
Столична влада турбуєтьcя 
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Бульдозерами 
по незаконним МАФам
У Києві перетворили на металобрухт 40 кіосків�нелегалів загальною 
вартістю 3 млн грн

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Столична влада розпочала процес наве-
дення лад сфері розміщення МАФів
місті. Наразі розробляється омпле сна
схема розміщення цих тимчасових спо-
р д, я а сьо одні б де винесена на се-
сію Київради. Вчора ж Солом’янсь ом
районі столиці олова КМДА Оле сандр
Попов дав добро на знищення іос ів,
я і неза онно розміщ валися поблиз
столичних ш іл та в зів.

Всього на території київського тролейбусного депо на

вулиці Народного ополчення знаходиться 600 незакон�

них МАФів, які звозили сюди з вулиць міста протягом

року. Вчора два бульдозери під час однойменної операції

перетворили на металобрухт 40 таких тимчасових спо�

руд. Таким чином столична влада продемонструвала сер�

йозність та послідовність у своїх намірах навести поря�

док в цій сфері. “Всім відомо, що майже 20 років в Києві

розвивається незаконна торгівля в так званих малих ар�

хітектурних формах. І ми прийняли рішення навести в

цьому лад. Це відбуватиметься на законних засадах в аб�

солютно цивілізований спосіб, але з використання таких

жорстких дій, які ми проводимо і сьогодні, адже по�ін�

шому навести порядок у цій сфері неможливо. Тож я ду�

маю, що тим, хто сьогодні все ще вважає, що влада жар�

тує, таких ілюзій варто позбутися. Тому що ми не зупи�

нимося доти, доки не приведемо малі архітектурні фор�

ми до того стану, який має бути в столиці”,— наголосив

під час знищення тимчасових споруд Олександр Попов.

Зазначимо, що за даними ГУ контролю за благоустро�

єм сьогодні у столиці встановлено 15 тисяч МАФів. На�

разі у місті розробляється схема розміщення тимчасових

споруд, яка після погодження та обговорення з фахівця�

ми та всіма зацікавленими сторонами буде винесена на

розгляд депутатів Київради. Крім того, як відзначив

очільник міськадміністрації, наразі у Києві відбувається

посилене патрулювання вулиць міста за участі представ�

ників міліції, районних адміністрацій задля недопущен�

ня встановлення кіосків, особливо в нічний час.

За інформацією Головного управління внутрішніх

справ, в місті Києві лише за останній час було виявлено

30 таких фактів, а за позаминулу добу 41 такий об’єкт

був демонтований. “Наше завдання до середини травня

навести відповідний порядок у цій сфері та в подальшо�

му упорядкувати цей процес. Адже, на жаль, в тіньово�

му обігу ми мали величезні суми збитків для бюджета

міста, які щороку складали приблизно 135—150 мільйо�

нів гривень. Це ті додаткові гроші, які ми плануємо най�

ближчим часом отримати в міському бюджеті, і наша

робота в цьому плані проводиться абсолютно відкри�

то”,— зазначив Олександр Попов.

Також голова КМДА зауважив, що протягом місяця

буде демонтовано ще тисячу незаконно встановлених

МАФів, 170 з цих об’єктів знаходяться поблизу дитячих

садочків, шкіл та вузів. Крім того, у планах міськадмі�

ністрації суттєво збільшити розмір штрафів за незакон�

не встановлення тимчасових споруд — до 20 тисяч гри�

вень. Відповідний проект закону вже підготовлений.

Подібні акції зі знищення незаконних МАФів у сто�

лиці планують проводити два рази на місяць. Брухт,

який залишається від понівечених кіосків, за ініціативи

Головного управління контролю за благоустроєм здава�

тимуть на металолом, що дозволить підприємству отри�

мувати невеликий прибуток

Голова КМДА Оле сандр Попов дав добро на знищення неза онних МАФів

Доходи держбюджету сягнули 
77 мільярдів гривень 
Це на 16,2 % перевищ є по азни за анало ічний
період мин ло о ро (66,426 млрд ривень)
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Чисельність безпритульних тварин
в місті регулюватимуть гуманними
методами 
За ініціативи Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції деп татам Київради б де презентовано про рам
на період 2012–2016 ро ів”
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ТV програма 
Анонс телепро рам з 9 по 15 вітня
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Кияни перемогли в боротьбі 
за Пейзажну алею
О р жний адміністративний с д Києва визнав не-

дійсним рішення Київради про передач ділян и
площею 0,38 а на перетині пров. Десятинно о та
Пейзажної алеї під заб дов .
Та е рішення с д 4 вітня отримала Київсь а

місь а державна адміністрація.
“С д по одився з нашими ар ментами та повер-

н в земельн ділян територіальній ромаді. Аби
надалі не доп стити заб дови люблено о місця
відпочин иян, деп тати Київради на засіданні 5
вітня роз лян ть рішення про надання території
стат с омпле сної пам’ят и природи місцево о
значення”, — розповів олова КМДА Оле сандр По-
пов.
З ідно із прое том рішення, та ий стат с отрима-

ють схили Старо иївсь ої ори від Андріївсь о о
звоз вдовж Пейзажної алеї та схили ори Дитин и
до в л. Гончарної.
“Надання території стат с пам’ят и на ладає

певні обмеження на її ви ористання. Б дь-я і робо-
ти не повинні завдавати ш оди стан пам’ят и, то-
м зведення б дівель та спор д на Пейзажній алеї
після надання стат с б де неможливим”,— пояс-
нив заст пни олови КМДА Оле сандр П занов.
За йо о словами, до Київсь ої місь ої державної

адміністрації зверн лася ромадсь а ор анізація із
пропозицією створити на Пейзажній алеї пар
с льпт р на шталт пар Ґ еля в Барселоні. Це
б де зроблено за власний ошт ор анізації та за
ошти меценатів, том не вима атиме бюджетно о
фінанс вання

Прокуратура опротестувала 
приватизацію Лук’янівського ринку
Про рат рою столиці опротестовано рішення

Шевчен івсь ої районної м. Києві ради від
25.06.2009 р. “Про приватизацію об’є тів ом наль-
ної власності Шевчен івсь о о район міста Києва”,
на підставі я о о цілісний майновий омпле с “Л ’-
янівсь ий рино ” відч жено ромади міста на о-
ристь ТОВ “Квіт ова Галявина”. Про це інформ є
прес-сл жба про рат ри м. Києва.
Я встановлено перевір ою, проведеною за звер-

ненням дире тора ТОВ “Л ’янісь ий рино ”, рі-
шення Шевчен івсь ої районної місті Києві ради
пор ш є майнові права та за онні інтереси терито-
ріальної ромади міста Києва.
Крім то о, про рат рою міста із зал ченням фа-

хівців Фонд державно о майна У раїни перевіряє-
ться за онність оцін и вартості майна рин на мо-
мент йо о продаж

Рецесія в зоні євро 
завершиться навесні
Національні статистичні офіси Франції, Німеч-

чини та Італії разом зробили про ноз, з ідно з
я им рецесія в єврозоні завершиться навесні, а
вліт розпочнеться невели е зростання. Про це
пише впливове європейсь е інтернет-видання
EUobserver, повідомляє УНІАН.
За оцін ами статистичних центрів, за підс м а-

ми першо о вартал цьо о ро зменшення ВВП
єврозони становитиме лише 0,2 % проти 0,3 % в
останньом варталі 2011 ро . У др ом вар-
талі по азни зростання очі ється на рівні 0,0 %,
а третьом варталі цьо о ро — 0,1 %.
Статистичні бюро зазначили, що а тивність біз-

нес пост пово зростатиме, хоча за альне зрос-
тання залишатиметься слаб им. За їхніми оцін а-
ми, пост пове відновлення довіри в фінансовом
се торі спростить редит вання, одна інвестиції
по и залишатим ться незначними.
Крім то о, на д м представни ів статистичних

бюро, на зростання впливає і підвищення цін на
нафт на світових рин ах через еополітичні при-
чини
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З на оди свят вання Вели одня 370 ти-
сяч соціально незахищених иян, серед
я их ба атодітні сім’ї, інваліди з дитин-
ства, сім’ї за иблих при ви онанні інтер-
національно о обов’яз в Аф аністані та
інші, отримають одноразов адресн ма-
теріальн допомо від місь ої влади.
Відповідне розпорядження підписав оло-
ва КМДА Оле сандр Попов.

Розпорядженням столичної держадміністрації перед�

бачається надання одноразової адресної матеріальної

допомоги членам сімей загиблих при виконанні інтер�

національного обов’язку в Афганістані у розмірі 500

грн. Також матеріальну допомогу у розмірі 300 грн отри�

мають малозабезпечені та багатодітні сім’ї, опікуни чи

піклувальники відповідно до Закону України “Про дер�

жавну допомогу сім’ям з дітьми” та отримувачі пенсій�

них виплат у зв’язку з втратою годувальника на дітей�

сиріт.

Допомогу у розмірі 200 грн виплатять інвалідам з ди�

тинства та дітям з інвалідністю, малозабезпеченим, які

проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок

психічного розладу, а також інвалідам І групи, розмір

пенсійної виплати яких не перевищує 1200 грн. Окрім

цього, кошти виплатять на дітей, батьки яких ухиляють�

ся від сплати аліментів.

Особи з інвалідністю ІІ групи, непрацюючі інваліди

ІІІ групи та непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних

виплат яких не перевищує 900 та 1200 грн, отримають

100 грн матеріальної допомоги. Таку ж суму виплатять

матерям на дитину до досягнення нею трирічного віку,

одиноким матерям, особам, які отримують компенсації

за надання соціальних послуг та які доглядають інвалі�

дів І групи або престарілих, які досягли 80�річного віку.

Матеріальну допомогу у розмірі 100 грн отримають

батьки, що усиновили дитину.

Згідно з розпорядженням голови КМДА, матеріальну

допомогу виплатять особам, які з поважних причин не

отримали її у 2011 році, відповідно до розпорядження

КМДА від 24.10.2011 № 1941 “Про надання одноразової

адресної матеріальної допомоги ветеранам Великої Віт�

чизняної війни та жертвам нацистських переслідувань

міста Києва з нагоди відзначення 67�ї річниці визволен�

ня України та 68�ї річниці визволення столиці України

від фашистських загарбників”.

За інформацією ГУ праці та соціального захисту, при

наданні враховуватиметься: розмір основної пенсії,

пенсія за особливі заслуги перед Україною, а також інші

надбавки і доплати, у тому числі індексації та підвищен�

ня згідно з законодавством України.

Отримання адресної допомоги здійснюватиметься у

порядку виплати пенсій та грошової допомоги за зго�

дою пенсіонерів та отримувачів через їх поточні банків�

ські рахунки, а також у поштових відділеннях.

Зауважимо, що адресна соціальна матеріальна допо�

мога, яка не була своєчасно виплачена через причини,

що не залежали від отримувача, у разі його смерті ви�

плачуватиметься членам сім’ї померлого у відповідному

порядку. Також слід врахувати те, що особі, яка одно�

часно належить до кількох категорій, надаватиметься

одна виплата у більшому розмірі
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Олександр Попов: “Перевірки автокооперативів
Києва прокуратурою будуть припинені”
Голова КМДА Оле сандр Попов домі ся заборони на проведення

перевіро діяльності аражно-б дівельних і автомобільних ооперати-
вів Києва про рат рою міста.
На звернення однієї з фра цій Київради про рат ра столиці прово-

дить масові перевір и діяльності пар ово і стояно столиці, я і с про-
водж ються повним вил ченням до ментації, а та ож значними с-
ладненнями в роботі ооперативів.
Ініціативна р па авто ооперативів Києва зверн лася до Оле сандра

Попова з проханням вре лювати цю проблем .
Зважаючи на звернення ініціативної р пи, олова КМДА провів на-

рад з ерівництвом про рат ри, де зазначив, що оловним завдан-
ням влади є прийняття системних рішень. І перш за все, ле алізація та
впоряд вання роботи я авто ооперативів, та і всіх пар ово та
стояно міста.
“Київсь а влада працює тісном онта ті з ініціативною р пою о-

лів авто ооперативів столиці,— заявив Оле сандр Попов.— І ми за-
хистимо інтереси сотень тисяч часни ів авто ооперативів — перевір-
и про рат ри б д ть припинені. До 30 вітня сл жби КМДА спільно
з ініціативною р пою під от ють прое т рішення щодо вре лювання
правово о стат с авто ооперативів столиці, а та ож щодо їх захист
від претензій різних онтролюючих ор анів”

Чисельність безпритульних тварин 
в місті регулюватимуть гуманними методами
Сьо одні за ініціативи Київсь ої місь ої державної адміністрації деп та-

там Київради б де презентовано “Про рам онтролю за триманням до-
машніх тварин та ре лювання чисельності безприт льних тварин ман-
ними методами на період 2012–2016 ро ів”.
Реалізація про рами передбачатиме зменшення чисельності безпри-

т льних тварин місті винят ово манними методами. Зо рема йдеться
про вилов безприт льних тварин, їх стерилізацію, ва цинацію та повер-
нення на олишнє місце переб вання під опі фізичних/юридичних осіб
або тримання прит л .
Про рамою та ож визначені заходи, спрямовані на ефе тивний он-

троль за триманням домашніх тварин.
Слід зазначити, що про рама б ла розроблена спільно з представни а-

ми ромадсь их зоозахисних та іноло ічних ор анізацій.
Ви он вати заходи, передбачені про рамою, б д ть КП “Київсь а місь-
а лі арня ветеринарної медицини”, КП “Прит ло для тварин” та “Центр
ідентифі ації тварин”

Цифра дня

Call�центр 15�51

7 246 500 000 
гривень — на таку суму надано послуг усім споживачам столичними
підприємствами сфери послуг у січні 2012 року. Це більше за рівень
відповідного періоду минулого року у порівняних цінах на 27,4 %. 
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Столиця посилює співпрацю 
з Громадською радою

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Місь а влада продовж є ґр нтовний
діало з Громадсь ою радою міста.
Я зазначає олова КМДА Оле сандр
Попов, столиця має ба ато серйоз-
них прое тів, реалізація я их немож-
лива без підтрим и ромадсь ості
міста. Пропозиції Громадсь ої ради
обіцяють врах вати пра тично всіх
сферах розвит міста — від е оно-
мі и до льт ри та т ризм .

Голова КМДА Олександр Попов зазначив, що

місто наразі знаходится на етапі інтенсивного по�

ступу, реалізації багатьох проектів, що стосуються

розвитку практично всіх районів міста і мають важ�

ливі економічні та соціальні завдання.

“Це ті проекти, які не можуть бути реалізовані в

столиці без підтримки громадськості, без широкого

обговорення, консультацій з фахівцями, науковця�

ми і практиками. Ми дуже серйозно, обережно і

водночас рішуче ставимося до наведення порядку і

реалізації програм реформування у сфері комуналь�

ного господарства, охорони здоров’я. Все це по�

в’язано з інтересами киян, тому хотілося б мати по�

стійний відвертий діалог з громадськістю відносно

того, як не помилитися, як досягти у стислий тер�

мін максимального результату”, — сказав Олек�

сандр Попов вчора під час засідання Громадської

ради.

Голова Громадської ради Віра Сирота зазначила,

що найважливішим аспектом співпраці КМДА та

громадськості стало публічне обговорення стратегії

розвитку Києва до 2025 року. “Багато пропозицій,

які запропонувала Громадська рада, були внесені до

цього документа. Вони стосувалися економічного

розвитку, підприємництва, транспорту, комуналь�

ного господарства, екології, ринку праці... Ми має�

мо ще багато напрацювань, тому сподіваємося на

подальші зустрічі та плідну співпрацю”, — підкрес�

лила Віра Сирота.

Як зазначила голова постійної комісії з питань

охорони здоров’я при Громадській раді Ніна Гусєва,

виняткову увагу зараз варто приділити реформуван�

ню медичної галузі міста. “В основі реформування

має бути профілактика, саме на ній робиться ак�

цент на рівні національної політики. Підсумками

першого етапу реформування є створення у столиці

більше 80�ти амбулаторій та підготовка лікарів сі�

мейної медицини”, — повідомила пані Гусєва.

Між тим в полі зору Громадської ради пере�

бувають й інші сегменти життя столиці. Йдеть�

ся про економіку, містобудування, житлове

господарство, архітектуру. “Дуже багато ціка�

вих пропозицій звучить від членів Громадської

ради, і, звичайно, ми візьмемо їх до уваги. Я

вважаю, що нам потрібно переходити на більш

тісний контакт держслужбовців і комісій ра�

ди”, — підкреслив перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак. Він також вказав

на необхідність створення при Громадській ра�

ді консультаційно�дорадчих органів із залучен�

ням до цього представників управлінь КМДА

для проведення зустрічей, засідань, круглих

столів

Реконструкція проспекту Бажана 
завершиться до Дня Перемоги
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Учора Дарниць ом районі відб -
лася оперативна виїзна нарада на
проспе ті Бажана. Керівництво райо-
н та представни и відповідних під-
розділів проінспе т вали стан ре он-
стр ції проспе т та йо о під отов-
и до Євро-2012. Наразі всі роботи
проходять відповідно до визначених
термінів. До Дня Перемо и план є-
ться повне завершення ре онстр ції
проспе т .

На проспекті Бажана, який з’єднує міжнародний

аеропорт Бориспіль з центром міста, роботи кип�

лять безупинно й одразу на кількох об’єктах: завер�

шується влаштування нижніх шарів асфальтобето�

ну, перекладаються комунікації, облаштовуються

велосипедні доріжки та тротуари, ремонтуються

підземні переходи, робляться “кишені” для зупи�

нок громадського транспорту, замінюють опори

зовнішнього освітлення.

“Зараз основна увага зосереджена на перекладан�

ні комунікацій в районі метро “Позняки”. Пере�

кладаємо там електрокабель, паралельно закінчу�

ємо роботи із влаштування водостічного колектора,

— розповів “Хрещатику” начальник КП ШЕУ Дар�

ницького району Петро Береговий. — Водночас

працюємо над реконструкцією трьох шляхопрово�

дів: біля станцій метро “Харківська”, “Позняки”,

“Осокорки”, де повністю замінюємо гідроізоляцію,

ремонтуємо бетонні конструкції, фарбуємо периль�

ні огорожі, влаштовуємо нове асфальтобетонне по�

криття. Всі роботи на цих трьох шляхопроводах

плануємо завершити до першого травня. А загалом

реконструкцію проспекту Бажана закінчимо до Дня

Перемоги”.

Триває капремонт підземних переходів на просп.

Бажана: станції метро “Позняки”, “Славутич”, в

районі вул. Руденко та вул. Гмирі. Як зазначив пан

Береговий, найбільше труднощів у ремонтників ви�

никає в переходах біля станцій метро. Причиною є

великий потік пасажирів у години пік. Тому дово�

диться працювати нічними змінами.

Велосипедні доріжки прокладаються паралельно

з облаштуванням тротуарів. Вони з’являться у двох

напрямках по проспекту Бажана від Харківської

площі до Південного мостового переходу. Важливо

зазначити, що представники Дарницької РДА неод�

норазово зустрічалися з Асоціацією велосипедистів

Києва та врахували всі їхні пропозиції щодо облаш�

тування цієї ділянки.

З’являться на проспекті Бажана спеціальні заїзні

"кишені" для громадського транспорту шириною

від 7 до 9 метрів. “Такий простий механізм дозво�

лить робити зупинку не на проїжджій частині, а у

спеціальних "кишенях". Водночас це сприятиме

уникненню заторів на проспекті Бажана, — пояс�

нив Петро Береговий. — Ми вже облаштували заїз�

ні "кишені" для громадського транспорту на станції

метро “Позняки” у напрямку Борисполя. На на�

ступному тижні будемо закінчувати облаштування

заїзних "кишень" у напрямку центру столиці”

Школярам презентували 
виробничі професії
Найбільшим попитом користуються оператори ПК 
та слюсарі з ремонту автомобілів

Учора в Київському палаці дітей та

юнацтва столичним старшокласни�

кам влаштували зустрічі з представ�

никами різних професійно�технічних

навчальних закладів, які презентува�

ли свої напрями підготовки. Адже не�

забаром розпочнеться прийом доку�

ментів до київських професійних лі�

цеїв та вищих професійних училищ,

тож бажаючі мали змогу дізнатися

більше про умови навчання та май�

бутнє працевлаштування.

“Найбільшим попитом користую�

ться оператори комп’ютерного набо�

ру, електромонтажники, слюсарі з ре�

монту автомобілів,— розповів стар�

ший майстер Київського професійно�

го ліцею будівництва і комунального

господарства Віктор Кіндер. — Роз�

почалися нові будівництва, що став�

лять нові умови, тому популярним та�

кож є монтажник гіпсокартонних

конструкцій та монтажник сантехніч�

них систем. А ось найменше набира�

ємо ми зі спеціальності лицюваль�

ник�плиточник, маляр, штукатур, які

є затребуваними. Діти проходять

практику на підприємствах, заробля�

ють гроші, йдуть працювати в буді�

вельні компанії або найчастіше в ЖЕ�

Ки, де невеликі колективи”. Така тен�

денція не поодинока. “Найпопуляр�

ніша в нас професія — слюсар з ре�

монту автомобілів, що йде разом з во�

дієм або рихтувальником. Це винят�

ково чоловіча спеціальність. А дівчата

йдуть на флориста чи озеленювача,

потім вони можуть працювати і в ма�

лому бізнесі,— говорить заступник

директора з НВР Київського регіо�

нального вищого професійного учи�

лища будівництва Оксана Шевляко�

ва. — В нас широко представлені і бу�

дівельні професії. Але молодь тяжіє до

того, щоб менше працювати руками,

йдуть на оператора комп’ютерного

набору, до цієї спеціальності ми дода�

ємо бухгалтерський облік та комп’ю�

терні технології”.

“Професійна освіта сьогодні — це

прямий шлях до кар’єрного росту. Вона

безкоштовна, і студенти будуть отри�

мувати стипендію та заробітну плату

під час виробничої практики, матимуть

змогу ознайомитись із інноваційними

виробничими технологіями безпосе�

редньо на сучасних підприємствах, —

зазначила начальник ГУ освіти і науки

Віра Горюнова. — Професійно�техніч�

на освіта надає унікальну можливість

здобути одночасно повну загальну се�

редню освіту та робітничу професію за

один і той же час, а через рік отримати

ще й інтегровану професію та кваліфі�

кацію “молодший спеціаліст”.

За даними освітян, мережа ПТО

столиці складається з 28 державних

професійно�технічних навчальних за�

кладів, які готують фахівців за 168

професіями. У 2011–2012 навчально�

му році в таких закладах навчається

18 368 осіб, із них 65 % — кияни. Ро�

бітничу професію обрали 11 825 юна�

ків і 6 542 дівчини. 93,1 % ПТНЗ готу�

ють спеціалістів у сфері промислово�

сті, 48,2 % — ЖКГ та невиробничих

видів побутового обслуговування,

44,8 % — транспорту, 27,5 % — будів�

ництва, 24,1 % — торгівлі та громад�

ського харчування

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У серед в Київсь ом палаці дітей та юнацтва від рив-
ся місь ий профорієнтаційний захід за ладів профтех-
освіти “Ярмаро професій”, ор анізований КМДА та ГУ
освіти і на и. На ньом старшо ласни и иївсь их ш іл
мали змо ознайомитися з широ им спе тром вироб-
ничих спеціальностей, я і пропон ють навчальні за ла-
ди столиці.

Більше двох тисяч осіб оглянули лікарі 
Олександрівської лікарні під час Дня здоров’я
У с бот в Оле сандрівсь ій лі арні відб вся День здоров’я, де о-

жен бажаючий мі одержати потрібн йо о медичн онс льтацію. Під
час о лядів лі арями б ли виявлені он озахворювання на ранніх стаді-
ях і проведено 8 операцій. Про це в прямом ефірі теле анал “Київ”
розповів Роман Василишин, оловний лі ар Оле сандрівсь ої лінічної
лі арні м. Києва.
“Майже сто наших лі арів працювали на прийомі День здоров’я, а та-
ож ст денти афедри інстит т Бо омольца. Та о о наплив людей, я ий
б в цими вихідними, ми навіть не очі вали. Ми о лян ли близь о 2 тисяч
осіб. Найбільше звернень від иян б ло до офтальмоло а, ЛОРа та ендо-
риноло а. Меди ами б ло виявлено ба ато захворювань на ранніх стаді-
ях і навіть проведено 8 операцій. Б ли виявлені та ож он озахворювання,
я і вже потреб ють оперативно о втр чання. Ці люди про свої проблеми
навіть не знали і прийшли до нас на День здоров’я з іншими с ар ами”,—
розповів Роман Василишин.
Лі ар та ож повідомив, що, зважаючи на вели іль ість с ар від ро-

мадян і виявлених на ранніх стадіях хвороб, наст пною а цією лі арні б -
де ор анізація Дня серця і Дня он оло а

У столиці відбудеться “Естафета поколінь — 
Кубок Юрія Тумасова”
7 вітня об 11.00 відб деться офіційне від риття зма ань з ле ої атле-

ти и “Естафета по олінь — К бо Юрія Т масова”. Захід прийматиме ле -
оатлетичний манеж Респ блі ансь о о вищо о чилища фізичної льт -
ри за адресою в л. Ми оли Матею а, 4.
Зма ання з ле ої атлети и “Естафета по олінь — К бо Юрія Т масо-

ва” — дев’ятий вид про рами Київсь ої місь ої спарта іади “Здоровий и-
янин”, я а проходить за підтрим и КМДА.
У зма аннях візьм ть часть вихованці ДЮСШ Київсь ої місь ої ор ані-

зації ФСТ “Спарта ”, а та ож збірні оманди тр дових оле тивів, серед
я их иївсь і місь і ал зеві профспіл и, РДА, ом нальні підприємства,
омерційні стр т ри та ЗМІ Києва.
Місь а влада запрош є иян дол чатися до часті спортивних зма ан-

нях Київсь ої місь ої спарта іади “Здоровий иянин”. Зареєстр вати
оманд можна на офіційном сайті spartak-fst.kiev.ua, заяв и ор анізато-
ри просять направляти на e-mail spartak-kiev@ukr.net.

Тут відремонтують підземні переходи і збудують велосипедні доріжки

Від неї чекають пропозицій щодо економічних, господарських та 
соціальних проектів
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Голова КМДА Оле сандр Попов вважає, що столиця має ба ато серйозних прое тів, реалізація я их
неможлива без підтрим и ромадсь ості міста



Рішення Київради

Доходи держбюджету 
сягнули 77 мільярдів гривень
Доходи державно о бюджет

У раїни в січні-березні 2012 ро ,
за попередніми підрах н ами, ста-
новили понад 77 млрд ривень, що
на 16,2 % перевищ є по азни за
анало ічний період мин ло о ро
(66,426 млрд ривень). Про це
йдеться повідомленні Державної
азначейсь ої сл жби з посилан-
ням на оперативні дані. За перший
вартал до за ально о фонд
держбюджет надійшло 65,879
млрд ривень, що на 16,2 % пере-
вищ є надходження січня-березня
2011 ро (56,671 млрд ривень).
“Подат ові надходження до за-

ально о фонд держбюджет за
звітний період становили 60,754
млрд ривень, що на 6,553 млрд
ривень (12,1 %) більше відповід-
но о по азни а мин ло о ро . Не-
подат ові надходження до за аль-
но о фонд держбюджет стано-
вили 4,773 млрд ривень”,— за-
значено в повідомленні

Україна й Росія домовилися
про зняття обмежень 
на експорт українських 
сирів до Росії
Це сталося після опрацювання

за важень Федеральної сл жби
Росії з на ляд в сфері захист

прав споживачів і доброб т лю-
дини (“Росспоживна ляд”) ра-
їнсь ими підприємствами.
Про це на брифін повідомив

міністр е ономічно о розвит і
тор івлі Петро Порошен о, пові-
домляють У раїнсь і новини.
“Завершилися пере овори, і

можна онстат вати, що ми до-
ся ли серйозної домовленості,
що дає змо з оптимізмом диви-
тися на тор овельні відносини
між У раїною та Росією... Ми до-
мовилися, що обмеження на е с-
порт твердих і напівтвердих сирів
знім ть”,— с азав він.
Порошен о та ож повідомив,

що сторони домовилися про

створення лабораторії на раїн-
сь ій території, я а б онтролю-
вала я ість раїнсь их сирів, а
та ож іншої молочної прод ції,
я поставляють до Росії

Вітчизняні будівельники 
можуть вийти на ринок Баку

Президент Азербайджансь ої
Респ блі и Ільхам Алієв запропо-
н вав раїнсь им метроб дівцям
взяти часть розробці майстер-
планів з б дівництва метро в Ба .
Про це він повідомив під час з -
стрічі з прем’єр-міністром У раїни
Ми олою Азаровим, передає
прес-сл жба ряд . Водночас Алі-

єв запропон вав раїнсь им фа-
хівцям брати часть б дівництві
мостів в Азербайджані. На ада-
ємо, 2 вітня Азаров заявив, що
для У раїни перспе тивним є вхо-
дження на азербайджансь ий ри-
но раїнсь их б дівельних і сіль-
сь о осподарсь их омпаній

Ціна на бензин А$95 
до кінця квітня 
не перевищить 11,80 грн
Ціна на бензин А-95 до інця
вітня не перевищить познач в
11,80 рн за літр. Про це заявив
президент асоціації “Об’єднання
операторів рин нафтопрод тів

У раїни” Леонід Косянч . “Ма -
симальні ціни до інця вітня, я -
що сит ація не зміниться, б д ть
та і: бензин А-95 — не б де пере-
вищ вати 11,80 і на 1 ривню
менше б де ма симальна ціна на
дизельне паливо”,— заявив пан
Косянч . За йо о словами, ціна
на нафт підніматися вже не б де,
ос іль и в протилежном випад
просто не б де попит на нафто-
прод ти. “Сьо одні ожні 10-20
опійо підвищення ціни на пали-
во призводять до втрати 10-20 %
споживачів”,— додав Косянч .
Відзначимо, 3 вітня роздрібна ці-
на на бензин А-95 в Києві с лала
не більше 11,45 рн за літр

Рішення Київради від 15.03.2012 № 329/7666 “Про надання Національному
банку України земельної ділянки для влаштування проїзду до існуючого адмі"
ністративного будинку та комплексу будівель Університету банківської справи
на просп. Науки, 7 у Голосіївському районі м. Києва.

Депутати погодили проект землеустрою щодо відведення земельної ді�

лянки Нацбанку України. Мова йде про надання у постійне користування

земельної ділянки площею 0,20 га для влаштування проїзду до існуючого

адміністративного будинку та комплексу будівель Університету банківської

справи на просп. Науки, 7 у Голосіївському районі столиці. Зазначимо, що

ділянку виділено за рахунок міських земель, не наданих у власність чи ко�

ристування. Як йдеться у документі, НБУ зобов’язаний забезпечити віль�

ний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інже�

нерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. Питан�

ня відшкодування відновної вартості зелених насаджень та інші питання

майнових відносин вирішуватимуться в установленому порядку. Землеко�

ристувача також попереджено, що використання землі не за цільовим при�

значенням тягне за собою припинення права користування ділянкою.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на постійну комісію

Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 19.03.2012 № 417 “Про встановлення в’їзного
знака “Золоті футбольні ворота міста Києва” на Харківській площі до прове"
дення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Столиця України зустрічатиме гостей чемпіонату Євро�2012 тематичною

символікою — Золоті футбольні ворота буде встановлено при в’їзді в Київ,

на Харківській площі. Відповідне розпорядження 19 березня підписав голо�

ва КМДА Олександр Попов. В рамках проекту комунальній корпорації

“Київавтодор” делеговано визначити генеральні проектну та підрядну ор�

ганізації для виконання робіт із проектування та встановлення тематично�

го в’їзного знака. А також забезпечити розробку та затвердження проектно�

кошторисної документації та виготовлення і встановлення “Золотих фут�

больних воріт”, передбачивши озеленення прилеглої території та організа�

цію зовнішнього освітлення об’єкта.

Згідно з розпорядженням, ГУ транспорту та зв’язку доручено подати ін�

вестиційні пропозиції щодо включення вказаного об’єкта до Програми со�

ціально�економічного розвитку Києва на 2012 рік. Головному фінансово�

му управлінню доручено забезпечити фінансування робіт, пов’язаних зі

встановленням тематичного в’їзного знаку “Золоті футбольні ворота міста

Києва”. Зазначимо, що виконання робіт відбудеться згідно з Правилами

благоустрою міста, що були затверджені рішенням Київради у грудні 2008

року.

Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на заступни�

ків голови КМДА згідно з розподілом обов’язків

Розпорядження КМДА

Сесійна зала
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 5 квітня 2012 року

Сергій ГЕРМАН: 

“Успішність бізнесу можна 
оцінити за обсягами податків: 
якщо вони великі, то це означає,
що справи йдуть добре”
“Хрещати ” продовж є п блі ації в
р бриці “Зроблено в Києві”. Гість
сьо однішньо о вип с — олова
правління ПАТ “Київсь ий завод без-
ал о ольних напоїв “Росин а” Сер ій
Герман.

“Росинка” — одне 
з небагатьох підприємств, 
в якого немає падіння 
в натуральному вираженні

— Сергію Миколайовичу, яким видався для під"
приємства минулий рік і з якими планами ви розпо"
чали 2012"й?

— Якщо розглядати минулий рік, то він був не

дуже вдалим для галузі виробництва безалкоголь�

них напоїв. Це пов’язано з багатьма факторами.

Зокрема загальна тенденція зниження ринку спо�

живання напоїв сильно вплинула на об’єми ви�

робництва усiх гравців ринку, наприклад, ринок

соків з 2010 року зменшився більш ніж на 60 від�

сотків. До речі, “Росинка” — одне з небагатьох

підприємств, в якого немає падіння в натураль�

ному вираженні, ми втримали свої показники.

Якщо розглядати безпосередньо продукт, то ми

стабільні за якістю. Більше того, ми вдосконалю�

ємо технології, розробляємо нові напої.

— Рада ЄС нещодавно схвалила введення офіцій"
ної заборони на додавання цукру у фруктові соки. В
Україні такі перспективи є? Чи означає це збіль"
шення експорту вітчизняної сировини і вже готової
продукції на європейський ринок?

— Взагалі в Європі соки користуються невели�

ким попитом. Там найпопулярніші соковмісні на�

пої: 10�відсоткові, 20�відсоткові, є різні варіації.

Навіть якщо європейці й купують натуральний сік,

то вони його все одно розбавляють мінеральною

або звичайною водою. Яскравим прикладом того

може бути наш продукт “Капрізоне”, який випус�

кається за ліцензією швейцарської фірми. Цей на�

пій 10�відсотковий. Така тенденція споживання, до

речі, популярна не лише в Європі, а у всьому світі.

Що стосується перспектив виходу українських ви�

робників на європейський ринок, то сьогодні Єв�

ропа, Росія і прибалтійські держави дуже сильно

захищають свої ринки, тому вийти на них непрос�

то. Раніше наша компанія експортувала продукцію

до 38 країн, зараз їх кількість скоротилася. Напри�

клад, в Греції це пов’язано з кризою, у Німеччині ж

скоротилося споживання безалкогольних напоїв.

— Які процеси відбуваються на українському
внутрішньому ринку напоїв?

— Як я вже казав, ринок слабоалкогольних та

безалкогольних напоїв переживає не найкращі

часи. Знижується попит на соки, пиво. Водночас

на ринку мінеральних вод такого скорочення не�

має. Це відбувається, насамперед, за рахунок не�

газованої води, яка набуває популярності.

— Таку тенденцію ви пов’язуєте виключно з кри"
зовими явищами в економіці чи є й інші причини?

— Так, це й економічна ситуаціями, крім того,

минулий рік був не дуже сприятливим для нас у

плані погоди. Розпал нашого сезону — це літо, а

воно не було жарким, відповідно й продажі ви�

явилися не надто великими. Але сподіваємося на

цей рік, у квітні вже обіцяють літню температуру

повітря. А коли температура підіймається вище

20�ти градусів, потрібно поповнювати запаси во�

ди в організмі, і тоді наші напої до ваших послуг.

За три роки підприємство має намір
відновити докризові обсяги 
виробництва

— Як швидко підприємство планує вийти на до"
кризові обсяги виробництва?

— За три роки ми маємо намір відновити до�

кризові обсяги виробництва. “Росинка” завер�

шила 2006 рік з показником у 160 мільйонів літрів

напоїв, минулого року ми виготовили 80 мільйо�

нів літрів продукції. У наших планах працювати

на повну потужність, можливості підприємства —

240 мільйонів літрів напоїв за рік.

— За рахунок чого ви зможете досягти цих показ"
ників?

— Насамперед за рахунок нових продуктів в лі�

нійці, вже зараз розробляється кілька нових про�

грам. Плануємо також розширення клієнтської

бази. Є перспективи збільшення експорту нашої

продукції. Цей комплекс дiй має відзначитися на

об’ємах товарообiгу.

— Ви згадали про експорт... Маєте намір збіль"
шити присутність на вже завойованих ринках чи
шукати для своєї продукції нові полиці?

— Ми намагатимемося зайняти свою нішу на

нових ринках. Мається на увазі Азія, Африка, Ла�

тинська Америка. Це буде продукція під амери�

канською торговою маркою, але сама розробка та

розлив — наші.

— Не секрет, що “Росинка” має багато нагород
якості. Чи будете ви претендувати й на знак “Сто"
личний стандарт якості”, яку планує запровадити
столична влада?

— Незмінна якість товарів нашого заводу гідна

цієї відзнаки, тому обов’язково будемо претенду�

вати на неї. Я вважаю, що свого роду показником

якості є й кінцевий споживач, який безпосередньо

оцінює продукт. Якщо розглядати київський регі�

он, то ми тут входимо до лав лiдерiв: у “Росинки”

найбільша частка продажів у київському регіоні.

Ми відкриті, готові показати процес виробництва,

надати зразки — все, що необхідно для перевірки.

Хай кияни будуть впевнені в якості наших товарів.

— Розкажіть детальніше про систему управління
якістю на виробництві, особливо що стосується
“дитячої” продукції.

— Продукція спрямована на дитячу аудиторію,

це взагалі окрема історія, бо вона потребує осо�

бливих умов, додаткових експертиз і дозволів.

Наш вiтамiнiзований продукт “Капрізоне” дозво�

лено вживати дітям від трьох років. Ми маємо ре�

комендації МОЗу, що наш продукт вживати без�

печно. Зважаючи на всі додаткові витрати, дитяче

харчування дорожче дорослого. І не тільки харчу�

вання. Я маю трирічного сина і можу проаналізу�

вати різницю.

До Євро$2012 виробники 
випустять новий напій 

— Відомо, що державна податкова інспекція має
намір відкрити центральний офіс для обслуговуван"
ня великих платників податків. Озвучте свою оцін"
ку таких новацій, і як взагалі у вас складаються сто"
сунки з податковою службою?

— Успішність бізнесу можна оцінити за обся�

гами податків: якщо вони великі, то це означає,

що справи йдуть добре. У нас з податковою ні�

коли не було проблемних питань. “Росинка” —

один з найбільших платників податків, тому ми

перебуваємо на обліку в Спеціалізованій дер�

жавній податковій інспекції по роботі з велики�

ми платниками податків у м. Києві. Так як у нас

все завжди було в рамках закону, то проблем з

податковою не виникає, ми завжди плідно спів�

працюємо, а створення Центрального офісу ве�

ликих платників податків — логічний крок у

цьому напрямку. Адже у такому разі процес ад�

міністрування буде доведений до автоматизму,

скоротиться час, що витрачатиметься на підго�

товку документів для звітності, і будуть ліквідо�

вані корупційні ризики. Ми, як великий плат�

ник податків, дійсно зацікавлені в тому, щоб нас

обслуговували за найвищим стандартом. Ми че�

каємо майже “ексклюзивного сервісу”, а також

новинок, які спростять нашу роботу. Також спо�

діваємося, що замість документальних переві�

рок ми перейдемо на сучасні автоматизовані

форми податкового аудиту, це буде серйозний

крок вперед. Відкриття такого офісу прискорить

відповідні процеси, спростить нашу роботу,

зменшить паперовий документообіг і зробить

наші взаємовідносини ще простішими і прозо�

рішими.

— І наостанок — всі готуються до Євро... А “Ро"
синка” вже має “футбольний” продукт?

— Так, Євро навіяло новий продукт. Це укра�

їнські аналоги “Кока�коли” і “Пепсі�коли”.

Наш напій зроблений на основі натуральних

інгредієнтів. Він розрахований на споживачів

усіх вікових категорій. А футбольних вболіваль�

ників він, думаю, привабить дизайном ети�

кетки

Спілкувалася Віталіна ГОНЧАР,
“Хрещатик”

Київрада: 
порядок денний
Депутати розглянуть запропоновану
КМДА програму “Яскраве місто” 
та повернуться до проблеми МАФів
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На сьо однішнє пленарне засідання Київради винесені
переважно осподарсь і та соціальні прое ти рішень.
Особливої ва и засл ов ють питання, що стос ються
місь ої цільової про рами “Яс раве місто” та розроб-
лення Компле сної схеми розміщення тимчасових спо-
р д Києві.

КМДА представила на розгляд Київради міську цільову програму “Яс�

краве місто”. Реалізація проекту надасть можливість забезпечити комфорт�

ні та безпечні умови для киян у вечірній та нічний час, впорядкувати зов�

нішнє освітлення прибудинкових територій та малоповерхової забудови, а

також значно покращить зовнішній вигляд міста у нічний час.

“Шляхи досягнення мети програми полягають у реалізації комплексного

підходу до зовнішнього освітлення міста Києва, впорядкування “покину�

тих” мереж з впровадженням енергоефективного освітлювального облад�

нання, централізації управління архітектурно�декоративним освітленням

та ілюмінацією міста. Крім того, затвердження програми надасть респекта�

бельний та цивілізований вигляд пам’яткам культурної спадщини, будів�

лям�домінантам тощо”,— зазначив перший заступник голови КМДА Олек�

сандр Мазурчак.

Ще одне важливе питання сьогоднішньої сесії стосується розроблення

Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для впровадження під�

приємницької діяльності у Києві. За словами депутата Київради Юрія

Дмитрука, прийняття цього рішення — це ще один крок влади до наведен�

ня ладу з МАФами у місті. “У столиці буде розроблена точна схема розмі�

щення кіосків. Ми маємо на меті відповісти на такі питання: скільки зали�

шиться тимчасових споруд, які це будуть кіоски, і яку діяльність вони вико�

нуватимуть? Зараз маємо з цього приводу пропозиції від районних адмініс�

трацій, згідно з ними до схеми розміщення має потрапити 9 тисяч тимчасо�

вих споруд. Але думаю, що в кінцевому результаті їх буде значно менше”,—

прокоментував “Хрещатику” Юрій Дмитрук.

Депутат також додав, що у травні депутати знову повернуться до пробле�

матики МАФів і розглянуть на пленарному засіданні проект рішення, яким

буде регулюватися порядок розміщення законних кіосків. Нагадаємо, що

26 січня цього року Київрада підтримала проект рішення “Про деякі питан�

ня здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах”. Відпо�

відно до документу, підприємцям надали один рік перехідного періоду пе�

ред докорінною реформою у цьому сегменті торгівлі. Нову схему розміщен�

ня кіосків, яка нарешті вирішить проблему загромадження Києва МАФа�

ми, міська влада має намір запроваджувати з 1 січня наступного року.

Крім згаданого, на пленарне засідання Київради також винесені питання

про створення ОСНів у Святошинському та Оболонському районах, про

надання статусу скверу земельній ділянці у Печерському районі та інші

У наших планах працювати 
на повну потужність, 

можливості підприємства – 
240 мільйонів літрів 

напоїв за рік 
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Ділові новини
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TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 5 квітня 2012 року

ПОНЕДІЛОК КВІТЕНЬ9
ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 2.10 Київ. Музика
Профілактика на каналі до

14.00
14.00, 0.45, 5.10 Мультляндія
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"
23.45 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00

Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.15 Спорт
6.20 М/ф
6.35, 23.50 Експерт на зв'язку
6.55 Православний календар
7.15 Ера бізнесу
7.20 Країна online
7.35 Господар в домі
7.40 Глас народу
7.45 Тема дня
7.50 Заголовки
8.15 Корисні поради
8.30, 0.15 Скарбничка
9.00 Підсумки тижня
9.40 Точка зору

10.05 Легко бути жінкою
10.55 Шеф9кухар
11.50, 20.55 Офіційна хроніка
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.05, 15.15, 18.45, 21.30

Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Армія
12.55 Х/ф "Людина з

бульвару
Капуцинів" 

14.40 Вікно в Америку
15.20 Euronews
15.55 Караоке для дорослих
16.50 Х/ф "Терміново...

таємно... Губчека"  
19.05 Смішний і ще смішніше
19.30 After Live
19.55 Зірки гумору
20.35 Сільрада
20.50 Про виплати компенсацій

вкладникам Ощадбанку
СРСР

21.00 Підсумки дня

21.25 Плюс9мінус
21.35 Світ спорту
21.55 Весняний жарт з...
22.20 Контрольна робота
22.55 "Трійка", "Кено", "Секунда

успіху"
23.00 Пiдсумки
23.25 Від першої особи

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 Шість кадрів

10.15 Х/ф "Мій капітан"  
14.15 Давай одружимося!
16.05 Сімейні мелодрами92
17.00 Не бреши мені93
18.00 ТСН. Особливе 
18.35 Говоримо і показуємо
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Інтерни"  
21.15 Принц бажає

познайомитися
22.30 Т/с "Інтерни"  
23.00 Х9місія
0.05 ТСН
0.20 Tkachenko.ua
1.10 Т/с "Закон і порядок&3"  
2.05 Т/с "Інтерни"  
2.30 Кіноальманах "Революціє,

я люблю тебе"
4.15 Т/с "Закон і порядок&3"  
5.00 Говоримо і показуємо

ІІННТТЕЕРР

5.40 Зоряний загін
7.00 Новини
7.10 З новим ранком
7.30 Спорт в 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 "Про нього"
11.00 Т/с "Маршрут

милосердя"
12.00 Новини
12.15 Х/ф "Розплата за

кохання"
14.05 Детективи
14.35 Слідство вели...
15.30 Судові справи
16.20 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка"
18.55 Т/с "Свати&5"
20.00 Подробиці

20.25 Спорт в Подробицях
20.30 Т/с "Дихай зі мною.

Щастя у позику"
22.25 Т/с "Круті береги"
0.25 Позаочi
1.10 Х/ф "Імперія вовків"
3.15 Подробиці
3.40 Зоряний загін
4.55 Знак якості

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 "Гончаки&3"  
11.50 Нехай говорять
12.50 Т/с "Зрадник"  
13.45 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросердне визнання
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"  
21.10 Т/с "Подружжя"  
22.10 Х/ф "Мумія&2.

Повернення"  
0.50 Щиросердне визнання

Нічна профілактика

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 Репортер
8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Армагеддон"  
12.50 Т/с "Ластівчине

гніздо"  
14.00 М/с "Аладдін"  
14.35 М/с "Джуманджі"  
14.55 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"  
15.30, 16.50 Teen Time
15.35 Пекельне побачення
15.55 Т/с "Бунтівний шлях"  
16.55 Т/с "Не народися

вродливою"  
17.50 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
0.45 Репортер
1.05 Спортрепортер
1.15 Служба розшуку дітей
1.20 Т/с "Купідон"  
2.05–5.05 Зона ночі

ІІССTTVV

5.30 Служба розшуку дітей
5.40 Свiтанок 
6.25 Ділові факти
6.35 Спорт
6.40 Провокатор
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.30 Х/ф "Поліцейська
академія&4.
Громадяни в дозорі"

12.20 Анекдоти по9українськи
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по9українськи
13.45 Х/ф "Ми з

майбутнього"
17.30 Т/с "Забійна сила"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Бригада"
22.20 Факти. Підсумок дня
22.50 Свобода слова
1.00 Спорт
1.10 Надзвичайні новини
2.05 Про цiкаве 
2.10 Факти
2.40 Свобода слова
4.30 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.20 Ранкова зарядка
6.30 Ф9стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Невідома планета

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Брати

Карамазови", с. 1  
14.00 Будь в курсі!
14.30 Великі подорожі
15.00 Соціальний пульс
15.15 Еко й інші слони

Амбоселі
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 День, який змінив планету
22.40 Х/ф "Чекаю і

сподіваюся"  
1.10 Соціальний пульс
1.40 Магія природи
2.10 Еко й інші слони Амбоселі
2.35 Х/ф "Злодії"  
4.15 Країна порад
5.00 Диваки
5.45 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
Бізнес9час

7.20 Автопілот9новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія9новини
9.10, 19.20 Інвест9час
9.20, 13.20, 14.20 5 елемент
10.30, 12.15, 11.10

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 Час9тайм
22.00, 2.30 Акцент
23.00, 3.00, 5.00 Час новин
23.25, 0.25, 3.20, 4.20 Crime

news

ННТТНН

6.00 Легенди бандитської
Одеси

6.55 Друга смуга
7.00 Х/ф "Чоловік у

зеленому кімоно"  
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 "Без терміну

давності"  
14.35 Х/ф "Кінець

імператора тайги"  
16.25 Х/ф "Холодне літо

53&го"  
18.30 Агенти впливу
19.00 "Свiдок"

19.30 Т/с "Літєйний"
21.30 Т/с "C.S.I. Лас&Вегас&11"
22.30 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

23.30 Свiдок 
0.00 Т/с "Детективи"
0.25 Х/ф "Крокодил&2.

Список жертв"  
2.15 Свiдок
2.45 Речовий доказ
3.45 Агенти впливу
4.15 Свiдок
4.45 Уроки тітоньки Сови
5.35 Правда життя

ССТТББ

5.05 Документальний детектив
5.30 Танцюють всі! Повернення

героїв
8.30 Т/с "Комісар Рекс"  
10.35 Неймовірна правда про

зірок
11.35 Х/ф "Жила&була

любов"  
13.35 Т/с "Без терміну

давності"  
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 терміну

давності"  
20.40 Куб
22.00 "Вiкна". Новини
22.20 Детектор брехні
23.20 Т/с "Доктор Хаус"  
0.25 Т/с "Комісар Рекс"  
2.15 "Вiкна". Спорт
2.25 Х/ф "Любов сліпа"  
3.55 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

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

11.00 Модний вирок
12.00 Новини
12.20 Т/с "Банди"
13.25 Кримінальні хроніки
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Поле чудес
16.10 Право на захист
17.00 Середовище існування
18.00 Новини
18.35 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час

21.30 Т/с "Відрив"
22.35 "Перший клас" з 

І. Охлобистіним
23.45 Познер
0.45 Нічні новини
1.00 Нехай  говорять
2.00 Давай одружимося!
3.05 Т/с "Банди"
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Т/с "Здрастуйте,

мамо!"
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

кохання"
21.35 Т/с "Сищик

Самоваров"
22.35 Бомба для Японії. 

Р. Зорге
23.25 Т/с "Колір полум'я"
0.20 Т/с "Кулагін і

партнери"
0.50 Вісті +
1.10 Профілактика
2.10 Вісті.ru
2.25 Т/с "Сіль Землі"
3.35 Вісті. Спорт
4.05 Т/с "Єфросинія&2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.55 НТВ вранці
7.40 Д/с "Наш космос"
8.35 Надзвичайна подія
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.05 Програма9максимум
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 "Хвіст"
17.20 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 Школа лихослів'я
2.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.10 Т/с "Ставка на життя"
4.05 Рятувальники
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
9.55 Чортиці в спідницях

10.25 Т/с "Всі жінки –
відьми"  

11.15 Т/с "Баффі –
переможниця
вампірів"  

12.05 Інтуїція
13.00 Одна за всіх
13.30 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.30 Будинок92
15.25 Т/с "Ранетки"  
16.20 "У ТЕТа мама!"
16.45 Богиня шопінгу
17.15 Т/с "Універ"  
19.10 БарДак
19.35 Одна за всіх
20.05 Т/с "Універ"  
22.00 Т/с "Реальні пацани"  
23.00 На добраніч, мужики
23.55 Дурнєв + 1
0.25 Т/с "Реальні пацани"  
1.15 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.25 Х/ф "Ідеальна

іграшка"
9.10 Т/с "П'ята група крові"
16.35 КВR
19.00 Т/с "Я лікую"
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
23.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
0.00 Х/ф "Ефект метелика&2"

1.20 Х/ф "Хороший
хлопець"

2.50 Нічне життя
3.50 Мобільні розваги
4.10 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний футбол"  
6.30 М/с "Бен 10"  
8.00 Т/с "Страховики"  
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.30 Т/с "Страховики"  
10.30 Останні 24 години
11.30 Т/с "Спецзагін Кобра&11"  
13.15 Т/с "Пригоди

Мерліна"  
15.00 Т/с "Солдати&9"  
17.50 Війна космічних амбіцій
18.50 Футбол. Чемпіонат

України. "Дніпро" –
"Металіст" (у перерві –
(Новини 2+2, Проспорт)

21.00 Профутбол
21.20 Х/ф "Горець"  
23.40 Проспорт
23.45 "Ралі9рейд Абу9Дабі".

Кубок світу
23.55 Х/ф "Братерство

темряви"  
1.40 Круті поліцейські
2.25 Т/с "Спецзагін Кобра&11"  

ССІІТТІІ

7.00, 12.00, 13.35,
19.00–19.30 М/ф

8.00, 21.00 Маски9шоу
9.00, 15.40 Екстремальний

ремонт
9.55 СІТІ9терапія

10.20 Р. Рамзі. Жахи на кухні
11.10 Звана вечеря
13.00 Велика ферма
13.20 Неймовірні істоти
14.05 Найкумедніші моменти

життя
14.55, 18.10 Хіт9парад дикої

природи
16.25, 22.50 Т/с "Загадки

Мердока"
17.20, 21.50 Особиста справа
23.45 Ніч СІТІ

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 5 — 11 квітня“Американський пиріг: знову разом”

На е ра-
ни вихо-
дить остан-
ня частина
вже ла-
сичної мо-
л о д і ж н о ї
омедії. Го-
ловні ерої
подорослі-
шали, дех-
то вже од-
р жився. Але це не стало на заваді старим товаришам че-
рез 10 ро ів зібратися знов та відірватися по повній, пере-
вірити на міцність свою др жб та при адати перше, а мо-
же й єдине охання. Звісно, не обійдеться без жартів та
“статевих” при од. Глядачі побачать своїх люблених персо-
нажів — Джима (Джейсон Бі с) та Мішель (Елісон Ханні ан),
я і вихов ють сина, незмінно весело о Стіфлера (Шон Віль-
ям С отт), Фінча (Едді Кей Томас), новоспечен зір теле-
е ран Оза (Кріс Клайн), романтично о Кевіна (Томас Йан
Ні олас), бать ів та інших

“Шпигун”
Видовищний

фільм Оле сія
А н д р і я н о в а
знятий за ни-
ою Бориса
А ніна “Шпи-
нсь ий ро-

ман”. Стріч а
п е р е н о с и т ь

лядача передвоєнн Мос в навесні 1941 ро , де роз-
ортається напр жений поєдино двох розвідо . Мета таєм-
ної операції Гітлера — дезінформ вати Сталіна про плани
напад Німеччини на Радянсь ий Союз. Проти енія фа-
шистсь о о шпіонаж Вассера вист пають старший майор
О тябрьсь ий (Федір Бондарч ) та лейтенант Дорін (Да-
ниїл Козловсь ий)

“Титанік 3D”
Ч е р о -

вою жер-
твою мо-
ди на три-
в и м і р н е
з о б р а -
ж е н н я
стала вже
ласична

лав сторі
“Титані ”
Джеймса
Камерона,
що вийшла 1997 році. Відтепер лядачі змож ть подиви-
тися в інотеатрах оновлен версію мелодрами, в центрі
я ої — охання Дже а (Леонардо ді Капріо) та Рози (Кейт
Уінслет), я і знаходять один одно о під час останньо о
рейс лайнера “Титані ”

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧ�
НИЙ ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРА�

МИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
5 квітня(четвер) — 19.00 “Дон Кі�

хот. 1938 рік”, 2 години 10 хвилин

5 квітня (четвер) — 20.00 Сцена

“Під дахом”, “Валентинів день”,

драма, 2 години

6 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Баби�

не літо”, лірична комедія, 2 години

35 хвилин

7 квітня (субота) — 19.00 “Квар�

тет”, 2 години 35 хвилин

7 квітня (субота) — 20.00 Нова сце�

на, “Під дахом”, “Шлюби укладають�

ся на небесах”, 1 година 20 хвилин

8 квітня (неділя) — 18.00 Нова сце�

на, “Останнє кохання”, мелодрама,

2 години 15 хвилин

8 квітня (неділя) — 19.00 “Дядечків

сон” (з мордасівських літописів),

трагікомедія, 2 години 30 хвилин

8 квітня (неділя) — 20.00 Нова сце�

на, “Під дахом”, Олександр Вертин�

ський. “Бал Господень...”, 1 година

30 хвилин

10 квітня (вівторок) — 19.00 “Люкс

для іноземців”, комедія за мотивами

однойменної п’єси Девіда Фрімана,

в ролях — Наталія Сумська, Богдан

Бенюк

11 квітня (середа) — 19.00 “Люкс

для іноземців”, комедія за мотивами

однойменної п’єси Девіда Фрімана,

в ролях — Наталія Сумська, Богдан

Бенюк

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ 

ІВАНА ФРАНКА
5 квітня (четвер) — 19.00 “Фреде�

рік, або бульвар злочинів”, театраль�

ний роман, Ерік�Емануель Шмітт

6 квітня (п’ятниця) — 19.00
“Швейк”, інсценізація М. Гриниши�

на та А. Жолдака�Тобілевича за мо�

тивами роману “Пригоди бравого

вояки Швейка” Я. Гашека

6 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Сон

смішної людини”, інсценізація Пет�

ра Панчука за оповіданням Ф. До�

стоєвського, камерна сцена

7 квітня (субота) — 12.00 “Бремен�

ські музиканти”, мюзикл

7 квітня (субота) — 19.00 “Малень�

кі подружні злочини”, психологіч�

ний детектив, Ерік�Емануель Шмітт

7 квітня (субота) — 16.00 “Дорогу

красі”, драма, Володимир Винни�

ченко, театр у фойє

8 квітня (неділя) — 12.00 “Попе�

люшка”, казковий мюзикл, Вікторія

Васалатій, за мотивами кіносцена�

рію Євгена Шварца

8 квітня (неділя) — 19.00 “Швейк”,

інсценізація М. Гринишина та 

А. Жолдака�Тобілевича за мотивами

роману “Пригоди бравого вояки

Швейка” Я. Гашека

8 квітня (неділя) — 19.00 “Зачаро�

вана Десна”, Олександр Довженко,

театр у фойє

10 квітня (вівторок) — 19.00 “У не�

ділю рано зілля копала...”, Ольга Ко�

билянська, інсценізація Неди Не�

жданої

11 квітня (середа) — 19.00 “Едіт Пі�

аф. Життя в кредит”, мюзикл, Юрій

Рибчинський, Вікторія Васалатій

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 

НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ
5 квітня (четвер) — 19.00 “Анна

Кареніна”, 2 години 30 хвилин

5 квітня (четвер) — 19.00 “Мене не�

має (Пізно лякати...)”, малий зал, 

2 години

6 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Обман

довжиною в життя”

7 квітня (субота) — 15.00 “Три сес�

три”, малий зал, 2 години 40 хвилин

7 квітня (субота) — 19.00 “Обман

довжиною в життя”

8 квітня (неділя) — 15.00 “Голубчи�

ки мої!”, малий зал, 1 година 40 хви�

лин

8 квітня (неділя) — 19.00 “Рожевий

міст”, 2 години 45 хвилин

9 квітня (понеділок) — 19.00 “Чоти�

ри причини вийти заміж”, 1 година

40 хвилин

10 квітня (вівторок) — 19.00 “Гля�

дачі на виставу не допускаються!”, 

3 години 40 хвилин

10 квітня (вівторок) — 19.00 “Трохи

вина... або 70 обертів”, Малий зал, 

1 година 40 хвилин

11 квітня (середа) — 19.00 “Силь�

вія”, 2 години

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЕТИ
6 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Бал у

Савойї”, оперета, П. Абрахам

7 квітня (субота) — 19.00 “Соро�

чинський ярмарок”, оперета, О. Ря�

бов

8 квітня (неділя) — 19.00 “За двома

зайцями”, оперета, В. Ільїн, В. Лука�

шов

10 квітня (вівторок) — 19.00 “Сіль�

ва”, оперета, І. Кальман

11 квітня (середа) — 19.00 “Містер

Ікс”, оперета І. Кальмана

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР НА ЛИПКАХ

5 квітня (четвер) — 19.00 “Ігри в

ночі”, Мала сцена

6 квітня (п’ятниця) — 13.00 “Дого�

ридригом”, Мала сцена

6 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Лісова

пісня”, Велика сцена

7 квітня (субота) — 11.00 “Зелени�

ми пагорбами океану”, Мала сцена

7 квітня (субота) — 12.00 “Вождь

червоношкірих”, Велика сцена

7 квітня (субота) — 19.00 “Шале�

ний день”, Велика сцена

8 квітня (неділя) — 12.00 “Добрий

Хортон”, Велика сцена

8 квітня (неділя) — 18.00 “Вовки

та...”, Мала сцена

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 

НА ПОДОЛІ
5 квітня (четвер) — 19.00 “Звідки

беруться діти”, лірична комедія, в

ролях — Маша Єфросиніна та Даша

Малахова

6 квітня (п’ятниця) — 19.00 “На

дні”, драма

7 квітня (субота) — 19.00 “Шість

чорних свічок”, чорна комедія

8 квітня (неділя) — 19.00 “Опера

Мафіозо”, музична комедія

10 квітня (вівторок) — 19.00 “La

bonne Anna, або Як зберегти сім’ю”,

комедія

11 квітня (середа) — 19.00 “Фарао�

ни”, комедія�фарс

ТЕАТР “КОЛЕСО”
5 квітня (четвер) — 19.00 “Жінки

Моцарта” (“Вебери”), страшна ко�

медія, Фелікс Міттерер

6 квітня (п’ятниця) — 19.00 “При�

мадонни”, комедія, Кен Людвиг, ка�

мінна зала

6 квітня (п’ятниця) — 19.00 “У Ки�

єві на Подолі... або “Гдє ві сохнітє

бєльйо?”, городська байка з пісня�

ми, танцями та цимісом за мотивами

водевілю М. Янчука “По ярмарку”

7 квітня (субота) — 19.00 “Гра на

клавесині”, Ярослав Стельмах, “лав

сторі” на вітчизняному ґрунті

8 квітня (неділя) — 14.00 “Зоряний

хлопчик”, за мотивами казок Оскара

Уайльда

4 — 10 квітня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
АРТИСТ ГОЛОДНІ ІГРИ

ТойХтоПройшовКрізьВогонь ШПИГУН

БІЛОСНІЖКА: ПОМСТА ГНОМІВ

ШАПИТО#ШОУ: "Любовь и Дружба", 

" Уважение и Сотрудничество"

АНШЛАГ, КЛАСІК
ЗАЛІЗНА ЛЕДІ ФАУСТ

НІЖНІСТЬ НЕБЕЗПЕЧНИЙ МЕТОД

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
Фестиваль "GO WEST! LOVE SHORTS"

Фестиваль короткометражних фільмів «SHORTS ATTACK!»

ТЕ, ЩО ЇЇ ЗАВОДИТЬ ДІВЧИНКА#ШИБЕНИК

4 — 10 квітня

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

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

Фантастика бойовик «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

4 — 10 квітня

АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ: 

ВСІ У ЗБОРІ ........................................18.30, 20.30, 22.40

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

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

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!!!
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СПОРТ
Хрещатик 5 квітня 2012 року

Спортивні новини

Хокей. Юнацька команда "Галицькі леви" 
перемогла у міжнародному турнірі
У польсь ом місті Сяно завершився міжнародний юнаць ий т рнір

з хо ею "Sanok Open-2012", часни ами я о о б ли равці 2001—2002
ро ів народження. Боротьб за оловний приз зма ань вели оманди
"Тихі леви" (Тихи, Польща), ХК "Бардейов" (Словаччина), ХК "Дебре-
цен" (У орщина), "Галиць і леви" з міста Новояворівсь а (У раїна) та
осподар т рнір ХК "Сяно " (Польща).
У напр женій боротьбі в прис тності 4000 лядачів перемо здоб -

ли вітчизняні хо еїсти. А вже незабаром, 20—22 вітня, трі мфатори
цих зма ань прийматим ть себе вдома, в місті Новояворівсь , на
Льодовій арені від ритий дитячий т рнір з хо ею "Олімпійсь а мрія"

Велоспорт. У Франції розпочалася 
велобагатоденка Sarthe — Pays de la Loire
У Франції старт вала ба атоденна вело он а європейсь о о ален-

даря Sarthe — Pays de la Loire, що в лючає в себе чотири етапи. Гон-
щи ам належить подолати 635,8 м.
Росіянин Денис Галимзянов (Katusha) ви рав перший, найдовший

етап в 192,8 м, витративши на йо о проходження 4 од. 49 хв. 24 се .
і випередивши в р повом фініші італійця Саш Модоло (Colnago CSF
Bardiani) та ар ентинця Х ана Хосе Хаедо (Saxo Bank). Серед раїн-
сь их спортсменів най ращий рез льтат продемонстр вав Оле Ч жда
(Accent Jobs — Willems Veranda's), я ий фініш вав 41-м, а та ож Воло-
димир Г стов (Saxo Bank), я ий приїхав 85-м

Євро�2012. Футбол без обмежень для гостей
"Олімпійського"
Матчі фінальної частини Євро-2012 на НСК "Олімпійсь ий" змож ть

побачити не тіль и звичайні болівальни и, але й незрячі ості та від-
від вачі з пор шенням зор . Та можливість в рам ах Міжнародно о
прое т "Євро-2012: Поважай безбар’єрність — Ф тбол без обме-
жень" забезпечить УЄФА разом з Національною Асамблеєю інвалідів
У раїни та Центром дост п до ф тбол в Європі. Про це йшлося на
прес- онференції, що відб лася 3 вітня на НСК "Олімпійсь ий", часть
я ій взяли олова Комітет Верховної Ради У раїни, Національної

Асамблеї інвалідів У раїни та Національно о омітет спорт інвалідів
У раїни Валерій С ш евич, засл жений тренер У раїни і посол цьо о
прое т Оле сій Михайличен о, ер ючий дире тор Центр дост п до
ф тбол в Європі Джойс К , австрійсь ий тренер з а діо-описових о-
ментарів Мартін Звішенбер ер. На д м часни ів заход , проблема
неможливості переб вання на раїнсь их стадіонах під час ф тболь-
них матчів людей з пор шенням зор може б ти і б де вирішена та
само, я і Європейсь ом союзі — за допомо ою надання остям
спеціально о обладнання (радіо арніт р) і посл професійно о а діо-
описово о оментаря матч . Що стос ється обладнання, то йо о пода-
р є стадіонам УЄФА, ожна з арен отримає 30 арніт р на ожний
матч. Волонтерів, я і б д ть омент вати матчі для болівальни ів з ін-
валідністю, б д ть навчати європейсь і спеціалісти

Турнір Стелли Захарової отримає 
статус етапу Кубка світу
В Києві відбулися престижні міжнародні змагання 
зі спортивної гімнастики

Першими на поміст вийшли чо�

ловіки. Особистий залік в багато�

борстві виграв український спортс�

мен Олег Степко. Друге місце посів

іспанець Фав'єн Гансалес. "Бронзу"

завоював вітчизняний атлет Петро

Пахнюк. До речі, для переможця

змагань цей успіх став другим в

особистій першості на Кубку Стел�

ли Захарової. Вперше підопічний

Павла та Олени Нетреби зійшов на

п'єдестал пошани київського тур�

ніру два роки тому. Також на ни�

нішніх змаганнях чотириразовий

призер перших юнацьких Олімпій�

ських ігор (2010 рік, Сінгапур) Олег

Степко став переможцем і в ко�

мандних змаганнях. Разом з ним на

вищий щабель п'єдесталу пошани

піднялися Олег Верняєв і Петро

Пахнюк. Друге місце посіла коман�

да Іспанії, третє — збірна Франції.

Після чоловіків змагалися гім�

настки. На жаль, тріумф вітчизня�

них спортсменів українкам повто�

рити не вдалося. Перше місце в ко�

мандних змаганнях посіла збірна

Росії. Друге — команда України. В

особистій першості серед дівчат

найсильнішою була росіянка Хрис�

тина Горюнова. Українки Євгенія

Черній та Марія Лівчікова посіли

друге і третє місце відповідно.

"Я хочу подякувати від імені ор�

ганізаційного комітету всім людям,

які беруть участь в організації цього

заходу — нашим партнерам, спон�

сорам, Державній службі молоді та

спорту України, людям, які прихо�

дили і просто говорили хороші доб�

рі слова. Я вважаю, що турнір, про�

ведений напередодні Олімпійських

ігор у Лондоні�2012, дає величез�

ний фундамент для національної

збірної команди України і також ве�

лику підтримку  для всіх гостей, які

приїхали до нашої країни. Я хочу

повідомити, що разом з україн�

ською Федерацією гімнастики ми

отримали дозвіл від Міжнародної

федерації гімнастики на право про�

ведення в наступному році етапу

Кубка світу. Я сподіваюся, що такий

вид спорту, як спортивна гімнасти�

ка, яку люблять і поважають у всьо�

му світі, принесе величезні плоди

для нашої країни",— сказала Стел�

ла Захарова

Температура +13°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +17°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура +10°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 80 %

Прогноз погоди на 5 квітня 2012 року

Яс равим презентабельним ОВНАМ слід при альм вати й звер-
н ти особлив ва на таємні мотиви ч жих вчин ів та слів. Спіл-
ючись, вивчаючи до менти, мійте читати між ряд ів і помічати

приховане.
ТЕЛЬЦІ, для енер опідзаряд и нама айтеся б ти частіше на са-

моті, подалі від мирсь ої с єти. Ваша життєва мета чіт о о рес-
люється, Божественне од ровення зв чить саме тоді, оли ви в
ізольованом стані. Втім, сьо одні б де ле о зорієнт ватися в мін-
ливій обстановці, т т ви поч ватиметеся я риба воді.
БЛИЗНЯТА, бо иня чарівності бере вас під бла одатний по ров

до 7 серпня, тож при от йтеся ви ористати з ма симальною про-
д тивністю цей золотий час. Нині слід ріплювати др жні зи, по-
зб ватися від "баласт " зв'яз ів, що себе вичерпали, і насамперед
приділити ва домашнім справам.
РАКИ, боротьба за ар'єрне рісло наповнює (до 19 вітня) вас

пот жною енер ією, професійне честолюбство торжеств є, дер-
зайте! Сьо одні займіться пош ами потрібної інформації, хоча не
варто вірити всьом , що бачите і ч єте, читаєте. Можливо, помил-
ово отримаєте послання, призначене не вам, та ви дізнаєтеся про
ч жий се рет.
ЛЕВИ, перед вами завдання —синтез вати всі на опичені знан-

ня й модерніз вати стар філософію б ття, я а себе відпрацювала
(до 19 вітня). Нині займіться с р п льозним пош ом помило та
недоробо , наведіть лад фінансових до ментах, де можливі по-
хиб и через не важність.
ДІВИ, трансформаційна см а триває, вітні ви проходите

процес д ховно о відродження, еволюціон єте. Проте сьо одні
варто подбати про власний імідж, зазирніть в люстер о, зовнішній
ви ляд потреб є термінової модернізації.
ТЕРЕЗИ, онтролювати події не вдасться, день армічний, оли

маєте дося ти вн трішньої д ховної чистоти через по аяння, по-
зб тися шла ів від на опичених не ативних енер ій шляхом пере-
осмислення доп щених помило мин лом місяці.
СКОРПІОНИ, професійне дос оналення набирає обертів, на

сл жбі ви перетворюєтеся на спеціаліста широ о о профілю, поси-
люючи свою адров цінність я в оле тиві, та і серед ерівниц-
тва. Нині, спіл ючись з людьми, не пріть навпростець, б дьте де-
лі атними й толерантними, с р п льозно зваж йте ожн деталь,
п бліці властиво оворити з вами натя ами, не від риваючи повні-
стю со ровенних зад мів або сво о ставлення до вас.
СТРІЛЬЦІ, від розмов з начальством та рідними сенс нія о о,

все одно, що тов ти вод в ст пі. Остері айтеся, щоб вас не поши-
ли в д рні люди, я им щиро вірите, тримайтеся від підписання
важливих до ментів. Ввечері розпо одиться, с мні хмари роз-
віються і засяє сонце дачі, наповнивши серце й д ш щастям та
радістю.
КОЗОРОГИ, я що ви за лопотані сімейним бла опол ччям — це

ч дово, вітні маєте зроз міти, що сім'я, бать и, діти — це свята
обитель, де вас опі є Всевишній, і зосередити там основні енер-
орес рси. Не чіпляйтеся з до матичними настановами, а сприй-
майте оточення та им, я им воно є. Вечір видасться свят овим,
порад вавши позитивними змінами в різноманітних сферах.
ВОДОЛІЇ, життя перетворилося на ш ол , де ви навчаєтеся

різноманітних сит аціях, запозич єте досвід, м дрішаєте. Протя-
ом вітня допитливість є основним джерелом насна и, енерато-
ром дій. Сьо одні слід пірн ти р тинн робот , не починайте но-
вих справ і не беріться за д же об'ємний фронт робіт, бра он-
центрації та зібраності переш одить зосередитися на а т альних
питаннях. Вечірній час промайне на позитивній хвилі, ба атьом не-
вдахам зрештою поталанить піймати сво о птаха щастя.
РИБИ, вітні ваше б ття — це шалений водевіль, сили б'ють че-

рез вінця, одна сьо одні слід дисциплін вати себе. Утримайтеся
від відвертих розмов, не розхрист йте ні ом д ш . Спроб вавши
з'яс вати стос н и з им-неб дь, ви ризи єте ще більше їх запл -
тати. С ритність та ож може не ативно позначитися на подр жньо-
м житті. Проте, оли вс очите в халеп , не біда, в інці дня доля
подар є шанс для реабілітації, де ви люб'язно з ладите неприємні
сторони спіл вання, і радість знов заполонить д ховний храм

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  5  К В І Т Н Я

ранок день вечір

"Металіст" спробує продовжити
боротьбу у Лізі Європи
У середу відбудуться матчі�відповіді 1/4 престижного 
футбольного турніру

Помітно, що "Металіст"

жертвує чемпіонатом Укра�

їни, зробивши ставку в кін�

цівці сезону на єврокубки.

Останні 2 матчі в україн�

ській Прем'єр�лізі команда

Мирона Маркевича не може

виграти. Після поразки в

Києві проти "Арсеналу" (4:2)

харків'яни на своєму полі не

змогли перемогти "Крив�

бас", зігравши унічию 1:1.

Можливо, команда була вже

думками у матчі зі "Спортін�

гом", і це значною мірою до�

помогло криворіжцям здо�

бути одне очко. Відзначити

можна черговий нереалізо�

ваний Марком Девічем пе�

нальті на 65 хвилині, який

міг принести команді пере�

могу в цій зустрічі.

"Спортінг" готувався до

матчу в Харкові, зігравши в

гостях черговий тур чемпіо�

нату Португалії проти одно�

го з аутсайдерів ліги "Лей�

рії". Команда Са Пінту ви�

рвала перемогу в цій зустрічі

на 11 доданій хвилині. Єди�

ним голом у матчі відзна�

чився Матіас Фернандес.

У цій зустрічі найбільші

втрати зазнала оборона "Ме�

таліста" — у першому по�

єдинку зі "Спортінгом" Тор�

сільері і Папа Гуйє отримали

жовті картки, які позбавили

можливості гравців допо�

могти команді в матчі�від�

повіді. Тепер наставнику

харків’ян Мирону Маркеви�

чу доведеться випускати

експериментальну пару цен�

тральних захисників. Але

все одно "Металісту" важ�

ливіше забивати в поєдинку

(а з атакою у команди все в

порядку), і демонструвати

свій характер та волю до пе�

ремоги підопічні Мирона

Маркевича можуть, довів�

ши це сповна в попередній

стадії євротурніру, переміг�

ши грецький "Олімпіакос".

До того ж, португальський

клуб у цьому сезоні вкрай

невдало виступає у гостьо�

вих матчах. У останніх дев'я�

ти виїзних єврокубкових по�

єдинках "Спортінг" відсвят�

кував лише одну перемогу,

здолавши "Цюрих" на групо�

вому етапі нинішнього тур�

ніру з рахунком 2:0. За цей

час "леви" встигли також

тричі зіграти внічию і вісім

разів поступитися. Бойового

настрою українській коман�

ді може додати й приємна

звістка з Міжнародної феде�

рації футбольної історії та

статистики. У вівторок ця

організація опублікувала

рейтинг кращих клубів пла�

нети, в якому знайшлося

місце відразу для шести

українських клубів. Так, хар�

ківський "Металіст", розта�

шувавшись на 28�му рядку,

випередив у рейтингу не

тільки київське "Динамо" і

донецький "Шахтар", а й усі

клуби СНД, тим самим очо�

ливши серед них рейтинг.

Сьогоднішній матч розсу�

дить шотландська бригада

арбітрів на чолі з Уїльямом

Колумом. Гра розпочнеться

о 22.05 за київським часом
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Цей день в історії 5 квітня

1242 — Оле сандр Невсь ий
роз ромив німець их лицарів на
Ч дсь ом озері
1682 — народилася Катерина I,

російсь а імператриця
1710 — Пилип Орли місті

Бендери підписав "Стат т Війсь а
Запорізь о о"
1723 — народився Адам Сміт,

ан лійсь ий е ономіст, основопо-
ложни е ономі и, творець теорії
тр дової вартості
1874 — Відні пройшла

прем'єра оперети Іо анна Штра-
са "Летюча миша"
1913 — Нільс Бор завершив

статтю "Про б дов атомів і мо-
ле л", що дала почато ванто-
вій теорії
1989 — Уряд Польщі дозволив

діяльність профспіл ово о об'єд-
нання "Солідарність"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У столичном Палаці спорт відб вся XI Міжнародний
т рнір зі спортивної імнасти и "К бо олімпійсь ої
чемпіон и Стелли Захарової". Зма ання стали своєрід-
ною під отов ою національної збірної У раїни до най-
важливіших спортивних зма ань ро — чемпіонат Єв-
ропи в Брюсселі, літніх Олімпійсь их і ор Лондоні. У
спортивном заході взяли часть спортсмени з 11 ра-
їн світ . Т рнір проходив за підтрим и Міністерства ос-
віти і на и, молоді та спорт У раїни, Державної
сл жби молоді та спорт У раїни, Київсь ої місь ої
державної адміністрації та У раїнсь ої федерації ім-
насти и.

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Сьо одні в матчі про-
ти лісабонсь о о
"Спортін а" визна-
читься доля хар ів-
сь о о "Металіста"
Лізі Європи. Інтри а
в цьом протистоянні
збере лася в основ-
ном завдя и реалі-
зованом пенальті
хар ів'янами дода-
ний час першій з -
стрічі оманд, що
проходила в Порт -
алії. Рах но 2:1 (Із-
майлов 51, Інс а
64 — Клейтон
Шав'єр (пен.) 90 +1)
явно дає більше
шансів "Металіст "
на продовження бо-
ротьби в престижно-
м т рнірі, ніж по-
раз а вс х 2:0. Те-
пер хар ів'янам за-
лишається віді рати
лише один ол
"Спортін а", що ціл-
ом реально зробити
на домашній арені.

Незважаючи на пораз першом матчі проти "Спортін а" 1:2, "Металіст" збері арні шанси на продовження боротьби
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