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На Андріївському узвозі 
розважального центру не буде
Про це вчора після перемовин з компанією�забудовником заявив 
голова КМДА Олександр Попов

Згадані будівлі належали колишній

фабриці “Юність” і не мали охоронного

статусу. Це будинки у дворі театру “Коле�

со”. Як запевнив головний архітектор

міста Сергій Целовальник, серед знесе�

них будинків немає історичних пам’яток.

Земля належала промисловому підпри�

ємству, згодом її викупили та приватизу�

вали. І сьогодні ділянка законно нале�

жить компанії�забудовнику.

Голова КМДА Олександр Попов опе�

ративно розпочав діалог із власниками

землі, тому вже вчора до кінця дня вони

погодилися змінити свої плани щодо бу�

дівництва на Андріївському узвозі.

“Забудовник відмовляється від своїх

планів щодо будівництва розважального

торгово�офісного центру, і протягом мі�

сяця, а конкретніше — до Дня міста буде

розроблена нова концепція будівництва

культурного центру, який буде представ�

лений на широке громадське обговорен�

ня. Крім того, цим проектом передбачать

роботи по відновленню фасадної части�

ни, яка виходить на Андріївський узвіз, в

тому архітектурному вигляді, який має

сьогодні ця історична вулиця. Ми зроби�

мо все, щоб більше таких випадків у Ки�

єві не було”, — заявив Олександр Попов.

Очільник міста також додав, що жодне

висотне будівництво не буде розпочате в

середмісті столиці, а дозволену висотність

новобудов визначать самі кияни. “Ми обо�

в’язково захистимо інтереси міста в части�

ні недопущення будь�якого багатоповер�

хового будівництва в центральній історич�

ній частині столиці через проведення ре�

ферендуму, який визначить поверховість

можливої забудови на території старого

Києва. Такі пропозиції найближчим часом

будуть внесені на обговорення киян”, —

зазначив Олександр Попов.

Крім того, вчора на містобудівній ра�

ді обговорювали питання щодо належ�

ного утримання власниками історич�

них будівель на Андріївському узвозі.

Голова КМДА наголосив, що настав час

надати міській владі ширші повнова�

ження у сфері будівництва. Приміром,

вимагати від приватних власників зе�

мельних ділянок на Андріївському

узвозі зводити будівлі лише в історич�

ній стилістиці. А від власників аварій�

них будинків — привести їх до належ�

ного архітектурного вигляду.

Олександр Попов доручив профіль�

ним службам підготувати звернення до

президента України та уряду з проханням

повернути Києву право контролювати

питання будівництва. Сьогодні згідно

нового законодавства дозволи на прове�

дення будівельних робіт надає Інспекція

державного архітектурно�будівельного

контролю. “Спільно з архітектурною

спільнотою столиці ми підготуємо звер�

нення до органів центральної влади з

проханням повернути Києву повнова�

ження, які давали б нам право не допус�

кати ситуацій, яка сьогодні виникла на

узвозі. Я думаю, що нас підтримає і депу�

татський корпус, і вся громада міста, то�

му що Андріївський узвіз — це культурна

спадщина, якою мають пишатися не ли�

ше кияни, а й усі українці”, — підкреслив

голова КМДА.

Нагадаємо, що за останні півтора року

разом з правоохоронними органами

міській владі вдалося повернути більше 

2 тис. га землі, де планувалася забудова

приватного характеру, в тому числі в міс�

цях зелених зон та історичній частині

міста. Сьогодні понад 90 подібних справ

знаходяться на розгляді у судах. “У судах

ми продовжуємо наполягати на скасу�

ванні прийнятих рішень Київради та від�

стоювати позицію територіальної грома�

ди щодо заборони будівництва і повер�

нення ділянок у власність міста”, — за�

уважив Олександр Попов

Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ: 
"Утвердження нових, більш чесних
правил гри на ринку будівництва —
невідворотний процес" 
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Відсьогодні розпочнуть роботу
київські фонтани 
Від риття сезон розпочнеться рочистим зап с ом
оновлено о світлом зично о водо раю, що на
в л. Хрещати , 25
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У столиці опалювальний сезон
завершиться 16 квітня 

Відповідне розпорядження підписав олова КМДА
Оле сандр Попов
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НБУ вважає реальним прогноз 
Кабміну щодо інфляції 7,9% 
в цьому році
Про це повідомив заст пни дире тора енерально-
о е ономічно о департамент — дире тор департа-
мент е ономічно о аналіз й про ноз вання НБУ
Оле сандр Петри відеозверненні, розміщеном на
сайті НБУ, повідомляють У раїнсь і новини. “Позитив-
на динамі а всіх цінових по азни ів в І варталі дає
впевненість, що всі цілі щодо інфляції, я і визначено
НБУ й рядом на 2012 рі , б де дося н то до інця ро-
”, — зазначив пан Петри . Він під реслив, що зрос-

тання інде с споживчих цін березні становило
0,3%, а з почат ро інфляція зросла на 0,7%, що є
одним з най ращих по азни ів для першо о вартал
за останні 10 ро ів. За йо о даними, по азни базової
інфляції в березні становив лише 0,1% ( річном об-
численні — 5,3%), що є рез льтатом збалансованої
монетарної політи и НБУ. Крім то о, березні по аз-
ни інфляції імпорт знизився до 1,4% порівняно з
1,8% лютом . На адаємо, що Кабінет Міністрів роз-
рахов є на зростання промислово о виробництва на
рівні 8,3% і інфляцію на рівні 7,9% в 2012 році

Усі квитки на матчі фінальної 
частини Євро(2012 продані
Я повідомляє Інформцентр “У раїна-2012”, про це

заявив операційний дире тор УЄФА Мартін Каллен.
За йо о словами, раїно-польсь ий т рнір побив сі
ре орди щодо інтерес до придбання переп сто на
ф тбольні поєдин и, адже одних тіль и заяво на них
б ло понад 12 мільйонів. “Вільних місць не б де на
жодній арені Євро-2012. Є цифри, я і аж ть, що всі
вит и на чемпіонат продані. Цей чемпіонат стане
зна овим. Ні оли ще в історії європейсь о о ф тбол
ми не сти алися з та ою ва ою до Євро”,— відзначив
Мартін Каллен.
Він повідомив, що найбільш а тивними під час вит-
ових ампаній б ли вболівальни и з двох прийма-
ючих раїн, Ан лії, Нідерландів та Швеції, я им і діста-
лося найбільше переп сто на матчі майб тньої он-
тинентальної першості. Операційний дире тор УЄФА
та ож під реслив, що Європейсь ий ф тбольний союз
навмисно затя є з розсил ою вит ів, я і матим ть
де іль а ст пенів захист від підробо . “Офіційна пре-
зентація пройде одночасно в Києві та Варшаві 23 віт-
ня. Нові вит и матим ть більше п’яти ст пенів захис-
т , а адресн розсил для фанатів ми почнемо д же
с оро, і після 10 травня всі, хто пив вит и, отрима-
ють їх поштою”, — пояснив Мартін Каллен
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Мешканці будинків, обладнаних за�

гальнобудинковими засобами обліку теп�

лової енергії, зможуть зекономити на

опаленні. Про це розповів директор КП

“Головний інформаційно�обчислюваль�

ний центр” Станіслав Каплуненко. “По�

казники будинкових засобів обліку теп�

лової енергії у кожному місяці опалю�

вального сезону різні. Вони коливаються

в залежності від кількості використаної

теплової енергії. Рахунки за використан�

ня теплоенергії кияни отримують у від�

повідності до спожитого тепла. Так, вліт�

ку вони взагалі не сплачуватимуть кошти

за опалення. Якщо порахувати загальну

суму сплати за рік, то мешканці будинків,

обладнаних загальнобудинковими лі�

чильниками теплової енергії, сплачува�

тимуть менше, ніж ті, у чиїх будинках во�

ни не встановлені”, — розповів Станіслав

Каплуненко.

Він додав, що водночас киянам слід бу�

ти готовими до того, що в холодну пору за

теплоенергію доведеться сплачувати трохи

більше. Наприклад, мешканці деяких

районів отримали рахунки на сплату жит�

лово�комунальних послуг за березень 2012

року зі збільшенням нарахування плати за

опалення. В цих рахунках було проведено

нарахування переважно за лютий (най�

більш холодний місяць). Наступного ж мі�

сяця мешканці будинків, обладнаних лі�

чильниками тепла, отримають квитанції з

нарахуванням за березень, відповідно —

плата за опалення буде меншою. Таким

чином, у столиці поступово здійснюються

заходи щодо переходу на оплату комуналь�

них послуг за фактом споживання.

Нагадаємо, що у рахунках на сплату за

житлово�комунальні послуги розміщена

інформація щодо розміру тарифу за послу�

ги централізованого опалення за 1 Гкал у

залежності від терміну оплати, щодо кіль�

кості спожитих Гкал та розрахункової вар�

тості квадратного метра опалювальної

площі

Мешканці будинків, обладнаних лічильниками теплової енергії,
значно зекономлять на опаленні

Місь а влада арант є, що Андріївсь ий звіз стане недотор анним для заб довни ів

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Сит ація нав оло Андріївсь о-
о звоз стала темою номер
один для иян. На адаємо,
поряд з звозом вихідними
б ло розпочато знесення
трьох б дин ів. На їхньом
місці власни и землі мали на-
мір зб д вати розважальний
тор ово-офісний центр. Одна
цьо о не станеться — на місці
знесених б дівель б де арт-
простір і повне відновлення
стилістичних фасадів звоз .
Про це вчора після
перемовин із заб довни ом
заявив олова КМДА Оле -
сандр Попов.

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Я по азала пра ти а, наявність вартирі приладів облі до-
зволяє власни вдвічі, а то й втричі менше платити за аряч і
холодн вод . Та им чином можна заощадити і на теплі. Але
том разі, я що помеш ання обладнані за альноб дин овими
лічильни ами теплової енер ії. Тож вліт меш анцям вза алі
нічо о не доведеться платити за опалення, а розрахов ватися
за цю посл лише в осінньо-зимовий сезон ви лючно за фа -
том споживання енер ії.
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У столиці опалювальний сезон завершиться 
16 квітня
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.

Та , 16 вітня тепло перестан ть подавати до житлових б дин ів та об’-
є тів соціальної інфрастр т ри. Ш оли, дитячі садоч и та медичні ста-
нови від лючатим ть від систем опалення ви лючно за їх письмовими
заяв ами. На адаємо, що за дор ченням Оле сандра Попова, одраз із
завершенням опалювально о сезон , столиці розпочнеться а тивна
під отов а до ново о сезон 2012-2013 ро ів. У під отовчий період від-
повідні сл жби міста замінять найбільш проблемні ділян и мереж, я і
під час моніторин б ли виявлені фахівцями. Значн ва приділяти-
м ть і я ості проведення випроб вань теплових мереж, під отовці теп-
лоспоживаючо о обладнання житлових б дин ів та об’є тів соціальної
сфери. Крім то о, під час форм вання перелі об’є тів житлово о фон-
д б д ть враховані пропозиції иян та с ар и меш анців, що надходи-
ли до call-центр мерії. До речі, торі Київ завершив опалювальний се-
зон 18 вітня

Столична влада збільшила виплати 
матеріальної допомоги чорнобильцям
За інформацією ГУ праці та соціально о захист населення, 26 вітня

Києві вшан ють пам’ять жертв Чорнобильсь ої атастрофи. Напередодні
заходів столична влада передбачила виплат матеріальної допомо и по-
страждалим внаслідо аварії на ЧАЕС, часни ам лі відації аварії, сім’ям
за иблих лі відаторів, за алом 4 тис. 319 иянам. Виплати розмірі 200
рн отримають діти з інвалідністю, я а пов’язана з атастрофою, та по-
терпілі діти-сироти. Учасни и лі відації наслід ів аварії на ЧАЕС, інваліди
І р пи, а та ож вдови та вдівці лі відаторів отримають матеріальн до-
помо розмірі 250 рн. За алом с ма оштів, передбачених для надан-
ня допомо и до 26-ї ро овини Чорнобильсь ої атастрофи цьом році,
збільшена на 33 % порівняно з мин лим ро ом. О рім цьо о, в столиці
відб д ться заходи з шан вання пам’яті постраждалих внаслідо тра е-
дії. 26 вітня з 00.55 до 1.35 триватиме поминальний молебень, я ий за-
вершиться по ладанням вітів до Меморіально о р ан ероїв Чорно-
биля, що знаходиться на території цер ви Свято о Архан ела Михаїла
(просп. Мир , 16). О 10.00 цьо о ж дня відб деться по ладання вітів до
Меморіально о р ан ероїв Чорнобиля та пам’ятно о зна “Воїнам
Чорнобиля”. Заходи, присвячені 26-й річниці аварії на ЧАЕС, відб вати-
м ться в сіх районах міста. Та , навчальних за ладах столиці пройд ть
тематичні з стрічі чнів з часни ами лі відації наслід ів аварії на ЧАЕС.
Ш олярі та ож відвідають Національний м зей “Чорнобиль”. Крім то о,
разом із соціальними працівни ами діти, потерпілі від аварії, без оштов-
но відвідають зоопар

Цифра дня

Call�центр 15�51

129 600 000 
Пасажирів перевезено міським електротранспортом у Києві 
в січні—лютому 2012 року 
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Відсьогодні розпочнуть роботу 
київські фонтани
Із четвер а ом нальні сл жби розпочн ть введення в е спл атацію
иївсь их фонтанів. Наразі під отовлене відповідне розпорядження
КМДА. Від риття сезон фонтанів Києві розпочнеться 12 вітня ро-
чистим зап с ом оновлено о світлом зично о водо раю, що на в л.
Хрещати , 25. З цьо о дня пост пово зап стять всі фонтани столиці. За-
працюють і ті, на я их зараз заверш ються ремонтні чи б дівельні робо-
ти. Зо рема 30 вітня, після оновлення, від риють водо рай навпроти
Пасаж — на в л. Хрещати , 15. 1 травня — фонтанні омпле си на
Майдані Незалежності, 9 травня — ас адний фонтан на в л. Червоно-
армійсь ій, 119 та фонтан с вері на площі Івана Фран а. Фонтан, що
пар “Позня и” (перетин просп. Гри орен а та в л. Дра оманова), за-

працює 22 травня, а фонтан “Самсон” на Контра товій площі — 26 трав-
ня. 6 травня введ ть в е спл атацію водо рай пар “Перемо а”. На-
адаємо, традиційно сезон роботи фонтанів починається з вітня і три-
ває до інця жовтня. На сьо одні Києві встановлено 88 фонтанів

Податківці викрили конвертаційний центр 
із річним обігом у 100 млн грн
Співробітни и оловно о відділ подат ової міліції ДПІ Дніпров-

сь ом районі м. Києва ДПС виявили та припинили діяльність онвер-
таційно о центр . Майже півро подат івці до мент вали йо о неза-
онн діяльність. За альний обі оштів центр лише торі с лав
близь о 100 млн рн. Державний бюджет раїни за рах но цих сприт-
ни ів не доотримав більше 10 млн рн. Під час реалізації оперативних
заходів б ло проведено 6 обш ів в офісах, помеш аннях та автомо-
білях часни ів онвертаційно о центр , з я их вил чено більше деся-
ти печато фі тивних підприємств, чорнов б х алтерію, че ові ниж-
и для отримання отів и, омп’ютери та ма нітні носії інформації з
блан ами первинних до ментів під онтрольних підприємств. На ла-
дено арешти на рах н и підприємств бан івсь их становах м. Ки-
єва, в рез льтаті чо о на рах н ах б ло забло овано більше 1 млн рн.
Пор шена римінальна справа, по я ій наразі триває слідство

Медичне обслуговування 
у Києві стане кращим
На реформування галузі з держбюджету виділять 80 мільйонів гривень
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Столиця приймає часть
за ально раїнсь ом

е сперименті із реформ -
вання медичної ал зі. У
рам ах цієї про рами Київ
цьом році отримає

с бвенцію із держбюдже-
т в розмірі 60 мільйонів
ривень. Ці ошти б д ть
спрямовані на замін об-
ладнання медичних за-
ладах міста. Ще майже
20 мільйонів надійд ть на
придбання лі ів для
сл жби швид ої допомо-
и. На черзі втілення про-
е т , я ий дозволить
збільшити зарплатню лі-
арям первинної лан и
допомо и.

У цьому році на підтримку рефор�

мування у Києві медичної сфери із

держбюджету виділяється декілька

субвенцій, які дозволять суттєво по�

кращити якість медичних послуг у

столиці. За словами заступника на�

чальника ГУ охорони здоров’я

КМДА Євгенії Матюшко, загальна

сума виплат — майже 80 мільйонів

гривень.

“Перша субвенція, у 60 мільйонів,

буде спрямована на повне переосна�

щення закладів, які надають пер�

винну медичну допомогу. Друга суб�

венція, а це майже 20 мільйонів гри�

вень, буде спрямована для придбан�

ня медикаментів для системи швид�

кої медичної допомоги. До речі, на

сьогодні уже опрацьовано і виписа�

но потребу медичних закладів у ін�

вентарі та обладнанні. І цей список

ми будемо подавати на затверджен�

ня у Міністерство охорони здоров’я.

Крім того, за частину цих коштів бу�

дуть придбані службові автомобілі

для лікарів терапевтів, педіатрів та

сімейних лікарів”.

Придбання службових авто саме

для цих категорій медпрацівників

збільшить оперативність виїзду ме�

диків до хворих за місцем прожи�

вання.

“Дуже важливо, щоб Київ, як

учасник пілотного проекту, отримає

грошову субвенцію для того, щоб

забезпечити медикаментами службу

швидкої медичної допомоги. У ми�

нулому році на один виїзд швидкої

на медикаменти виділяли шість гри�

вень, із травня, буде вже 35 гри�

вень,— наголосив начальник ГУ

охорони здоров’я КМДА Віталій

Мохорєв.— Тож швидка допомога

буде забезпечена медикаментами на

100 %”.

Також уже найближчим часом мо�

же змінитися оплата праці лікарів та

медсестер первинної ланки допомо�

ги. У березні вийшла постанова уря�

ду щодо оплати праці дільничних лі�

карів терапевтів, педіатрів і сімей�

них лікарів всіх закладів у тих облас�

тях, де тривають пілотні проекти з

реформування.

У профільному столичному

управлінні вважають, що цей доку�

мент дасть можливість збільшити

розмір зарплати дільничних лікарів і

медсестер уже з 1 квітня. Тобто ме�

дики почнуть отримувати зарплату

за фактичний обсяг виконаної робо�

ти. За словами Віталія Мохорєва,

враховуючи, що чимало сімейних

лікарів при нормі півтори тисячі па�

цієнтів обслуговують удвічі більше,

то й зарплату вони зможуть отрима�

ти значно більшу від фактичних ста�

вок. Крім того, постанова Кабміну

вперше передбачає виплату надбав�

ки за якість виконаної роботи і має

10 індикаторів, за якими вона ви�

значатиметься. До речі, сьогодні у

Києві вільні 25 % вакансій лікарів

первинної ланки медичної допомо�

ги. Це — терапевти, сімейні лікарі та

педіатри.

Водночас покращення фінансу�

вання медичної галузі і підвищення

зарплатні медикам не зробить киян

автоматично здоровими. Головний

лікар Київського міського “Центру

здоров’я” Отто Стойко наголошує,

що пріоритетом для усіх має стати

здоровий спосіб життя і плановий

щорічний медогляд

Перша субвенція, 
у 60 мільйонів, буде
спрямована на повне

переоснащення закладів,
які надають первинну

медичну допомогу. Друга
субвенція, а це майже 20
мільйонів гривень, буде

спрямована на придбання
медикаментів для
швидкої медичної

допомоги.

Столичні меди и почн ть отрим вати зарплат за фа тичний обся ви онаної роботи

Метро будують за графіком
Метробудівці завершили будівництво тунелів до майбутньої станції
"Іподром"
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У цьом році Києві з’яв-
ляться дві нових станції
метрополітен . У жовтні
здад ть в е спл атацію
“Іподром”, а р дні —
“Терем и”. Наразі ж б дів-
ництво станцій триває
з ідно з виробничим ра-
фі ом.

У вівторок, 10 квітня, метробудів�

ці завершили прокладання другого

перегінного тунелю від діючої стан�

ції “Виставковий центр” до майбут�

ньої станції “Іподром”. (До речі, це

робоча назва, станцію планують на�

звати “Одеська”). Про це “Хреща�

тику” розповів заступник генераль�

ного директора ПАТ “Київметро�

буд” Леонід Михайлюк.

“На ділянці між станціями “Ви�

ставковий центр” та “Іподром”

прокладено другий перегінний ту�

нель. Тунелепрохідний щит успіш�

но вийшов на майбутню станцію

“Іподром”,— розповів Леонід Ми�

хайлюк.— Для нас це дуже важли�

вий етап, бо відкриває шлях до

спорудження верхньої будови

станції, яку, згідно із рішенням

уряду, ми введемо в експлуатацію у

жовтні. Тому працюємо практично

без вихідних, цілодобово”.

Наразі метробудівці почали спо�

рудження монолітних і залізобетон�

них конструкцій станції “Іподром”,

а у одному із тунелів уже встановле�

но бетонну основу, на якій монтують

колії. Після 25 квітня обидва механі�

зованих тунелепрохідних комплекси

розпочнуть прокладання тунелів між

станціями “Іподром” та “Теремки”.

За словами Леоніда Михайлюка, бу�

дівництво тунелів до нової станції

було значно складнішим, ніж при

зведенні тунелів до станції “Вистав�

ковий центр”, адже доводилося до�

лати суцільні плавуни. Але це не за�

вадило метробудівцям щодобово

прокладати по 8�9 метрів тунелю.

На ділянці, де споруджують станцію

“Іподром”, теж є проблема з грунто�

вими водами, тож доводиться вико�

ристовувати спеціальні технології

для водовідведення. Крім того, на

перегоні між “Іподромом” і “Терем�

ками” метробудівцям доведеться пе�

рекласти чимало інженерних мереж:

газопровід, водогін та каналізацію.

Фахівці запевняють, що при своє�

часному фінансуванні всі роботи

виконають вчасно. Як зазначив Лео�

нід Михайлюк, на сьогодні по пус�

ковому комплексу виконано обсягів

більш ніж на 150 мільйонів гривень,

але кошти на підприємство ще не

надійшли. Загалом вартість двох

останніх станцій Куренівсько�Чер�

воноармійської лінії метрополітену

складає близько 1,5 млрд грн

Будівництво тунелів до нової станції було значно
складнішим, ніж при зведенні тунелів до станції

"Виставковий центр", адже доводилося долати суцільні
плавуни. Але це не завадило метробудівцям
щодобово прокладати по 8#9 метрів тунелю. 

Т нелепрохідний щит спішно вийшов на майб тню станцію "Іподром»"
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Рішення Київради

Ділові новини

Рішення Київради від 15.03.2012 № 325/7662 "Про надання кому�
нальному підприємству "Володимирський ринок" земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд ринку на вул. Горького,
115 у Голосіївському районі міста Києва".

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо складан�

ня документа, який посвідчує право користування земельною ділян�

кою, Київрада прийняла рішення надати КП "Володимирський ри�

нок" у постійне користування територію площею 1,37 га. Земельна ді�

лянка знаходиться на вул. Горького, 115 у Голосіївському районі сто�

лиці, на ній підприємство має намір експлуатувати та обслуговувати

будівлі та споруди ринку. Відповідно до рішення, КП "Володимир�

ський ринок" доручено звернутися до ГУ земельних ресурсів із кло�

потанням щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділян�

ки на місцевість та виготовленню документа, що посвідчує право ко�

ристування земельною ділянкою. Крім того, підприємство зобов’яза�

не забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та

експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в

межах земельної ділянки. Землекористувача попереджено, що вико�

ристання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припи�

нення права користування нею. Контроль за виконанням цього рі�

шення покладено на постійну комісію Київради з питань земельних

відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА

Тенденції

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 12 квітня 2012 року

"Хрещати " продовж є а -
тивний діало з деп тат-
сь им орп сом Київради.
Цьо о раз ми поспіл ва-
лися з деп татом Київра-
ди, оловою ради дире то-
рів Конфедерації б дівель-
ни ів У раїни Левом Парц-
халадзе.

— Розкажіть про основні тенденції на
будівельному ринку України та про ваші
прогнози на цей рік щодо вартості жит�
ла та темпів будівництва.

— Минулого 2011 року ми досягли

дна економічної кризи. Сфера житло�

вого будівництва, як і інші галузі еко�

номіки, також опинилася під серйоз�

ним ударом. Ринок житлової нерухо�

мості не може швидко відновитися, і

для цього є кілька основних причин:

по�перше, населення поки що з недо�

вірою ставиться до інвестування в не�

рухомість. Наші співвітчизники не

хочуть вкладати гроші у будівництво,

бо існує міф про падіння цін на неру�

хомість. По�друге, немає вигідних

умов співпраці з банками. Зараз іпо�

течне кредитування знаходиться на

рівні 16�18 % річних. Багато молодих

сімей, що потребують житла, не ма�

ють можливості взяти кредит під такі

високі відсотки. Відповідно сучасні

банківські правила гри блокують

можливість залучення додаткових

коштів у сферу житлового будівниц�

тва. Третя причина така: доходи насе�

лення значно зменшилися після еко�

номічної кризи. Тепер покупці неру�

хомості стали більш обачнішими: во�

ни намагаються витрачати мінімум

коштів — це нормальна посткризова

реакція споживачів. Проблема лише в

тому, що така поведінка гальмує зрос�

тання масштабів будівництва нового

житла як у столиці, так і в інших ре�

гіонах України. Четверта причина —

"зарегульованість" (складна дозвільна

система) будівничої сфери та високий

рівень корупції.

Тепер щодо прогнозів. Цього року

планується здати в експлуатацію

близько 10 мільйонів м2 житлової не�

рухомості. В 2011 році будівельні ком�

панії України підготували приблизно

таку ж кількість житлових площ. А

ось, наприклад, в 2009 році було побу�

довано тільки 6 мільйонів м2. Хоча,

для довідки, 65 % житлової нерухомо�

сті, що зараз будується, це приватні

будинки.

Щодо цін, то я вважаю, що вони в

майбутньому будуть тільки зростати, і

цьому є цілком логічне пояснення. За�

раз ціни на житлову нерухомість

близькі до собівартості її будівництва,

з підвищенням попиту на житло ціни

почнуть зростати. Крім того, сьогодні

дорожчають будівельні матеріали.

Очевидно, що подорожчання будмате�

ріалів призведе до здорожчання гото�

вої продукції — квартир та будинків.

— Нещодавно ви заявляли про про�
буксовку Закону України "Про регулю�
вання містобудівної діяльності". Що,
на вашу думку, потрібно зробити, аби
цей документ запрацював на повну по�
тужність?

— Є кілька причин неефективного

функціонування цього закону. Місце�

ві ради блокують розробку зонінгу —

це документ, який мав бути створений

у всіх адміністративних одиницях до

січня 2012 року. Оскільки цей припис

закону масово не виконали місцеві

ради, то було прийнято рішення пере�

нести крайню часову межу розробки

зонінгу на 2013 рік. Наразі є відчуття,

що місцеві ради продовжують блоку�

вати розробку зонінгу.

Розумієте, зонінг — це чітко пропи�

сані обмеження в містобудуванні, в

яких враховуються всі нюанси: від ці�

льового призначення землі до кілько�

сті поверхів будівель, екологічних

норм та інших вимог. Крім того, про�

цедура прийняття зонінгу вимагає

проведення громадських слухань, де

мають бути враховані пропозиції з бо�

ку громадськості, науковців і т. п.

Таким чином, коли зонінг прийня�

тий, то забудовник одразу отримує всі

вимоги, йому не потрібно збирати ве�

личезну кількість дозволів у різних ін�

станціях. До цього додайте утвер�

дження двох принципів: "мовчазної

згоди" між забудовником і державою

та декларативного принципу. Ви от�

римаєте будівель�

ну сферу, яка май�

же повністю звіль�

нилася від тягаря

корупції. Бізнес, у

такому випадку,

позбавлений "за�

доволення" спіл�

куватися з чинов�

никами, а останні

позбавлені можливості вносити зміни

до прийнятого документа.

Коротше кажучи, антикорупційний

потенціал нового закону заважає його

впровадженню. Його "буксування",

як ви сказали, має на меті зберегти

сьогоднішній рівень корупції у сфері

будівництва в деяких містах по Укра�

їні. Хоча я вважаю, що утвердження

нових, більш чесних правил гри на

ринку будівництва — невідворотний

процес.

На мою думку, головний негатив

полягає у тому, що не всі чиновники

знають цей Закон України "Про регу�

лювання містобудівної діяльності".

Більше того, навіть інвестори його не

знають. Все це тимчасові труднощі,

але проблема необізнаності залишає�

ться дуже актуальною.

— Міська влада заявляє про збіль�
шення темпів житлового будівництва у
столиці. Що, на вашу думку, потрібно
для цього зробити?

— Найголовніше — це допомога

звичайним споживачам у придбанні

житла. Я вважаю, що найкращий ва�

ріант, за допомогою якого можна було

б стимулювати будівельну галузь, по�

лягає у наданні доступних кредитів.

Якщо б держава погасила частину

іпотеки в межах спеціальної держав�

ної програми надання пільгових кре�

дитів на рівні 10 % річних, то ми б от�

римали значний приток інвестицій до

будівельної галузі.

— Яка перспектива будівництва соці�
ального житла у столиці? А саме за про�
грамами 50/50 та 70/30.

— Житло за цими принципами за�

раз будується, однак ефективність та�

кої стратегії розвитку вітчизняної бу�

дівельної галузі знаходиться під зна�

ком питання. Наприклад, зараз дер�

жава виділила на погашення частини

вартості житлової

нерухомості 200

мільйонів гривень,

а в черзі на при�

дбання нерухомо�

сті перебуває

більш ніж 1 міль�

йон 300 тисяч осіб.

Тому держава не

може забезпечити

рівні умови у придбанні житла для

всіх громадян.

На противагу цій системі доступні�

ше кредитування зможе надати рівні

умови для всіх покупців житла. Для

зміни правил гри у банківському сек�

торі достатньо політичної волі, а не

збільшення фінансування соціальної

програми.

— Чи є зрушення у процесі рекон�
струкції "хрущовок"?

— Поки що проблема реконструк�

ції "хрущовок" не на часі. Але ми, я

маю на увазі "Конфедерацію будівни�

ків України", підготували до розгляду

у Комітет з питань будівництва, міс�

тобудування і житлово�комунального

господарства та регіональної політи�

ки ВР поправки до Закону України

"Про комплексну реконструкцію

кварталів (мікрорайонів) застарілого

житлового фонду".

Ми запропонували піти шляхом

Москви, коли спочатку будується

"пусковий" будинок у кілометровій

зоні від старої "хрущовки". У цьому

"пусковому" будинку виділяється

житлова площа для власників квартир

зі старих будинків у пропорції — 1 м2

старого житла на 1,3 м2 у новій будів�

лі. Тобто, якщо у вас була квартира на

100 м2, то у новій будівлі ви отримаєте

130 м2. Після цього будівельники зно�

сять старе житло і будують нове, яке

перетворюється у "пусковий" будинок

для наступних "хрущовок".

Таким "револьверним" методом

оновлюються міста, що будувалися за

радянських часів, а ми плануємо ство�

рити сучасний Київ. Цей метод не

якийсь фантастичний, він бажаний

для українських будівельників. Коли

ми зносимо старий будинок, то може�

мо розчистити територію для зведен�

ня нового. І він вже буде мати не 5 по�

верхів, а 20—25. Навіть культивуючи

соціальну відповідальність перед

мешканцями старих "хрущовок", бу�

дівельний бізнес може заробляти не�

погані кошти, продаючи решту квар�

тир. Та для цього, повторюю, потріб�

на політична воля держави.

— Як ви ставитесь до висотного бу�
дівництва у столиці? За планами архі�
текторів, у місті планують збудувати
кілька веж�хмарочосів.

— Я і до малоповерхових будинків, і

до хмарочосів ставлюся нормально. У

центральній частині міста можна було

б прописати один рівень поверхово�

сті, на периферії — інший. Знову по�

вертаємось до питання зонінгу. У цен�

тральній частині не рекомендується

будувати хмарочоси, бо це порушує

цілу низку норм: з’являються транс�

портні пробки, загазованість. Крім

того, хмарочоси в центрі Києва руй�

нують естетику столиці — духовного

центру України.

З іншого боку, в спальних районах

можна зводити будівлі до 25 повер�

хів — це нормально в умовах постій�

ного розвитку міста. Крім того, мож�

на будувати висотки і понад 25 повер�

хів, якщо дозволяє ландшафт та інші

характеристики місцевості, але для

цього потрібно вибрати вдале місце,

побудувати спеціальну інфраструкту�

ру та комунікації.

— Як буде відбуватися співпраця
між забудовниками та банками у цьому
році щодо отримання кредитів на бу�
дівництво?

— Ми дуже залежимо від банків�

ської системи. Сьогоднішні ставки

занадто високі, пропозицію менше

ніж 16% річних неможливо знайти.

Це не дозволяє інвестувати в серед�

ньострокові і довгострокові будівель�

ні проекти. А якщо, наприклад, гово�

рити про комерційну нерухомість, то

це майже завжди середньострокові та

довгострокові інвестиції. Сучасні

правила гри на банківській арені

змусили вітчизняних інвесторів за�

морозити цей сектор будівельної га�

лузі.

Щодо перспектив на цей рік, то

можу сказати про власні очікування.

Я маю впевненість, що 2012 рік буде

для нас початком старту значно біль�

ших об’ємів житлового будівництва,

які будуть стимульовані фактичним

виконанням Закону України "Про ре�

гулювання містобудівної діяльності".

Потрібно пам’ятати, що якісне ре�

формування будівничої сфери почи�

нається не у високих владних кабіне�

тах, а у головах тих, хто займається

будівництвом. Все інше — питання

часу

Спілкувався Іван МАРЕК, 
"Хрещатик"

Зміни до Держбюджету!2012 
можуть внести вже сьогодні
Верховна Рада сьо одні роз ляне за-
онопрое т про внесення поправо до
За он "Про Державний бюджет У ра-
їни на 2012 рі ". Про це заявив прем'-
єр-міністр Ми ола Азаров. "Зміни до
бюджет зважено й обґр нтовано вирі-
ш ють питання фінансово о забезпе-
чення нової соціальної політи и, за ла-
дається ф ндамент ново о соціально-
е ономічно о розвит раїни. Прое т
змін до бюджет план ється роз лян ти
Верховній Раді в четвер, ми сподіва-

ємося на йо о прийняття в цілом ",—
с азав він. За словами прем'єра, хва-
лення цьо о за онопрое т необхідне
для то о, щоб всти н ти затвердити по-
рядо ви ористання оштів, внести змі-
ни до бюджетно о розпис та забезпе-
чити йо о пра тичн реалізацію з 1
травня. На адаємо, ряд пропон є Вер-

ховній Раді збільшити доходи і видат и
державно о бюджет на 2012 рі на
33,35 млрд ривень — відповідно до
366,17 млрд ривень

Україна хоче видобувати 10—13
млрд кубометрів сланцевого газу

У раїнсь ий тендер з розроб и сланце-
во о аз може сприяти зал ченню інвес-
тицій на мільярди доларів від провідних
нафтових та азових омпаній і додати до
видоб т аз 13 млрд бометрів про-
тя ом наст пних 10 ро ів. Про це заявив
олова Державної сл жби еоло ії та надр
Ед ард Ставиць ий. "Ми план ємо, що за
10 ро ів на Юзівсь ій площі щорічно б -
д ть видоб вати 8-10 млрд бометрів
аз , на Олесь ій — 2-3 млрд бометрів
аз . Ми передбачаємо інвестиції в Юзів-
сь площ на рівні 40-50 млрд доларів
протя ом 40-50 ро ів. Обся інвестицій

на Олесь ій площі на 40% нижчий через
трохи інш еоло ію",— повідомив рядо-
вець

Ринок оренди житла виходить з тіні

У Києві в 2011 р. ромадяни перерах -
вали до бюджет на 74,6% більше оштів
від оренди нер хомості — 187,3 млн рн.
"Упродовж мин ло о ро 77,5 тис. иян,
я і здавали в оренд нер хомість, спла-
тили подат ів на 80 млн рн більше, ніж
2010 році. У Києві з доходів, отриманих
від здачі в оренд нер хомо о майна,
ромадяни 2011 році перерах вали до
бюджет 187,3 млн рн подат ів. Цей по-
азни на 74,6% перевищив підс м и по-
передньо о ро , що свідчить про пост -
повий вихід цьо о бізнес з тіні",— пові-
домила олова Державної подат ової
сл жби м. Києві Ірина Носачова. За її
словами, по ращити сит ацію з ле аліза-

цією оренди нер хомості вдалося завдя-
и тісній співпраці подат івців з КМДА в
межах спільно о прое т "Дорожня ар-
та"

Компенсувати сільгоспризики 
будуть страхові компанії

Прем'єр-міністр Ми ола Азаров напо-
ля ає на страх ванні сільсь о осподар-
сь их ризи ів страховими омпаніями
протя ом ро -двох. "Ми повинні створи-
ти мови для страх вання посівів. Потріб-
но нарешті переходити до цивілізованої
пра ти и, оли природно- ліматичні ри-
зи и омпенс ються не бюджетом, а
страховими омпаніями",— зазначив він.
Прем'єр-міністр під реслив, що зерно-
трейдери не повинні пере ладати свої
ризи и на держав . Він дор чив Міна -
ропрод спільно з Мінфіном розробити
механізм стим лювання часни ів зерно-

во о рин до обов'яз ово о страх вання
своїх ризи ів для то о, щоб протя ом 1-2
ро ів повністю перейти на цю систем

Населення стало більше платити
безготівково

В останньом варталі мин ло о ро
52% раїнців ви ористов вали платіжні
арт и для без отів ово о розрах н . А
це на 7% більше, ніж за анало ічний пері-
од 2010- о. Та і рез льтати дослідження
рин бан івсь их посл для фізичних
осіб отримала омпанія GfK У раїна. Час-
тіше розрахов ються арт ами і за ом -
нальні посл и та зв'язо . Зріс рівень о-
рист вання інтернет-бан ін ом. Одна ця
посл а все ж не та а поп лярна, бо Ін-
тернетом а тивно орист ються лише
40% раїнців. Це найнижчий по азни
серед раїн Центральної та Східної Євро-
пи

Наших кличуть 
на Кавказ
Грузія зацікавлена 
у збільшенні українських 
туристів
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

За січень-лютий цьо о ро на ірсь олижних -
рортах Гр зії поб вало 43 % т ристів з У раїни
і 37 % самих р зин. Тамтешні омпанії заці авлені
бачити раїнців і в літній сезон. Для заохочення
наших співвітчизни ів р зини влашт вали Києві
вірт альний переліт до Тбілісі.

Посольство Грузії спільно з компанією BTL Agency та авіаперевіз�

ником Міжнародні авіалінії України днями здійснили у Києві оригі�

нальний туристичний прийом — віртуальний переліт Київ — Тбілісі.

Він тривав рівно стільки ж, як і реальний переліт до столиці Грузії — 

2 години 10 хвилин. За цей час "екіпаж літака" розповів "пасажирам"

про історичні, культурні особливості цієї країни та туристичні пропо�

зиції.

За словами Надзвичайного і Повноважного посла в Україні Григола

Катамадзе, за два перших місяці цього року з боку українців був зафік�

сований рекордний попит на зимові курорти Грузії. Він уточнює, що

43 % від загального числа відпочиваючих склали наші співвітчизники.

Водночас має тенденцію росту й попит на виїзні бізнес�події в Грузії

серед українських компаній. В середньому — це 20 % за минулий рік.

"Ми пишаємося, що з кожним роком все більше українців відвід�

ують нашу країну, при цьому зростання повторних відвідувань у бізне�

сових справах і особистих цілях якнайкраще екзаменує нашу інфра�

структуру і не дозволяє розслаблятися",— прокоментував "Хрещати�

ку" Григол Катамадзе.

Попит на курортну Грузію констатувала і організатор віртуального

польоту Київ — Тбілісі директор агентства BTL Agency Ганна Супрун.

На її думку, основними причинами такого інтересу є, насамперед,

ментальна близькість українського та грузинського народів, кавказь�

кий колорит, гарна природа, високі стандарти сервісу і, що не менш

важливо, безвізовий режим та зручні транспортні розв'язки.

За словами заступника голови департаменту туризму і курортів Гру�

зії Бека Джакелі, в планах грузинського уряду стоїть завдання зроби�

ти місто Батумі найбільш відвідуваним курортом Чорноморського

узбережжя. Бека Джакелі також повідомив, що минулого року Грузію

відвідало більше двох з половиною мільйонів туристів з ближнього і

далекого зарубіжжя, що на 39% більше, ніж у 2010�му. У планах — до

2015 року приймати вже близько 5�ти мільйонів гостей. Зауважимо,

що великою популярністю користуються напрямки культурного та

зеленого туризму, найбільш відвідувані міста — Тбілісі, Батумі і

Мцхета

Розпорядження КМДА від 07.03.2012 № 373 "Про доповнення адрес�
ного переліку будівель та споруд приватної, колективної і державної фор�
ми власності, на яких будуть проводитися роботи з капітального ремонту
фасадів, покрівель будівель та споруд, благоустрою прибудинкових тери�
торій в рамках підготовки міста Києва до проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

Міська влада продовжує готувати Київ до прийому фінальних мат�

чів футбольного чемпіонату Євро�2012. Як відомо, у центрі місті було

відремонтовано багато фасадів та покрівель будинків. Адресний пере�

лік приміщень, які підлягають ремонту, розширено ще на 29 позицій.

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Зокрема відремонтують будівлі за такими адресами: бульв. Тараса

Шевченка, 12; Кудрявський узвіз, 7; вул. Академіка Янгеля, 5; вул.

Металістів, 3; вул. Виборзька, 3; вул. Борщагівська, 148; вул. Артема,

7; пров. Ковальський, 5 тощо. Контроль за виконанням цього розпо�

рядження покладено на заступників голови КМДА відповідно до роз�

поділу службових обов’язків

"Зараз ціни на житлову
нерухомість близькі до

собівартості її будівниц%
тва, а з підвищенням по%
питу на житло ціни поч%

нуть зростати"
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Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ: 

"Утвердження нових, більш
чесних правил гри на ринку 
будівництва — невідворотний
процес"
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TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 12 квітня 2012 року

ПОНЕДІЛОК КВІТЕНЬ16
ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05 Мультляндія
7.25, 2.25 Київ. Музика
8.00, 10.15 СТН. Спорт.

Тижневик
13.10 Концерт С. Ротару "Квіти"
15.40 Х/ф "Біль кохання"
17.45 Шоу продовжується
20.00 Т/с "Руда"
21.00, 23.00, 0.45, 1.35 СТН
21.25 Гаряча лінія "102"
22.00 Т/с "Інспектор

Деррік"
23.20, 2.00, 5.25 Дивіться, хто

прийшов
23.45 Громадська приймальня
1.10 У центрі уваги

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.10 Д/ф "Скарби цариці

Олени"
7.10 7 чудес України
7.35 Сільська година
8.00 Укравтоконтинент
8.20 Корисні поради
8.30, 0.15 Скарбничка
9.00 Підсумки тижня
9.40 Поки батьки сплять

10.05 Життя неповторний
сюжет. О. Пекун

11.50 Шеф6кухар
12.50 Вікно в Америку
13.25 Т/с "Михайло

Ломоносов"  
14.55 Ювілейний вечір А.

Демиденка
17.45 Наше Євро
18.10, 20.15 Футбольний код
18.25 Футбол. Чемпіонат

України. ПЛ. "Зоря"
(Луганськ) – "Шахтар"
(Донецьк)

19.15 Футбольний код
20.30 Сільрада
20.45 Про виплати компенсацій

вкладникам Ощадбанку
СРСР

20.50 Світ спорту
21.00 Підсумки дня
21.10 Плюс6мінус

21.20 Привітання від дуету
"Кролики"

22.20 Жарт з ...
22.55 "Трійка", "Кено", "Секунда

успіху"
23.05 Святковий концерт

11++11

6.00–12.15 Т/с "Зроблено в
СРСР"  

19.30 ТСН
20.15 Принц бажає

познайомитися
21.25 Х/ф "Лицар дня"  
23.30 Вечірній Ургант
23.55 Т/с "Зроблено в СРСР"  

ІІННТТЕЕРР

5.35 Середовище існування
7.20 Х/ф "Самотнім

надається
гуртожиток"  

9.05 Т/с "Ящик Пандори"
12.45 Д/ф "Титанік"
14.40 Х/ф "Не можу

сказати "прощай"  
16.30 Чекай мене
18.10 Т/с "Кровиночка"
19.00 Серце підкаже
20.00 Подробиці
20.25 Спорт в Подробицях
20.30 Вечірній квартал
22.25 Т/с "Правила угону"
0.35 Х/ф "Піп"
2.45 Подробиці
3.10 Позаочi
3.55 Середовище існування
4.45 Знак якості

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
6.30 Події тижня
7.00 Х/ф "Карусель"  
9.00 Х/ф "Снігуронька для

дорослого сина"  
11.00 Х/ф "Коли квітне

бузок"  
12.50 Нехай говорять
13.50 Т/с "Інтерни"  
16.00 Т/с "Хто, як не я?"  
18.00 Т/с "Єфросинія<2"  
19.00 Події
19.20 Говорить Україна

20.00 Т/с "Катіна Любов"  
21.00 Т/с "Слід"  
22.00 Х/ф "Мумія<3.

Гробниця
Імператора
Дракона"  

0.00 Т/с "Травма"  
0.50 Х/ф "Американський

пиріг<5. Гола миля"  
2.40 Т/с "Колір полум'я"  
3.20 Події
3.40 Т/с "Колір полум'я"  
5.00 Нехай говорять
5.50 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.25 М/ф "Чокнутий
професор"  

6.35 Х/ф "Нескінченна
історія<2. Наступний
розділ" 

8.00 Х/ф "Ліззі Макгуайр"  
9.55 Х/ф "Геніальні

немовлята"  
11.50 Х/ф "Річчі<багач"  
13.50 Х/ф "Агент за

прізвиськом Спот"  
15.50 Х/ф "На грі"
17.45 Х/ф "На грі. Новий

рівень"  
19.40 Піраньї
20.00 Т/с "Геймери"  
21.00 Т/с "Вороніни"  
22.00 Аферисти
23.05 Україна чудес
0.10 Спортрепортер
0.15 Х/ф "Агент за

прізвиськом Спот"  
2.15 Служба розшуку дітей
2.20–4.30 Зона ночі

ІІССTTVV

5.15 Свiтанок
5.55 Факти тижня
6.45 Х/ф "Поліцейська

академія<6. Місто в
облозі"

8.30 Х/ф "Поліцейська
академія<7. Місія в
Москві"

10.00 Х/ф "Бетмен.
Початок"

12.50 Х/ф "Бетмен. Темний
лицар"

15.55 Х/ф "Втікач"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Бригада"
22.20 Х/ф "Служителі

закону"  
1.05 Надзвичайні новини
2.00 Х/ф "Особлива

думка"  
4.20 Про цiкаве
4.30 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
7.00 Ф6стиль
7.25 Будь в курсі!

15.00 Невідома планета
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.55 Подорожі тварин
19.05 Світ квітів
20.10 Їжа і природа
21.15 Карнавал долі І.

Муравйової
22.25 Х/ф "Артистка з

Грибова"  
1.10 Світ квітів
2.00 Х/ф "Товстуни"  
3.55 Країна порад
4.40 Алло, лікарю!
5.20 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
Бізнес6час

7.20 Автопілот6новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія6новини

9.10, 19.20 Інвест6час
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 Час6тайм
22.00 Податковий щоденник
23.00, 3.00, 5.00 Час новин
23.25, 0.25, 3.20, 4.20 Crime

news
2.30 Акцент

ННТТНН

5.50 Х/ф "Закоханий за
власним бажанням"  

7.15 Х/ф "Виховання
жорстокості у жінок
і собак"  

9.00 Правда життя
9.30 Х/ф "День

катастрофи"  
13.20 Х/ф "Убити лицедія"  
15.00 Т/с "Хімік"
23.00 Х/ф "У пеклі"  
1.00 Х/ф "Врятований

світлом"  
2.40 Свiдок 
3.10 Речовий доказ
4.05 Агенти впливу
4.30 Свiдок
5.00 Уроки тітоньки Сови
5.45 Правда життя

ССТТББ

5.00 Документальний детектив
5.25 Танцюють всі! Повернення

героїв
8.05 Неймовірна правда про

зірок
9.05 Х/ф "За сімейними

обставинами"  
12.10 Х/ф "Наречена мого

друга"  
14.40 Т/с "Без строку

давності"  
15.45 Битва екстрасенсів. Війна

титанів

18.00 Неймовірна правда про
зірок

19.35 Т/с "Без строку
давності"  

20.40 Куб
22.05 Детектор брехні
23.05 Т/с "Доктор Хаус"  
0.05 Т/с "Комісар Рекс"  
2.00 Х/ф "31 червня"  
3.05 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
16.15 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 "Літо вовків"
22.40 "Перший клас" з І.

Охлобистіним
23.45 Вечірній Ургант
0.20 Познер
1.20 Нічні новини
1.35 Нехай говорять
2.35 Кримінальні хроніки
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 "Дорога моя

людина"
21.35 Т/с "Сищик

Самоваров"
22.35 "Городок"
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 Х/ф "Міраж", с. 1
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 Програма6максимум
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
6.40 М/с "Пригоди Дага"  
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
9.45 Чортиці в спідницях

10.15 Т/с "Всі жінки –
відьми"  

11.05 Т/с "Баффі –
переможниця
вампірів"  

11.55 Твою маму!
12.20 Одна за всіх
13.20 Т/с "Хто в домі

господар?"  
13.50 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.50 Т/с "Універ"  
15.15 Т/с "Ранетки"  
16.10 "У ТЕТа мама!"
16.35 Богиня шопингу
17.05 Т/с "Універ"  
19.00 БарДак
19.30 Одна за всіх
19.55 Т/с "Універ"  
21.50 Т/с "Реальні пацани"  
22.45 Дурнєв + 1
23.15 Будинок62
0.10 На добраніч, мужики
1.05 Т/с "Реальні пацани"  
1.55 БарДак
2.20 "У ТЕТа мама!"
2.45 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.20 Х/ф "Снігова

королева"
9.25 Т/с "Банкірші"
17.20 КВК

20.00 Велика різниця

22.00 Т/с "Три сестри"
23.00 Міс Україна62011

0.40 Х/ф "Теорія хаосу"
2.00 Нічне життя

3.15 Мобільні розваги

3.30 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф

6.30–7.30 М/с "Бен 10"

8.00 Т/с "Страховики"
9.00 Ульотне відео по6

російськи

11.00 М/ф "Титан після загибелі

Землі"

12.50 Х/ф "Джек Хантер.
Прокляття гробниці
Ехнатона"

14.50 Х/ф "Фантастична
четвірка"

16.50 Футбол. Чемпіонат

України. "Карпати" –

"Волинь"

19.00 Х/ф "Шанхайські
лицарі"

21.10 Х/ф "Атомний поїзд"
22.35 Х/ф "Горгульї.

Помста"
1.20–3.05 Т/с "На краю

Всесвіту"

ССІІТТІІ

7.00, 12.00, 19.00–20.05
М/ф

8.00, 21.00 Маски6шоу

9.00, 15.40 Екстремальний

ремонт

9.55 СІТІ6терапія

10.20 Р. Рамзі. Жахи на кухні

11.10 Звана вечеря

14.05 Найкумедніші моменти

життя

14.55, 18.10 Хіт6парад 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 12 — 18 квітня“Ворон”

Новий трилер
від режисера
стріч и “V озна-
чає Вендетта”
Джеймса Ма Ті
п р и с в я ч е н и й
останнім дням
Ед ара Аллана
По. Події відб -
ваються в Бал-
тиморі в 19-м
сторіччі, оли
родина дете тива Еммет Філдса (Лю Еванс) стає жертвою
серійно о вбивці. Дете тив помічає, що всі злочини д же
схожі на ті, що опис ються в розповідях Аллана По, надр -
ованих азеті. Філдс та відомий письменни (Джон Кью-
са ) нама аються разом спіймати вбивцю, по и він не діс-
тався і до родичів По

“Мачо та Ботан”
Двом амери-
ансь им о-
пам поставле-
не надсе рет-
не завдання —
знайти та
з н еш оди т и
нар обарона в
звичайній ш о-
лі. А ним може
виявитись хто

зав одно — хіміч а або лас ха, л зери з задніх парт або
переля ані за ч и, знахабнілі спортсмени або їхні дівчата з
р пи підтрим и. Отже, їм доведеться працювати під при-
риттям, тобто вдавати з себе с часно о підліт а. Тандем
Чанін а Тат ма і Джона Хілла, я і рають справжньо о мачо
та типово о ботана, не залишать байд жими шан вальни ів
омедії

“Незакінчений роман”
Темі о-

хання піс-
ля 50-ти
ро ів при-
с в я ч е н а
с т р і ч а
франц зь-
о о ре-
ж и с е р а
Андре Те-
шине, зня-
та за ро-
маном Фі-
ліпа Джиана. За сюжетом, відомий автор римінальних ро-
манів Франсіс приїжджає Венецію, щоб за інчити чер ов
ни . Там він з стрічає а ента з нер хомості Жюдіт, я а не
лише знаходить йом б дино , а й стає др жиною. Життя
подр жньої пари несподівано р йн є доросла доч а пись-
менни а Аліс, модель і а триса, я а через де іль а днів та
несподівано зни ає з остров ...

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 

РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ

12 квітня (четвер) — 19.00 “Виш�

невий сад”, комедія, 3 години 15

хвилин

12 квітня (четвер) — 20.00 Сцена

“Під дахом”, “Edith Piaf: життя в

рожевому світлі”, 1 година 20 хви�

лин

13 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Ци�

нічна комедія”, театральна фанта�

зія, 2 години 30 хвилин

13 квітня (п’ятниця) — 20.00 Нова

сцена “Прощальне танго”, трагіко�

медія, 2 години 30 хвилин

14 квітня (субота) — 19.00 “№ 13

(Шалена ніч, або Одруження Піг�

дена)”, комедія наших днів, 2 годи�

ни 30 хвилин

15 квітня (неділя) — 18.00 Нова

сцена, “1001 пристрасть, або Дріб�

ниці життя”, трагікомедія, 1 година

30 хвилин

15 квітня (неділя) — 19.00 “Баби�

не літо”, лірична комедія, 2 години

35 хвилин

16 квітня (понеділок) — 18.00 Но�

ва сцена “Янголятко, або Сексу�

альні неврози наших батьків”, 1 го�

дина 50 хвилин

16 квітня (понеділок) — 19.00 “Сі�

мейна вечеря”, комедія, 2 години

30 хвилин

16 квітня (понеділок) — 20.00
Сцена “Під дахом”, “Справа чес�

ті”, 1 година 15 хвилин

17 квітня (вівторок) — 19.00
“Дивна місіс Севідж”, трагікоме�

дія, 2 години 30 хвилин

17 квітня (вівторок) — 20.00 Нова

сцена “Прощальне танго”, трагіко�

медія, 2 години 30 хвилин

18 квітня (середа) — 19.00 “За�

надто одружений таксист”, коме�

дія, 2 години 30 хвилин

18 квітня (середа) — 20.00 Нова

сцена прем’єра “Скажена кров”, 

1 години 30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ

ІВАНА ФРАНКА
12 квітня (четвер) — 19.00 “Грек

Зорба”, театральний роман, Нікос

Казандзакіс

13 квітня (п’ятниця) — 19.00
“Сентиментальний круїз”, Тамара

Кандала

13 квітня (п’ятниця) — 19.00

“Голгофа”, інсценізація Юрія Роз�

стального за мотивами драматич�

них поем Лесі Українки, камерна

сцена

14 квітня (субота) — 19.00 “Соло

для годинника з передзвоном”, Ос�

вальд Заградник

15 квітня (неділя) — 19.00 “Кай�

дашева сім’я”, комедія, Іван Не�

чуй�Левицький

17 квітня (вівторок) — 19.00 “На�

талка Полтавка”, українське му�

зично�драматичне рококо, Іван

Котляревський

18 квітня (середа) — 19.00 “Весіл�

ля Фігаро”, П’єр�Огюстен Бомар�

ше

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 

НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ
12 квітня (четвер) — 19.00 “Майн

Кампф, або Шкарпетки в кавни�

ку”, 2 години 40 хвилин

12 квітня (четвер) — 19.00 “Ти,

кого любить душа моя...”, Малий

зал, 2 години 10 хвилин

13 квітня (п’ятниця) — 19.00 “26

кімнат”, 2 години 40 хвилин

17 квітня (вівторок) — 19.00 “Бре�

шемо чисту правду”, 2 години 30

хвилин

18 квітня (середа) — 19.00 “Не все

коту масляна”, 2 години 30 хвилин

КИЇВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЕТИ

12 квітня (четвер) — 19.00 “Таке

єврейське щастя”, мюзикл І. По�

клада

18 квітня (середа) — 19.00 “Летю�

ча миша”, оперета, Й. Штраус

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР НА ЛИПКАХ

12 квітня (четвер) — 12.00 “Дого�

ридригом”, Мала сцена

12 квітня (четвер) — 19.00 “Люди�

на та Вічність”, Мала сцена

13 квітня (п’ятниця) — 12.00
“Пригоди Тома Сойєра”, Велика

сцена

13 квітня (п’ятниця) — 19.00
“Привид замку Кентервіль”, Вели�

ка сцена

14 квітня (субота) — 11.00 “Ти

особливий”, Мала сцена

14 квітня (субота) — 13.00 “Ти

особливий”, Мала сцена

14 квітня (субота) — 18.00 “Мій

бідний Марат”, Мала сцена

17 квітня (вівторок) — 11.00
“Принц і Принцеса”, Велика сцена

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 

НА ПОДОЛІ
12 квітня (четвер) — 19.00 “Дзер�

кало Сен�Жермена”, комедія, Бо�

рис Акунін

13 квітня (п’ятниця) — 19.00
прем’єра “Старший син”, лірична

комедія О. Вампілова

14 квітня (субота) — 19.00 “Осінь

в Вероні, або правдива історія Ро�

мео і Джульєтти”, трагікомедія,

Анатолій Крим

17 квітня (вівторок) — 19.00 “Сто

тисяч”, комедія

18 квітня (середа) — 19.00 “Ми�

нулого літа в Чулимську”, драма О.

Вампілова

ТЕАТР “КОЛЕСО”
15 квітня (неділя) — 19.00 “У Києві

на Подолі... або “Гдє ві сохнітє бєль�

йо?”, городська байка з піснями,

танцями та цимісом за мотивами во�

девілю М. Янчука “По ярмарку”

16 квітня (понеділок) — 19.00
“Уявно хворий”, Жан�Батіст Моль�

єр, комедія

18 квітня (середа) – 19.00 “Ніч

кохання” за п’єсою Степана Ва�

сильченка “Не співайте, півні, не

вменшайте ночі”

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
12 квітня (четвер) — 19.00 “В Ба�

рабанном переулке”, вокзальна іс�

торія у 27 картинах, Булат Окуджава

13 квітня (п’ятниця) — 19.00 “До�

вершений Чарлі”, іронічна мело�

драма для повнолітніх, Лев Хохлов

17 квітня (вівторок) — 19.00 “Ви�

падкове танго”, трагікомічне ба�

лансування, Віктор Аїм

18 квітня (середа) — 19.00 “Оскар�

Богу”, діалог з таїною, Ерік�Емма�

нюель Шмітт ЦКМ НТУУ “ПІ”

16 квітня (понеділок) — 19.00 “Лю�

бов та шпіонаж”, мюзикл за мотива�

ми п’єси Олени Греміної “Очі дня”,

в ролях — Дмитро Харатьян, Лариса

Доліна, 2 години 40 хвилин

17 квітня (вівторок) — 19.00 “Лю�

бов та шпіонаж”, мюзикл за мотива�

ми п’єси Олени Греміної “Очі дня”,

в ролях — Дмитро Харатьян, Лариса

Доліна, 2 години 40 хвилин

12 — 18 квітня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ВОРОН ГОЛОДНІ ІГРИ
НІЖНІСТЬ ШПИГУН

БІЛОСНІЖКА: ПОМСТА ГНОМІВ
ШАПІТО�ШОУ: "Любов та дружба", 

"Повага та співпраця"

АНШЛАГ, КЛАСІК
ЗАЛІЗНА ЛЕДІ ФАУСТ
ТойХтоПройшовКрізьВогонь НЕБЕЗПЕЧНИЙ МЕТОД

ОСТАННІЙ ЗАПОВІТ НОБЕЛЯ
СМЕРТЬ СУПЕРГЕРОЯ НЕЗАКІНЧЕНИЙ РОМАН

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
Фестиваль "GO WEST! LOVE SHORTS"

Фестиваль короткометражних фільмів «SHORTS ATTACK!»

ТЕ, ЩО ЇЇ ЗАВОДИТЬ ДІВЧИНКА�ШИБЕНИК

12 — 18 квітня

ЗАКЛИНАТЕЛЬКА АКУЛ ......................11.35, 15.10, 21.20

ВОРОН ................................................................................17.20

ШПИГУН ............................................................................19.20

ГНІВ ТИТАНІВ ......................................................10.00, 13.35

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

12 — 18 квітня

АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ: 
УСІ У ЗБОРІ..................................................19.20, 21.00, 23.10
БИТВА ТИТАНІВ � 2 ........................................................13.50
ВОРОН..............................................10.00, 14.20, 19.00, 23.00
ГОЛОДНІ ІГРИ ........................................................12.00, 16.20
ЖІНКА У ЧОРНОМУ ........................................................17.40
ПАСТКА ДЛЯ НАРЕЧЕНОЇ ....................10.00, 13.50, 17.30
ЛОРАКС ..................................................................11.50
МАЧО ТА БОТАН ..............................18.40, 20.50, 23.00
НЕЗАКІНЧЕНИЙ РОМАН............................11.40, 21.00
ОГОЛЕНА СПОКУСА ..........................10.00, 15.50, 21.20
ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН! ................................12.00, 15.30
Шапіто�шоу. ЛЮБОВ ТА ДРУЖБА ..........................15.30
Шапіто�шоу. ПОВАГА ТА СПІВПРАЦЯ ....................19.10
ШПИГУН..............................................10.00, 13.30, 17.00

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

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

Бронювання квитків: 515"87"81

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

Завітайте до
оновленого
кінотеатру!

У кінотеатрі
сучасний звук 

Dolby Digital!!!

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Олімпійський рух. 21 квітня в Києві 
стане Олімпійським днем
Вже стало доброю традицією в сьом світі до дня засн вання Між-

народно о Олімпійсь о о Комітет (23 червня 1894 ро ) відзначати
Олімпійсь ий день. Олімпійсь ий день — це родинне свято спорт , де
ожний знайде собі заняття до д ші та відч є себе справжнім олімпій-
цем.
В Києві Олімпійсь ий день пройде 21 вітня, а оловні події відб ва-

тим ться на майдані Незалежності та Хрещати , інформ є НОК У ра-
їни. Ці авою і насиченою б де про рама свята. Кожен зможе знайти
щось орисне для себе. Я що стан здоров’я або відс тність обов’яз о-
вої медичної довід и не дозволяють взяти часть ле оатлетичних за-
бі ах, то можна дол читись до численних он рсів, ві торин та розі-
рашів. А тивними часни ами заход стан ть славлені спортсмени-
олімпійці, я і отові дати авто раф та сфото раф ватися з ожним охо-
чим. Цьо орічний Олімпійсь ий день, я ий проходитиме під аслом
“Ми створюємо світ армонії”, запрош є всіх дол читися до свят ван-
ня олімпійсь их ідей та цінностей. Тож почато заход 21 вітня о 10.00
на майдані Незалежності. Ор анізаторами свята вист пають — Націо-
нальний олімпійсь ий омітет У раїни, Міністерство освіти і на и, мо-
лоді та спорт У раїни, Державна сл жба молоді та спорт У раїни, Ки-
ївсь а місь а державна адміністрація

Спортивна гімнастика. Українські спортсмени
здобули дві нагороди на етапі Кубка світу
В Цзибо (Китай) відб вся четвертий етап К б а світ зі спортивної
імнасти и. У раїнсь і спортсмени зайняли два призових місця. І ор
Радивилов перемі в опорном стриб і б в четвертим вправах на
ільцях. Ми ола К сен ов став срібним призером вправах на пере-
ладині. У жіночом т рнірі в році від п’єдестал опинилася Яна Дем’-
янч , зайнявши четверте місце вправах на олоді. Найбільше пере-
мо — шість, здоб ли осподарі т рнір

Регбі. Вітчизняна збірна з регбі!15 (U!18) 
стала третьою на чемпіонаті Європи
В Іспанії завершився чемпіонат Європи з ре бі-15 серед юна ів до

18-ти ро ів. У матчі за третє місце збірна У раїна зі рала зі збірною
Швейцарії. У першом таймі підопічні Геннадія Захлівно о змо ли від-
значитися однією спробою, я на 14-й хвилині з стрічі записав на свій
рах но Оле сій Бажанов, а реалізацію точно ви онав Ми ола Б рдій.
У др ій половині з стрічі раїнці продовжили онтролювати сит ацію
на полі і двічі змо ли занести м’яч залі ов зон швейцарців. Спроби
на рах н Віталія Гончарова і Ма сима Б данова. Підс м овий рах -
но з стрічі 17:0 на ористь збірної У раїни. У фінальній рі збірна
Польщі роз ромила одноліт ів з Голландії — 26:0, в боротьбі за п’ят
позицію Сербія пост пилася Лю семб р — 10:27, а в матчі за 7- по-
зицію Латвія пере рала У орщин — 15:10, повідомляє прес-сл жба
ФРУ

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Боротьба за чемпіонство в іспан-
сь ій Прімері роз орілася не на
жарт. Ще недавно здавалося, що
“Реал” ле о візьме тит л, проте в
останніх т рах оролівсь ий л б
тричі зі рав внічию і дозволив “Бар-
селоні” підібратися на відстань чо-
тирьох очо . А вже вівторо , пе-
ремі ши “Хетафе”, аталонці с оро-
тили відставання до мінім м , що-
правда, “верш ових” залишилась
ра запасі. Вони мають з стрітися
із мадридсь им “Атлети о”. До то о
ж, двом рандам доведеться зі ра-
ти очном поєдин на “Камп
Но ” 21 вітня.

Уже з перших хвилин матчу “Барселона” по�

чала контролювати м’яч і чинити тиск на ворота

Мігеля Мойя. І це швидко дало результат — вже

на тринадцятій хвилині господарі поля матері�

алізували територіальну перевагу в забитий гол.

Ліонель Мессі скинув м’яч грудьми точно на

Алексіса Санчеса, який підробив його собі під

зручну ногу і завдав точного удару майже з лінії

штрафної. Мойя відчайдушно намагався діста�

тися до м’яча, але не зумів. Відкривши рахунок,

підопічні Хосепа Гвардіоли не стали зупинятися

на досягнутому і продовжили створювати небез�

печні моменти біля чужих воріт. Спочатку Педро

не зміг в ближньому бою переграти воротаря, а

трохи пізніше це майже вдалося Хаві. Проте за�

хисник “Хетафе” зумів винести м’яч з лінії воріт.

На двадцять четвертій хвилині слово взяв Лео

Мессі. Аргентинський вундеркінд отримав м’яч

спиною до воріт і завдав підступного удару з роз�

вороту, проте шкіряна куля пройшла повз воро�

та. Але за хвилину до кінця тайму нападник ка�

талонців таки домігся свого. Ліонель Мессі от�

римав м’яч на лівому фланзі і відпасував на лінію

штрафного майданчика, де Андреас Іньєста зі�

грав на аргентинця, а той пробив в саму “дев’ят�

ку”, не залишивши голкіперу жодного шансу —

2:0. Ще до перерви “Барса” зняла всі питання

про переможця.

Після перерви “Барселона” дещо збавила

оберти. Каталонці довго розігрували свої атаки і

не поспішали йти вперед. На 54�й хвилині зу�

стрічі вони мало не поплатилися, але м’яч після

удару нападника “Хетафе” Ніколаса Міку потра�

пив у поперечину воріт. Третій гол у ворота “Хе�

тафе” залетів на 73�й хвилині. Куенка приско�

рився по правому флангу і виконав точну навіс�

ну передачу на Алексіса Санчеса. Чилійський

форвард у високому стрибку добрався до м’яча і

пробив точно в кут. Минуло лише 2 хвилини, а

“Барселона” довела рахунок до розгромного.

Каталонці вкотре виконали навісну передачу у

штрафний майданчик гостей, щоправда, тепер

асистентом виступив Ліонель Мессі, і Педро

ударом головою встановив остаточний раху�

нок — 4:0. Після матчу головний тренер “Барсе�

лони” Пеп Гвардіола прокоментував гру: “Цю

перемогу ми присвячуємо Еріку Абідалю, якому

робили операцію з трансплантування печінки

під час матчу, і його двоюрідному брату Жерару,

який став донором. Щодо самої гри. Зробили те,

що і були повинні зробити. Попереду ще чимало

складних матчів, так що поєдинки з “Леванте”

або “Райо Вальєкано” мають визначити нашу

долю в Прімері цього сезону”

Температура +7°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура +15°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 45 %

Температура +7°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 67 %

Прогноз погоди на 12 квітня 2012 року

ОВНИ, в зв’яз із зовнішніми обставинами, вам доведеться
ардинально змінити намічені раніше плани. Взяти під вольовий
онтроль сит ацію неможливо, том прибор айте б нтарсь ий д х,
не пра ніть до незалежності, ни айте е оцентризм .
ТЕЛЬЦІ на непор шном п’єдесталі впливовості, і ніхто не по-

сміє поставити під с мнів ваші знання, дося нення, авторитет,
право на влад . Ви з ле істю витримаєте б дь-я ий іспит, в том
числі й на професійн досвідченість. Я що хочете мати щасливе сі-
мейне ніздеч о, стабільн ар’єр , йдіть на жертви, б дьте бла о-
дійни ом, проявляйте роз міння та милосердя до всіх людей.
БЛИЗНЯТАМ за рож є пережити стрес через професійні чи ма-

теріальні справи, проте все за інчиться бла опол чно, с оріше за
все, вам допоможе впливовий партнер, шлюбний с п тни , на-
чальни або зі рає позитивн роль власна передбачливість в пра -
тичних питаннях.
РАКИ, ар’єрна олотнеча розпалі, одна заб дьте про само-

стійність, не пріть самот ж и вперед, вас оточ ють наба ато силь-
ніші, досвідченіші та впливовіші люди, тож армонійно з ними спів-
працюйте — і рез льтати перевершать всі сподівання.
ЛЕВИ, не переймайтеся примарними бла ами, вам слід міцно

стояти на землі, сприймати світ черед о ляри пра матизм та на-
поле ливо тр дитися заради он ретних рез льтатів (матеріальний
доброб т, ар’єрне зростання, міцний соціальний стат с, пова а
начальства, оле ).
У ДІВ день розважальних забав, обирайте на свій сма : охати-

ся, творити, займатися любленим хобі, нехай д ша, тіло та роз м
веселяться. Одна не заб вайте, що пристрасними поч ттями та
солод ими словами серця оханих не пити, істинна любов має
б ти під ріплена он ретними вчин ами. У талановитих митців
з’являться нові шан вальни и, а ваші професійні або творчі дося -
нення стан ть відомі дале о за межами звично о оточення.
ТЕРЕЗИ, сім’я, фамільні традиції є для вас святими. Реставр й-

те стос н и “бать и-діти”, дбайте за родинне бла опол ччя, ін-
вест йте т ди моральні та матеріальні рес рси, виріш йте питання
стосовно спадщини, нер хомості та земельних володінь. І неод-
мінно б дьте в парі, подр жня армонія є запор ою щасливо о
майб тньо о.
СКОРПІОНИ, на сл жбі напр жена атмосфера, тр діться в ролі

робочої оня и з чистою совістю, тоді посадовий імідж б де на ви-
соті. Я що хочете мати ористь від ділово о союз , зосередьтеся
на перспе тивних с місних прое тах, а тр днощі тіль и за арт ють,
простим люють тр довий ент зіазм та творчий запал. Без ділових
напарни ів та шлюбних с п тни ів (до червня) ризи єте зав’ян -
ти я віт а без води та без сонця. То ваша опора і пот жне дже-
рело живлення с різь!
СТРІЛЬЦІ, доленосний омпас в аз є на реалізацію матеріаль-

них запитів. Втім, для примноження стат ів, об’явіть бій лінощам,
станьте працелюбами і дійте за чіт о розробленим планом. Рента-
бельність перед сім, а все, що не дає приб т , має б ти відсіяно.
І неодмінно ни айте е периментів та ради альних нововведень:
то міна, що підірве доброб т.
КОЗОРОГИ, стати лицарем- ероєм на білом оні в очах оха-

них — тр днощів не с ладе, втім, те дефілювання є помил ою. Обі-
цян и на шталт: небо до ні охан и прихилити чи зір дістати є
романтичною б тафорією — демонстр йте он ретні бла ородні
вчин и (паралельно під ріпивши матеріальними зна ами ва и). І
дбайте за родинне бла опол ччя, тоді ваші форт нні шанси при-
множаться, а реальність остинно від риє обійми.
ВОДОЛІЇ, день армічний, про р ч ються повторно сюжети із

мин ло о, ни н ти я их неможливо. Заляжте на дно, нічо о не
афіш йте, і борони Боже вас хвалитися, бо станете посміхови-
сь ом для інших. Оптимальний варіант — поб ти вдома, в сімей-
них стінах вам б де найзатишніше.
РИБИ, шлях до реалізації зад мано о стелений вітами спіх ,

мобільно в лючайтеся вдалий збі обставин і дійте з притаман-
ним вам пра тицизмом. Люди, я і потраплять ваше поле дій, є
д же впливовими і отові с ласти вам арн проте цію, том що
вам симпатиз ють, моліться на них — і все в майб тньом с ла-
деться я най раще. Тож постарайтеся, аби інди атор самооцін и
ф н ціон вав без збою! Тоді все на роботі та з рошима б де а-
разд

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Українські хокеїсти
вперше в історії 
поступилися японцям
Національна збірна з поразки розпочала підготовку до чемпіонату
світу в Словенії

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Національна оманда з хо ею розпо-
чала свою під отов до чемпіонат
світ в Словенії, я ий розпочнеться
вже 15 вітня. С перни ом раїнців
стала добре відома вітчизняним вбо-
лівальни ам збірна Японії. Незважа-
ючи на позитивний досвід вист пів
проти представни ів цієї раїни
(збірна У раїни не про рала жодно о
матч очних поєдин ах), підопічні
Анатолія Хомен а несподівано по-
ст пилися овертаймі — 2:3.

На лід броварського ТЦ “Термінал” команда

України вийшла у дещо експериментальному

складі. Зокрема основний воротар Ігор Карпенко

залишився у запасі, а замість нього зіграв Михай�

ло Балабанов. До того ж, не змогли допомогти

своїм колегам хокеїсти, які виступають за першу

команду “Донбасу” у ВХЛ. Щоправда, усі вони

зможуть приєднатися до колективу вже у наступ�

ному спарингу. У японців проблем було не мен�

ше. Одразу ціла низка провідних гравців через

травми не змогла взяти участь у матчі. Але, попри

всі негаразди, підопічним канадського тренера

Марка Мехона вдалося не лише гідно протистоя�

ти українцям, але й здобути першу перемогу.

Матч активніше розпочали гості. Вже на 2�й хви�

лині Михайло Балабанов здійснив неймовірний

сейв. Українець, лежачи, зумів в останню мить від�

бити ногами кидок японця Сюкей Кудзи. На цьому

“подвиги” вітчизняного голкіпера не завершили�

ся — гості мали ще декілька небезпечних нагод для

взяття воріт, проте Балабанов у цих епізодах був не�

пробивним. А ось господарі чи не в найпершій сво�

їй атаці змогли відкрити рахунок. Гравець київсько�

го “Компаньона” Денис Заблудовський після точ�

ної передачі Андрія Міхнова зумів влучно пробити

повз воротаря Масахіто Харуна. Після закинутої

шайби “синьо�жовті” перехопили ініціативу і більш

впевнено почали йти у наступ, проте до кінця періо�

ду так і не змогли скористатися жодною із нагод.

А ось другий період пройшов за повної перева�

ги японських хокеїстів. Гості підвищили темп гри,

за яким українці не встигали, що і вилилось у ви�

лучання у складі нашої збірної. Саме у більшості

збірна Японії не лише зрівняла рахунок, а й за лі�

чені секунди до завершення другої двадцятихви�

линки вийшла вперед — відзначилися Го Танака

та Сюкей Кюдзи.

У заключному періоді збірна України спромог�

лася швидко відновити статус�кво. Олег Тимчен�

ко зумів віддати точний пас на Юрія Наваренка —

і той потужним кидком у дев’ятку засвітив на таб�

ло 2:2. Здавалося, що після цього українці змо�

жуть переломити хід поєдинку, проте до кінця зу�

стрічі команді Анатолія Хоменка так і не вдалося

схилити шальки терезів на свою користь. Пере�

можця ж було визначено у овертаймі, який, до ре�

чі, протривав лише 23 секунди. Натуралізований

японець канадського походження Аарон Келлер

звільнився від опіки захисників і кистьовим кид�

ком поставив остаточну крапку у цьому матчі.

Тож зустріч завершилася з рахунок 3:2 на користь

японської збірної
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Цей день в історії 12 квітня

1654 — Ірландія і Шотландія
в лючені до с лад Ан лії
1861 — почалася Громадян-

сь а війна США
1903 — В Ан лії почала діяти

місь а сл жба омніб сів - двопо-
верхових автоб сів
1911 — Франц з П'єр Прієр

здійснив перший політ з Лондона
в Париж
1961 — осмічний орабель

«Восто -1», пілотований Юрієм
Га аріним здійснив перший політ
в осмос
1981 — з осмодром на мисі

Канаверал здійснено зап с пер-
шо о пілотовано о осмічно о
апарат ба аторазво о ви орис-
тання «Кол мбія».
1992 — В Марне-Ла-Валле під

Парижем від рився Євродисней-
ленд.

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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місто
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пожива
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ви ода (фам.)

об оворення
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питання

морсь ий
ссавець
родини

дельфінових

бо — Отець,
бо — Син, бо
— Д х Святий
(християнство)

амфітеатр
флавіїв Римі
(75-80 р.р.

н.е.)

сл житель
православної

цер ви

"Барселона" впритул наблизилась 
до "Реала"
У футбольному чемпіонаті Іспанії каталонський клуб 
розгромив "Хетафе"

Збірна У раїни не змо ла продовжити серію перемо протистояннях проти збірної Японії і вперше в історії пост пилася — 2:3
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