам
розвит місцево о само-
вряд вання. Місь а влада
пропон є ор анам самоор-
анізації населення само-
стійно визначитися з тим,
я розвивати власн тери-
торію, а ращим ромад-
сь им ініціативам арант є
ще й фінансов підтрим .

Організатором заходу виступило

ГУ з питань внутрішньої політики

та зв’язків з громадськістю. Відпо�

відне рішення про проведення

конкурсу ще минулого року прий�

няла Київрада. Це один із етапів

адміністративної реформи у Києві,

яка передбачає спрощення системи

міської влади та передачу частини

функцій саме громаді. Учасники

засідання обговорили основні по�

ложення конкурсу: терміни подачі

проектів, категорії учасників, роз�

поділ фінансових ресурсів та поря�

док визначення переможців.

“Ми хочемо створити принци�

пово нову систему влади, де значну

роль відведено органам місцевого

самоврядування, а також громад�

ським організаціям. Важливо, щоб

ініціатива щодо роз�

ширення повноважень

та напрямків роботи

ОСНів надходила саме

від людей. Ми оголо�

сили цей конкурс, аби

акумулювати пропози�

ції від киян та у по�

дальшому використати їх у нашій

спільній роботі”, — зазначив голо�

ва КМДА Олександр Попов.

Взяти участь у конкурсі можуть

ОСНи зі статусом юридичної осо�

би. “Таким чином із 96 зареєстро�

ваних у столиці ОСНів долучитися

до заходу можуть 87, які мають від�

повідний статус. Якщо ОСН не є

юридичною особою, він не зможе

отримати кошти, оскільки не має

власного рахунку”,— пояснила на�

чальник ГУ з питань внутрішньої

політики та зв’язків з громадські�

стю Марина Хонда.

Прийом проектів розпочинаєть�

ся з 30 березня і триватиме протя�

гом місяця — до 30 квітня. “Ми

встановили такі стислі терміни,

оскільки розуміємо, що програми

ОСНів в більшій мірі стосувати�

муться навколишнього середови�

ща. А та�

кі проек�

ти най�

к р а щ е

р е а л і з о �

вувати у

весняно�

л і т н і й

період”, — зазначила Марина Хон�

да.

Ініціативні програми можна по�

давати за дев’ятьма напрямками:

розвиток ОСН, освітнє, наукове та

інформаційне забезпечення роз�

витку місцевого самоврядування,

удосконалення механізмів контро�

лю за наданням житлово�кому�

нальних послуг, соціальний захист

населення, розвиток фізичної

культури, охорона довкілля, відро�

дження і розвиток національної

культури та духовності та інше.

Кількість робіт, які можуть подава�

ти ОСНи за кожним напрямком,

не обмежена.

Варто зазначити, що бюджет та�

кої ініціативи залежить від кілько�

сті членів ОСН. Так, проект об’єд�

нання, до якого входить до 1 тися�

чі осіб, може претендувати на 15

тис. грн, 1�5 тисяч мешканців від�

повідно — на 35 тис. грн, 5�10 ти�

сяч осіб — 50 тис. грн, 10�20 тисяч

осіб — 80 тис. грн, найбільш веле�

людні ОСНи можуть пропонувати

ідеї з бюджетом у 85 тис. грн. Зага�

лом же на конкурс передбачено

виділити понад 1 млн 200 тисяч

гривень.

Як зауважила пані Хонда, проек�

ти мають орієнтуватися на суму,

що передбачена за регламентом

конкурсу. Але якщо люди мають

перспективну ініціативу, яка вихо�

дить за встановлені фінансові ме�

жі, передбачається залучення

спонсорів, а також перерозподіл

коштів між переможцями. Кращі

ініціативи оголосять наприкінці

травня. Основним критерієм при

визначенні переможців стане опис

кінцевого результату після втілен�

ня ідеї

Київ стане більш 
привабливим для туристів
Влада розробляє низку заходів, аби збільшити його популярність

Як зазначають фахівці, столиця

поступово стає привабливішою для

туристів. Офіційний туристичний

сезон у місті стартує з 12 квітня, й у

цей день заплановано відкрити пер�

ший у Києві світломузичний фон�

тан на вул. Хрещатик поблизу кіно�

театру “Дружба”. 

Крім того, 11 квітня презентують

інтернет�портал міста та календар

знакових подій на півріччя, де бу�

дуть розписані усі заходи, що прохо�

дитимуть у Києві. “У цьому кален�

дарі буде подано багато цікавих по�

дій і, маючи його, люди вибирати�

муть, коли їм краще приїхати в сто�

лицю й який захід відвідати”,— каже

перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак.

Голова ВСГО “Рада з питань ту�

ризму і курортів” Євгеній Самарцев

зазначає, щоб надалі розвивати ту�

ризм у столиці, необхідно підготува�

ти й рекламувати якісний і доступ�

ний туристичний продукт. “Одна з

головних ідей програми "Уікенд у

Києві" полягає в тому, що ключові

готелі міста на вихідні надають

знижки до 50% для організованих

груп туристів, це збільшить

завантаженість столичних готелів на

80�90 % і звичайно поповнить

міський бюджет — розповів “Хре�

щатику” пан Самарцев.— Щоб це

реалізувати, ми втілюватимемо між�

міський обмін рекламою”.

А Олександр Мазурчак відзна�

чив, що Київ буде створювати 

нові привабливі туристичні про�

дукти, доводячи гостям, що сюди

варто приїхати, адже тут є на що

подивитися

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Т ризм для Києва — один із пріоритетних напрям ів,
визначених в Страте ії розвит міста до 2025 ро .
Місь а влада а тивно працює, аби ця ініціатива розви-
валася я омо а швидше й столиця ставала привабливі-
шою для остей. Зараз в Києві починають системно
працювати на рин т ристичних пропозицій. Зо рема
нещодавно місто представило свій т ристичний потен-
ціал на Берлінсь ій виставці, нині ж столиця презент є
свою привабливість на 18-й Міжнародній т ристичній
виставці UITT 2012 “У раїна — подорожі і т ризм”.
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Автобусний маршрут № 45 тепер може 
перевозити вдвічі більше пасажирів
З березня на ромадсь і маршр ти міста вийшло 100 нових авто-

б сів та тролейб сів. Це дозволило в рази с оротити інтервали р х
та значно збільшити перевізн спроможність м ніципально о транс-
порт . Нові одиниці в перш чер обсл ов ють маршр ти, я і обра-
ли самі ияни, зверн вшись до call-центр . Та , зо рема, 11 додат-
ових автоб сів б ло направлено на маршр т № 45, я ий рс вав
від станції метро “Дарниця” до станції метро “Хар івсь а”. Раніше на
маршр ті працювали 7 автоб сів. Крім то о, на прохання меш анців
автоб сний маршр т № 45 б ло подовжено від станції метро “Хар-
івсь а” до просп. П. Гри орен а за та ою трасою р х : ст. м. “Хар-
івсь а” — просп. М. Бажана — в л. Рев ць о о — в л. Вишня ів-
сь а — в л. Л. Р ден о — в л. О. Миш и — просп. П. Гри орен а і
зворотном напрям

Голова КМДА привітав Дмитра Гнатюка 
з днем народження
Голова КМДА Оле сандр Попов привітав із 87-літтям Народно о

артиста У раїни, всесвітньо відомо о оперно о співа а і режисера,
видатно о ромадсь о о і політично о діяча, першо о ви онавця
неформально о імн столиці “Я тебе не любити, Києве мій”, Ге-
роя У раїни, Почесно о ромадянина Києва Дмитра Гнатю а. “Маю
за честь привітати одно о із найвидатніших мистець их і ромад-
сь их діячів У раїни не лише від себе особисто, а й від імені всіх
меш анців столиці. Усі ми безмежно вдячні Дмитр Гнатю за не-
оціненний внесо розвито мистець ої ал зі нашо о міста та ра-
їни, відродження та становлення раїнсь ої льт ри, за роз міння
істинно о д х столиці”,— с азав Оле сандр Попов

Прийом проектів
розпочинається з 30 березня і
триватиме протягом місяця –

до 30 квітня



Рішення Київради

Ділові новини

Україна зацікавлена 
у співпраці з Hyundai
Corporation
Про це заявив президент

У раїни Ві тор Ян ович на з стрі-
чі з ерівництвом південно орей-
сь ої омпанії в Се лі. "Ми задово-
лені рівнем співпраці з Hyundai
Corporation",— с азав пан Ян о-
вич. Глава держави висловив спо-
дівання на подальш плідн спів-
працю. "Кро за ро ом нас б -
де рости рівень довіри одне до
одно о. Це ф ндамент, на я ом
ми б демо б д вати майб тнє",—
зазначив президент. Ві тор Ян -
ович та ож повідомив, що раїн-
сь а сторона запропон вала ство-
рення спільно о з Hyundai
Corporation підприємства зі с ла-
дання швид існо о залізнично о
транспорт . Крім то о, за словами
Ві тора Ян овича, У раїна заці-
авлена вип с південно орей-
сь их автомобілів на території на-

шої держави. Президент за ли ав
орейсь их бізнесменів приїхати в
У раїн і безпосередньо оцінити
можливості для роботи в нашій
державі

Завод з виробництва 
ядерного палива обійдеться
в 2,3 млрд грн
Вартiсть б дiвництва в У раїнi

завод з виробництва ядерно о
палива становитиме 2,3 млрд
ривень. Про це повiдомив пер-
ший заст пни ендире тора дер-
жавно о онцерн "Ядерне пали-
во" Борис Бiли . За йо о словами,
та ий обся фiнанс вання за ла-
дено в прое тi технi о-е ономiч-
но о обґр нт вання спор дження
завод , а вартiсть першої чер и
б дiвництва оцiнено в 1,6 млрд
ривень, др ої — в 0,7 млрд ри-
вень. Бiли точнив, що вартiсть
б дiвельно-монтажних робiт ста-
новитиме приблизно 550 млн ри-

вень, обладнання — 1,1 млрд ри-
вень. Представни держ онцерн
та ож зазначив, що вони i росiй-
сь а паливна омпанiя "ТВЕЛ",
я а вист пає партнером зi спор -
дження завод , переб вають на
етапi розроб и фiнансово-е оно-
мiчної моделi реалiзацiї прое т

Парламент може дозволити
земельні аукціони

Прийняття за онопрое т про
розбло вання земельних а ціо-
нів дозволить до інця цьо о ро
додат ово одержати в держбюд-
жет близь о 10 млрд рн. Про це
заявив лава Держзема ентства
Сер ій Тимчен о. "За он, я ий
дозволить розбло ов вати зе-
мельні тор и, вже зареєстровано
парламенті під номером 10231.

Ми розробили ніфі овані, зроз -
мілі та прозорі правила прове-
дення земельних а ціонів, я і б -
д ть приваблювати інвесторів. За

нашими попередніми підрах н а-
ми, розбло вання а ціонів тіль-
и до інця цьо о ро поповнить
держбюджет на 10 млрд рн", —
зазначив пан Тимчен о

Доходи зведеного бюджету
зросли майже на 17 %

За альна с ма доходів зведе-
но о бюджет У раїни за січень-
лютий 2012 ро виросла на 9
млрд 493,4 млн ривень, або на
16,9 % порівнянні з анало ічним
періодом 2011 ро , і становить
65 млрд 709 млн ривень. Про це
йдеться повідомленні прес-
сл жби Міністерства фінансів.
З ідно із повідомленням, січні-
лютом 2012 ро державний бю-
джет У раїни одержав 51 млрд
804 млн ривень, що на 7 млрд
104 млн ривень, або на 15,9 %
більше відповідно о по азни а
2011 ро . До за ально о фонд
державно о бюджет за січень-

лютий 2012 ро надійшло 44
млрд 754 млн ривень — на 5,613
млрд ривень, або на 14,3 % біль-
ше, ніж торі . До спеціально о
фонд державно о бюджет за сі-
чень-лютий 2012 ро надійшло 7
млрд 49 млн ривень — на 1 млрд
491 млн ривень, або на 26,8 %
більше, ніж за та ий же період
мин ло о ро . Бюджетне від-
ш од вання подат на додан
вартість рошовими оштами за
січень-лютий 2012 ро здійсне-
не в обсязі 7 млрд 316 млн ри-
вень. У порівнянні з січнем-лютим
мин ло о ро обся и відш од -
вання ПДВ збільшилися на 2
млрд 259 млн ривень, або на
44,7 %

Уряд обіцяє підтримку 
м'ясо"молочної галузі

Міністерство а рарної політи и
та продовольства повинне про-
довж одно о тижня розробити та

винести на роз ляд Кабмін не-
обхідні хвали для стим лювання
розвит тваринництва в У раїні.
Відповідне дор чення дав прем'-
єр-міністр Ми ола Азаров на за-
сіданні ряд . "Я вима аю від Мі-
ністерства а рарної політи и за-
пропон вати інноваційні механіз-
ми держпідтрим и м'ясо-молоч-
ної ал зі. Старі рез льтатів не
дали", — заявив Азаров. Він на а-
дав, що з держбюджет в 2010—
2011 ро ах на розвито тварин-
ництва б ли виділені 1,8 млрд
ривень, а обся и виробництва
прод ції тваринництва в мин ло-
м році порівняно з 2010 ро ом
зросли лише на 2,5 %. "Та ви о-
ристов вати ошти платни ів по-
дат ів неприп стимо", — на оло-
сив прем'єр. На д м Азарова,
для то о, щоб відновити рівень
по олів'я вели ої ро атої х доби,
необхідно о для забезпечення
потреб населення, знадобиться
п'ять-сім ро ів

Рішення Київради від 16.02.2012 № 127/7464 "Про надання дозволів на роз�
роблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок публічному
акціонерному товариству "Київенерго" на бульв. Академіка Вернадського, 34/1
та просп. Академіка Палладіна, 44 у Святошинському районі міста Києва для
експлуатації та обслуговування розподільчих пунктів".

Київрада надала дозвіл "Київенерго" на розроблення проектів землеуст�

рою щодо відведення в постійне користування двох земельних ділянок у

Святошинському районі столиці — на бульв. Академіка Вернадського, 34/1

та просп. Академіка Палладіна, 44. На ділянках 0,02 га та 0,015 га товариство

має намір експлуатувати та обслуговувати розподільчі пункти. Контроль за

виконанням цього рішення покладено на постійну комісію Київради з пи�

тань земельних відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 15.03.2012 № 398 "Про підсумки проведення
міського конкурсу�огляду суб'єктів господарювання сфери побутового обслуго�
вування на присвоєння звання зразкового у місті Києві у 2011 році".

Міська влада підбила підсумки конкурсу�огляду на зразкові заклади у сфе�

рі обслуговування населення. У Голосіївському районі кращими стали салон�

перукарня ФОП Ситнікова О. В.; пральня "Десна" та хімчистка "Оксамит".

Дарницький район — сервісний центр з ремонту та обслуговування авто�

транспорту "Тойота Центр Київ" Автосаміт ЛТД"; сервісний центр з ремонту

побутової техніки "ДТС"; салон краси "ДаМіра"; комплекс з надання побуто�

вих послуг "Лотус Преміум"; центр краси та здоров'я "В�15". Деснянський

район — перукарня "Айнура", сервісний центр "Крок — ТТЦ". Дніпровський

район — салон�перукарня "Лонда"; перукарня "Клаудія"; салон�перукарня

"Клаудія�Сервіс"; пральня "Лілея". Оболонський район — хімчистка "Аква�

Клін"; станція технічного обслуговування автотранспорту "Українська Авто�

мобільна Корпорація"; авторський салон "Студія нігтьової естетики Вікторії

Клопотової". Печерський район — ательє "Силует"; перукарня "МРІЯ�СЕР�

ВІС"; майстерня з ремонту годинників Рудюка І. В.; майстерня з ремонту

взуття "Віталі". Подільський район — хімчистка "Євролюкс"; сервісний

центр з ремонту електрообладнання "Епос". Святошинський район — салон

краси "Яна"; салон краси "Валерія"; фотоательє "Фотоматограф", сауна "Вік�

торія". Солом'янський район — салон краси "Фея"; салон�краси ФОП Тімі�

ніста В. О.; хімчистка "Новинка". Шевченківський район — будинок побуту

"Столичний"; комплекс з надання побутових послуг "Світанок", ательє "Ма�

ринка", перукарня "Лонда". Переможці конкурсу нагороджені свідоцтвами

про присвоєння звання зразкового у місті Києві

Як морози вплинули
на економіку
У НБУ підрахували вплив 
аномальної температури у лютому
на різні галузі економіки
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

За підрах н ами Національно о бан У раїни, зростання
інде с виробництва базових ал зей (ІВБГ) мин лом
місяці становило 2,8 % річном вимірі та 3 % за січень-
лютий порівняно з відповідним періодом мин ло о ро .

Один із найбільших внесків у приріст ІВБГ у лютому (1,4 %) мала роздріб�

на торгівля, зростання обігу якої в лютому становило 15,4 %. "Підвищення

соціальних стандартів на початку поточного року та той факт, що вони під�

вищувалися швидше, ніж рівень інфляції, сприяло зростанню реальної за�

робітної плати на 14,4 % у січні в річному вимірі, що стимулювало спожив�

чий попит",— зазначають у НБУ.

Про високий рівень споживчого попиту свідчить також розширення ме�

режі роздрібних магазинів протягом 2011 року. За даними дослідницької

компанії Partners Ukraine, до кризи в Україні щорічно відкривалося в серед�

ньому 500 магазинів, а в 2008—2010 роках ця кількість значно зменшилася

(272 магазини за 2010 рік). У минулому році компаніям вдалося змінити не�

гативну тенденцію — кількість магазинів зросла на 402 одиниці.

Як зазначають експерти Департаменту економічного аналізу та прогнозу�

вання НБУ, додатковим фактором зменшення показників галузі був аномаль�

ний холод на початку місяця, який перешкоджав вантажоперевезенням, та як

наслідок спричинив недостатнє забезпечення заводів сировиною. Несприят�

ливі погодні умови обумовили уповільнення виконання робіт на багатьох бу�

дівельних об'єктах, унаслідок чого скоротився і внутрішній попит на продук�

цію металургії (на 8 % у січні в річному вимірі). Уперше з вересня 2010 року в

лютому відбулося зниження обсягів будівельних робіт у річному вимірі (на 3

%), хоча в 2012 році зростання капітальних видатків продовжується високими

темпами (+60,7 % у номінальному вираженні в річному вимірі в січні).

Аномально низька температура спричинила зниження обсягів вантажних

перевезень у лютому на 1,8 % у річному вимірі та на 1,4 % за січень�лютий

порівняно з відповідним періодом минулого року. Найбільше скоротилися

перевезення водним транспортом (�33,3 % у січні�лютому порівняно з від�

повідним періодом минулого року), оскільки вперше за останніх 30 років

Чорне море замерзло, що частково зупинило роботу морських портів. Через

сильні морози суттєво зменшились і темпи зростання обсягів машинобуду�

вання в лютому — до 0,2 % у річному вимірі (11,7 % у січні).

З іншого боку, низька температура повітря спричинила суттєве нарощен�

ня обсягів споживання та, відповідно, виробництва електроенергії, газу та

води — на 12,3 % у річному вимірі в лютому, що забезпечило 3 % приросту

промислового виробництва та 1,6 % приросту ІВБГ. Так, за даними НАК

"Нафтогаз України", за середньодобового споживання природного газу в

січні на рівні 250 млн кубометрів на добу в лютому воно підвищилося май�

же на 30 % та становило 310—350 млн кубометрів

Розпорядження КМДА

Тенденції 
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 29 березня 2012 року

Раїса МИХАЙЛОВА: 
"Незважаючи на конкуренцію, 
ми додержуємось корпоративного 
етикету, поважаємо та підтримуємо всіх
виробників якісних продуктів"

— Раїсо Василівно, ска�
жіть, будь ласка, який асор�
тимент продукції виробляють
на вашому підприємстві?

— Питне молоко, кисло�

молочні продукти, в тому

числі сметану, кефір, ря�

жанку, йогурти, біолактон,

сири тощо. Ексклюзивни�

ми продуктами є йогурти

питні та десертні із різними

наповнювачами або без

них, ряжанка у глечиках,

сири "Любительський", "До

сніданку", "Фетама". Всього

13 видів та 44 наймену�

вання.

— З якими підприємствами
і з яких регіонів ви співпрацю�
єте, хто постачає свіжу мо�
лочну продукцію?

— Багато років співпра�

цюємо з великими виробни�

ками молока з Житомир�

ської та Київської областей.

Головна вимога, щоб госпо�

дарства мали статус так зва�

них спеціальних, тобто еко�

логічно чистих, сировинних

зон, де випаси чисті від важ�

ких металів, радіонуклідів,

інших забруднювачів.

Не допускається вміст у

молоці антибіотиків, шкід�

ливих мікроорганізмів.

— Де, крім Києва, ви
реалізовуєте продукцію влас�
ного виробництва?

— Основними спожива�

чами нашої продукції є до�

шкільні, шкільні, лікувальні

та оздоровчі заклади Києва і

Київської області. Підпри�

ємство з самого початку

своєї діяльності орієнтоване

на випуск молока і молоч�

них продуктів для дитячого

(віком понад три роки) та лі�

кувально�профілактичного

харчування. Такі продукти

не повинні вміщувати кон�

серванти, інгредієнти штуч�

ного походження, замінни�

ки молочних жирів, піддава�

тись високотемпературній

обробці, тому вони мають

порівняно короткий термін

споживання і не пристосо�

вані для транспортування на

великі відстані.

— З якими показниками
"Фавор" закінчив минулий
рік?

— Збитків немає, заробіт�

на плата виплачувалась

своєчасно у розмірах, що пе�

ревищують середню по хар�

човій галузі в місті Києві.

Якщо підрахувати всі спла�

чені нами у бюджет податки,

то кожен працівник підпри�

ємства у 2010 році вніс 36,8

тисячі гривень, у 2011�му —

47,5 тисячі гривень. Це зна�

чущий показник, якій свід�

чить про корисність нашого

підприємства для держави і

громади Києва.

— Чи вплинула економічна
криза на діяльність підприєм�
ства?

— В основному криза

проявляється у зростанні

кредиторської заборговано�

сті, спорадичному дефіциті

обігових коштів, що усклад�

нює співпрацю з постачаль�

никами сировини і матері�

алів.

— Підприємство виробляє
продукцію переважно для ді�
тей, чи й для дорослого насе�
лення також?

— Продукція розрахована

на дітей віком понад три ро�

ки. Законодавчо в Україні це

вважається дорослим насе�

ленням. Законом України

"Про дитяче харчування" за�

кріплено, що дитяче харчу�

вання у його чистому вигля�

ді призначене для дітей ран�

нього віку, а саме до трьох

років. Тоді як у світі дітьми

вважають людей віком до 18

років. Нонсенс! Але так.

— Переважна більшість
підприємств намагається мо�
дернізувати виробництво, за�
куповує нове сучасне облад�
нання. Як з цим справи на ва�
шому підприємстві?

— Ми також перманент�

но модернізуємо обладнан�

ня, розробляємо нову про�

дукцію, технологію її ви�

робництва. Без цих складо�

вих не можна рухатись впе�

ред. Але для цього потрібно

накопичувати кошти, кре�

дитуватись, а це в умовах

глобальної економічної

кризи дуже складно. До ре�

чі, ознайомившись з нашим

підприємством, голова

КМДА Олександр Попов

пообіцяв відновити у 2012

році пільгове кредитування

програм розвитку соціально

значущих для Києва під�

приємств, на що ми споді�

ваємось.

— Раїсо Василівно, скіль�
ки фахівців працює у "Фаво�
рі"?

— На підприємстві пра�

цює близько 150 людей, з

них третина із вищою осві�

тою, є працівники із вченим

ступенем.

— Чи відчуває ваше під�
приємство в столиці конку�
ренцію з боку колег?

— Звичайно, так, осо�

бливо з боку приїжджих,

які беруть участь у конкур�

сах і виграють за рахунок

мінімальних цін на продук�

цію. Звісно ж, у провінції

сировина дешевша. Якість

предметів закупівель сьо�

годні до уваги не беруть,

навіть при закупівлі харчів

для дітей критерієм є міні�

мальна ціна. В результаті

до споживача потрапляють

продукти сумнівної якості

та складу. Тут широкий

простір для законодавчої

діяльності. Деякі конку�

ренти, на жаль, застосову�

ють сумнівні прийоми усу�

нення нас з ринку, органі�

зовуючі навіть кампанії

протидії просуванню на

ринку Києва деяких екс�

клюзивних продуктів, на�

приклад "Біолактону". Не�

зважаючи на це, ми додер�

жуємось корпоративного

етикету, поважаємо та під�

тримуємо всіх виробників

якісних продуктів.

— Чому підприємство на�
звали саме "Фавор"?

— Як відомо, "Фавор" —

це назва священної гори в

Ізраїлі. Святість імені має

велике значення. Не випад�

ково наша перша техноло�

гічна лінія, яка працює і сьо�

годні, ізраїльського вироб�

ництва.

— Пані Раїсо, ваше під�
приємство неодноразово
відзначали, яка нагорода є
найбільш визначною і доро�
гою?

— Нагороди — як діти та

онуки, всі значущі. Вони та�

кож вистраждані, знамену�

ють собою окремі етапи не�

легкого шляху підприєм�

ства, результат ефективної

праці всього колективу. Але

ми розуміємо, що бізнес не

передбачає полегшення з

часом, тому готові рухатись

вперед.

— У столиці розпочинаєть�
ся кампанія із визначення
найкращих підприємств,
яким будуть присвоювати
знак "Столичний стандарт
якості". Як ставитесь до цьо�
го?

— Мені відомо про "Сто�

личний стандарт якості". Ви�

робнику це буде цікаво, якщо

такий стандарт дійсно дасть

якісь преференції, напри�

клад, при проведенні кон�

курсних торгів в місті, надан�

ні пільгового кредиту

Спілкувався 
Віталій КУРІННИЙ, 

"Хрещатик"

"Підприємство з самого початку своєї діяль(
ності орієнтоване на випуск молока і молоч(

них продуктів для дитячого (віком понад
три роки) та лікувально(профілактичного

харчування."

"Хрещати " продовж є р бри "Зроблено в Києві" та ознайомлює
иян з діяльністю столичних підприємств. Цьо о раз центрі ва и
підприємство "Фавор". Основним видом прод ції, я т т виробля-
ють, є питне моло о, исломолочні прод ти, зо рема сметана, е-
фір, ряжан а, йо рти, м'я і сири. Всьо о 13 видів та 44 наймен -
вання. Сире моло о на підприємство привозять з найближчих до
столиці спеціальних сировинних зон Київсь ої та Житомирсь ої об-
ластей. Серед споживачів — переважно дош ільні, ш ільні, лі -
вальні та оздоровчі за лади міста. Попри світов е ономічн риз
на підприємстві перманентно модерніз ють обладнання, розробля-
ють нові види прод ції, техноло ію їх виробництва. Про це "Хре-
щати " розповіла енеральний дире тор ТОВ фірма "Фавор" Раїса
Михайлова.
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TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 29 березня 2012 року

ПОНЕДІЛОК КВІТЕНЬ2

29 березня — 4 квітня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ТОЙ ЩЕ КАРЛОСОН АРТИСТ МАМИ

ГОЛОДНІ ІГРИ Фестиваль "КІНОКАНІКУЛИ"

ТойХтоПройшовКрізьВогонь

ВІСІМ ПЕРШИХ ПОБАЧЕНЬ

АНШЛАГ, КЛАСІК
ЗАЛІЗНА ЛЕДІ ФАУСТ

НІЖНІСТЬ НЕБЕЗПЕЧНИЙ МЕТОД

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
Фестиваль "GO WEST! LOVE SHORTS"

Фестиваль короткометражних фільмів «SHORTS ATTACK!»

ТЕ, ЩО ЇЇ ЗАВОДИТЬ

29 березня — 4 квітня

Казка «БІЛОСНІЖКА: ПОМСТА ГНОМІВ» ..10.00, 17.35

Фантастика пригоди 
«ГНІВ ТИТАНІВ» ............................11.45, 13.25, 19.20, 21.10

ФантастикаIбойовик «ГОЛОДНІ ІГРИ» ..........................15.10

Російський бойовик, драма  «СЕРПЕНЬ ВОСЬМОГО» ......22.55

Кожної середи — ДЕНЬ ГЛЯДАЧА.
Школярам, студентам та пенсіонерам з понеділка по п’ятницю 

до 17.00 — знижки (крім прем’єрних днів)

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

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

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26

м. «Контрактова площа»

205�59�51 (автовідповідач),

417�27�02 (бронь),

417�30�04 (адмін.)

www.zhovten�kino.kiev.ua

29 березня — 4 квітня

БИТВА ТИТАНІВ................10.00, 11.55, 16.00, 19.40, 21.40

МАППЕТIШОУ ..............................10.00, 14.30, 16.20, 18.20

ВИШИБАЛА......................................11.50, 15.10, 18.30, 20.00

ТЮРЕМНІ КАНІКУЛИ ....................................................18.00

ГОЛОДНІ ІГРИ ................................12.00, 16.50, 19.20, 21.50

ТойХтоПройшовКрізьВогонь ......................10.00, 13.20, 16.40

НЕБЕЗПЕЧНИЙ МЕТОД ................................................21.30

ЛОРАКС ................................................................................13.50

ТОЙ ЩЕ КАРЛОСОН! ..........................................11.50, 15.20

БІЛОСНІЖКА. ПОМСТА ГНОМІВ ..................10.00, 13.30

8 ПЕРШИХ ПОБАЧЕНЬ ....................................20.10, 22.00

Кінокомплекс “Флоренція”
Пр. Маяковського, 31 (Троєщина) 

www.kinokiev.com
Автоінформатор: 230�14�10 

Бронювання квитків: 515�87�81

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

Завітайте до
оновленого
кінотеатру!

У кінотеатрі
сучасний звук 

Dolby Digital!!!

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 2.10 Київ. Музика
8.00, 10.15 СТН. Спорт.

Тижневик
8.45, 11.05, 0.45, 5.10

Мультляндія
13.20, 23.45 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00 СТН
15.10, 23.20, 1.45 Дивіться,

хто прийшов
15.40 Як це?
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50 Міська

варта
17.45, 22.00 Т/с "Інспектор

Деррік"
21.25 Гаряча лінія "102"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Телемарафон "Пiсня
об'єднує нас"

19.30 Новини
19.45 Смішний і ще смішніше
20.10 Діловий світ. Тиждень
20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс4мінус
21.30 221 — екстрений виклик
21.35 Діловий світ
21.45 Світ спорту
21.55 Зірки гумору
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00 Пiдсумки
23.15 Спорт
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв'язку
0.15 Скарбничка

11++11

6.00 ТСН. Тиждень 
6.45, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10

Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.15 М/с "Чорний плащ"  
8.00 ТСН
9.00 ТСН
9.55 Т/с "Клон�2"  

10.45 Шість кадрів
11.20 Т/с "Пампушка

Люся"  
12.15 Зніміть це негайно
13.10 Абсолютне

перевтілення
14.00 Давай одружимося!
14.50 Обмін дружинами44
16.05 Сімейні мелодрами42

17.00 Не бреши мені43
18.00 ТСН. Особливе 
18.35 Говоримо і показуємо
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Інтерни"  
21.15 Принц бажає

познайомитися
22.25 Т/с "Інтерни"  
23.00 Х4миссия
0.00 ТСН
0.15 Tkachenko.ua
1.05 Т/с "Закон і

порядок�3"  
2.00 Х/ф "Поїзд на

Дарджилінг"  
3.25 Tkachenko.ua
4.15 Т/с "Закон і

порядок�3"  
5.00 Говоримо і показуємо

ІІННТТЕЕРР

5.20 Т/с "Агент
особливого
призначення"  

7.00 Новини
7.10 З новим ранком
7.30 Спорт у Подробицях
7.35 З новим ранком
8.00 Новини
8.10 З новим ранком
8.30 Новини
8.35 З новим ранком
9.00 Новини
9.10 Х/ф "Стерво"

11.20 Т/с "Одного разу в
міліції"

12.00 Новини
12.15 Х/ф "Не ходіть,

дівчата, заміж"  
13.35 Детективи
14.20 Слідство вели...
15.15 Судові справи
16.10 Чекай мене
17.50 Т/с "Кровиночка"
18.00 Новини
19.00 Т/с "Свати�5"
20.00 Подробиці
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с "Щасливий

квиток"
22.35 Т/с "Круті береги"
0.45 Х/ф "Про що

говорять чоловіки"
2.15 Подробиці
2.40 Х/ф "Не ходіть,

дівчата, заміж"  
3.45 Д/ф "Конвалії для

королеви. Гелена
Великанова"

4.30 Д/ф "Особливий відділ.
Контррозвідка"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія�2"  
8.30 Т/с "Слід"  
9.10 Т/с "Охоронець�3"  

11.00 Т/с "Подружжя"  
12.00 Т/с "Гончаки�3"  
12.50 Нехай говорять
13.50 Т/с "Слід"  
15.20 Щиросердне зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Єфросинія�2"  
19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Т/с "Катіна Любов"  
20.15 Т/с "Слід"  
21.30 Т/с "Подружжя"  
22.30 Х/ф "Мумія"  
1.10 Т/с "Слідчий комітет"  
2.45 Т/с "30 потрясінь"  
3.05 Щиросердне зізнання
3.40 Події
4.00 Події. Спорт
4.05 Критична точка
4.40 Нехай говорять
5.30 Т/с "30 потрясінь"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.15 Т/с "Вероніка Марс"  
5.50, 6.35 Kids' Time
5.55 М/с "Джуманджі"  
6.40, 7.05, 7.40, 8.40

Підйом!
6.45 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"  
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Кохання у

великому місті�2"  
11.45 Т/с "Татусеві

доньки"  
12.50 Т/с "Ластівчине

гніздо"  
13.55 М/с "Аладдін"  
14.30 М/с "Джуманджі"  
14.55 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"  
15.30, 15.50, 16.50 Teen

Time
15.35 Пекельне побачення
15.55 Т/с "Бунтівний

шлях"  
16.55 Т/с "Не родись

красивою"  
17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Піраньї
19.55 Т/с "Молодята"  
20.40 Т/с "Вороніни"  

21.45 Аферисти
22.45 Т/с "Ластівчине

гніздо"  
23.50 Очевидець
0.50 Репортер
1.05 Спортрепортер
1.15 Служба розшуку дітей
1.20 Т/с "Купідон"  
2.05—5.10 Зона ночі

ІІССTTVV

5.25 Служба розшуку дітей
5.40 Свiтанок
6.20 Ділові факти
6.30 Спорт
6.35 Т/с "Прокурорська

перевірка"
7.35 Ділові факти
7.40 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.30 Х/ф "Поліцейська
академія�2. Їх
перше завдання"

12.25 Анекдоти по4українськи
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.05 Х/ф "О,

щасливчик!"
15.20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.30 Т/с "Забійна сила"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Чужий район"
22.15 Факти. Підсумок дня
22.45 Свобода слова
0.45 Спорт
0.50 Надзвичайні новини
1.50 Про цiкаве 
2.20 Факти
2.50 Свобода слова
4.25 Свiтанок 

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.20 Ранкова зарядка
6.30 Ф4стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Невідома планета

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Легенда про

княгиню Ольгу", с. 1  
13.15 М/ф
14.00 Будь у курсі!
14.35 Походження стилю
15.00 Соціальний пульс
15.15 80 островів навколо

світу
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!

17.50 Магія природи
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.00 Т/с "Брати"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.35 Чаклунка4природа
22.40 Х/ф "Калина

червона"  
0.50 Соціальний пульс
1.10 Магія природи
1.50 80 островів навколо

світу
2.15 Х/ф "17 дівчат"  
3.40 Країна порад
4.25 Інші землі
4.55 Диваки
5.40 Екстремікс

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 0.00
Київський час

6.45, 8.25, 18.50, 23.35,
0.30, 3.25, 4.25 Час
спорту

6.50, 8.40, 23.45, 0.40,
2.55, 3.35, 4.35
Огляд преси

7.00—21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 4.15
Бізнес4час

7.20 Автопілот4новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія4новини
9.10, 19.20 Інвест4час
9.20, 13.20, 14.20 5

елемент
10.30, 11.10, 12.15

РесПубліка
15.15 Інтелект.ua
16.15 Мотор
17.25, 4.40 В кабінетах
18.15, 3.40 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.00,

5.15 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час4тайм
22.00, 2.30 Акцент
23.00, 3.00, 5.00 Час новин
23.25, 0.25, 3.20, 4.20

Crime news

ННТТНН

5.40 Легенди бандитської
Одеси

6.30 Друга смуга
6.40 Х/ф "Олександр

Маленький"  
8.30 Правда життя
9.00 Д/с "Православні святі"

10.00 Т/с "C.S.I. Нью�
Йорк"

12.00 Т/с "Детективи"
12.40 Х/ф "Чи не послати

нам гінця?"  
14.45 Х/ф "Даурія"  
18.30 Агенти впливу
19.00 Свiдок 
19.30 Т/с "Літєйний"
20.30 Т/с "C.S.I. Лас�Вегас�

10"
21.30 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

22.30 Т/с "Закон і
порядок"

23.30 Свiдок 
0.00 Х/ф "Хаос"  
2.10 Свiдок 
2.40 Речовий доказ
3.35 Агенти впливу
4.40 Свiдок 
5.10 Уроки тітоньки Сови
5.25 Правда життя

ССТТББ

5.00 Нез'ясовно, але факт
5.45 Документальний

детектив
6.10 Неймовірна правда про

зірок
6.55 Танцюють всі!

Повернення героїв
10.10 Х/ф "Мільйонер"  
12.40 Т/с "Черговий

ангел"  
14.40 Нез'ясовно, але факт
15.40 Битва екстрасенсів.

Війна титанів
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда

про зірок
19.35 Т/с "Без строку

давності"  
20.35 Куб
22.00 "Вiкна". Новини
22.40 Детектор брехні
23.40 Т/с "Доктор Хаус"  
0.45 "Вiкна". Спорт
0.55 Х/ф "Інтриганка"  
2.50 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Контрольна закупівля
9.45 Жити здорово!

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Кримінальні хроніки
12.45 Право на захист
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Т/с "Слід"

16.00 Поле чудес
17.00 Т/с "Серце Марії"
18.00 Новини
18.35 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Відрив"
22.35 Т/с "Короткий курс

щасливого життя"
23.45 Познер
0.50 Нічні новини
1.05 Нехай говорять
2.00 Т/с "Серце Марії"
3.00 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Т/с "Здрастуйте,

мама!"
10.00 Вісті
10.30 З новим домом!
11.10 Про найголовніше
12.25 Т/с "Кулагін і

партнери"
13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Т/с "Єфросинія�2"
14.45 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
15.45 Вісті. Чергова частина
16.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Шлюбне агентство 

М. Баскова
17.50 Прямий ефір
19.00 Вісті
19.50 Т/с "20 років без

любові"
21.35 Т/с "Бігти"
22.35 Черговий по країні. 

М. Жванецький
23.25 Т/с "Єдиний

чоловік"
0.20 Т/с "Кулагін і

партнери"
0.50 Вісті +
1.10 Профілактика
2.10 Вісті.ru
2.25 Х/ф "Сіль землі", с. 1
3.30 Вісті. Спорт
4.05 Т/с "Єфросинія�2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.55 НТВ вранці
7.40 Д/с "У пошуках Франції"
8.35 Надзвичайна подія
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.05 Програма4максимум
11.05 Російські сенсації
12.00 Сьогодні

12.35 До суду
13.30 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Подружжя"
17.25 Музичні історії
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Лісник"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Справа

Крапивіних"
23.40 Своя гра
0.25 Чесний понеділок
1.15 Т/с "Спроба до втечі"
2.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.25 Т/с "Ставка на життя"
4.20 Один день. Нова версія

ТТЕЕТТ

6.00 Дізнайся як
6.15 Їж і худни
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Твініси
8.00 Телепузики
8.30 Мультик з Лунтиком
9.00 М/с "Білка і Стрілка.

Пустотлива сімейка"  
9.25 Єралаш

10.15 Т/с "Всі жінки —
відьми"  

11.05 Т/с "Баффі —
переможниця
вампірів"  

11.55 Інтуїція
12.50 Одна за всіх
13.20 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.20 Будинок42
15.15 Т/с "Ранетки"  
16.10 "У ТЕТа мама!"
16.35 Богиня шопингу
17.05 Т/с "Універ"  
19.00 БарДак
19.25 Одна за всіх
19.55 Т/с "Універ"  
21.50 Т/с "Реальні хлопці"  
22.45 FAQ
23.00 На добраніч, мужики
23.55 Дурнєв + 1
0.25 Т/с "Реальні хлопці"  
1.15 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.15 Х/ф "Велика

пригода Оссі і
Теда"

9.00 Т/с "П'ята група
крові"

16.20 Х/ф "Смокінг"
18.20 М/ф "Змивайся"
20.00 Шикарне життя
21.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Я лікую"
23.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
0.00 Х/ф "Адреналін�2.

Висока напруга"
1.25 Х/ф "Відчуй ритм"
2.50 15 хвилин до завтра
3.10 Нічне життя
3.50 Мобільні розваги
4.05 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний
футбол"  

6.30 М/с "Спартак"  
7.00 М/с "Бен 10"  
8.00 Т/с "Страховики"  
9.00 Гаї. Дорожні війни
9.20 Т/с "Страховики"  

11.15 Х/ф "Між янголом і
бісом"  

13.15 Х/ф "Хоттабич"  
15.00 Т/с "Солдати�9"  
18.00 Еліта ПДВ
19.00 Х/ф "Перехрестя

смерті" 
21.00 Новини 2+2
21.15 Проспорт
21.20 Х/ф "Зграя" 
23.05 Проспорт
23.10 "Ралі4рейд Абу4Дабі".

Кубок світу
23.15 Х/ф "Мегазмія"  
1.00 Круті поліцейські
1.45 Критична точка
2.25 Збирачі боргів
3.25 Божевільна прихована

камера

ССІІТТІІ

7.00, 9.00, 13.50, 15.40,
19.00, 21.50 М/ф

8.00, 21.00 Маски4шоу
13.15 Велика ферма
13.35 Неймовірні істоти
14.05 Найкумедніші моменти

життя
14.55, 18.10 Хіт4парад дикої

природи
22.50 Т/с "Загадки

Мердока"
23.45 Ніч СІТІ

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 29 березня — 4 квітня"Гнів титанів"

Ф е н т е -
зійна стріч-
а Джона-
тана Лібес-
мана є
п р о д о в -
ж е н н я м
"Битви ти-
танів". За
сюжетом,
через де-
сять ро ів
після перемо и над морсь им ч дись ом Кра еном Персей
(Сем Уортин тон) живе с ромним життям сільсь о о рибал-
и та вихов є сина Геліоса. А тим часом між бо ами і тита-
нами йде війна за влад . Ослаблені бра ом людсь ої віри,
бо и втрачають онтроль над полоненими титанами і їх лю-
тим поводирем Кроносом, я ом допома ають Аїд і Арес.
Персей відважно вир шає в підземний світ, щоб врят вати
Зевса, подолати титанів і захистити людство

"Вишибала"
У цен-

трі спор-
т и в н о ї
о м е д і ї

М а й л а
Да са —
простий
хлопець
Да (Шон
У і л ь я м
С о т т ) ,

я ий працює барі вишибалою. Одно о раз він впл т єть-
ся бій на хо ейном матчі, і йо о помічає тренер. Той я -
раз ш ає собі в оманд талановито о равця, я ий змі би
захищати оловно о нападаючо о. Завдя и наполе ливій
праці, е с-вишибала незабаром перетворюється на
справжньо о професіонала, робить запаморочлив ар'єр і
завойов є симпатію любленої дівчини

"Маппет�шоу"
Головні
ерої ар-
тини —
л я л ь и -
маппети,
с т ворен і
Д ж и м о м
Хенсоном,
я і з сере-
дини XX
с т о л і т т я
с т а л и
люблен-
цями Амери и. У повнометражном фільмі вони об'єдн ють-
ся проти злісно о ма ната Те са Річмана (в нашом пере-
ладі — Нафтен о), я ий збирається відібрати маппетів їх
театр і доб вати знайден під ним нафт . Ролі в фільмі ви-
он ють 120 маппетів

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧ�
НИЙ ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРА�

МИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
29 березня (четвер) — 19.00 Гастро�

лі Московського академічного теат�

ру імені Моссовета, "Дивна історія

доктора Джекіла та містера Хайда",

музична драма за мотивами повісті

В. Стівенсона, в ролях — О. Домога�

ров, Катерина Гусєва, Ірина Клімова

29 березня (четвер) — 20.00 Нова

сцена, "Янголятко, або Сексуальні

неврози наших батьків", 1 година 50

хвилин

30 березня (п’ятниця) — 19.00 "В

полоні пристрастей (Камінний во�

лодар)", драма, 2 години

30 березня (п’ятниця) — 20.00 Но�

ва сцена, "Під дахом", "Шлюби

укладаються на небесах", 1 година

20 хвилин

31 березня (субота) — 12.00 Нова

сцена, "1001 пристрасть, або Дріб�

ниці життя", трагікомедія, 1 година

30 хвилин

31 березня (субота) — 18.00 Нова

сцена, "Останнє кохання", мело�

драма, 2 години 15 хвилин

31 березня (субота) — 19.00 "Виш�

невий сад", комедія, 3 години 15

хвилин

31 березня (субота) — 20.00 Нова

сцена, "Під дахом", "Справа Честі",

2 години 30 хвилин

1 квітня (неділя) — 12.00 "Занадто

щасливий батько", комедія, 2 годи�

ни 30 хвилин

1 квітня (неділя) — 18.00 Нова

сцена, "Пізанська вежа", фарс, 2 го�

дини

1 квітня (неділя) — 19.00 "Дерева

помирають стоячи", 2 години 35

хвилин

1 квітня (неділя) — 20.00 Нова

сцена, "Під дахом", Олександр Вер�

тинський. "Бал Господень...", 1 го�

дина 30 хвилин

2 квітня (понеділок) — 19.00 "Ци�

нічна комедія", 2 години 30 хвилин

2 квітня (понеділок) — 20.00 Нова

сцена, "Ігри на задньому дворі", 

1 година 30 хвилин

3 квітня (вівторок) — 19.00 "Напо�

леон і корсиканка", 2 години 40

хвилин

3 квітня (вівторок) — 20.00 Нова

сцена, "НОРД�ОСТ. Майбутнє по�

каже", 2 години 30 хвилин

4 квітня (середа) — 19.00 "Занадто

одружений таксист", комедія, 2 го�

дини 30 хвилин

4 квітня (середа) — 20.00 Нова

сцена, "Жирна свиня", 1 година 40

хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧ�
НИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА

ФРАНКА
29 березня (четвер) — 19.00 "Грек

Зорба", театральний роман, Нікос

Казандзакіс

30 березня (п'ятниця) — 19.00 гас�

тролі "Персидський бузок", коме�

дія, в ролях — Лія Ахеджакова та

Михайло Жигалов

30 березня (п'ятниця) — 19.00
"Сон смішної людини", інсценіза�

ція Петра Панчука за оповіданням

Ф. Достоєвського, камерна сцена

31 березня (субота) — 12.00 "По�

пелюшка", казковий мюзикл, Вік�

торія Васалатій, за мотивами кіно�

сценарію Євгена Шварца

31 березня (субота) — 19.00 "Соло

для годинника з передзвоном", Ос�

вальд Заградник

1 квітня (неділя) — 12.00 "Шель�

менко�денщик", комедія, Григорій

Квітка�Основ’яненко

1 квітня (неділя) — 19.00 "При�

боркання норовливої", комедія,

Уїльям Шекспір

3 квітня (вівторок) — 19.00 "Кай�

дашева сім’я", комедія, Іван Не�

чуй�Левицький

4 квітня (середа) — 19.00 "Дві

квітки кольору індиго", хореогра�

фічна драма, Олександр Білозуб

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА

ЛІВОМУ БЕРЕЗІ
29 березня (четвер) — 19.00 "Міл�

кий біс", 2 години 35 хвилин

30 березня (п'ятниця) — 19.00
"Повернення блудного батька", 

2 години 10 хвилин

31 березня (субота) — 12.00 "Ах,

мій милий Августин", 50 хвилин

31 березня (субота) — 15.00 "Дні

пролітають зі свистом", Малий зал,

1 година 40 хвилин

31 березня (субота) — 19.00 "Вася

повинен подзвонити", 3 години

1 квітня (неділя) — 12.00 "Паса�

жир у валізі", 1 година

1 квітня (неділя) — 15.00 "Ти, ко�

го любить душа моя...", Малий зал,

2 години 10 хвилин

1 квітня (неділя) — 19.00 "Чотири

причини вийти заміж", 1 година 40

хвилин

3 квітня (вівторок) — 19.00 "Ромео

і Джульєтта", 3 години 50 хвилин

4 квітня (середа) — 19.00 "Найви�

ще благо на світі...", 3 години 15

хвилин

4 квітня (середа) — 19.00 "Трохи

вина... або 70 обертів", Малий зал, 

1 година 40 хвилин

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ�
НИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР

ОПЕРЕТИ
29 березня (четвер) — 19.00

"Welcome to Ukraine, або Подорож у

кохання", романтичний мюзикл

30 березня (п’ятниця) — 19.00
"Сорочинський ярмарок", оперета,

О. Рябов

31 березня (субота) — 19.00 Гала�

концерт Київського театру оперети

та Бухарестського національного

театру оперети "Іон Дачіан"

1 квітня (неділя) — 12.00 "Приго�

ди бременських музикантів", му�

зична казка

1 квітня (неділя) — 19.00 "Він моя

сестра", трагікомедія Віталія Мала�

хова, в ролях — Олексій Маклаков

та Володимир Горянський

2 квітня (понеділок) — 19.00 "Він

моя сестра", трагікомедія Віталія

Малахова, в ролях — Олексій Мак�

лаков та Володимир Горянський

4 квітня (середа) — 19.00 "LadieТs

Night", французька комедія�шоу

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР НА ЛИПКАХ

29 березня (четвер) — 12.00
"Вождь червоношкірих", Велика

сцена

29 березня (четвер) — 19.00 "Обе�

режно — жінки!", Мала сцена

30 березня (п'ятниця) — 12.00 "Яр�

марковий гармидер", Велика сцена

31 березня (субота) — 12.00 "При�

вид замку Кентервіль", Велика сцена

31 березня (субота) — 13.00 "Бай�

ки на горищі", Мала сцена

31 березня (субота) — 18.00 "При�

вид замку Кентервіль", Велика сцена

1 квітня (неділя) — 11.00 "Ти осо�

бливий", Мала сцена

1 квітня (неділя) — 12.00 "Привид

замку Кентервіль", Велика сцена

1 квітня (неділя) — 19.00 "Місяць

у селі", Велика сцена

1 квітня (неділя) — 19.00 "Людина

та Вічність", Мала сцена

4 квітня (середа) — 19.00 "Роман

доктора", Мала сцена
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Спортивні новини

Футзал. Збірна України розгромила 
збірну Румунії
У вівторо першом сти овом матчі за вихід до фінальної частини

чемпіонат світ збірна У раїни на виїзді впевнено розібралася з націо-
нальною омандою Р м нії 4:0. Вже першом таймі підопічним Ген-
надія Лисенч а вдалося тричі відзначитися воротах осподарів май-
данчи а — оли на рах н Дмитра Федорчен а (2 хв.), Степана Стр -
а (4 хв.) та Єв ена Ро ачова (20 хв.). У др ій половині з стрічі за 5
хвилин до завершення ри Сер ій Ж рба вл чним даром встановив
остаточний рез льтат на табло.
Зазначимо, що матч-відповідь відб деться 8 вітня о 14.00 на май-

данчи Палац спорт ім. Г. Кірпи в місті Хар ові

Стрибки у воду. Ілля Кваша — 
Олексій Пригоров — срібні призери етапу 
Світової серії
Столиця Китаю приймала др ий етап Світової серії зі стриб ів во-

д , на я ом раїнсь і спортсмени завоювали “срібло”. Для Іллі Ква-
ші — Оле сія При орова цей старт став досить хвилюючим, адже саме
в цьом басейні 2008 році вони піднялись на третю сходин олімпій-
сь о о п’єдестал синхронних стриб ах з 3-метрово о трамплін .
Цьо о раз трій а най ращих ви лядала та . “Золото” здоб ли оспо-
дарі т рнір Цін Кай — Л о Ютон, набравши с мі 464,49 балів. У ра-
їнці пост пились їм 33,06 оч ами і стали срібними призерами. “Брон-
за” — німець о о д ет Штефана Фе а — Патрі а Ха сдін а
(426,96)

Київ спортивний. В Києві відбувся фестиваль 
“Веселі старти на льоду”
26 березня Києві пройшов II Київсь ий спортивний фестиваль “Ве-

селі старти на льод ” за підтрим и КМДА. У цьом заході взяли часть
близь о тисячі часни ів. Участь святі б ла без оштовною для всіх
охочих. В рочистом від ритті заход взяли часть ерівництво Голов-
но о правління справах сім’ї, молоді та спорт , представни и моло-
діжних ромадсь их ор анізацій.
У рам ах он рсної про рами відб лися зма ання з елементами хо-
ею, ф тбол на льод , естафети на овзан ах та інші спортивно-роз-
важальні і ри. Переможців че али понад 150 заохоч вальних призів,
дипломів, медалей та піль ових сертифі атів.
Проведення III иївсь о о спортивно о фестивалю “Веселі старти на

льод ” заплановано на 24 р дня 2012 ро

Бокс. Володимир Кличко визначився 
з датою проведення наступного бою
Амери ансь а преса повідомляє про те, що Володимир Клич о ви-

значився з датою наст пно о бою, в я ом раїнцю протистоятиме
Тоні Томпсон, претендент на чемпіонсь ий тит л за версією IBF. Бій
відб деться в швейцарсь ом Берні на ф тбольном стадіоні “Стад де
Сьюісс” 7 липня.
На адаємо, що Клич о вже з стрічався з амери ансь им бо сером

Томпсоном 2008 році. Тоді в 11-м ра нді раїнсь ом спортсмен
вдалося добитися перемо и но а том

Температура +7°С

Атм. тиск 732 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +9°С

Атм. тиск 731 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 67 %

Температура +4°С

Атм. тиск 733мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 78 %

Прогноз погоди на 29 березня 2012 року

ОВНИ, б дьте дисциплінованими, перевіряйте достовірність
отриманої інформації, не вірте ні ом на словах, ризи люн ти
на “дез ” висо ий. Ретельно перевіряйте важливі до менти,
хоча, поставивши за мет знайти я сь помил , ви її неодмін-
но знайдете.
ТЕЛЬЦЯМ слід вприт л зайнятися впоряд ов ванням матері-

альних справ. Зробіть ревізію фінансових рес рсів, проведіть
інвентаризацію в домі, позб ватися старих я існих та добротних
речей не варто, вони ще в майб тньом знадобляться.
БЛИЗНЯТА здатні я створити собі відмінн реп тацію, та і

підірвати пошан людей до своєї персони. Не б дьте флю е-
ром, а збері айте вірність д ховним пере онанням, творчим та
професійним принципам, ви он йте дані обіцян и, б дьте дис-
циплінованими.
РАКИ, боротьба за ар’єрний престол розпалі! Нинішній

день промайне під а орди армічних сит ацій, де “фонитиме”
підозрами, неприємними спо адами, зневірою, совість м чи-
тиме роз аянням. Ви можете заб ти важлив деталь, натра-
пити на брехливо о співбесідни а, поч ти бр дні пліт и про
себе.
ЛЕВИ, я що в оле тиві пан є непороз міння, саме час щиро

по оворити і правильно розставити а центи, зробивши висново
над доп щеними помил ами. Чесно від рийте свої арти, тоді об-
ман або зрад можна б де ле о вивести на чист вод спільними
з силлями.
ДІВИ, пильн йте на всі сто — дов ола витає д х обман , ба а-

то ділових починів летітиме ш ереберть, плани та рафі и зрива-
тим ться, на роботі начальства сім п’ятниць на тиждень, що мо-
же звести нанівець ви онан робот .
ТЕРЕЗИ, ріплення ділових позицій, форм вання бази співпра-

ці на майб тній рі набирає обертів, ви потрібні всім! І ця затреб -
ваність є підтвердженням вашої значимості в соці мі, а в подр ж-
ньом житті — армонійно о доповнення половин и. Хіба що ш о-
дитиме підст пний вплив дрібних непороз мінь (ви ривленої ін-
формації, розбіжностей, замовч вань, запізнень, інтри ).

СКОРПІОНИ, стро ість до себе, де права і обов’яз и є невід’-
ємними част ами,— це святе! Не доп с айте недбалості, б дьте
обачними при оформленні різноманітних фінасових до ментів,
с р п льозно ви он йте дор чені фахові завдання. Сл жба є ра-
вітаційним центром, дов ола я о о вертяться всі інші персональні
інтереси.
СТРІЛЬЦІ, ви здатні помилятися в людях, перепл тавши чорне

з білим і навпа и. Одна діватися ні ди, я що треба прийняти тер-
мінове рішення, а ви не здатні визначитися, де брех н чи шахрай,
а де порядна, бла ородна особа, ер йтеся професійними або
етичними ритеріями, сл хайте олос серця, особливо, оли вирі-
ш ється доля любовно о союз .
КОЗОРОГИ, епіцентр першочер ової діяльності — домашні

пенати, де разом з домочадцями ви виріш єте лобальні діла.
Проте чхати на робот протипо азано, наведіть лад на робочо-
м місці, в офісі, стос н ах з оле ами, підле лими. Мі ро лі-
мат в оле тиві має б ти армонійним, пронизаним атмосфе-
рою інтеле т ально о пороз міння, де б де затишно і ці аво,
проте не розповсюдж йте ч т и чи неперевірен інформацію,
бо станете “зіпсованим телефоном”. С оріше всьо о, належить
підняти старі до менти і зайнятися виправленням виявлених
там помило , розібратися в тон ощах лі вання хронічної хво-
роби.
ВОДОЛІЇ, я що ви на хвилі романтично о піднесення, при от й-

теся до неприємних сюрпризів. Стос н и з оханими мож ть б ти
зіпсовані підозрами чи не ативним спо адом. С оріше всьо о,
спливе на поверхню олишній обман або стане очевидною ілюзор-
ність відч ттів. Діти теж завдад ть лопотів. Втім, знайти рецепт
від не араздів все-та и пощастить, сл хайте інт їцію і вчасно вті-
люйте в життя її під аз и!
РИБИ ризи ють “прославитися” (насамперед в родині), я ле-

дар та нехлюй, ле оважна, брехлива особа, з я ою не можна ма-
ти серйозні справи, щиро довіряти. Удар по реп тації нищівний!
Хоча можна “переламати” себе й за онсерв вати не ативні вади,
адже маєте олосальні енер орес рси і бажання заробити рошей
плюс блис чі шанси самоствердитися на ар’єрном поприщі,
адже начальство вам по ровительств є

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 9  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

Стелла ЗАХАРОВА: 

“Поки в мене є сили і бажання,
я ні за що не залишу 
спортивну гімнастику”

Вже за іль а днів 31 березня в сто-
личном Палаці спорт відб деться
ХІ Міжнародний т рнір зі спортивної
імнасти и “К бо олімпійсь ої чем-
піон и Стелли Захарової”. Газеті
“Хрещати ” вдалося поспіл ватися
з ідейним натхненни ом цих зма-
ань, з людиною, життя і ар’єра
я ої нерозривно пов’язані з імнас-
ти ою, засл женим майстром спорт
СРСР, олімпійсь ою чемпіон ою
1980 ро в Мос ві, дванадцяти рат-
ною чемпіон ою СРСР і ба аторазо-
вою переможницею К б У раїни і
однією з найвпливовіших жіно віт-
чизняно о спорт Стеллою Захаро-
вою.

— Стелло Георгіївно, розкажіть, будь ласка, про
майбутній — вже ХІ Міжнародний турнір зі спортив�
ної гімнастики “Кубок олімпійської чемпіонки Стелли
Захарової”.

— Як відомо, цей турнір ми проведемо вже води�

надцяте. Для нашої країни ці змагання — показник

здорового способу життя, популяризація спортив�

ної гімнастики серед молоді, а також одна з най�

більш яскравих подій спортивного та суспільного

життя. В мене кожен рік запитують, чим же ви зди�

вуєте цього разу? У мене є одна відповідь: дивувати�

мемо ми вас найкращими гімнастами світового рів�

ня, які завітають до нашого прекрасного Києва за

лічені місяці перед стартом Олімпійських ігор у

Лондоні. Повірте, в умовах економічної кризи — це

дуже велике досягнення. Сьогодні багато сильних

команд світу відмовляються від участі в майбутній

Олімпіаді через недостатнє фінансування, проте во�

ни погодилися привезти лідерів збірних на наші

змагання. Цей факт зайвий раз підкреслює, що ми

досягли величезного професійного рівня в організа�

ції турніру. Якщо говорити конкретніше про учас�

ників, то у цьому році в турнірі, окрім збірної Укра�

їни, візьмуть участь представники ще 11 країн, серед

яких — Франція, Бразилія, Сирія, Польща, Литва,

Угорщина, Росія, Білорусь, Нідерланди та інші.

Нам дуже хотілося бачити спортсменів з Китаю, але

останнім часом гімнасти з Піднебесної змагаються

лише в офіційних турнірах.

— За ці 11 років турнір, названий на вашу честь, за�
знав величезних змін. Як ви оцінюєте виконану робо�
ту?

— Ви знаєте, тоді, у 2001 році, ми все починали з

нуля. Добре це чи ні? Гадаю, що так, адже коли ти

першу свою роботу виконуєш ідеально, то надалі

тобі нікуди розвиватись, і через деякий час про тебе

можуть забути. Ми ж поступово, крок за кроком

розбудовували ці змагання. Після кожного турніру

ми усі разом аналізували помилки для того, щоб на�

ступного року уникнути їх. Думаю, в нас це гарно

виходить, адже на сьогоднішній день до нас знову і

знову повертаються спортсмени зі світовими імена�

ми. Проте хочу зазначити, що із року в рік залишає�

ться одна проблема — це фінансування. Особливо

ця проблема гостро постала у 2012 році. Нам ба�

нально не вистачає коштів на оплату проживання

зарубіжних спортсменів в готелі. Через недофінан�

сування нам навіть довелося відмовити деяким

командам. Зокрема ми змушені були відмовити в

участі збірним Ірландії та Словаччини. Я не хочу

скаржитися, але нам дуже складно. Наприклад, ми

орендували Палац спорту не на три дні, а всього на

два з половиною, щоб хоч трохи заощадити. Разом з

тим нам все ж таки вдало�

ся за рахунок спонсор�

ських коштів сформувати

призовий фонд турніру,

який складатиме $10 000.

Всі витрати по підготовці

до прийому зарубіжних

спортсменів і проведення змагань покриваються

силами благодійного фонду Стелли Захарової

“Спорт і діти”, а також завдяки підтримці наших

партнерів.

— За всі ці роки залишилась якась мрія, яку ви ще
не встигли втілити у життя?

— В мене є велика мрія, і мені, як справжньому

професіоналу, дуже хотілося б втілити її у життя —

це придбати великий гімнастичний зал. У мене є

власні спортивні школи і клуби, які я сама, своїми

руками піднімала і розвивала. Поступово до нас по�

чали приходити маленькі дітки, яких з кожним ро�

ком стає все більше і більше. Але наразі ми змушені

базуватися в школах — в приміщеннях, в яких абсо�

лютно неможливо проводити повноцінні тренуван�

ня. Тому мені хотілося б мати свій великий зал для

того, щоб я змогла розмістити ту величезну кіль�

кість дітей, яким подобається гімнастика. Чесно ка�

жучи, якщо мені вдасться хоча б одну дитину вряту�

вати від наркотиків, алкоголю або вулиці, я буду

безмежно щаслива.

Ще мені дуже хотілося, щоб цей вид спорту став

таким же популярним, яким він є, наприклад, в

США. Ви навіть не уявляєте, скільки людей у цій

країні щодня відвідують гімнастичні зали і реалізо�

вують себе через спорт. Нещодавно мені пощастило

відвідати один з американських турнірів з гімнасти�

ки. І моєму здивуванню не було меж — величезний

багатотисячний комплекс був заповнений вщерть, і

це незважаючи на те, що найдешевший квиток

коштував $50. Ось саме такої популярності для

спортивної гімнастики мені хотілося б досягнути і в

нашій країні. Адже саме цей вид спорту є основопо�

ложним для всіх інших, навіть для таких, як футбол,

баскетбол, хокей.

— Важливість цьогорічного турніру важко переоці�
нити, адже це стане своєрідною підготовкою націо�

нальної збірної України до найважливіших спортив�
них змагань року — чемпіонату Європи в Брюсселі,
літніх Олімпійських ігор у Лондоні. Як ви оцінюєте
стан спортивної гімнастики в нашій країні?

— Ви знаєте, гімнастика зараз йде такими вели�

чезними кроками вперед, що часом неможливо

спрогнозувати, що ж буде далі? Сьогодні у нас мо�

жуть бути лідерами спортсмени з Китаю, а завтра

їм на зміну прийдуть російські або українські гім�

насти. Сучасний спорт дуже вимогливий, і не зав�

жди люди знаходять в собі сили повернутися піс�

ля чергового олімпійського циклу. Раніше було

все по�іншому — ми могли десятиліттями спосте�

рігати за одними й тими ж спортсменами, але все

змінюється, і зараз ми що�

дня бачимо неймовірний

прогрес.

Щодо стану гімнастики в

наші країні, то прикро ви�

знавати, але на сьогодні�

шній день без належної

підтримки ми можемо взагалі втратити такий

прекрасний вид спорту. По�перше, ми втратили

величезний тренерський потенціал. Свого часу

найкваліфікованіші спеціалісти були змушені ви�

їхати за кордон, аби хоч якось прогодувати свою

сім’ю. Зараз вони готують висококласних гімнас�

тів для інших країн, які є конкурентами для віт�

чизняних спортсменів. І найгірше в усьому цьому

те, що самі ж тренери дуже хочуть повернутися на

батьківщину, але зупиняє їх відсутність будь�яких

перспектив. По�друге, особисто мені незрозуміла

політика держави щодо розвитку гімнастики в

країні, адже чомусь саме цей вид спорту отримує

найменше бюджетних надходжень з�поміж інших

олімпійських дисциплін. І це все при тому, що са�

ме у спортивній гімнастиці розігрується чи не

найбільший комплект нагород, а саме 14. Усі ці

проблеми дуже негативно впливають не лише на

гімнастику, а й на інші види спорту. Проте хочу

вас запевнити: поки в мене і в моїх соратників є

бажання щось змінити, я буду докладати макси�

мум зусиль, аби вже через декілька років спортив�

на гімнастика і активний спосіб життя стали вір�

ними супутниками українців.

— Щоб ви побажали читачам газети “Хреща�
тик”?

— При нагоді хотіла б від усього серця побажа�

ти усім читачам любити спорт, любити себе і ціну�

вати кожну хвилину життя. Ніколи не зупиняйте�

ся на досягнутому і йдіть до своєї мети. Усіх бажа�

ючих ми раді будемо бачити 31 березня в столич�

ному Палаці спорту на ХІ Міжнародному турнірі

зі спортивної гімнастики “Кубок олімпійської

чемпіонки Стелли Захарової”, прийдіть і підтри�

майте нашу національну збірну

Спілкувався Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

1724 — народився Кирило Ро-
з мовсь ий, етьман У раїни
1790 — народився Джон Тай-

лер, десятий президент США
1798— франц зи про олосили
творення Гельветичної респ блі-
и (нині відома я Швейцарія)
1848— через сильні морози, що

с вали річ Ніа ар , на один день
“з пинився” Ніа арсь ий водоспад
1886 — Джон Пембертон з Ат-

ланти створив новий лі вальний
напій, я ий нині відомий під на-
звою “Ко а- ола”
1910 — Марселі піднявся в

повітря перший ідроплан, піло-
тований Альбером Фабром
1998 — Порт алії від рито

16- ілометровий міст “Вас о да
Гама”, пере ин тий через річ
Теж . Йо о б дівництво обій-
шлось 1 млрд доларів

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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"Нам вдалося за рахунок
спонсорських коштів сформувати

призовий фонд турніру, який
складатиме $10 000". 


