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Комфорт та швидкість
Міська влада робить громадський транспорт зручним для киян

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Місто продовж є оновлювати р хомий
с лад ромадсь о о транспорт столиці.
Вчора б ло зап щено на лінії ще 40 ав-
тоб сів (МАЗ) та 20 тролейб сів ("Бо -
дан"), придбаних за ошти ЄБРР. Ці 60
одиниць транспорт поповнять маршр ти
на Мінсь ом та Оболонсь ом масивах,
а та ож ті, що зв’яз ють лівий та правий
бере и через міст Патона. Крім то о,
місь ом транспорті розпочала працюва-
ти волонтерсь а ініціатива "Позитивний
р х"— це молоді ияни, я і б д ть по ра-
щ вати льт р пасажирів ромадсь о-
м транспорті.

Особисто відправив на вулиці Києва новий рухомий

склад голова КМДА Олександр Попов. Він відзначив,

що наразі місто активно готується до 1530$річчя від дня

свого заснування, тож такий захід стане одним із бага$

тьох приємних подарунків киянам до свята.

"Ми поповнюємо наш парк громадського транспорту

і забезпечуємо мешканців столиці більш якісними та

доступними за ціною послугами. Адже, враховуючи

якість нових автобусів та тролейбусів, їх технічний стан

та умови обслуговування, такий транспорт є конкурен$

тоспроможним серед інших видів приватних переве$

зень, і тому ми маємо надію, що він і в подальшому ко$

ристуватиметься максимальним попитом серед киян",

— зазначив Олександр Попов.

Новенькі автобуси та тролейбуси запустять на ті

маршрути транспорту, які обрали самі кияни через звер$

нення до столичного call$центру. Таке поповнення до$

зволить зменшити інтервал руху машин вдвічі. Так, нові

машини поповнять маршрути на Мінському та Оболон$

ському масивах, Троєщині, а також ті, що зв’язують лі$

вий та правий береги столиці через міст Патона.

Зазначимо, що 6 березня на вулиці Києва вже було

виведено 100 одиниць рухомого складу. І, за словами

гендиректора КП "Київпастранс" Миколи Ламбуцько$

го, вони цілком виправдали сподівання транспортників

та значно покращили ситуацію на призначених для них

ділянках руху.

Крім того, очільник КМДА відзначив, що вже у травні

на окремих вулицях міста можуть з’явитися смуги для ру$

ху громадського транспорту. "Такі смуги будуть відкриті у

різних районах столиці, там, де це можна зробити та де це

доцільно. Ми хочемо, щоб міський транспорт міг рухати$

ся швидко, набагато швидше навіть, ніж приватний", —

зауважив Олександр Попов. Як відзначив начальник ГУ

транспорту та зв’язку КМДА Євгеній Водовозов, відпо$

відні схеми уже розробляються, і після узгодження з ДАІ

міська влада розпочне втілювати цей проект у життя.

Варто відзначити, що новий громадський транспорт

значно покращить якість обслуговування пасажирів.

Адже всі машини обладнані поліпшеною системою вен$

тиляції салонів та двигунами Euro$3, що в свою чергу

дозволяє мінімізувати викиди шкідливих речовин у нав$

колишнє середовище. Крім того, всі автобуси та

тролейбуси відповідають вимогам міської програми

"Безбар’єрне середовище" та пристосовані для переве$

зення людей з обмеженими фізичними можливостями.

До речі, для того, щоб покращувати настрій киянам

не лише новенькими машинами, а й посмішками та

порадами, у громадському транспорті відтепер працю$

ватимуть волонтери. "Позитивний рух" — таку назву

отримала волонтерська ініціатива, що стартувала вчо$

ра у столиці. Кілька десятків юнаків та дівчат взялися

покращувати культуру пасажирів у столичному транс$

порті. Активісти їздитимуть на усіх маршрутах міста в

різний час та спонукатимуть киян поступатися місцем

людям похилого віку, інвалідам та вагітним жінкам;

слідкуватимуть, аби пасажири не псували крісел та не

смітили. Молоді люди допомагатимуть пенсіонерам,

людям похилого віку та інвалідам. Окрім того, у них

можна буде дізнатися необхідну інформацію стосовно

маршруту та просто поговорити. Як розповіла Катери$

на Романчук, студентка Національного авіаційного

університету, основне завдання волонтерського ру$

ху — дарувати людям посмішки та радість. Наразі до

акції долучилося лише 20 молодих людей, однак Кате$

рина Романчук впевнена, що ця добра справа не зали$

шить байдужими киян, тож згодом добровольців по$

більшає

Разом з новим транспортом на місь их маршр тах працюватим ть волонтери, завдання я их — підвищ вати льт р пасажирів

Для ефективної роботи влада
потребує безперервного контакту 
з громадою міста 

Проблеми иян, я і вима ають не айно о втр чання,
взяв під особистий онтроль олова КМДА
Оле сандр Попов.
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Місто веде активний діалог 
з таксистами 

Столична влада за ли ала часни ів рин за
столом пере оворів вирішити всі спірні питання.
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Ліки в Україні подешевшають 
на 20% 

Про це на засіданні ряд заявив прем'єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров.
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Київська влада прозвітує 
про виконання взятих 
на себе зобов’язань
Столична влада розробила низ прое тів рі-

шень, по ли аних раз і назавжди зала одити он-
флі ти дов ола с андальних б дівельних майданчи-
ів столиці. Їх винес ть же на наст пн сесію Ки-
ївради. Та , деп татам б д ть представлені рішен-
ня про повернення ромаді земельних діляно на
в л. Го олівсь ій, 7, просп. Перемо и, 138, 89-м
варталі Святошинсь о о лісництва, на перетині в -
лиць Олеся Гончара та Бо дана Хмельниць о о. Усі
ці прое ти напрацьовані стр т рними підрозділа-
ми КМДА на вимо представни ів ромадсь их ор-
анізацій столиці, я і два тижні том з стрічалися з
оловою КМДА Оле сандром Поповим. Київсь а
влада наполя атиме на проведенні ромадсь их
сл хань щодо подальшої долі земельної ділян и на
проспе ті В. Мая овсь о о, 40—52. Триває робота і
над вирішенням онфлі тів дов ола б дівництва на
в лиці Олеся Гончара, Обсерваторній ірці та оста-
точно о за ріплення стат с "особливо цінних зе-
мель" за територією охоронної зони Софії Київ-
сь ої

Столиця витратить 700 млн 
на ремонтні роботи до Євро%2012
До почат проведення Євро-2012 в Києві пла-

н ється провести ремонтні роботи на за альн с -
м 700 млн рн. Про це заявив перший заст пни
олови КМДА Оле сандр Маз рча . "Мож с аза-
ти, що нам потрібно б де зробити тіль и ремонт-
них робіт на 700 млн рн. Це б де асфальт вання
приб дин ових територій, ремонт дитячих та схо-
дових майданчи ів, ліфтів, і всі ці роботи б д ть
проводитися д же інтенсивно", — зазначив
Оле сандр Маз рча , слова я о о наводить інфо-
центр "У раїна-2012". Пан Маз рча та ож
повідомив, що до Євро-2012 план ється остаточ-
но завершити реставрацію фасад отелю
"Спорт". "У нас є ще 1,5 місяця, за цей час б де
зроблено д же ба ато, і ви зможете в цьом пере-
онатися", — с азав він

Другу чергу оптового ринку 
"Столичний" завершать у червні
Б дівництво др ої чер и оптово о рин "Столич-

ний" завершиться вже червні, повідомляє 5 Канал.
Нині там зводять ще два павільйони, де тор вати-
м ть м'ясом, рибою, овбасними виробами та мо-
лочною прод цією. За алом тор ові площі с лада-
тим ть близь о 20 тисяч вадратних метрів. На ада-
ємо, торі літ в е спл атацію ввели перш чер
оптово о рин — павільйони для продаж овочів та
фр тів. За цей час рино відвідали понад півміль-
йона по пців

Проекційне 3D%шоу та феєрверки 
зі спецефектами покажуть 
на День міста
До 1530-річчя Києва столиці по аж ть прое цій-

не 3D-шо та шо феєрвер ів із лазерними спец-
ефе тами. За альн про рам свят вання затвер-
див олова КМДА Оле сандр Попов, підписавши
відповідне розпорядження. На свят ових майданчи-
ах заплановані щонайменше 3 рандіозні онцерти,
присвячені Дню Києва. До про рами свят вання
Дня Києва війшли понад 300 свят ових заходів. Се-
ред них я традиційні, та і абсолютно нові прое ти,
я і, за словами ор анізаторів, приємно здив ють и-
ян та остей міста
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Голова податкової служби зазначив,

що такі результати опитування були для

нього сюрпризом. "Ініціюючи таке пер$

ше масштабне дослідження, ми не очіку$

вали одразу позитивних результатів. Для

нас головним було дізнатися про об’єк$

тивний стан вітчизняного інвестклімату.

Ми його отримали і відтепер зможемо

планувати свої подальші кроки для під$

вищення привабливості нашої держави

для іноземних інвесторів",— зазначив

Олександр Клименко. За його словами, у

подальшому особлива увага приділяти$

меться ліквідації тих перешкод, які, на

думку інвесторів, заважають розвивати

бізнес в Україні. Так, багато учасників

дослідження заявили про необхідність

подальшого вдосконалення податкової

системи.

Разом з тим, за результатами опиту$

вань податкова визнана найменш корум$

пованим органом. "Ми досягли цього за

рахунок мінімізації людського фактору",

— зауважив голова ДПСУ. Він додав, що

надалі служба продовжуватиме скоро$

чення всіх формальних процедур, що

стосуються оподаткування. Зокрема, пе$

ревірятимуться тільки підприємства, що

мають певні податкові ризики. "Перевір$

ки призначаються виключно за підсум$

ками аналітичного опрацювання даних

комп’ютерної програми, яка оцінює по$

даткові ризики. Підприємців, які працю$

ють прозоро, ми не перевіряємо", — під$

креслив Олександр Клименко. Керівник

ДПСУ впевнений, що всі новації подат$

кової сприятимуть підвищенню індексу

інвестиційної активності в Україні, який

буде відображено у результатах наступ$

ного дослідження

Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

За даними соціоло ічно о опит вання, 31% іноземних інвесто-
рів, що працюють в У раїні, мають намір зробити нові в ладен-
ня розвито сво о бізнес . Та і рез льтати дослідження ін-
вестиційно о лімат в У раїні б ли презентовані під час спіль-
ної прес- онференції олови ДПС У раїни Оле сандра Климен-
а та засновни а соціоло ічної омпанії "Research&Branding
Group" Єв ена Копать а. Ще 26% бізнесменів роз лядають
можливість інвест вання в наш держав , але остаточно по и
не визначилися.
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Новини
Для ефективної роботи влада потребує 
безперервного контакту з громадою міста
Пенсійне забезпечення, соціальний захист та забезпечення житлом —

проблеми иян, я і потреб ють не айно о втр чання, взяв під особистий
онтроль олова КМДА Оле сандр Попов. Про це йшлося під час особис-
то о прийом ромадян з особистих питань, на я ий запрош ються пред-
ставни и піль ових ате орій. Та і персональні з стрічі з иянами Оле -
сандр Попов з ідно з рафі ом проводить щомісяця. Графі прийом
оприлюднено на офіційном порталі місь ої влади та ом нальних ЗМІ.
Аби потрапити на з стріч з оловою КМДА, потрібно подати заяв до
правління з питань звернень ромадян апарат КМДА або надіслати її по-
штою. Та і ж прийоми проводять й сі заст пни и олови та ерівни и
стр т рних підрозділів КМДА. “Ефе тивно працювати може тіль и та вла-
да, я а має тісний онта т з ромадою. Пере онаний, що особисто о при-
йом ромадян для цьо о замало, том я нама аюся спіл ватися з ияна-
ми і поза рафі ом. Звернення надходять різні і зазвичай д же непрості.
Одна я пере онаний, що безвихідних сит ацій не б ває, просто дея і
проблеми можна вирішити швид о, а інші — потреб ють час ”,— запев-
нив Оле сандр Попов. О рім особисто о прийом за рафі ом, поспіл -
ватися з оловою КМДА ияни мож ть щопонеділ а прямом ефірі про-
рами “Столиця”, що виходить на теле аналі “Київ”. Поставити запитання
Оле сандр Попов можна і через Facebook на сторін ах про рами “Сто-
лиця” (http://www.facebook.com/stolytsia) та Страте ії розвит Києва до
2025 ро (http://www.facebook.com/kiev2025) або зателефон вавши за
номером 15-51

Місто веде активний діалог з таксистами
Вчора на в лиці Києва виїхало близь о 400 та систів, я і рс вали

центром міста на зна протест проти монополізації рин та сомотор-
них перевезень. А ції столична влада не переш оджала, а олова КМДА
Оле сандр Попов за ли ав часни ів рин за столом пере оворів вирі-
шити всі спірні питання. Оле сандр Попов на олосив, що основне зав-
дання влади — форм вати чесн он ренцію на б дь-я ом рин , в то-
м числі і на рин та сомоторних перевезень. “На мою д м , сьо одні
цей рино не можна назвати ані с часним, ані чесним. Адже иян обсл -
ов ють на машинах, я і не відповідають технічним мовам та е спл ат -
ються 15 і більше ро ів. Тож наше завдання зробити все, щоб цей вид
транспорт став омфортним та безпечними, і ияни та ості міста мо -
ли отрим вати посл и на ідном рівні”,— за важив Оле сандр Попов.
Та ож він відзначив, що саме заради та ої мети місь ою владою б в зіні-
ційований діало з перевізни ами, я ий дасть можливість дося н ти по-
ставлених цілей. Наразі ці перемовини тривають, і по и нія і нормативні
чи за онодавчі рішення прийматися не б д ть. “Завдання влади — сфор-
м вати чесний рино перевезень, в том числі і з врах ванням пот жнос-
тей та сомоторних омпаній. Одна це питання навіть не цьо о ро .
Адже після напрацювання певних рішень потрібно б де об оворити їх з
часни ами рин , отримати зворотн реа цію, дати під от ватися пере-
візни ам до змін. Тож я д маю, це я мінім м почато наст пно о ро ”,
— зазначив Оле сандр Павлович

У столиці відсвяткують День Дніпра
Щорічне місь е свято відб деться за ініціативи Все раїнсь о о

бла одійно о фонд “Дніпро” та за підтрим и КМДА. У рам ах свята
7 липня о 10.00 на Дніпрі (причали Річ ово о во зал ) розпочн ться
зма ання з вітрильної ре ати серед яхт- л бів У раїни. Об 11.00
Водно-інформаційном центрі відб деться р лий стіл на тем :
“Здоров’я Дніпра”. О 12.00 на в л. Петра Са айдачно о старт є Кар-
навальна хода, а о 16.00 на Контра товій площі відб деться лицар-
сь ий т рнір, вистав а дитячих творчих робіт та он рс раси “Дніп-
ровсь а р салонь а”.
Завершиться дійство бла одійним онцертом ращих оле тивів У ра-

їни, Росії та Білор сі.
Відповідно до розпорядження КМДА, зв’яз з проведенням свята

7 липня з 11.00 до 22.00 на Контра товій площі та на в л. Петра Са-
айдачно о б де пере рито р х транспорт . Аби всі ияни та ості міс-
та змо ли безпереш одно дістатися місць, де відб ватиметься свят -
вання, відповідні сл жби внес ть зміни в робот пасажирсь о о транс-
порт

Киян запрошують відвідати весняне свято квітів,
що відбудеться на Співочому полі
21 вітня на території Печерсь о о ландшафтно о пар (Співоче

поле) відб деться вели а весняна вистав а-продаж де оративних
рослин. А вже на почат травня ияни та ості столиці змож ть по-
мил ватися б йним віт ванням тюльпанів на схилах “Співочо о по-
ля” — 28 вітня т т від риється “II місь а вистав а тюльпанів”. Осно-
в омпозицій с ладають різні сорти тюльпанів, висаджених за “ и-
лимовим принципом” — віти одно о сорт займають певн ділян ,
розстилаючись, наче яс раві илими. Квіт ові омпозиції переплете-
ні раїнсь ими мотивами Петри івсь их розписів. 12 травня, день
завершення роботи вистав и, на відвід вачів че ає незаб тнє м -
зично-во няне шо

Цифра дня

Call�центр 15�51

22 500 000 
гривень надійде цього року до бюджету від плати за землю від
залучених до оподаткування 2811 фізичних та 14 юридичних осіб 
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У Києві демонтують зайву
рекламу

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У столиці триває процес запровадження нової схеми
розміщення ре ламних носіїв. До мент зо рема перед-
бачає зон вання території міста, особлива ва а — н -
льовій зоні, в я ій заборонена б дь-я а зовнішня ре ла-
ма. З почат вітня т т демонтовано 115 онстр цій.
За алом середмісті Києва прибер ть ще більше п’яти-
сот ре ламних носіїв.

За даними ГУ з питань реклами КМДА, у нульовій зоні, де передбачено

повне очищення від зовнішньої реклами, з початку квітня демонтовано 115

конструкцій. Процес очищення міста від надмірної кількості зовнішньої

реклами триває. Зокрема активний демонтаж відбувається на бульварі Шев'

ченка, на вул. Володимирській, Б. Хмельницького, Ярославовому Валу,

Парковій дорозі, Лисенка, Межигірській та інших. Найближчим часом буде

демонтовано рекламу на вулицях Інститутській, Шовковичній, Грушевсько'

го, Хрещатику та Басейній.

Зовнішню рекламу прибирають також поблизу Києво'Печерської лаври, у

буферній зоні Софії Київської, навколо Михайлівського та Володимирсько'

го соборів, Андріївської та Кирилівської церков, Маріїнського палацу, Золо'

тих воріт, Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, Київської форте'

ці, деяких інших пам’яток та ландшафтних парків. Крім того, рекламні засо'

би заборонено розміщувати біля будівель органів державної влади.

“Більшість рекламних компаній проявляє соціальну відповідальність та

самостійно прибирає рекламу в історичній частині міста. Ми вдячні їм за

готовність відмовитися від рекламних носіїв заради того, аби місто вигля'

дало краще”, — прокоментував заступник голови КМДА Олександр Пуза'

нов. Він також додав, що всі носії, які підлягають демонтажу згідно з рі'

шенням Київради, будуть прибрані або операторами, або владою у приму'

совому порядку.

Як повідомив “Хрещатику” керівник Асоціації зовнішньої реклами Ар'

тем Біденко, 80 % операторів ринку вже подали документи на демонтаж,

переформатування чи перенесення конструкцій. Решта, а це дрібні опера'

тори, з цим зволікають. “На сьогодні

маємо незначну затримку з термінами.

Це пов’язано з тим, що обидві сторони —

влада міста та оператори зовнішньої рек'

лами — не встигають опрацювати відпо'

відні документи, а їх доволі багато. Біль'

шість агентств вже подали документи на

демонтаж, але є малі оператори, які цього

не зробили. Та спільно це все в короткі

терміни можна доопрацювати. Загалом ринок спокійно ставиться до ре'

формування і не ховається в тінь”, — зазначив Артем Біденко.

Нагадаємо, суттєве скорочення зовнішньої рек'

лами у центральній частині столиці передбачаєть'

ся Концепцією розвитку зовнішньої реклами у

Києві, яку ухвалила Київрада у січні цього року. За

даними ГУ з питань реклами, протягом березня в

Києві загалом демонтовано 168 рекламних конс'

трукцій, які булі встановлені без дозволів. Серед

них: 95 вивісок, 52 щити на фасадах будинків, 14

рекламних щитів, які стоять окремо, 7 площин у

підземних переходах, 6 тумб, 4 конструкції на дахах будинків тощо. Загалом

з початку року демонтовано 403 рекламні конструкції

Минулого року було здійснено підключення до

оперативного моніторингу енергоспоживання

близько 400 закладів освіти. Ця система забезпечить

ефективність використання енергоресурсів. Як

приклад, економія бюджетних коштів загальноос'

вітніх навчальних закладів під час зимових канікул

2011–2012 склала близько 2,5 млн грн. За поперед'

німи результатами, прогнозовані обсяги економії

коштів протягом весняних канікул склали близько 2

млн грн. Тож при підготовці столичних шкіл до на'

ступного навчального року пріоритетними будуть

питання утеплення та енергозбереження шкільних

приміщень.

Як зазначає заступник голови КМДА Леонід Но'

вохатько, у цьому році була складна зима і не хоті'

лося б повторення ситуації, коли у класах було хо'

лодно. “Ми проаналізували звернення батьків, які

надходили до міського сall'центру, і склали список

найхолодніших шкіл. Тепер будемо планово їх

утеплювати”, — зазначив Леонід Михайлович.

На підготовку закладів освіти до нового на'

вчального року у міському бюджеті передбачено

76,7 млн грн. Це дозволить збільшити розмір

асигнувань у деяких районах столиці у 2–3 рази.

Зокрема на підготовку навчальних закладів до

роботи в осінньо'зимовий період передбачено

14,6 млн грн.

Загалом фінансування галузі у 2012 році зросло

на 20 % і складає 4,2 млрд грн. Крім того, у Києві

побільшає освітніх закладів. Так, планується

ввести в дію дві новобудови у Дарницькому райо'

ні, а саме дитсадок на 220 місць на Позняках та

школу на 33 класи на Осокорках. Також завер'

шать реконструкцію двох загальноосвітніх на'

вчальних закладів: у Оболонському районі на 700

місць (вул. Лайоша Гавро, 24'а,) та у Шевченків'

ському районі — на 600 місць (вул. Некрасовська,

4). Буде збільшено кількість дошкільних місць за

рахунок відновлення 84 груп, що рівнозначно від'

криттю 8 дитячих садочків.

В той же час найсміливіші освітянські проекти

та плани можна втілювати лише за наявності

творчого кадрового потенціалу, який у столиці

завжди був і є. Зауважимо, за останні роки вдало'

ся стабілізувати відтік педагогічних працівників,

залучаючи молодих спеціалістів.

“Безумовно, пріоритетними напрямами розвитку

столичної освіти є і буде якість надання освітніх по'

слуг, матеріальне забезпечення і професіоналізм

кадрового потенціалу. Ми продовжуємо працювати

над залученням до роботи молодих спеціалістів, які

першого вересня зустрінуть школярів”, — зазначила

начальник ГУ освіти і науки КМДА Віра Горюнова.

До слова, у вересні школярами стануть 25,6 тис.

маленьких киян. Це на одну тисячу більше, ніж

нинішніх першокласників

Основну увагу освітяни приділяють утепленню приміщень 
та кадровому забезпеченню

Столичні школи уже готуються 
до нового сезону

Місто відновлює зелені зони
До Дня столиці кияни отримають оновлені парки та бульвари

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Цьо о ро столиці а тивно реалі-
з ються освітянсь і прое ти. У на-
вчальних за ладах же зараз розпо-
чали під отов до наст пно о на-
вчально о ро — визначено проб-
лемні питання та механізми їх вирі-
шення. Про це йшлося під час роз-
ширеної оле ії ГУ освіти і на и.

Чимало запланованих робіт із озе'

ленення міста зеленбудівці вже ви'

конали, зокрема висадили понад 300

тополь на бульварі Лесі Українки.

Швидкими темпами триває віднов'

лення зеленої зони вздовж вулиці

Андрія Малишка, де кілька років то'

му приватна фірма планувала звести

торговельний центр і вирубала сто'

літні сосни. Працівники “Київзе'

ленбуду” обіцяють завершити ре'

конструкцію парку до Дня міста. Там

уже висаджено горобину та сосни.

“Проектом відновлення парку Ан'

дрія Малишка передбачено нове мо'

щення доріжок, встановлення дитя'

чого та спортивного майданчиків,

заміна систем зовнішнього освітлен'

ня, паркових лавок. Буде створена

спеціальна система поливу для

близько 300 дерев, 400 кущів та 8 ти'

сяч квітів”, — повідомив гендирек'

тор КО “Київзеленбуд” Микола На'

заренко.

Готуються “зеленбудівці” і до Єв'

ро'2012. Зокрема розроблено проект

озеленення 1,5'кілометрової зони

довкола НСК “Олімпійський”. “Ми

будемо оформляти квітами Хреща'

тик, площу Льва Толстого, а також

територію біля стадіону. Встановимо

там термочаші із ампельними рос'

линами в різних композиціях та ко'

льорах. Крім того, квітковий годин'

ник на майдані Незалежності теж

буде оформлений із використанням

символіки Євро”, — зазначає пан

Назаренко.

Загалом у цьому році у місті запла'

новано висадити понад 15 мільйонів

квітів. Аби зелені насадження довше

милували своєю красою киян, кому'

нальники розпочали облаштування

системи поливу. За словами Миколи

Назаренка, у цьому році роботи вико'

нають на 34 об’єктах. Також зеленбу'

дівці планують створити окрему орга'

нізацію, яка візьме на баланс і буде

обслуговувати фонтани у парках “Пе'

ремога” та “Партизанська слава”

За даними ГУ з питань реклами КМДА, 
у нульовій зоні, де передбачено повне

очищення від зовнішньої реклами, 
з початку квітня демонтовано 115

конструкцій

З центральної частини міста 
приберуть 543 конструкції

Зовнішню ре лам прибирають поблиз Києво-Печерсь ої лаври, б ферній
зоні Софії Київсь ої, нав оло Михайлівсь о о та Володимирсь о о соборів
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Київ пост пово відвойов є звання найзеленішої столиці
Європи. На місці с андальних б дівельних майданчи ів
облаштов ють с вери, оновлюють місь і б львари. Сто-
лицю при рашають 117 пар ів та понад 460 с верів.
Тож аби допомо ти навести там лад, понад 70 тисяч
иян вийшли на за альномісь толо і прибрали по-
над 800 е тарів зелених зон від торішньо о листя та
сміття.



Рішення Київради

Ділові новини

Ліки в Україні 
подешевшають на 20%
Про це на засіданні ряд за-

явив прем’єр-міністр У раїни
Ми ола Азаров. “Президент
У раїни поставив перед нами
низ завдань соціальних ініці-
атив. Одне з та их завдань — до-
ст пність і я ість лі вання. Для
цьо о ми починаємо впровадж -
вати європейсь пра ти по
част овій омпенсації вартості
лі ів, введенню на них референт-
них цін. У рез льтаті їх вартість
для ромадян повинна зменши-
тися до 20%”,— заявив прем’єр.
За йо о словами, 85% всіх лі ів в
У раїні п ють без призначення
лі арів: “Країна просто охоплена
самолі ванням. До 80% всіх
хворих с аржаться на те, що лі и
вза алі не діють. На них витра-
чається більше 20 млрд рн що-

річно, і дві третини дарма — на
профанацію лі вання. Том по-
трібно впровадж вати європей-
сь пра ти продаж лі ів за
рецептами”

“Нафтогаз” уклав угоди 
на транспортування газу 
на 3 млрд грн
НАК “Нафто аз У раїни” лав
оди на транспорт вання при-

родно о аз на більше ніж 3 млрд
рн. Про це йдеться в повідомлен-
ні омпанії на веб-сайті держза -
півель. З ідно з повідомленням,
11 вітня “Нафто аз” домовився з
ДК “У ртранс аз” щодо транспор-
т вання природно о аз ма іс-
тральними та розподільними тр -
бопроводами на майже 3 млрд
рн. Ще на 146,73 млн рн б ло
ладено онтра т з ПАТ “ДАТ

“Чорноморнафто аз” і на 4,98 млн
рн — з ПАТ “У рнафта”

Уряд затвердив правила 
надання телекомунікаційних
послуг
Прийнятий до мент містить

с ттєве обмеження для мобільних
операторів: для облі обся на-
даних посл їм дозволяється ви-
ористов вати тіль и повні оди-
ниці, зазначені в тарифном пла-
ні. “Я що в тарифі плата в азана
за хвилин розмови або ме а-
байт, а розмова тривала менше
хвилини або завантажено менше
ме абайта, то ця посл а без ош-
товна”,— пояснює цю норм член
Національної омісії, що здійснює
державне ре лювання сфері
зв’яз та інформатизації (НКРЗІ)
І ор Сиротен о. До то о ж, НКРЗІ

обмежила можливості операторів
щодо зміни мов тарифних пла-
нів: тепер вони повинні в аз вати
час, протя ом я о о тариф міня-
тися не б де, а після цьо о термі-
н зобов’язані попереджати ож-
но о абонента про змін мов.
Обмеження тор н ться і роботи
операторів з онтент-провайде-
рами. Тепер абонента протя ом
12 се . перед з’єднанням з різни-
ми платними олосовими сервіса-
ми б д ть попереджати про їх
вартість, а з’єднання б де відб -
ватися тіль и після йо о з оди

До кінця року видадуть 
держакти на землю

Видача в У раїні державних а -
тів на право власності на землю в
обмін на земельні сертифі ати
б де завершена до інця 2012

ро . Про це повідомило Держ-
зема ентство.
“До інця ро в У раїні перед-

бачається остаточно завершити
обмін земельних сертифі атів на
державні а ти всім бажаючим
ромадянам”,— йдеться в пові-
домленні а ентства з посиланням
на йо о лав Сер ія Тимчен а.
Я зазначає відомство, процес
видачі до ментів, що засвідч -
ють право власності ромадян на
землю, в основном б в завер-
шений ще в 2008 році, проте до
цьо о час 3,6% сертифі атів не
обміняли на держа ти

У Києві виявлено 365 
неоформлених МАФів

Про це повідомила олова ДПС
м. Києві Ірина Носачова. За її

словами, в азані МАФи б ли ви-

явлені 341- о земле орист ва-
ча, де с ма плати за землю по
виявлених іос ах с лала понад
1 млн рн. Столичною подат о-
вою та КМДА в рам ах план
спільних дій та затвердженої “До-
рожньої арти” розроблено низ
заходів, в том числі й стосовно
онтролю за орист ванням зем-
лею. Перш за все — це прове-
дення інвентаризації с б’є тів
осподарювання — земле орис-
т вачів, та виявлення тих, о о
відс тні оформлені правовстано-
влюючі до менти, в том числі й
на земельні ділян и під МАФами.
“За алом за І вартал 2012 ро
надходження по платі за землю
с лали 415 млн рн, що на понад
2 млн рн більше, ніж за анало іч-
ний період мин ло о ро ”,— за-
важила оловний подат івець
столиці

Рішення Київради від 15.03.2012 № 249/7586 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки дошкільному
навчальному закладу № 676 (дитячий садок компенсуючого типу (спеціальний)
для дітей з порушеннями мови) на вул. Ярославській, 30 у Подільському районі
міста Києва для обслуговування та експлуатації будівель та споруд закладу”.

Депутати Київради розглянули клопотання дошкільного навчального за�

кладу № 676 та прийняли рішення надати дозвіл на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Мова йде про 0,43 га на вул.

Ярославській, 30 у Подільському районі столиці. Дану земельну ділянку до�

шкільний заклад має намір отримати у постійне користування для обслугову�

вання та експлуатації будівель та споруд дитячого садка спеціального типу.

Відповідно до рішення, дошкільний навчальний заклад має звернутися до ГУ

земельних ресурсів з тим, щоб отримати вихідні дані на розроблення проек�

ту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Контроль за виконанням

цього рішення покладено на постійну комісію Київради з питань земельних

відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 05.04.2012 № 547 “Про відзначення Дня матері та
Дня захисту дітей”.

Столиця готує насичену розважальну програму до Дня матері та Дня за�

хисту дітей, які відбудуться у Києві 5 травня. Відповідне розпорядження під�

писав голова КМДА Олександр Попов. Згідно з документом, в середмісті

столиці протягом цієї святкової суботи,  відбудуться чотири масштабних по�

дії. Зокрема IV міський карнавал дитячої творчості (святкова карнавальна

хода історичних персонажів, музичних, театральних та танцювальних ко�

лективів, представників сучасних видів спорту) відбудеться о 12.00�13.00 на

майдані Незалежності та Хрещатику (від вул. Б. Хмельницького до майдану

Незалежності). Виставка дитячих робіт “Містечко майстрів” працюватиме з

12.00 до 16.00 на майдані Незалежності та Хрещатику (від вул. Прорізної до

майдану Незалежності). Крім цього, в центрі міста діятимуть дитячі розва�

жально�ігрові майданчики (14.00�20.00, вул. Хрещатик). Увечері на майдані

Незалежності відбудеться гала�концерт дитячих талантів та майстрів україн�

ської естради “Світ талантів — цвіт нації”. Початок дійства о 16.00. Фінан�

сування заходів буде здійснюватися в межах асигнувань, передбачених бю�

джетом Києва на 2012 рік. Всього на святкування Дня матері та Дня захисту

дітей міська влада планує витратити 70 тис. грн. До організації святкувань

також долучать кошти спонсорів. У зв’язку з масовими святкуваннями з 9.00

до 22.00 5 травня на вул. Хрещатик (від майдану Незалежності до Бессараб�

ської площі) буде перекрито рух транспорту. Під час заходів ГУ охорони здо�

ров’я КМДА забезпечить чергування необхідної кількості машин швидкої

допомоги. До організації святкувань будуть залучені ГУ у справах сім’ї, мо�

лоді та спорту, ГУ освіти та науки, ГУ культури, районні у місті Києві дер�

жавні адміністрації, КП “Київтранспарксервіс”, ПАТ “Київспецтранс” то�

що. Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на заступни�

ка голови КМДА Леоніда Новохатька

Розпорядження КМДА

Стан валютного
ринку 
покращується
Експерти прогнозують 
стабільність курсу у найближчі
три місяці
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У березні Національний бан с пов вав надлиш овий
обся іноземної валюти з рин , що дозволило ре ля-
тор поповнити свої резерви. Е сперти очі ють по-
дальшої стабільності на валютном рин протя ом най-
ближчих 2-3 місяців.

У березні обсяги попиту та пропозиції іноземної валюти за безготівкови�

ми операціями були майже збалансованими. Унаслідок цього, чистий по�

пит на неї зменшився до $44,5 млн порівняно з $490 млн у лютому. Так, за

даними Національного банку України, протягом І кварталу 2012 року обся�

ги надходжень іноземної валюти від нерезидентів перевищили платежі на їх

користь на $3,4 млрд. Обмінний курс гривні до долара США (як офіційний,

так і міжбанківський) упродовж місяця майже не змінився. Разом з тим

НБУ, починаючи з березня, здійснював інтервенції лише з купівлі інозем�

ної валюти: їх загальний обсяг за березень і з початку квітня — близько $0,5

млрд.

“Стабільна цінова та курсова ситуація сприяє позитивним тенденціям у

розвитку грошово�кредитного ринку, де, зокрема, відбувається зростання

обсягів ресурсної бази банків та зниження вартості залучених коштів. Крім

цього, у березні, в зв’язку з оптимізацією диференціації нормативів обо�

в’язкового резервування, Національний банк України надав додаткового

імпульсу процесам дедоларизації, а також підтримав процеси розвитку рин�

ку російських рублів”,— коментують у НБУ. До речі, резерви Нацбанку

України у березні, порівняно з лютим, збільшились на 0,25%.

Ну думку Олександра Печерицина, експерта аналітичного відділу ING

Bank, з огляду на ситуацію, що склалася, невеликий профіцит іноземної ва�

люти на валютному ринку може зберігатися протягом найближчих 2�3 мі�

сяців. “Всупереч оцінкам по зростанню девальваційного тиску і відповідно�

го активнішого використання валютних резервів НБУ, в березні Нацбанк

виступив в ролі покупця іноземної валюти — зокрема, чистий об’єм заку�

півлі склав $152 млн. Ми не виключаємо, що на тлі вказаних чинників, а та�

кож зважаючи на відсутність значного відтоку валюти по фінансовому ра�

хунку, протягом найближчих 2�3 місяців на ринку буде зберігатися невели�

кий профіцит іноземної валюти”,— підсумовує експерт

Тенденції
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Мобільним зв’язком вже 
користуються 85% українців
Стрімкий розвиток галузі обумовлений запровадженням 
технологічних новинок
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За рез льтатами дослі-
дження омпанії GfK
Ukraine, част а орист ва-
чів мобільно о зв’яз се-
ред населення У раїни
ся н ла 85%. Середній мі-
сячний платіж абонента за
посл и мобільно о зв’яз
з діапазон 30-35 рн по-
ст пово переміщ ється до
діапазон 36-50 рн. Рино
мобільних посл залишає-
ться насиченим, з висо им
рівнем он ренції, що
зм ш є операторів розши-
рювати спе тр посл і за-
провадж вати інноваційні
техноло ії.

За даними регулярного дослі�

дження ринку телекомунікаційних

послуг, яке здійснює GfK Ukraine,

у четвертому кварталі 2011 року

частка користувачів мобільного

зв’язку знову зросла та сягнула 85%

населення України, що на 3% вище

показника за аналогічний період

2010 року. Лідером зростання серед

регіонів став захід України, де част�

ка користувачів збільшилася з 75%

до 81% населення. Окрім цього,

найбільше зростання продовжує

демонструвати вікова група 50�59

років, рівень якої збільшився впро�

довж 2011 року на 6 процентних

пунктів — до 86%.

За словами Влада Войтовича,

прес�секретаря компанії “МТС

Україна”, ринок мобільного зв’яз�

ку в Україні давно наблизився до

стану насичення: “Сьогодні мо�

більний телефон є майже у кожної

людини. Якщо говорити мовою

цифр, то в січні цього року показ�

ник проникнення мобільного

зв’язку склав 118,2%. Фактично це

означає, що на кожних 100 меш�

канців України припадає 118 sim�

карток, тому що деякі з абонентів з

різних причин користуються дво�

ма, а іноді і трьома sim�картами од�

ночасно”.

З огляду на це, рівень конкурен�

ції в українському телекомі надзви�

чайно високий. “Відчуваючи вели�

кий потенціал телекомунікацій, ін�

вестори досить активно вкладають

свої кошти у цю галузь, тому рівень

конкуренції є дуже високим не

тільки в Україні, а й у всьому сві�

ті,— пояснює Сергій Товстенко�

Забелін, провідний спеціаліст

зв’язків зі ЗМІ компанії “Київ�

стар”.— Загалом розвиток телеко�

мунікацій в усіх регіонах України є

рівномірним. При цьому, якщо у

сегменті фіксованого зв’язку та Ін�

тернету завжди мали перевагу ве�

ликі міста, то особливість мобіль�

ного зв’язку у тому, що він однако�

во доступний як у містах�мільйон�

никах, так і у малих селах. Також

варто зазначити, що насичення по�

слугами голосової мобільної теле�

фонії вже відбулося, тому всі світо�

ві експерти відзначають неймовір�

но високий потенціал застосуван�

ня телекомунікаційних технологій

у майбутньому”.

Вартість зв’язку

У 2011 році українці витрачали на

мобільний зв’язок менше коштів,

що підтверджує дослідження GfK

Ukraine. На кінець року в середньо�

му абоненти витрачали 42 гривні на

місяць, що на 3 грн менше за показ�

ник четвертого кварталу 2010 року.

Таке падіння зумовлене зниженням

середньомісячних витрат вікових

груп 30�39 та 40�49 років до 45 грн та

47 грн відповідно, які у 2010 році в

середньому витрачали найбільше

серед усіх — 51 грн/міс.

Середній місячний платіж або�

нента за послуги мобільного зв’язку

з діапазону 30�35 грн поступово пе�

реміщується до діапазону 36�50 грн,

та все ж найбільш поширеною су�

мою поповнення залишається 30�35

грн на місяць. Водночас частина

абонентів, які щомісячно витрачали

цю суму протягом 2011 року, знизи�

лась з 51% до 46%. Втім удвічі збіль�

шилась кількість абонентів, які ви�

трачають 36�50 грн — як за рахунок

тих, хто раніше витрачав більше 50

грн, так і за рахунок тих, хто раніше

поповнював свій мобільний рахунок

на суму меншу за 36 грн.

“Незважаючи на те, що ринок мо�

більного зв’язку України — це ринок

передоплати, а контрактним типом

підключення користуються менше

3% абонентів, все одно українці

звикли щомісяця сплачувати за по�

слуги мобільного зв’язку певну фік�

совану суму”,— коментує Надія Та�

расенко, керівник відділу дослі�

дження телекомринку GfK Ukraine.

30�35 грн є найбільш популярним

діапазоном поповнення для абонен�

тів операторів МТС та life:), що під�

тверджується 66% і 58% абонентів

відповідно. Щодо оператора “Київ�

стар”, то 42% його абонентів щомі�

сячно витрачають суму в межах 36�

50 грн, при цьому 30�35 грн — лише

31% абонентів.

“Середній відтік (кількість або�

нентів, які відключаються) у опера�

торів зараз складає приблизно 30%

на рік. Це означає, що майже міль�

йон абонентів щомісяця хоча б раз

вирішує користуватися послугами

іншого оператора. Це клієнти, які

найбільш чутливі навіть до міні�

мальних змін цін”,— зауважує Влад

Войтович.

“Користувачами телекомуніка�

ційних послуг є майже всі дієздатні

мешканці України, тому профіль

споживчої поведінки суттєво різ�

ниться. Якщо брати діаметрально

протилежні групи, то є абоненти,

які найперше цінують високу якість

зв’язку і є постійними прихильни�

ками мобільного оператора упро�

довж багатьох років, а є й такі, хто

дуже чутливий до ціни та змінює

операторів по кілька разів на рік.

При цьому певна категорія абонен�

тів користується одночасно не од�

нією, а двома чи навіть трьома sim�

картами”,— додає Сергій Товстен�

ко�Забелін.

Майбутнє 
телекомунікаційних послуг

На думку Влада Войтовича, по�

тенціал ринку голосових послуг

майже вичерпаний: “Наш абонент

сьогодні “виговорює” в середньому

500�600 хвилин на місяць, що є аб�

солютним рекордом для України.

Це природний обсяг споживання,

який відповідає потребам людини в

розмовах і який навряд чи сильно

зміниться в майбутньому. В той же

час, ринок вперед рухає не “голос”,

а додаткові послуги, такі як переда�

ча даних контенту, які сьогодні є чи

не основним фактором зростання

телекомринку не тільки в Україні, а

й в усьому світі. Але потенціал зрос�

тання абонентських баз ще є,— про�

довжує фахівець.— Насамперед за�

вдяки новим технологіям, таким як

M2M (Machine To Machine), коли

sim�карти забезпечують можливість

обміну даними між різними при�

строями (наприклад, лічильники

води, газу, різноманітні датчики) без

участі людини”.

Окрім уже згаданої технології

M2M, експерти очікують, що зміни

в українському законодавстві ство�

рять умови для розвитку сервісів

безконтактних платежів на базі тех�

нології NFC (Near Field

Communication). Ця технологія ці�

кава тим, що з її допомогою можна

в перспективі запустити послуги,

які дозволяють використовувати са�

ме мобільний телефон в якості га�

манця, що дійсно зручно для або�

нентів.

Сфера телекомунікацій, за спос�

тереженнями Сергія Товстенко�За�

беліна, розвивається надзвичайно

швидко. “Якщо раніше мова йшла

лише про підключення до мобільно�

го зв’язку окремих людей, то у най�

ближчому майбутньому до мобіль�

них мереж може бути підключений

будь�який побутовий прилад, яким

людина керуватиме дистанційно. На

жаль, в Україні при великому потен�

ційному попиті на нові телекомуні�

каційні послуги, відбувається поміт�

не гальмування їх розвитку. Так, до�

сі не відбувся конкурс на ліцензії

третього покоління зв’язку — 3G, в

той час як у світі вже будуються ме�

режі 4G (LTE). Аналогічна ситуація

складається й з ліцензіями на IPTV.

На основі швидкісної передачі да�

них, за умови застосування нових

технологічних стандартів, може роз�

виватися широкий спектр нових по�

слуг. Це і відео�дзвінки, і потокове

відео на мобільному пристрої, різні

системи контролю тощо”,— підсу�

мовує експерт
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ПОНЕДІЛОК КВІТЕНЬ23
ТТРРКК  ККииїївв

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

Тижневик
13.20, 23.45 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.45, 1.35 СТН
15.10, 23.20, 2.00, 5.25

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"
19.30, 1.10 Столиця
21.25 Гаряча лінія "102"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.15 Спорт
6.20 Православний календар
6.25, 23.50 Експерт на зв'язку
6.45 М/ф
6.55 Невідоме від відомих
7.20 Країна online
7.25 Господар в домі
7.30 Ера бізнесу
7.35 Глас народу
7.40 Тема дня
8.15 Корисні поради
8.30, 0.15 Скарбничка
9.00 Підсумки тижня
9.35 Точка зору

10.05 Шеф6кухар
11.00 Поки батьки сплять
11.30 Театральні сезони
12.10, 15.15, 18.40, 21.30

Діловий світ
12.20 Х/ф "Справи

сердечні"
13.50 Футбол. Кубок світу6

2014. Щоденник ФІФА
14.20 Право на захист
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.20 Euronews
16.05 Контрольна робота
16.35 Секрети успіху
17.05 Х/ф "Четвертий"
19.00 Смішний і найсмішніший
19.25 After Live
19.45 Зірки гумору
20.35 Сільрада
20.50 Про виплати компенсацій

вкладникам Ощадбанку
СРСР

20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс6мінус

21.35 Світ спорту
21.55 Театр "Компот" 

і А. Данилко
22.20 Весняний жарт з...
22.55 "Трійка", "Кено", "Секунда

успіху"
23.00 Пiдсумки
23.25 Від першої особи

11++11
6.05 ТСН
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 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"  
11.50 Шість кадрів
12.25 Зніміть це негайно
13.20 Абсолютне 

перевтілення63
14.15 Давай одружимося!
16.10 Говоримо і показуємо
17.05 Сімейні мелодрами62
18.00 ТСН. Особливе
18.35 Не бреши мені63
19.30 ТСН
20.15 Принц бажає

познайомитися
21.30 Х/ф "Правдива

брехня"  
0.20 Вечірній Ургант
0.45 ТСН
1.00 Т/с "Закон 

і порядок%3"  
2.00 Х/ф "Природжені

вбивці"
3.55 Т/с "Закон 

і порядок%3"  
4.40 Говоримо і показуємо

ІІННТТЕЕРР
5.35 Д/с "Дикі і небезпечні"
7.00 Новини
7.10 З новим ранком
7.30 Спорт у Подробицях
7.35 З новим ранком
8.00 Новини
8.10 З новим ранком
8.30 Новини
8.35 З новим ранком
9.00 Новини
9.10 Х/ф "На роздоріжжі"
11.10 Т/с "Маршрут

милосердя"
12.00 Новини
12.15 Слідство вели...
14.15 Х/ф "8 перших

побачень"  
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка"
19.05 Серце підкаже

20.00 Подробиці
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с "Одного разу в

Ростові"
22.25 Т/с "СБУ.

Спецоперація"
0.40 Д/ф "Клички"
2.35 Д/ф "2012. Дакар"
3.25 Д/ф "Чорна магія"
4.15 Міста підземного світу

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%4"  
11.00 Т/с "Мент в законі%5"  
12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Зрадник"  
13.50 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 Говорить Україна
20.00 Т/с "Катіна Любов"  
21.00 Т/с "Слід"  
22.00 Х/ф "Ультиматум

Борна"  
0.00 Т/с "Травма"  
0.50 Х/ф "Грошовий поїзд"  
2.25 Т/с "30 потрясінь%4"  
3.05 Щиросердне визнання
3.30 Події
3.45 Події. Спорт
3.50 Критична точка
4.30 Нехай говорять
5.20 Т/с "30 потрясінь%4"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.10 Т/с "Вероніка Марс"  
5.50, 6.35 Kids' Time
5.55 М/с "Фікс і Фоксі"  
6.40, 7.05, 7.40, 8.40 Підйом!
6.45 М/с "Губка Боб Квадратні

Штани"  
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Кенгуру Джек"  
10.50 Т/с "Татусеві доньки"  
14.00 М/с "Бетмен"  
14.30 М/с "Аладдін"  
14.55 М/с "Губка Боб

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

вродливою"               
17.55 Т/с "Вороніни"  

19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Піраньї
20.00 Т/с "Геймери"  
21.00 Т/с "Вороніни"  
22.00 Аферисти
23.10 Парад порад
0.15 Репортер
0.30 Спортрепортер
0.55 Т/с "Пліткарка"  
1.40 Т/с "Врятувати Грейс"  
2.25–5.05 Зона ночі

ІІССTTVV
5.30 Служба розшуку дітей
5.40 Свiтанок
6.25 Ділові факти
6.35 Спорт
6.40 Т/с "Леся + Рома"
7.10 Анекдоти по6українськи
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Анекдоти по6українськи
9.40 Х/ф "Токійський

розклад"
11.45 Х/ф "Бій з тінню%3.

Останній раунд"
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Бій з тінню%3.

Останній раунд"
14.50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.00 Т/с "Забійна сила"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Чорні вовки"
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Свобода слова
1.00 Спорт
1.10 Надзвичайні новини
2.05 Про цiкаве
2.25 Факти
2.55 Свобода слова
4.40 Свiтанок

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.20, 13.05 М/ф
6.30 Ф6стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Капітанські діти"  
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Т/с "Чотири танкісти 

і собака"  
14.00 Будь в курсі!
14.30 Невідома планета
15.00 Соціальний пульс
15.15 Еко й інші слони

Амбоселі
16.00 Країна порад

17.00 Алло, лікарю!
17.50 Лінія поведінки
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.00 Т/с "Капітанські діти"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.35 Незаймана планета
22.40 Х/ф "Гранатовий

браслет"  
0.20 Чорнобиль. Два кольори

часу
1.10 Соціальний пульс
1.40 Лінія поведінки
2.05 Еко й інші слони Амбоселі
2.35 Х/ф "Клуб

самовбивць"  
4.10 Невідома планета
4.35 Країна порад
5.20 Диваки

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 Легенди бандитської

Одеси
6.30 Друга смуга
6.35 Х/ф "Місце вбивці

вакантне..."
8.30 Правда життя
9.00 Д/с "Православні святі"

10.00 Т/с "C.S.I. Нью%Йорк"

12.00 Х/ф "Солдат Іван
Бровкін"  

13.55 Х/ф "Російський
бізнес%2"

15.45 Т/с "Єрмак"
16.45 Х/ф "Битва за

Москву", с. 1  
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"
0.30 Х/ф "Напролом"  
2.25 Свiдок
2.55 Речовий доказ
3.40 Агенти впливу
4.10 Свiдок
4.40 Уроки тітоньки Сови
5.25 Правда життя

ССТТББ
5.15 Нез'ясовно, але факт
5.55 Танцюють всі! Повернення

героїв
8.55 Неймовірна правда про

зірок
9.55 Х/ф "Терміново,

шукаю чоловіка"  
12.00 Х/ф "Психопатка"
14.35 Екстрасенси ведуть

розслідування
15.40 Битва екстрасенсів. Війна

титанів
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда про

зірок
19.30 Екстрасенси ведуть

розслідування
20.35 КУБ62
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 "Чисте небо"  
4.10 Нічний ефір

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

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Т/с "Два кольори

пристрасті"
13.20 Кримінальні хроніки
14.00 Інші новини
14.15 Зрозуміти. Пробачити

15.00 Новини
15.15 Поле чудес
16.10 Право на захист
17.05 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
0.15 Познер
1.15 Нічні новини
1.35 Нехай говорять
2.30 Кримінальні хроніки
3.00 Т/с "Два кольори

пристрасті"
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 Серп проти свастики.

Сутичка гігантів
23.25 Т/с "Колір полум'я"
0.20 Т/с "Кулагін і

партнери"
0.50 Профілактика
1.00 Вісті +
1.20 Профілактика
2.10 Вісті.ru
2.25 Х/ф "Вам телеграма"
3.35 Вісті. Спорт
4.05 Т/с "Єфросинія%2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ
4.55 НТВ вранці
7.40 Т/с "Взяти Тарантіну"
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"
19.40 Говоримо і показуємо
20.30 Т/с "Дільничний"
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
4.25 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
9.40 Чортиці в спідницях

10.10 Т/с "Всі жінки –
відьми"  

11.05 Т/с "Баффі –
винищувач
вампірів"  

11.55 Т/с "H2O. Просто
додай води"  

12.25 Твою маму!
12.50 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!
16.40 Т/с "Універ"  
18.35 БарДак
19.00 Богиня шопінгу
19.30 Одна за всіх
19.55 Т/с "Деффчонки"  
20.25 Т/с "Універ"  
22.20 Т/с "Реальні хлопці"  

23.20 Будинок62
0.15 Дурнєв + 1
0.45 На добраніч, мужики
1.35 Т/с "Реальні хлопці"  
2.25 БарДак
2.50 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
9.10 Халі6галі
9.55 Ще не вечір

10.55 Т/с "Подарунок долі"
17.45 КВК
21.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
23.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
0.00 Х/ф "Щасливий

кінець"
1.30 Нічне життя
3.30 Мобільні розваги
3.45 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний футбол"  
6.30–7.30 М/с "Бен 10"  
8.00 Д/с "Кремль 9"
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.40 12.55 Т/с "Втеча"
14.00 Т/с "Лісник"  
16.00 Т/с "Солдати%10"  
18.00 Ульотне відео по6

російськи
19.00 Т/с "Лісник"  
21.00 Новини 2+2
21.20 Проспорт
21.25 Х/ф "Темний ангел"  
23.20 Проспорт
23.25 Х/ф "Термінатор%2"  
2.15 Т/с "На краю Всесвіту"  

ССІІТТІІ

7.00, 12.00, 15.40, 17.05,
19.00–19.40, 21.50
М/ф

8.00, 21.00 Маски6шоу
9.00 Екстремальний ремонт
9.55 СІТІ6терапія

10.20 Р. Рамзі. Жахи на кухні
11.10 Звана вечеря
12.50 Велика ферма
13.10, 22.50 Т/с "Загадки

Мердока"
14.05 Найкумедніші моменти

життя
14.55, 18.10 Хіт6парад дикої

природи
16.00, 19.55 Єралаш
23.45 Ніч СІТІ

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 19 — 25 квітня“Морський бій”

На створення
фантастично ї
стріч и інема-
то рафістів на-
дихн ла одной-
менна ра ом-
панії Hasbro, а її
режисером та
п р о дю с е р о м
став творець
бойови а “Хен-
о ” Пітер Бер .
Картина розповідає про нерівн битв флот землян з арма-
дою ораблів невідомо о походження, я і висадилися в о е-
ані. Сміливій оманді (Тейлор Кітч, Ліам Нісон, Джесс Пле-
монс) доведеться протистояти приб льцям їх пра ненні
захопити планет .

“Риба моєї мрії”
Р о м а н -

тична о-
медія опо-
відає про
д о т о р а
Альфреда
Д ж о н с а
(Юен Ма -
Гре ор) з
Л о н д о н -
с ь о о
Центр ри-
бальства ,

я ий отрим є від таємничо о шейха дивн пропозицію: про-
водити в Йемені спортивні зма ання з лов лосося. Він від-
мовляється від абс рдно о прое т , проте британсь і полі-
ти и вбачають в та ій справі можливість відволі ти ромад-
сь ість від важливіших проблем, я -то: війна в Іра , і втя -
ють до тора в свою політичн р .

“Побачення”
Р о с і й -

сь ий варі-
ант амери-
ансь ої о-
медії 1987
ро “Поба-
чення наос-
ліп” з Брю-
сом Уіллі-
сом та Кім
Б е с с і н -
джер. Мо-
лодий не-
одр жений Діма (Володимир Кристовсь ий) на прохання
сестри запрош є на побачення її чарівн подр Ганн .
Здавалося б, що може б ти по ано о в побаченні наосліп?
Але є одне “але”: Ганні не можна пити... зовсім!!! Іна ше дів-
чина повністю втрачає онтроль. Пара елихів шампансь о-
о перетворюють звичайн з стріч на е стремальн і сміш-
н при од ...

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 

РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ

19 квітня(четвер) — 19.00 “Як

важливо бути серйозним”, легко�

важна комедія для серйозних лю�

дей, 3 години

19 квітня (четвер) — 20.00 Нова

сцена — “Жирна свиня”, 1 година

40 хвилин

20 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Сто

п’ята сторінка про кохання”, 2 го�

дини 45 хвилин

20 квітня (п’ятниця) — 20.00 Нова

сцена — “Під дахом”, “Шлюби

укладаються на небесах”, 1 година

20 хвилин

20 квітня (п’ятниця) — 20.00 Нова

сцена — прем’єра “Скажена кров”,

1 година 30 хвилин

21 квітня (субота) — 18.00 Нова

сцена — “Прощальне танго”, трагі�

комедія, 2 години 30 хвилин

21 квітня (субота) — 19.00 “Шко�

ла скандалу”, комедія, 3 години

21 квітня (субота) — 20.00 Сцена

“Під дахом” — “JULIA@ROMEO. com

(Norway. Today)”, 1 година 20 хвилин

22 квітня (неділя) — 18.00 Нова

сцена — “1001 пристрасть, або

Дрібниці життя”, трагікомедія, 

1 година 30 хвилин

22 квітня (неділя) — 19.00 “Запо�

віт цнотливого баболюба”, коме�

дія, 2 години 30 хвилин

22 квітня (неділя) — 20.00 Сцена

“Під дахом” — “Edith Piaf: життя в

рожевому світлі”, 1 година 20 хви�

лин

23 квітня (понеділок) — 19.00 “За�

надто щасливий батько”, комедія,

2 години 30 хвилин

23 квітня (понеділок) — 20.00 Но�

ва сцена —”Янголятко, або Сексу�

альні неврози наших батьків”, 1 го�

дина 50 хвилин

24 квітня (вівторок) — 20.00 Нова

сцена —”Справжній чоловік на по�

чатку тисячоліття... “, 1 година 30

хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ

ІВАНА ФРАНКА
19 квітня (четвер) — 19.00 “Урус�

Шайтан”, байки про Сірка, Ігор

Афанасьєв

20 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Едіт

Піаф. Життя в кредит”, мюзикл,

Юрій Рибчинський, Вікторія Васа�

латій

21 квітня (субота) — 16.00 “Сара

Бернар — наперекір усьому”, мо�

нодрама, Збігнєв Хшановський,

Лариса Кадирова, театр у фойє

21 квітня (субота) — 19.00 “Назар

Стодоля”, лицарська балада, Тарас

Шевченко

22 квітня (неділя) — 16.00 “На�

тусь”, драма, Володимир Винни�

ченко, театр у фойє

22 квітня (неділя) — 19.00 “Грек

Зорба”, театральний роман, Нікос

Казандзакіс

24 квітня (вівторок) — 19.00 “Весіл�

ля Фігаро”, П’єр�Огюстен Бомарше

25 квітня (середа) — 19.00 “Гімн

демократичної молоді”, трагікоме�

дія, Сергій Жадан

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 

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

Кампф, або Шкарпетки в кавни�

ку”, 2 години 40 хвилин

20 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Гос�

ті грядуть опівночі”, 2 години 45

хвилин

20 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Ва�

ся повинен подзвонити”, 3 години

21 квітня (субота) — 15.00 “Мо�

ре... Ніч... Свічки...”, Малий зал, 

1 година 50 хвилин

21 квітня (субота) — 19.00 “Вася

повинен подзвонити”, 3 години

22 квітня (неділя) — 15.00 “Три

сестри”, Малий зал, 2 години 40

хвилин

19 — 25 квітня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
МОРСЬКИЙ БІЙ NEW VISION IFF

ВОРОН ШПИГУН

АНШЛАГ, КЛАСІК
ФАУСТ ОСТАННІЙ ЗАПОВІТ НОБЕЛЯ

РИБА МОЄЇ МРІЇ НЕЗАВЕРШЕНИЙ РОМАН

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
СМЕРТЬ СУПЕРГЕРОЯ

Фестиваль короткометражних фільмів «SHORTS ATTACK!»

ТЕ, ЩО ЇЇ ЗАВОДИТЬ

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

19 — 25 квітня

МОРСЬКИЙ БІЙ

............10.00, 12.20, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 20.00, 22.20

ПРОЕКТ Х. ДОРВАЛИСЬ<ВІДІРВАЛИСЬ ..21.20, 23.00

ВОРОН ........................................................10.00, 11.50, 18.40

МАЧО І БОТАН ....................................................19.10, 20.30

ОГОЛЕНА СПОКУСА ........................................10.00, 13.50

ЖІНКА У ЧОРНОМУ ......................................................15.40

АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ ........................................22.40

ШПИГУН ............................................................................17.20

ЛОРАКС У ФОРМАТІ 3D................................................11.50

РИБА МОЄЇ МРІЇ ..........................10.00, 14.00, 19.30, 21.30

ПАСТКА ДЛЯ НАРЕЧЕНОЇ ..........................................17.50

ШАПІТО<ШОУ. ДРУЖБА ..................................12.00, 16.00

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

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

Бронювання квитків: 515�87�81

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на вітень 2012 р.

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

18 середа
19 четвер

НІЧ КОХАННЯ за п'єсою Степана
Васильчен а "Не співайте, півні,
не вменшайте ночі"

20 п'ятниця
ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П. водевіль-
модерн за п"єсою Олени Пчіл и "С жена —
не о жена"

20 п'ятниця
КАМІННА ЗАЛА Roland Schimmelpfennig
Роланд Шіммельпфенніґ PUSH UP 1-3 ПІД
ТИСКОМ 1-3

21 с бота Ві тор Мереж о КАВКАЗЬКА РУЛЕТКА
драматичні танці

22 неділя КАМІННА ЗАЛА Кен Людви
ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії

24 вівторо

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є " ГДЄ
ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а
з піснями, танцями та цимісом за
мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

25 середа
КАМІННА ЗАЛА Арт р Шніцлер
ФАТАЛЬНИЙ ФЛІРТ або ЗАБАВКИ
вистава на 2 дії

26 четвер Семен Злотні ов ТРИПТИХ ДЛЯ ДВОХ
розд ми з привод …

27
п'ятниця

Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ фран-
ц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

28 с бота
29 неділя

Панас Са са ансь ий
ШАНТРАПА жарт на 1 дію

30
понеділо

КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ"
пісенний роз ляй
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Спортивні новини

Стрільба з лука. Вітчизняні лучники вдало 
розпочали змагання на Кубку світу
В Шанхаї (Китай) відб вся етап К б а світ зі стрільби з л а.
На др сходин п’єдестал в індивід альних зма аннях піднявся
раїнець Дмитро Грачов, я ий пост пився лише амери анцю Бреді

Еллісо , “бронза” — Чен Ч Сяна з Малайзії.
Та ож вітчизняна оманда с ладі Дмитра Грачова, Мар іяна Іваш-
а та Ві тора Р бана здоб ла бронзові медалі, ви равши з рах н ом
221-217 представни ів Кореї. Чемпіоном стала оманда США, “сріб-
ло” — представни ів Франції. За алом в зма аннях взяли часть 299
часни ів з 51 раїни світ

Стрибки на батуті. Національна збірна 
виборола 7 нагород на чемпіонаті Європи 
зі стрибків на батуті
В Сан т-Петерб рзі (Росія) завершився чемпіонат Європи зі стриб-
ів на бат ті. В омандних зма аннях раїнсь і спортсмени завоюва-
ли “срібло” та “бронз ”. Володар ами срібної на ороди стали юніор и
Анна Тарновсь а, Анастасія Мирзіна, Аліна Т ачова та Надія Лобач.
“Бронза” ж дорослої оманди с ладі Наталії Мос віної, Марини Кій-
о, Юлії Домчевсь ої та Олени Сіванеч. В індивід альних зма аннях се-
ред дорослих третє місце отримав Юрій Ні ітін. У зма аннях серед мо-
лоді володар ою золотої на ороди стала Валентина Ляховсь а, брон-
зова медаль т т дісталась Діані Ключни . В юніорсь ом с ладі теж не
обійшлось без індивід альної на ороди, володар ою “бронзи” стала
Анна Тарновсь а. Ще одне третє місце вибороли юніор и з а робатич-
них стриб ів, володар ами цієї на ороди стали Олена Орлова, Р сла-
на Петрен о, Надія Ільїна та Катерина Баєва. За алом зма аннях
взяли часть 320 спортсменів з 36 раїн світ

Стрибки у воду. Українські спортсмени здобули
дві медалі на етапі Світової серії
З передостанньо о етап Світової серії зі стриб ів вод , що прохо-

див Мос ві, раїнсь а збірна повертається з двома на ородами.
“Срібло” в а тив нашої оманди принесла Юлія Про опч стриб ах
з 10-метрової виш и, набравши с мі 358,65 бала. Ця на орода до-
зволила раїнці піднятись на четверт сходин рейтин Світової се-
рії. З рез льтатом 391,00 оч а чемпіон ою цій дисципліні стала Чен
Р олінь з Китаю, на третій сходинці розмістилась її оле а по оман-
ді — Х Ядань (353,20).
Бронзові на ороди синхронних стриб ах з 3-метрово о трамплін

завоювали Оле сандр Горш овозов — Оле Колодій (412,50). Саме
цей д ет наразі ділить перший рядо рейтин Світової серії з ще од-
ними раїнцями — бронзовими призерами пе інсь ої Олімпіади Іл-
лею Квашою — Оле сієм При оровим. Перемо т т здоб ли росіяни
Єв єній К знєцов — Ілля Захаров (452,40), др ими стали представ-
ни и США: Крістіан Іпсен — Трой Дюмей (417,15)

Початком змагань у столиці стало

жеребкування шкільних футболь�

них команд, за підсумками якого

було визначено 251 колектив. З 24

березня по 2 квітня нинішнього ро�

ку в усіх районах Києва відбувся І

етап Національного Кубка. Коман�

ди загальноосвітніх навчальних за�

кладів виборювали право представ�

ляти свій район на міських змаган�

нях. Переможців та призерів район�

ного етапу Національного Кубка

шкільного футболу “Євро — 2012”

було нагороджено медалями та гра�

мотами, а футбольні команди — пе�

реможниці отримали спортивні

кубки та путівки на міські змагання.

9 квітня у приміщенні Федерації

футболу міста Києва відбулося же�

ребкування команд — учасниць

міського етапу турніру (по одній від

кожного району). З 10 по 13 квітня

на футбольних полях дитячо�

юнацької спортивної школи № 15

Голосіївського району та футболь�

ної школи “Динамо” пройшли зма�

гання за Футбольний Кубок Києва

між командами — учасницями місь�

кого етапу.

Так, пройшовши крізь сито від�

бору, 10 найсильніших шкільних

команд столиці повинні були ви�

значити найкращу на легендарно�

му для всіх киян стадіоні “Динамо”

ім. Валерія Лобановського. Про це,

зокрема, наголосив і голова Київ�

ської міської державної адміністра�

ції Олександр Попов: “На цій фут�

больній арені грали кумири міль�

йонів: Валерій Лобановський, Олег

Блохін, Андрій Шевченко. Сього�

дні ви маєте можливість ще на крок

наблизитись до своєї мети. Споді�

ваюсь, що у фіналі, який відбудеть�

ся на головному стадіоні Євро�2012

НСК “Олімпійський”, ви зможете

підняти прапор вашого рідного

міста Києва на найвищу висоту”.

Також для всіх присутніх стали

приємними вітання від колишнього

гравця київського “Динамо” Воло�

димира Мунтяна: “Дивлячись на

учасників сьогоднішнього футболь�

ного свята, переді мною промайнула

уся моя спортивна кар’єра. Хотів би

наголосити, що більшість найви�

значніших постатей у вітчизняному

футболі розпочинали свій шлях саме

на київських майданчиках. Повірте,

вам є чим пишатися, бажаю вам гід�

но представляти столицю на змаган�

нях будь�якого рівня. Впевнений,

що на п’єдестал підніметься хтось із

вас”

Температура +13°С

Атм. тиск 735 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +17°С

Атм. тиск 733 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +13°С

Атм. тиск 733 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 19 квітня 2012 року

ОВНИ, живіть т т і зараз, п рхаючи вільним птахом, і робіть те,
що до д ші, онцентрація на власній персоні є резонною, сприяє
самоствердженню, а тивізації поп лярності. Ува а ар’єристам: не
мозольте очі начальств , бо для ньо о сьо одні ви — я червона
мантія для би а.
ТЕЛЬЦІ, доля за ли ає терміново ви онати незавершені діла,

підтя ти хвости, ріпити сімейні, фахові тили. Бажано ни ати
п блічності, тоді прод тивність праці б де на ма сим мі й прине-
се спішні плоди.
БЛИЗНЯТА, ви сяєте еротизмом, приваблюючи протилежн

стать, бажано ще й для повно о “марафет ” оновити по моді ар-
дероб, стильно прибратися, відвідати салон раси. Я що не тер-
питься зробити сміливий стрибо завтра, при альм йте й зробіть
па з , бо дихання для рив а не вистачить і п стите з поля зор
важливі пра тичні моменти, я і в рай потрібні для оре ції майб т-
ньо о.
РАКИ, аби не вс очити в халеп на роботі, бережіть фаховий

імідж я зіницю о а, не прово йте шефа на аверзи, старанно до-
трим йтеся сл жбової с бординації, з пова ою ставтеся до оле .
Д же важливо визначитися (присл хайтеся до вн трішньо о оло-
с !) чи повністю ви реаліз єтеся я творча особистість на сл жбі,
бо від цьо о залежить ар’єрне майб тнє.
ЛЕВИ, ваші енер етичні джерела фонтан ють, проте слід дозо-

вано вип с ати потенціал дов ілля, не идатися в бій, бо можете
перевтомитися і зазнати фіас о. Постарайтеся триматися на до-
ся н тих раніш вершинах, не вст пайте в с переч и, бо нині вам
властива неаде ватна реа ція на них, можливі не аразди, поро-
джені таємною ідеоло ічною ворожнечею з им-неб дь.
У ДІВ день психоло ічної “реін арнації”, ви орінюйте заячий д х,

позб вайтеся залежності, нещирості, це серйозні недолі и, що є
я орем д ховної еволюції. Чесно признайтеся собі в доп щених
промахах, недос оналостях і налашт йтеся на бойовий енер ійний
лад, аби д шевно переродитися, нині сміливість мед п’є, а страх
сльози ллє!
ТЕРЕЗИ, шлюбне с дно має ардинально змінити рс, том

поставте інтереси бла овірних на чільне місце. Це бла ородні со-
юзни и і підстав с мніватися в їхній нещирості чи зрадливості вас
немає. Поб дьте на самоті, все зважте, розберіться з проблема-
ми, бо р хатися далі в одній пряжці без аналіз помило мин ло-
о є самовбивством.
СКОРПІОНИ, я що обридла робота і не терпиться її змінити,

оберіть темп: тихіше їдеш — далі б деш. Роз ребіть завали на
сл жбі, з оле ами та начальством з одьте всі непороз міння, а
вдома ви онайте всі по ладені на вас обов’яз и. Тоді на шлях
перспе тивних зад мів шлаґба м підніметься і здоров’я поліп-
шиться.
СТРІЛЬЦІ, я що ви р хаєтеся в режимі “автопілот ” по розва-

жальних життєвих ма істралях, це нормально. А тивний відпочи-
но , інтимні пестощі ріплять здоров’я, люблені заняття підні-
м ть творчий тон с, тіль и не захоплюйтеся п блічними вист па-
ми, бо це відніме ба ато цілющих доро оцінних сил. Збері айте
вірність подр жжю, ваші с п тни и та і чарівні, що про ращих не-
має сенс й мріяти!
КОЗОРОГИ, ритми неба сприяють енер ійній цілеспрямованій

діяльності в рідних стінах. Проте ент зіазм домочадців імп льсив-
но-непро нозований (сплес и завзяття асяться лінь ами), том
візьміть ермо сімейно о правління в свої р и і проявіть хист ор-
анізатора, де саботажни ам немає місця. Я що на сл жбі ви фа-
хівець висо о о лас , шановані начальством, боятися майб тньо-
о не слід. Б дьте впевнені в своїх силах та можливостях!
ВОДОЛІЇ, спіл йтеся чіт о і ясно, не нап с аючи т ман , нині

зав’яз вати тривалі стос н и з людьми не варто, сенс том не
б де. Я що маєте намір розірвати давні онта ти (то си нал вичер-
паних взаємин), можна привселюдно заявити про своє рішення.
Хоча доля велить (до жовтня) терпляче співісн вати з людьми, я і
вам еть не імпон ють.
РИБИ, роші манять медовим алачем, втім, я що надійд ть ці-

аві ділові пропозиції, не поспішайте за них хапатися, ваше “та ”
має визріти трохи пізніше, ос іль и нині ви не володієте всією пов-
нотою інформації і можете доп ститися помил и. За алом на щед-
рість оточення для вас (до жовтня) небесами на ладено “вето” —
отримаєте тіль и те, що засл жили. І не звин вач йте ні о о в
с нарості та не заздріть тим, хто роз ош є

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 9  К В І Т Н Я

ранок день вечір

У столиці відбувся фінал 
Національного Кубка шкільного
футболу "Євро — 2012"
У змаганнях взяли участь 10 найкращих команд з усіх районів міста

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Нещодавно в різних точ ах світ прой-
шли престижні т рніри з танцювально о
спорт , в я их брали часть най ращі
вітчизняні танцюристи. Зо рема в Мос-
ві відб вся К бо Світ (Дорослі, 10
танців), де спортсмени з Южно раїн-
сь а Оле сандр Савчен о — Ганна Побе-
режни посіли 13 місце з 23 пар. У т р-
нірі брали часть представни и з 23
раїн. Та ож на цих зма аннях непо а-
ний рез льтат по азала пара Cер ій
Ч й ов — Валентина Ч й ова (м. Дніп-
ропетровсь ), я і стали шостими серед
19 пар Сеньорах ІІІ (стандарт).

Також в рамках 12 Міжнародного конкурсу “Тропі�

кана Кап”, що відбувся в місті Миколайки (Польща),

вдало виступили члени збірної України з танцюваль�

ного спорту в змаганнях міжнародного рейтингу серед

дорослих (латина). З 50 пар (11 країн) у наших спортс�

менів були такі результати: 2 місце — Артем Лазарев —

Катерина Ісакович (м. Сімферополь), 4 місце (фі�

нал) — Олександр Ребров — Юлія Стешенко (м. Хар�

ків), 9 місце — Дмитро Росенко — Наталія Гранько 

(м. Полтава).

Порадували вітчизняних вболівальників професіо�

нали з латиноамериканської програми, які брали

участь у турнірі WDSF PD Open Latin, що відбувся у

французькому Межеві. Зокрема пара Максим Літюш�

кін — Катерина Йовик (м. Ялта) посіла шосте місце у

загальному заліку.

Голова виконкому ВГО “Всеукраїнська федерація

танцювального спорту” Галина Самуйленко проко�

ментувала “Хрещатику” виступи вітчизняних танцю�

ристів: “Сьогодні наші спортсмени все частіше з’яв�

ляються на міжнародних танцювальних аренах. При�

ємно бачити, що наші зусилля дають позитивні ре�

зультати і українські пари дедалі частіше піднімаються

на п’єдестали пошани. Вірю, що невдовзі про наших

танцюристів говоритимуть у всьому світі, і наша орга�

нізація зробить усе можливе для цього”
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Цей день в історії 19 квітня

1563 — В Мос ві почала пра-
цювати др арня Івана Федоро-
вича
1783 — У азом Катерини II

Крим приєднаний до Росії
1850 — Ан лія і США підписа-

ли до овір про спільне б дівниц-
тво Панамсь о о анал (пізніше
США вирішили б д вати анал
самот ж и)
1928 — завершено видання

першо о О сфордсь о о словни-
а ан лійсь ої мови
1967 — члени р пи "Бітлз"

підписали онтра т, я им вони
зобов'яз валися не залишати
р п протя ом десяти ро ів.
1971 — СPСР зап стив перш
світі осмічн станцію "Салют-1"
2000 — Центральній Р м нії

від рите найбільше в Європі ро-
довище золота

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

Вчора на иївсь ом стадіоні “Динамо” імені Валерія
Лобановсь о о відб вся фінал Національно о К б а
ш ільно о ф тбол “Євро — 2012”. Цей т рнір став ч -
довою на одою для всіх чнів випроб вати свою
вправність рі мільйонів, захистити честь сво о рід-
но о міста на ф тбольном полі і, щонай оловніше, от-
римати винят ов можливість зі рати вирішальний
матч зма ань на НСК “Олімпійсь ий” — арені майб т-
ньо о фінал Євро-2012. На від ритті фінал б ли при-
с тні перший заст пни олови Державної сл жби мо-
лоді та спорт У раїни Сер ій Гл щен о, олова КМДА
Оле сандр Попов, олова Федерації ф тбол м. Києва
І ор Кочетов та засл жений тренер У раїни, олишній
равець иївсь о о “Динамо” Володимир М нтян.

Від риття фінал Національно о К б а ш ільно о ф тбол "Євро-2012"
пройшло за свят ової атмосфери
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Українці вдало виступили 
на міжнародних змаганнях 
з танцювального спорту

Пара Дмитро Росен о — Наталія Грань о (м. Полтава) зайняла 9 місце на 12 Міжнародном он рсі
"Тропі ана Кап"
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