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Житло для чорнобильців
Через два місяці 30 родин ліквідаторів аварії на ЧАЕС заселяться 
до власного помешкання

Рік тому Олександр Попов власноруч

заклав перший камінь у фундамент за�

значеного будинку. Вчора ж він оглянув

майже завершену новобудову та кварти�

ри, в частину з яких максимум через два

місяці в’їдуть сім’ї ліквідаторів аварії на

ЧАЕС. “Мені приємно, що компанія�

забудовник пішла назустріч місту, і пер�

ший будинок, який вона будує, вирішує

проблему надання житла чорнобиль�

цям. Тож вже сьогодні, напередодні ро�

ковин трагедії, ми можемо надати 30

сім’ям цієї категорії ордери на кварти�

ри, а вже через два місяці вони зможуть

в’їхати до нових помешкань. Я вдячний

компанії за такий проект, адже термін

будівництва подібного будинку при�

близно 4�5 місяців, та й вартість житла є

приємною і для нашого ринку, і для бю�

джету міста. Що ж до подальшої пер�

спективи, то вже до Дня Незалежності

ще 30 сімей зможуть отримати квартири

у сусідньому будинку”,— зазначив

Олександр Попов.

Голова КМДА нагадав, що на сьогодні

в Україні працюють державні програми,

за якими держава компенсує 30% від вар�

тості житла, та міська програма для вчи�

телів, лікарів тощо, відповідно до якої

місто компенсує ще 20%.

Зазначимо, що зведення комплексу з

шести житлових будинків по вул. Клав�

діївській, розпочалося у квітні минулого

року. Станом на сьогодні у першому по�

будованому будинку проводяться оздоб�

лювальні та внутрішні роботи, триває

оформлення фасаду, а також благоустрій

прилеглої території і прокладання інже�

нерних мереж.

Один з ордерів на квартиру очільник

міськадміністрації вручив особисто, заві�

тавши до нинішнього помешкання сім’ї

Грищенків. Наразі родина проживає у

комунальній квартирі, де у кімнаті розмі�

ром 14 кв. м мешкають чотири людини. У

сім’ї через наслідки Чорнобильської ка�

тастрофи постраждав десятирічний Влад.

Коли хлопчику було трішки більше року,

йому поставили страшний діагноз — гос�

трий лімфобластний лейкоз. Владу дове�

лося пройти два курси хіміотерапії, 10 се�

ансів опромінення та ще 2 роки прийма�

ти підтримуючі ліки. Наразі хвороба від�

ступила, однак шкода здоров’ю малюка

була завдана непоправна.

Новому помешканню родина дуже

зраділа, адже у черзі на житло вони сто�

ять уже 16 років, тож, за словами батька

сімейства Юрія, на такий подарунок

вже навіть не розраховували. “Про те,

що є ордер на квартиру, ми дізналися в

четвер 19 квітня і ось вже майже тиж�

день не можемо прийти до тями від ра�

дості, що нарешті дочекалися нового

помешкання. Спочатку навіть виріши�

ли, що це чийсь не дуже вдалий розі�

граш. Ми вдячні міській владі за нове

житло та ту турботу, що вона проявляє

до дітей, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи”,— зазна�

чає пан Юрій.

Голова КМДА висловив надію, що но�

ва двокімнатна квартира сім’ї сподобає�

ться, та запевнив, що міська влада і нада�

лі забезпечуватиме чорнобильців кварти�

рами

Скандальне будівництво на вулиці
Олеся Гончара заборонено 
Та е рішення вчора прийняв Вищий осподарсь ий
с д У раїни
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Як розповів заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко, кошти у сумі 600

млн грн спрямують на поповнення ста�

тутного фонду комунальних підпри�

ємств. З них 150 млн грн отримає КП

“Київпастранс” для повернення кредиту

КБ “Хрещатик”, інші підприємства за

рахунок цих коштів зможуть сплатити

земельний податок. На ці потреби КК

“Київавтодор” та її структурні підрозділи

отримають 15,5 млн грн, КО “Київзелен�

буд” — 45,6 млн грн, районні зеленбу�

ди — 385,7 млн грн та КП “Київжитло�

експлуатація” — 3,2 млн грн.

“Раніше комунальні підприємства

звільнялись від сплати за землю. Але у

зв’язку з тим, що вони все одно є дота�

ційними, ми вирішили скасувати для

них усі пільги та вирівняти їхній фінан�

совий стан виключно за рахунок дотацій

з бюджету. Це робить відносини з місь�

ким бюджетом абсолютно прозорими та

виключає можливість зловживань за ра�

хунок всіляких пільг”,— наголосив Рус�

лан Крамаренко.

Також він повідомив, що ще 500 млн

грн витратять на капітальні видатки та

вкладення з них. А саме — 325 млн грн

спрямують на капітальні вкладення від�

повідно до Програми соціально�еконо�

мічного розвитку міста на 2012 рік (для

забезпечення подальшого розвитку до�

рожньо�транспортної інфраструктури та

поліпшення транспортного забезпечен�

ня, на будівництво об’єктів водопровід�

но�каналізаційного господарства та по�

дальший розвиток паливно�енергетич�

ного комплексу, на підготовку інфра�

структурних об’єктів столиці до прове�

дення в Києві Євро�2012).

Окрім цього, 104,3 млн грн буде

спрямовано на оплату за виконані в ми�

нулі роки роботи з капремонту будин�

ків в 1,5 км зоні навколо НСК “Олім�

пійський”, ремонту сходових клітин та

асфальтового покриття міжквартальних

проїздів, а також заміні й модернізації

ліфтів й капітального ремонту медич�

них закладів.

Для робіт з асфальтування і благоуст�

рою прибудинкових територій та між�

квартальних проїздів виділять 38,7 млн

грн, і ще 20 млн грн — на капітальний ре�

монт житлового фонду

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Спеціальний фонд місь о о бюджет б де збільшено за рах -
но вн трішніх запозичень на за альн с м 1,1 млрд рн. Піс-
ля збільшення видат ів спецфонд бюджет , Київ зможе по о-
дити з Міністерством фінансів У раїни здійснення вн трішньо о
запозичення на ви ідних для столично о бюджет мовах й за-
твердити ці мови о ремим рішенням Київради. Кошти зо ре-
ма спрям ють на поповнення стат тно о фонд ом нальних
підприємств, на апітальні видат и та в ладення з них, на ре-
монт житлово о фонд , асфальт вання і бла о стрій приб дин-
ових територій.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Сьо одні У раїна відзначає 26-ті ро овини тра едії на Чорно-
бильсь ій АЕС. Вчора олова КМДА Оле сандр Попов перевірив
хід ви онання б дівельних робіт б дин по в л. Клавдіїв-
сь ій, 40 Святошинсь ом районі Києва, де передбачено
житло для лі відаторів аварії. Та ож він особисто вр чив ордер
на вартир зазначеном б дин сім’ї Грищен ів, я і че али
власно о помеш ання 16 ро ів.
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Голова КМДА Оле сандр Попов перевірив хід ви онання б дівельних робіт б дин , де передбачено житло для лі відаторів аварії на ЧАЕС
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Дотацію з держбюджету 
у розмірі понад 536 млн грн 
місто спрямує на виплату 
соцдопомоги киянам 
та зарплати
Київ отримав додат ов дотацію з державно о

бюджет с мі 536,6 млн рн, повідомив заст п-
ни олови Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації Р слан Крамарен о. Врахов ючи ці надхо-
дження, олова КМДА Оле сандр Попов дор чив
роз лян ти внесення змін до місь о о бюджет на
сесії Київради. Зо рема 200 млн рн пропон ється
спрям вати на поточні видат и для обсл ов ван-
ня інфрастр т ри та на соціальні виплати, зо ре-
ма збільшення видат ів на піль ове медичне за-
безпечення чорнобильців. “Ці роші під ть на ви-
плат заробітної плати працівни ам КП “Київпас-
транс”, поточне тримання, ремонт та розміт
місь их автошляхів, тримання мереж зовнішньо о
освітлення та інші першочер ові заходи. Крім то о,
роші б д ть ви ористані задля збільшення соці-
ально о захист иян. Та , 76,4 млн рн план єть-
ся спрям вати на оплат праці працівни ів бю-
джетних станов, 6,4 млн рн — на по ращення
надання соціальних посл най разливішим вер-
ствам населення, 976,8 тис. рн — на підвищення
рівня матеріально о забезпечення інвалідів І та ІІ
р пи внаслідо психічно о розлад ”,— пояснив
Р слан Крамарен о.
Та ож він повідомив, що збільшено обся с б-

венцій з державно о бюджет на 4,6 млн рн. З них
3,9 млн рн — на виплат допомо и сім’ям з діть-
ми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитин-
ства, дітям-інвалідам та 643,1 тис. рн — на випла-
т державної допомо и на дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених бать івсь о о пі л вання

Кабмін збільшив 
СФ Фонду сприяння 
молодіжному будівництву 
на 34 млн грн
Уряд збільшив стат тний фонд Державної спеціа-

лізованої фінансової станови “Державний фонд
сприяння молодіжном житловом б дівництв ” на
34 млн рн — до 125,35 млн рн. Про це заявив мі-
ністр е ономічно о розвит та тор івлі Петро По-
рошен о. З йо о слів, відповідне рішення прийнято
на засіданні ряд в серед . На адаємо, травні
мин ло о ро ряд збільшив стат тний фонд Фон-
д сприяння молодіжном б дівництв на 31 млн
ривень — до 91,35 млн ривень, повідомляють
У раїнсь і новини

У столиці відзначили 78@му 
річницю звання 
Героя Радянського Союзу
Заст пни олови Київсь ої місь ої державної

адміністрації Леонід Новохать о з стрівся з члена-
ми Об’єднання Героїв Радянсь о о Союз , Героїв
Соцпраці та повних авалерів орденів Слави і приві-
тав їх із 78-ю річницею з час засн вання звання Ге-
роя Радянсь о о Союз . Він запросив прис тніх від-
відати рочистий захід День Перемо и, я ий відб -
деться 9 травня о 10.00 на майдані Незалежності.
Крім то о, Леонід Новохать о зазначив: “У на-

шом місті є добра традиція — напередодні Дня
Перемо и відб вається неформальна з стріч лю-
дей, я і відзначені найвищими державними на о-
родами, з на оди засн вання звання Героя Радян-
сь о о Союз . Започат овані ці з стрічі за ініці-
ативи ветеранів, а допома ає в ор анізації та під-
трим є фінансово місь а влада. На жаль, з ро а-
ми та их визначних людей стає все менше, і сьо-
одні наше основне завдання — забезпечити ве-
теранам ідне життя”
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Скандальне будівництво 
на вулиці Олеся Гончара 
заборонено
Вчора Вищий осподарсь ий с д У раїни с ас вав постанов

апеляційної інстанції та залишив силі заборон Господарсь о о
с д м. Києва на проведення робіт щодо б дівництва, е спл атації
та обсл ов вання житлово о омпле с на території земельної ді-
лян и на в л. Олеся Гончара, 17-23. Касаційн с ар на постанов
Київсь о о апеляційно о осподарсь о о с д КМДА та столична
про рат ра подали 7 березня. "Сьо однішнє рішення с д є спіль-
ним спіхом влади та ромади припиненні с андальної заб дови
центрі столиці. Ми робимо все можливе в рам ах чинно о за о-

нодавства, аби остаточно з пинити варварсь е б дівництво на в -
лиці Олеся Гончара, я е несе прям за роз визначній пам'ятці —
архіте т рном ансамблю "Софія Київсь а",— під реслив олова
КМДА Оле сандр Попов. Рішення асаційної інстанції наб ває чин-
ності з момент о олошення.
"Відтепер продовження б дь-я их б дівельних робіт вважати-

меться неви онанням с дово о рішення, за що за оном передба-
чено римінальн відповідальність. Сьо одні ж ми звертаємося до
про рат ри з проханням взяти це питання під особистий он-
троль, і в разі нама ання продовження б дівельних робіт просити-
мемо притя н ти винних до відповідальності",— попередив заст п-
ни олови КМДА Оле сандр П занов

КМДА не має ніякого відношення до продажу
магазину "Знання" 

Я повідомили ГУ ом нальної власності, приміщення ниж о-
во о ма азин "Знання", що на в л. Хрещати , 44-А, ще 2009 ро-
ці рішенням деп татів Київради б ло продано оле тив ма ази-
н — ТОВ "Книж овий ма азин "Знання". За в лючення приміщен-
ня про рам приватизації, я а б ла затверджена рішенням Київ-
ради від 18 червня 2009 ро , олос вала більшість деп татів Київ-
ради, том числі й представни и фра ції "Бло Юлії Тимошен о".
Тож звин вачення нинішньо о олови КМДА продажі ниж ово о
ма азин , я і б ли поширені ЗМІ одним із деп татів від фра ції
"БЮТ", є безпідставними та більше схожими на на леп. Наразі
КМДА звертатиметься до нових власни ів приміщення з пропози-
цією збере ти профіль за лад , адже оле тив ниж ово о ма ази-
н "Знання", отримавши власність приміщення, перепродав йо о
іншій приватній ор анізації

Цифра дня

16 231 000
гривень — на таку суму протягом I кварталу 2012 року 494 столичних
підприємства погасили заборгованість по заробітній платі. До бюдже#
ту надійшло 2 млн 870 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.

За інформацією прес)служби ДПС у місті Києві.
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За незаконну торгівлю 
символікою Євро�2012 
штрафуватимуть
Київська влада провела попереджувальний рейд серед 
продавців сувенірів

Як зазначає начальник ГУ промисловості, на�

уково�технічної та інноваційної політики Людми�

ла Денисюк, міська влада разом з УЄФА та Міжна�

родним олімпійським комітетом розробили про�

граму з захисту прав інтелектуальної власності, яка

зараз активно впроваджується. "Це означає, що

бізнесмени, підприємці та усі, хто сьогодні прода�

ють товари з символікою Євро�2012, повинні мати

необхідні дозволи, і ця продукція має бути серти�

фікована УЄФА", — наголошує пані Денисюк.

Поки що з підприємцями проводять роз'ясню�

вальні роботи, що такі дії є неправомірними. Так,

учора міліція разом з представниками ГУ внут�

рішньої торгівлі та побутового обслуговування

населення, ГУ з питань регуляторної політики та

підприємництва та ГУ промислової, науково�тех�

нічної та інноваційної політики перевірили, чи є

в Києві факти несанкціонованого використання

символіки футбольного чемпіонату та вручили

продавцям листівки з роз'яснюючою інформа�

цією.

Для перевірки обрали найбільш відвідувані ту�

ристами місця — Андріївський узвіз та майдан Не�

залежності. Так, на Андріївському майже у кожній

палатці є різна продукція з використанням заборо�

неної символіки. Перевіряючим тут вдалося знайти

шарфи, футболки, чашки, магнітики та вишивку з

офіційними символами Євро�2012. А от на майдані

Незалежності учасники рейду були приємно здиво�

вані. Тут продавчині мали усі відповідні дозволи на

продаж та використання цієї символіки.

"Це перший етап реалізації програми. Поки що

ми подивилися, яка з цим склалася ситуація й по�

передили підприємців. Ми й надалі продовжува�

тимемо роз'яснювальну роботу, але якщо поруш�

ників виявлятимемо під час чемпіонату, то їх уже

штрафуватимуть", — розповіла "Хрещатику" за�

ступник начальника ГУ промисловості, науково�

технічної та інноваційної політики Наталія Кова�

лішина.

До слова, штрафи за такі порушення й справді

чималі — від 1 тис. до 3 тис. неоподаткованих мі�

німумів доходів громадян, а при повторному по�

рушенні — від 3 тис. до 10 тис. неоподаткованих

мінімумів з конфіскацією продукції

Ірина СЛАВУТСЬКА
"Хрещатик"

У Подільсь ом районі від рився
Центр з надання адміністративних
посл . Дев'ятий із одинадцяти за-
планованих. Розташований він за
адресою в л. Костянтинівсь а, 9/6.
Адміністративні посл и т т надава-
тим ть 24 працівни и з 10-ти під-
розділів райдержадміністрації. За
словами підприємців, це нова сто-
рін а взаємодії влади та бізнес , що
працює в районі.

Для відкриття Центру надання адміністративних

послуг задіяно триповерхову будівлю, загальною

площею у 364 кв. м. На першому поверсі розміще�

но інформаційно�консультативну залу, створено

всі умови для надання послуг особам з обмеженими

фізичними можливостями. На другому поверсі

знаходиться зала для надання адміністративних по�

слуг структурними підрозділами райдержадмініс�

трації, а також розташовано дозвільний центр і,

окремо, надання послуг відділом обліку та розподі�

лу житлової площі. На третьому поверсі надаватиме

адміністративні послуги відділ державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців.

Окрім того, Центр обладнаний системою елек�

тронної черги та інформаційними кіосками, що

дозволить уникнути черг та значно підвищить

швидкість надання та отримання послуг.

Урочисте відкриття Центру відбулося за участі

голови Подільської РДА Петра Матвієнка. "Від�

криття Подільського районного Центру з надання

адміністративних послуг — це один з головних

кроків на шляху спрощення дозвільної системи.

Реалізація таких проектів сприяє вдосконаленню

порядку надання адміністративних послуг, підви�

щенню їх якості, створенню сприятливих і до�

ступних умов для реалізації фізичними і юридич�

ними особами прав на одержання таких послуг.

Відсьогодні будь�яку довідку чи свідоцтво меш�

канці району зможуть отримати без черг, в одному

місці за принципом "єдиного вікна",— зазначив

Петро Матвієнко.

Підприємців обслуговуватимуть 24 працівники

з 10�ти підрозділів РДА. Загалом надаватимуться

69 адміністративних послуг з питань охорони здо�

ров'я, освіти. Працюватиме відділ обліку та роз�

поділу житлової площі, відділ будівництва, архі�

тектури та землекористування, відділ у справах

сім'ї, молоді та спорту, відділ з питань комуналь�

ної власності, відділ державної реєстрації юри�

дичних осіб та фізичних осіб — підприємців, ар�

хівний відділ, служба у справах дітей

Відтепер отримувати адмінпослуги підприємцям стане простіше

На Подолі запрацював 
дозвільний центр

Ольга ПИСАРЕВСЬКА
"Хрещатик"

Місь а влада продовж є
дбати про людей, я і по-
страждали внаслідо Чор-
нобильсь ої атастрофи.
Зо рема цьом році,
порівнянні із мин лим, с т-
тєво збільшено фінанс -
вання місь их про рам, по-
в'язаних із забезпеченням
потреб цієї ате орії иян.
Для них б д ють житло,
по ращ ють медичне об-
сл ов вання і допома а-
ють матеріально.

Учора заступник голови КМДА

Леонід Новохатько вручив 30 ки�

янам, серед яких ліквідатори і по�

страждалі від наслідків аварії на

ЧАЕС, повідомлення про отриман�

ня квартир. Як зауважив пан Ново�

хатько, міська влада активно пра�

цює над тим, аби і надалі покращу�

вати соціальний захист цієї категорії

населення.

"Сьогодні у нас неоднозначна по�

дія, з одного боку смуток, а з іншого,

ми висловлюємо глибоку вдячність

тим, хто врятував не тільки Україну,

а й світ від наслідків техногенної ка�

тастрофи. Ми не можемо сказати,

що за минулі десятиліття — чи то

при радянській владі, чи уже у неза�

лежній Україні було забезпечено на�

лежний соціальний захист ліквіда�

торів, а також тих, хто постраждав

від радіації. Водночас за минулі роки

міська влада робить чимало, аби по�

кращити матеріальне становище

чорнобильців".

Зокрема, у минулому році голова

КМДА підписав із Київською місь�

кою організацією ВГО "Союз Чор�

нобиль України" меморандум про

взаємодію і співробітництво", де бу�

ло зазначено конкретні пункти спів�

праці. Так, у 2012 році абсолютно по

всіх позиціях, пов'язаних із забезпе�

ченням потреб чорнобильців, збіль�

шено обсяги фінансування (у порів�

нянні із 2011�м роком). Це стосуєть�

ся і засобів реабілітації інвалідів�

чорнобильців. На це у міському бю�

джеті передбачені кошти в сумі 7,2

млн грн (у 2011 році — 3 млн). На за�

ходи з пільгового медичного обслу�

говуванням виділено близько 4,5

млн гривень. На пільгове зубне про�

тезування виділено 529,5 тис. грн,

що майже вдвічі більше, ніж торік.

"У цьому році ми на 41 % збільши�

ли фінансування Київського місько�

го центру радіаційного захисту насе�

лення до — 28,5 млн грн. Це дозво�

лить проводити обстеження інвалі�

дів�чорнобильців за рахунок коштів

міського бюджету",— розповів Лео�

нід Новохатько.

Також у рамках міської цільової

програми "Турбота. Назустріч ки�

янам" на 33 % збільшена сума кош�

тів, передбачених для надання ма�

теріальної допомоги до 26�х роко�

вин Чорнобильської катастрофи.

Так, матеріальну допомогу від сто�

личної влади отримають 4 тисячі

319 киян. Зокрема, дітям з інвалід�

ністю, яка пов'язана з катастрофою,

і потерпілим дітям�сиротам випла�

тять по 200 гривень. Учасники лік�

відації наслідків аварії на ЧАЕС, ін�

валіди І групи, а також вдови та

вдівці ліквідаторів отримають по

250 гривень.

Аби вшанувати пам'ять громадян,

загиблих та померлих внаслідок ка�

тастрофи в усіх районах міста, сього�

дні відбудеться чимало заходів. Го�

ловна ж подія — поминальний моле�

бень — пройде в ніч на 26 квітня на

проспекті Миру у Дніпровському

районі

Сьогодні відбудеться низка пам'ятних заходів, а понад 
4 тисячі киян отримають матеріальну допомогу

Столиця пам'ятає 
про подвиг чорнобильцівІсторичний центр Києва 

очищують від зовнішньої реклами
На сьо одні в центрі столиці демонтовано 146 ре ламних носіїв,—

повідомили ГУ з питань ре лами КМДА. За алом місті стане на
543 онстр ції менше. "Центр Києва без ре лами ви лядає значно
раще. Нарешті столиця відновлює свою привабливість: на Софіїв-
сь ій та Михайлівсь ій площах зараз можна побачити арн місь
перспе тив і архіте т рні пам'ят и, а не ре ламні щити",— онста-
т вав заст пни олови КМДА Оле сандр П занов.
Він додав, що сі дозволи на розміщення ре лами в історичном

центрі б ли видані 2007-2010 ро ах, оли тодішнє ерівництво
міста не д же переймалося створенням омфортно о місь о о се-
редовища. Проте діюча Концепція розвит зовнішньої ре лами пе-
редбачає раціональне план вання ре ламної інфрастр т ри із вра-
х ванням містоб дівних мов, історичних та природно- ео рафічних
фа торів.
Наразі місь а влада та оператори з розміщення ре лами, я і доб-

ровільно демонт ють свої неформатні ре ламні носії, зосередили
з силля на впоряд ванні в л. Володимирсь ої, Бо дана Хмель-
ниць о о, Льва Толсто о, Басейній, б львар Тараса Шевчен а, я і
відносяться до першої форматної зони. Т т заплановано прибрати
397 онстр цій.
У першій форматній зоні, до я ої війшли центральні в лиці та

площі міста, дозволяється встановлення онстр цій до 2,16 в. м.
У др ій — від 2,16 до 8 в. м.
Одночасно триває робота з демонтаж неле альної ре лами —

вивісо , щитів та інших, що не мають діючих дозволів. Протя ом
трьох місяців фахівці КП "Київре лама" демонт вали 403 ре ламні
засоби, я і б ли встановлені неле ально

Столицю відвідали представники 
Локального Консульського комітету 
країн Європейського Союзу
Близь о 30 членів представництв онс льств раїн Європи від-

відали Київ з метою ознайомлення з під отов ою приймаючо о міс-
та до європейсь о о ф тбольно о чемпіонат . Мета їхньо о візи-
т — зібрати та поширити серед європейців орисн інформацію,
я а може знадобитися їм під час переб вання Києві, та нала оди-
ти взаємодію з місцевими ор анами влади.
У столичній адміністрації деле ацію з стрів заст пни олови

КМДА Анатолій Гол бчен о та ерівни и профільних правлінь сто-
лиці, я і безпосередньо займаються під отов ою Києва до Євро-
2012.
З стріч відб лась форматі дис сії, представни и онс льств

мали можливість отримати відповіді на сі питання, я і стос валися
переб вання ф тбольних фанів Києві під час Євро-2012.
Найбільше остей ці авили питання медично о забезпечення вбо-

лівальни ів, транспорт вання від аеропорт "Бориспіль" до міста,
оординація з представни ами правоохоронних ор анів, зв'язо з
е стреними сл жбами міста, отримання довід ової інформації то-
що.
Після проведення офіційної з стрічі деле ація відвідала НСК

"Олімпійсь ий", Оле сандрівсь лінічн лі арню та аеропорт "Бо-
риспіль"

До уваги читачів!
У зв’яз з травневими святами на наст пном тижні "Хрещати "

вийде 4 травня (з про рамою ТБ)

Штраф за неза онн тор івлю символі ою Євро-2012 — від 1 тис. до 3 тис. неоподат ованих мінім мів
доходів ромадян

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

КМДА розпочала впровадж вати
про рам щодо протидії неправомір-
но о ви ористання та розповсю-
дження прод ції з офіційною сим-
волі ою Євро-2012, я а є власністю
УЄФА. Учора правоохоронці разом з
представни ами профільних прав-
лінь провели роз'яснювальні роботи
з підприємцями, я і продають речі
та с веніри з офіційною символі ою
чемпіонат на Андріївсь ом звозі
та на майдані Незалежності.
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Сесійна зала

Ділові новини

Уряд підвищить пенсії 
майже для 13 мільйонів 
пенсіонерів
Кабмін прийняв рішення, за

я им з 1 травня б д ть підвищені
пенсії для майже 13 млн пенсіоне-
рів. Про це повідомив віце-прем'-
єр міністр, міністр соціальної полі-
ти и Сер ій Ті іп о. "Б ло прийня-
то рішення, що для всіх пенсіоне-
рів У раїни, я і мають повний пен-
сійний стаж (для жіно — 20 ро ів,
а для чолові ів — 25 ро ів), міні-
мальне підвищення пенсій с ладе
100 рн. Для тих пенсіонерів, я і
не мають повно о стаж по тим чи
іншим причинам, але отрим ють
пенсію (за за онодавством — це
мінімальна пенсія), то для та ої
ате орії, а їх близь о 500 тис., мі-
німальне підвищення с ладе 50
рн. І для пенсіонерів, я і отрим -

ють соціальні пенсії, підвищення
с ладе не менше 30 рн. В цілом ,
12 млн 900 тис. пенсіонерів отри-
мають підвищення пенсій",— с а-
зав Ті іп о

Парламент скасував 
подвійне декларування 
доходів
Верховна Рада с ас вала одно-

часн подач фізичними особами
подат ової де ларації й де лара-
ції про майно, доходи, видат и і
зобов'язання фінансово о хара -
тер , я а передбачена За оном
"Про основи запобі ання й про-
тидії ор пції". За прийняття в ці-
лом відповідно о за онопрое т
№ 10281 про олос вало 256 де-
п татів. До мент передбачає
с ас вання подвійно о де лар -
вання фізособами тих самих по-

азни ів щодо доходів і майново-
о стан , а та ож точнення по-
ряд проведення річно о пере-
рах н подат на доходи фізич-
них осіб

Експортні кредити будуть
страхувати

Президент Ві тор Ян ович до-
р чив ряд забезпечити ство-
рення спеціальної станови, до
сфери діяльності я ої входитиме
страх вання е спортних редитів.
Про це заявила перший заст п-
ни олови Адміністрації Прези-
дента Ірина А імова. "Потрібно
створити спеціальн станов ,
що забезпеч є підтрим е спор-
т . Йо о основною ф н цією б де
страх вання е спортних редитів,
надання арантій ви онання зов-
нішніми по пцями своїх зобов'-

язань з зовнішньое ономічних
до оворів і видача арантій бан-
ам за е спортними редита-
ми",— с азала вона

Затверджено 319 проектів
теплосанації соціальних
об'єктів
Державне а ентство е оло іч-

них інвестицій У раїни й Ор аніза-
ція з розроб и нових енер етич-
них і промислових техноло ій
(Японія) затвердили 319 прое тів
теплової санації об'є тів соціаль-
ної інфрастр т ри на за альн
с м понад 101 млн євро. Реалі-
зація цих прое тів б де здійсню-
ватися за ошти, отримані внаслі-
до продаж Японії вот на ви ид
парни ових азів. Міністр е оло ії
й природних рес рсів Ед ард
Ставиць ий зазначив, що завер-

шення реалізації даних прое тів
заплановано до почат опалю-
вально о сезон 2012—2013

На телекомунікаційний 
ринок вийде литовська
Ruptela
Теле ом ні аційна омпанія

Ruptela (Литва) має намір вийти
на раїнсь ий рино із система-
ми спостереження Trust Track, я і
дають можливість здійснювати
GPS-моніторин автотранспорт .
Про це с азано в повідомленні

посольства У раїни в Литві. Зо -
рема посол У раїни в Литві Вале-
рій Жовтен о провів з стріч із е-
рівни ом омпанії Ruptela Андрю-
сом Р пшисом, де сторони об о-
ворили питання, пов'язані з ве-
денням бізнес в У раїні. Р пшис
повідомив, що заці авлений в

співробітництві з раїнсь ими
партнерами і зазначив, що йо о
омпанія план є вийти зі своїм
прод том на раїнсь ий рино
орот остро овій перспе тиві

Виробництво молока 
збільшилось на 4,2%

У лютом виробництво моло а
в У раїні збільшилося на 4,2%
або на 24,8 тис. тонн — до 616
тис. тонн порівняно із січнем, по-
відомляє Держстат. Зо рема ви-
робництво моло а в індивід аль-
них осподарствах збільшилося
на 6,8% — до 440,7 тис. тонн,
спеціалізованих осподарствах
зменшилося на 1,8% — до 175,3
тис. тонн. Порівняно з лютим ми-
н ло о ро виробництво моло а
в лютом 2012 ро збільшилося
на 3,6% або на 21,4 тис. тонн

Влада захистить
Пейзажку 
та Андріївський
узвіз 
Відповідні проекти рішень 
винесено на  засідання Київради
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Оренда приватними омпаніями земельних діляно за
адресами: Андріївсь ий звіз 33/6 та 14-16 мож ть б -
ти розірвані, я що сьо одні та е рішення підтримають
деп тати Київради. У блоці земельних питань ще однин
резонансний прое т, я ий стос ється припинення МЗС
права орист вання земельною ділян ою на перетині
пров л Десятинно о та Пейзажної алеї.

Відповідно до порядку денного пленарного засідання Київради, сьогодні

депутати мають прийняти рішення стосовно кількох актуальних земельних

питань. Мова йде про розірвання договорів оренди земельних ділянок на

Андріївському узвозі, 33/6 та 14�16.

Зазначимо, що наразі згадані землі перебувають в оренді ТОВ "Фірма Су�

ла" та ПП "Маркон". Перша компанія мала намір збудувати на Андріївсько�

му узвозі, 33/6 ресторан у комплексі з мистецьким магазином та виставко�

вим залом. Друга — готельний комплекс із закладом громадського харчу�

вання та паркінгом для легкових автомобілів.

На порядок денний Київради винесено також проект рішення "Про при�

пинення МЗС права користування земельною ділянкою на перетині пров.

Десятинного та Пейзажної алеї".

Крім того, за словами депутата Київради Дениса Москаля, сьогодні Ки�

їврада планує звернутись до Президента України, Кабінету міністрів та

Верховної Ради щодо включення селища Коцюбинське до території Києва

зі збереженням статусу четвертої чорнобильської зони та усіх пільг, які от�

римують мешканці селища. "Звісно, задля захисту інтересів мешканців Ко�

цюбинського необхідно зберегти усі пільги, які вони отримують. Я впевне�

ний, що ставши киянами, мешканці селища тільки виграють, зокрема, от�

римають значно нижчі тарифи на опалення. Адже у Коцюбинському вони

у декілька разів вищі, ніж у столиці",— підкреслив депутат. Він зазначив,

що включення Коцюбинського до території м. Києва є одним із механізмів

припинення незаконної діяльності Коцюбинської селищної ради щодо

відчуження у власність сотень гектарів цінного Біличанського лісу та про�

типравного розширення меж селища за рахунок земель лісового фонду

столиці

Відзначили кращих
У Києві нагородили сумлінних
платників податків
Ірина СЛАВУТСЬКА
"Хрещатик"

Днями Жовтневом палаці б ло відзначено столичних
переможців ре іонально о т р Все раїнсь о о рейтин-

"С млінні платни и подат ів — 2011". Цьо о ро
рейтин взяло часть понад 1000 підприємств з сіх
областей У раїни. Переможцями першо о т р рейтин
місті Києві стали 29 підприємств.

Переможців обирали за трьома категоріями: великі, середні й малі під�

приємства у дев'яти галузях. Так, переможцем у галузі будівництва визначе�

но ТОВ "Завод ЗБК ім. Ковальської" та ПрАТ "Природні ресурси". У сфері

мас�медіа — ТОВ "Видавництво "TV�парк Плюс", ТОВ "3�Т" та ТОВ "ОРТ".

У галузі харчової промисловості відзначені ПАТ "Макаронна фабрика",

ТОВ "Колос ЛТД" та ПрАТ "Матімекс — Україна". У галузі важкої промис�

ловості переможцями стали ПП "Ярослав", ТОВ "Пролог Семікор" та ТОВ

"Стратегія БМ". Окрім того, відзначені нагородами підприємства у галузі

культури та науки, медицини, легкої промисловості, у сфері торгівлі та по�

слуг, транспорту та зв'язку, фінансів, банківської та страхової діяльності.

"Я сподіваюся, що завдяки Всеукраїнському рейтингу виконання грома�

дянського обов’язку, сплата податків буде дійсно шанованою справою в на�

шій державі. За І квартал 2012 року до бюджету спрямовано майже 20 млрд

грн. В цих вагомих цифрах є і ваш внесок — кращих підприємств столиці,

які представляють майже всі галузі економіки", — звернулась до підприєм�

ців голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова.

Поділилася секретом успіху з "Хрещатиком" переможець галузі харчової

промисловості ТОВ "Колос ЛТД" Тетяна Тітова. "На ринку ми відомі під

торговельною маркою "Віденські булочки". У нашому колективі близько

300 працівників. Окрім якісної продукції, яку ми виготовляємо, у нас нала�

годжена внутрішньо�організаційна робота, працевлаштування відбувається

відповідно до законодавства. Важливим пунктом лишається для нас сплата

податків. Саме тому ми вийшли на високий якісний рівень роботи і відзна�

чені у рейтингу", — зазначила пані Тітова.

Щоб отримати перемогу у рейтингу, платники податків столиці повинні

були набрати максимальну кількість балів за такими показниками: співвід�

ношення суми сплаченого податку на прибуток від отриманих доходів, пов�

нота та своєчасність сплати податків, податкова дисципліна, рівень серед�

ньої заробітної плати на підприємстві, кількість робочих місць.

Урочиста церемонія нагородження сумлінних платників податків — пере�

можців другого туру рейтингу на всеукраїнському рівні відбудеться 24 травня

Новини компаній
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Ремонтувати мережі радять 
за допомогою концесії
Експерти підрахували, що на модернізацію столичного ЖКГ 
потрібно 10 мільярдів гривень
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Столичні тепломере-
жі, що знаходяться в
зношеном стані, по-
трібно відновлювати
за допомо ою онце-
сійних до оворів на
25 ро ів. Та д м
висловили міжнарод-
ні е сперти, я і від-
відали Київ рам ах
Міжнародної онфе-
ренції "Прис орення
п блічно-приватно о
партнерства в У ра-
їні". Фахівці вважа-
ють, що заміни по-
треб ють 60 % ме-
реж, вартість прое -
т — більше 10-ти
мільярдів ривень.

Житлово�комунальне гос�

подарство України за 20 ро�

ків майже не отримувало ін�

вестицій. Останні кілька ро�

ків у різних містах держави

відбуваються пориви тепло�

мереж, систем водопоста�

чання. На думку зарубіжних

експертів, лише у Києві не�

обхідно замінити близько 60

% трубопроводів з поступо�

вою відмовою від централь�

них теплових пунктів (ЦТП)

і установкою індивідуальних

(ІТП). Оціночні витрати на

реалізацію такого проекту

складають 10,1 млрд гри�

вень.

Сьогодні найбільш реаль�

ний спосіб залучити інвес�

тиції в сферу ЖКГ — це кон�

цесія, переконують експер�

ти. Існує також альтернати�

ва — приватизація міської

інфраструктури. Але такий

кардинальний підхід навряд

чи позитивно буде сприйня�

тий міською громадою, ос�

кільки в цьому випадку міс�

то втратить контроль над

мережами. На відміну від

приватизації, майно, пере�

дане в концесію, залишаєть�

ся в муніципальній власно�

сті. Після закінчення термі�

ну дії договору, концесіонер

зобов'язаний буде поверну�

ти майно місту, при цьому

воно буде модернізовано і,

відповідно, його вартість

зросте.

"Сьогодні в Україні існує

законодавча база, що дозво�

ляє почати реалізацію про�

ектів у формі публічно�при�

ватного партнерства, зокре�

ма, з використанням інстру�

менту концесії. За кордоном

і, в тому числі в країнах

СНД, реалізується багато

успішних проектів з модер�

нізації міської інфраструк�

тури з використанням кон�

цесійних механізмів. Актив�

но декларується підтримка

розвитку такого процесу і в

Україні",— зазначила "Хре�

щатику" глава правління

Українського центру спри�

яння розвитку публічно�

приватного партнерства

Ірина Запатріна.

За словами старшого рад�

ника, члена команди екс�

пертів з публічно�приватно�

го партнерства Європей�

ської Економічної Комісії

ООН Тоні Пірса, Києву по�

трібно оголосити конкурс

по здачі тепломереж у кон�

цесію на 25 років і вибрати

такого інвестора, який змо�

же забезпечити реновацію

всіх тепломереж, зробити їх

енергоефективними і ста�

більно функціонуючими.

За словами депутата Київ�

ради, голови постійної комі�

сії з питань житлово�кому�

нального господарства та

паливно�енергетичного

комплексу Юрія Бондаря,

для інженерних мереж сто�

лиці договори концесії були

б наразі дуже актуальними.

"З цього приводу є успішний

досвід у світі, перш за все, в

Європі. Київ має власні на�

працювання, більше того —

велися переговори з компа�

ніями у контексті концесій�

них договорів. Я вважаю, що

механізми концесії були б

корисними для міста. Необ�

хідно переходити на нові

відносини, застосовувати

прогресивну методику, щоб

забезпечувати мешканців

столиці якісними послугами

з постачання води, електро�

енергії, тепла",— повідомив

"Хрещатику" депутат.

Зазначимо, концесія існує

з XVI століття. Об'єктами

концесійної угоди, в першу

чергу, є соціально значимі

об'єкти, які не можуть бути

приватизовані. Це аеродро�

ми, залізниці, об'єкти ЖКГ

та інші інфраструктурні спо�

руди. Концесія має свою по�

зитивну історію і в Україні. З

використанням механізму

концесії на 60 років інжене�

ром Струве в Києві 1872�го

року був побудований пер�

ший водопровід, а договір

концесії на 45 років дозволив

запустити у столиці трамвай�

не сполучення. Нагадаємо,

раніше голова КМДА Олек�

сандр Попов заявляв, що чет�

верту лінію метро на Троєщи�

ну місто планує будувати са�

ме за рахунок державно�при�

ватного партнерства, зокрема

інструментаріями концесії.

За останні 20 років в дер�

жавах з економіками, що

розвиваються, було реалізо�

вано 160 проектів у рамках

публічно�приватного парт�

нерства. Всього у світі за цей

час реалізовано 1952 таких

проектів. Зарубіжні експер�

ти переконані, що інстру�

менти концесії слід застосу�

вати й для глобального онов�

лення українського житло�

во�комунального господар�

ства. "У Парижі вже сто ро�

ків понад 90 % тепломереж

знаходяться в концесії, а це

дозволяє приватним компа�

ніям інвестувати в їх модер�

нізацію, що підвищує енер�

гоефективність міста. Цей

досвід можна використати в

Україні, зокрема, в Києві",—

резюмував директор місії

публічно�приватного парт�

нерства Франсуа Бержер

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

ЄБРР надасть 10 мільйонів
євро для про рам підтрим-
и мало о бізнес в ра-
їнах Східно о партнерства
(У раїна, Вірменія, Азер-
байджан, Білор сь, Гр зія,
Молдова). Йдеться про
два прое ти — про рам
розвит підприємств та
про рам ділових онс ль-
таційних посл . За слова-
ми розробни ів, надані ре-
с рси допомож ть місце-
вим підприємствам адап-
т ватися до нових вимо
рин ової е ономі и.

Загалом кредити Європейського

банку реконструкції та розвитку

(ЄБРР) дозволять у 2011—2013 рр.

реалізувати у країнах Східного парт�

нерства понад 60 проектів розвитку

підприємництва та 600 проектів, що

стосуються надання консультацій�

них послуг.

Зазначимо, що консультаційна

програма ЄБРР почала працювати в

Україні 2010�го року. На кінець бе�

резня 2012 року в рамках цієї про�

грами була надана допомога 118�ом

малим та середнім підприємствам,

на її реалізацію виділено понад 1,7

млн євро. Більшість клієнтів за цим

проектом ведуть діяльність у секто�

рах виробництва продуктів харчу�

вання та напоїв, оптовій та роздріб�

ній торгівлі, будівництві тощо.

Програма розвитку підприємств

діє в Україні з 1996 року, на реаліза�

цію 68 проектів було виділено 4,9

млн євро. Перш за все, вона спрямо�

вана на здійснення трансформацій

та розвиток нових бізнес�навичок

на рівні вищого керівництва.

Цього тижня представники мініс�

терств економіки, торговельних па�

лат та асоціацій малого та середньо�

го бізнесу усіх шести країн Східного

партнерства зустрілися в Києві, щоб

обговорити досягнення згаданих

програм і спланувати їх подальшу

реалізацію. Як зазначив виконавчий

директор ЄБРР в Туреччині, Східній

Європі, Кавказі та Середній Азії

Олів’є Декамп, банк шукатиме мож�

ливості розділити ризики україн�

ських банків. Мова йде про можли�

вість надання кредитів Європей�

ського банку в національній валюті.

Крім того, ЄБРР згоден фінансува�

ти альтернативну енергетику в Укра�

їні. Підписання кредитної угоди між

ЄБРР і ТОВ "Еко�Оптіма", що відбу�

лося учора, стане першим проектом,

який отримає фінансування по цій лі�

нії програми ЄБРР в нашій державі

Європейські програми 
для підприємців
Країнам Східного партнерства виділять 10 мільйонів євро 
для малого та середнього бізнесу

Найбільш реальний спосіб зал чити інвестиції в сфер ЖКГ — це онцесія, пере он ють е сперти
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Хрещатик 26 квітня 2012 року

ПОНЕДІЛОК КВІТЕНЬ30
ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05
Мультляндія

7.25, 2.25 Київ. Музика
8.00 СТН. Спорт. Тижневик

10.15 Повнота радості життя
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
Дивиться, 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"
19.25, 1.10 Столиця
20.00 Т/с "Руда"
21.25 Гаряча лінія "102"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно! 
6.03 Ранкова молитва
6.10 М/ф
6.20 Х/ф "Здрастуйте, я

ваша тітка!"
8.05 Ера бізнесу
8.10 Корисні поради
8.30, 0.15 Ювелір ТБ
9.00 Підсумки тижня
9.40 Точка зору

10.05 Шеф7кухар
11.05 Поки батьки сплять
11.30 Кожна крапля має

значення
11.50 Порт особливого

призначення
12.30 Право на захист
12.50 Вікно в Америку
13.25 Х/ф "Звичайний

фашизм"  
15.40 Х/ф "Живі і мертві"  
18.50 Смішний і ще

смішніший
19.20 After Live
19.45, 21.30 Зірки гумору
20.40 Сільрада

20.55 Про виплати
компенсацій
вкладникам
Ощадбанку СРСР

21.00 Підсумки дня
21.15 Плюс7мінус
21.20 Світ спорту
22.30 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
22.35 Х/ф "Здрастуйте, 

я ваша тітка!"  

11++11

6.10 Х/ф "Віки —
маленький вікінг"  

7.40 Х/ф "Спортлото%82"  
9.30 Х/ф "Любов і

голуби"  
11.30 Т/с "Шпана

замоскворецька"  
19.30 ТСН
20.10 Принц бажає

познайомитися
21.25 Х/ф "Не треба

засмучуватися"  
23.25 Вечірній Ургант
23.50 Х/ф "Людина 

з бульвару
Капуцинів"  

1.55 Т/с "Шпана
замоскворецька"  

ІІННТТЕЕРР

5.05 Д/с "Герої часу, що
минає. Людмила
Касаткіна.
Приборкувачка"

5.55 Х/ф "Приборкувач
тигрів"

7.40 Фестиваль гумору
"Юрмала72010"

9.20 Т/с "Одну тебе
люблю"

18.00 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
20.25 Спорт в Подробицях
20.30 Т/с "Одного разу 

в Ростові"
22.25 Т/с "Під

прикриттям"
0.20 Д/ф "Ф. Кіркоров.

Король7одинак"
1.20 Х/ф "Мами"

2.55 Подробиці
3.20 Людина7зброя
4.50 Д/ф "Приборкувач

тигрів"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Інтерни"  
8.30 Т/с "Слід"  
9.10 Т/с "Охоронець%4"  

11.00 Т/с "Заєць,
смажений 
по%берлінськи"  

12.40 Щиросердне визнання
13.15 Т/с "Інтерни"  
14.15—16.10 Т/с "Кожен

за себе"  
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 "Інтерни"  
22.00 Х/ф "Форсаж"  
0.00 Т/с "Травма"  
0.55 Х/ф "DOOM"  
2.25 Т/с "30 потрясінь%4"  
3.05 Щиросердне визнання
3.40 Події
3.55 Події. Спорт
4.00 Т/с "Заєць,

смажений по%
берлінськи"  

5.20 Т/с "30 потрясінь%4"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

4.30 М/с "Фікс і Фоксі"  
6.45 М/ф "Бунт пернатих"  
8.05 Х/ф "Майже герої"  
9.55 Х/ф "Втрачена 

і знайдена"  
12.00 Х/ф "Пригоди Зака 

і Коді"  
13.45 Х/ф "Ясон 

і аргонавти"  
15.40 Х/ф "Ясон 

і аргонавти%2"  
17.40 М/ф "Кунг7фу Панда"  
19.30 М/ф "Альоша Попович

і Тугарин Змій"  
21.00 Т/с "5 наречених"  
22.05 Аферисти

23.00 Світлі голови. Зимові
ігри

0.10 Спортрепортер
0.15 Служба розшуку дітей
0.20 Х/ф "Літні ігри"  
2.20 Т/с "Південна

територія"  

ІІССTTVV

5.50 Свiтанок
6.35 Факти тижня
7.25 Х/ф "Місто примар"
9.25 Х/ф "Конго"

11.50 Х/ф "Турецький
гамбіт"

14.40 Х/ф "Перевізник%3"
16.45 Х/ф "Механік"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.15 Надзвичайні новини
20.00 Т/с "Штрафбат"
22.10 Т/с "Зброя"
0.20 Надзвичайні новини
1.25 Х/ф "В ім'я короля"
3.30 Х/ф "Посилка"  
5.20 Про цiкаве 
5.40 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.20, 13.05 М/ф
6.30 Ф7стиль
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"  
13.45 Будь в курсі!
14.05 Невідома планета
15.15 Дикі серцем
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.50 Лінія поведінки
18.30 Соціальний пульс

вихідних
18.55 Т/с "Капітанські

діти"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Птахи без меж
22.05 Х/ф "Маленькі

трагедії"  

2.20 Соціальний пульс
вихідних

2.45 Х/ф "Усі без тями від
Грейс"  

4.10 Країна порад
4.55 Інші землі
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
Бізнес7час

7.20 Автопілот7новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія7новини
9.10, 19.20 Інвест7час
9.20, 13.20, 14.20 5

елемент
10.30, 12.15, 11.10

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

5.15 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час7тайм
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

5.30 Х/ф "Сталінград"  
9.00 Х/ф "Іван Бровкін на

цілині"  
11.00 Т/с "Зниклі"  
15.20 Т/с "Любити 

і ненавидіти"  
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 Х/ф "Секс на
виживання"  

1.25 Х/ф "Заміна%2.
Останній урок"  

2.55 Речовий доказ
3.45 Агенти впливу
5.15 Особистий погляд
5.35 Правда життя

ССТТББ

4.45 Танцюють всі!
Повернення героїв

7.30 Х/ф "Ідеальна
дружина"  

9.35 Неймовірна правда про
зірок

10.35 Х/ф "Доставити за
будь%яку ціну"  

14.35 Екстрасенси ведуть
розслідування

15.40 Битва екстрасенсів.
Війна титанів

18.00 Неймовірна правда
про зірок

19.35 Екстрасенси ведуть
розслідування

20.40 Куб72
22.00 Детектор брехні
23.00 Х/ф "Тобі,

справжньому"  
2.05 Х/ф "Принцеса

цирку"  
4.30 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

6.00 Новини
6.15 Х/ф "Цирк"
7.55 Смак
8.25 Служу Батьківщині!
9.00 М/с "Смішарики. 

Пін7код"
9.10 Здоров'я

10.00 Новини
10.10 Непутні нотатки
10.30 Поки всі вдома
11.25 Фазенда
12.00 Новини
12.20 Т/с "Кремінь"

13.20 Ф. Кіркоров. "Інший"
16.00 Д/ф "Філіп Кіркоров. 

"Я собі придумав це
життя"

17.00 Х/ф "Мій капітан"
21.00 Час
21.20 Жорстокі ігри
23.15 Х/ф "Білі Роси"
0.55 Х/ф "Вечірній

лабіринт"
2.10 Х/ф "Трактористи"
3.35 Х/ф "Козаки"
5.05 Д/ф "Олексій Мішин.

Між зірками"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Вся Росія
5.10 Звичайний концерт
5.40 Х/ф "Свинарка і

пастух"
7.15 Х/ф "Про бідного

гусара замовте
слово"

10.25 Х/ф "Надбання
республіки"

13.00 Вісті
13.20 Х/ф "Солдат Іван

Бровкін"
15.00 Концерт "Квіти і пісні

весни"
17.05 Сміятися дозволяється
19.00 Вісті
19.35 Х/ф "Найда%3"
23.10 Х/ф "Кохання до

запитання"
1.10 Х/ф "Мені двадцять

років"
4.05 Кімната сміху

ННТТВВ  ССВВІІТТ

7.00 Сьогодні
7.20 Т/с "Узяти Тарантіну"
8.15 Д/ф "Міміно"
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.10 Х/ф "Бомж"
12.00 Сьогодні
12.25 Х/ф "Антиснайпер"
14.15 Т/с "Ментівські

війни%3"
18.00 Сьогодні

18.30 Т/с "Далекобійники.
Десять років
потому"

22.10 Т/с "Дільничний"
0.00 Т/с "Справа

Крапивіних"
1.00 Т/с "Мент в законі%2"
2.50 Т/с "Ставка на життя"
3.45 Один день. Нова версія
4.25 Т/с "Чай, кава,

потанцюємо..."

ТТЕЕТТ

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

Пустотлива сімейка"  
9.25 Єралаш
9.35 Чортиці в спідницях

10.05 Т/с "Всі жінки —
відьми"  

11.00 Т/с "Баффі —
переможниця
вампірів"  

11.50 Т/с "H2O. Просто

додай води"  
12.20 Твою маму!
12.45 Одна за всіх
13.15 Т/с "Хто в домі

господар?"  
13.45 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.45 Т/с "Універ"  
15.10 Т/с "Ранетки"  
16.05 У ТЕТа тато!
16.35 Т/с "Універ"  
19.00 БарДак
19.25 Богиня шопінгу
19.55 Т/с "Деффчонки"  
20.25 Т/с "Універ"  
22.20 Т/с "Реальні хлопці"  
23.15 Будинок72
0.10 Дурнєв + 1
0.40 На добраніч, мужики
1.30 Т/с "Реальні хлопці"  
2.20 БарДак
2.45 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.35 Пригоди О. Стівенса
8.35 Х/ф "Перехрестя"  

10.20 Х/ф "Поспішай
любити"

12.20 Т/с "Подарунок
долі"

17.15 КВК
20.00 Велика різниця
22.00 Міс Україна72012
23.55 Льодове гала7шоу
0.45 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.
Інопланетна сила"  

8.00 Д/с "Кремль 9"
9.00 Останні 24 години

10.00—13.00 Т/с "Втеча"
14.00 Т/с "Десант є

десант"
16.00 Т/с "Солдати%11"
18.00—20.00 Т/с "Десант є

десант"
21.00 Проспорт
21.05 Х/ф "Без правил%2"  
23.05 Проспорт
23.10 Х/ф "Рекрут"  
1.30 Т/с "На краю

Всесвіту"  

ССІІТТІІ

7.00, 9.55, 12.10, 18.00
М/ф

8.00, 22.20 Маски7шоу
9.00, 17.05 Хіт7парад дикої

природи
11.00, 14.50, 21.00 Х/ф

"Пригоди
Електроніка"

16.00, 19.55 Єралаш
23.10 Т/с "Загадки

Мердока"
0.05 Все про секс
1.00 Ніч СІТІ

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 26 квітня — 2 травня“Земля забуття”

У річницю
Чорнобильсь ої
тра едії вихо-
дить франц зь-
о- ра їнсь а

стріч а Міхаль
Бо анім, при-
свячена цій с м-
ній події. В цен-
трі артини —
історія дівчини
Ані, я зі рала
“подр ж а Джеймса Бонда” Оль а К рилен о. Виб х на АЕС
застає її на весіллі Прип’яті, а охано о, я ий тіль и-но
став чолові ом, відряджають лі від вати пожеж . Аварія
повністю змінює та ламає життя Ані: вона стає вдовою, від-
мовляється від майб тньо о та залишається в рідном місті
проводити е с рсії для т ристів

“Месники 3D”

У фільмі
на лядачів
че ає нова
з стріч з
люблени-
ми с пер-
е р о я м и
о м і с і в

Marvel. У
основі сю-
жет ле-
жить про-
тистояння

добра зі злом. Зло настіль и масштабне, що с пер ероям,
що зви ли працювати самостійно, доводиться об’єднатися.
Адже всесвіт знаходиться на межі атастрофи. У с пер-
оманд входять Залізна людина (Роберт Да ні-молодший),
Капітан Амери а (Кріс Еванс), Хал (Мар Р ффало), Заліз-
на вдова (С арлетт Йохансон), Пеппер Поттс (Гвінет Пел-
тро ) та інші

“Няньки”

Р о с і й с ь а
омедія роз-
повідає про
двох ледарів-
чолові ів Міш
і Дім (Ми ола
На мов, Ара-
рат Кещян),
я і відправ-
ляються від-
рядження до
Т реччини разом із с ворою начальницею Валентиною
(Олеся Железня ). Передбач вана відп ст а за ордоном
обертається для них не лише останнім шансом довести
свою професійн придатність і ни н ти анебно о звіль-
нення, але і стає за розою для здоров’я і життя: за збі ом
обставин Міша і Діма залишаються наодинці з трьома не-
ерованими дітьми Валентини

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
26 квітня (четвер) — 19.00 “Ци�

нічна комедія”, театральна фанта�

зія, 2 години 30 хвилин

26 квітня (четвер) — 20.00 Нова

сцена — “Жирна свиня”, 1 година

40 хвилин

27 квітня (п’ятниця) — 19.00 “В

полоні пристрастей (Камінний во�

лодар)”, драма, 2 години

27 квітня (п’ятниця) — 20.00 Сце�

на “Під дахом”, Олександр Вер�

тинський. Бал Господень... 1 годи�

на 30 хвилин

28 квітня (субота) — 18.00 Нова

сцена — “Прощальне танго”, трагі�

комедія, 2 години 30 хвилин

28 квітня (субота) — 19.00 “Дохід�

не місце”, комедія, 3 години

28 квітня (субота) — 20.00 Нова

сцена — прем’єра “Скажена кров”,

1 година 30 хвилин

29 квітня (неділя) — 18.00 Нова

сцена, “Останнє кохання”, мело�

драма, 2 години 15 хвилин

29 квітня (неділя) — 19.00 “Сі�

мейна вечеря”, комедія, 2 години

30 хвилин

29 квітня (неділя) — 20.00 Сцена

“Під дахом”, прем’єра, “Чорні ді�

ви”, 1 година

30 квітня (понеділок) — 19.00
“№ 13 (Шалена ніч, або Одружен�

ня Пігдена)”, комедія наших днів,

2 години 30 хвилин

30 квітня (понеділок) — 20.00 Но�

ва сцена, “Ігри на задньому дворі”,

1 година 30 хвилин

1 травня (вівторок) — 19.00 “За�

надто щасливий батько”, комедія,

2 години 30 хвилин

1 травня (вівторок) — 20.00 Нова

сцена — “Янголятко, або Сексу�

альні неврози наших батьків”, 1 го�

дина 50 хвилин

2 травня (середа) — 19.00 “Занад�

то одружений таксист”, комедія, 2

години 30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

26 квітня (четвер) — 19.00 “Ро�

манси. Ностальгія”, музична ви�

става, Олександр Білозуб, за моти�

вами п’єси М. Севастіану “Без�

іменна зірка”

27 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Од�

руження”, Микола Гоголь

27 квітня (п’ятниця) — 19.00
“Увертюра до побачення”, сценіч�

на версія Андрія Приходька за но�

велою Івана Франка “Сойчине

крило”, камерна сцена

28 квітня (субота) — 12.00 “Попе�

люшка”, казковий мюзикл, Вікто�

рія Васалатій, за мотивами кіно�

сценарію Євгена Шварца

28 квітня (субота) — 16.00 “... Бу�

ти...”, моновистава, Акоп Казан�

чян, театр у фойє

28 квітня (субота) — 19.00 “Ромео

і Джульєтта”, Уїльям Шекспір

28 квітня (субота) — 19.00 “Сон

смішної людини”, інсценізація

Петра Панчука за оповіданням 

Ф. Достоєвського, камерна сцена

29 квітня (неділя) — 12.00 “При�

годи черепашок ніндзя”, Дмитро

Буковинець

29 квітня (неділя) — 16.00 “Доро�

гу красі”, драма, Володимир Вин�

ниченко, театр у фойє

29 квітня (неділя) — 19.00 “Буря”,

трагікомедія, Уїльям Шекспір

1 травня (вівторок) — 19.00 “Кай�

дашева сім’я”, комедія, Іван Не�

чуй�Левицький

2 травня (середа) — 12.00 “Шель�

менко�денщик”, комедія, Григорій

Квітка�Основ’яненко

2 травня (середа) — 16.00 “Самот�

ня леді”, мелодрама, Ігор Афанась�

єв, театр у фойє

2 травня (середа) — 19.00 “Грек

Зорба”, театральний роман, Нікос

Казандзакіс

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 

НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ
26 квітня (четвер) — 19.00 “Вася

повинен подзвонити”, 3 години

27 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Ку�

ди подме вітер”, 2 години 40 хви�

лин

27 квітня (п’ятниця) — 19.00
прем’єра “Дзвінок з минулого”,

Малий зал

28 квітня (субота) — 19.00 “Роже�

вий міст”, 2 години 45 хвилин

29 квітня (неділя) — 15.00 прем’є�

ра “Дзвінок з минулого”, Малий

зал

29 квітня (неділя) — 19.00 “Гра�

ємо Чонкіна”, 3 години

2 травня (середа) — 19.00 “Вася

повинен подзвонити”, 3 години

КИЇВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЕТИ

27 квітня (п’ятниця) — 19.00
“Перлини світової симфонічної та

вокальної музики”, концерт сим�

фонічного оркестру

28 квітня (субота) — 19.00 “Моя

чарівна леді”, мюзикл Ф. Лоу

29 квітня (неділя) — 12.00 “Лампа

Аладдіна”, вистава для дітей С. Бе�

дусенка

29 квітня (неділя) — 19.00 “Театр

у фойє”, “Звана вечеря з італійця�

ми”, комічна оперета, Ж. Оффен�

бах

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР НА ЛИПКАХ

26 квітня (четвер) — 19.00 “Ши�

нель”, Мала сцена

26 квітня (четвер) — 19.00 “Диво�

водні історії”, Велика сцена, Фран�

цузька весна в Києві

27 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Яр�

марковий гармидер”, Велика сцена

27 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Ро�

мео і Джульєтта”, Велика сцена

28 квітня (субота) — 12.00 “Сні�

гова королева”, Велика сцена

29 квітня (неділя) — 11.00 “Байки

на горищі”, Мала сцена

29 квітня (неділя) — 12.00 “Ки�

цин дім”, Велика сцена

29 квітня (неділя) — 19.00 “Чай�

ка”, Мала сцена

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
26 квітня (четвер) — “Момент ко�

хання”, слідчий експеримент, Во�

лодимир Винниченко

27 квітня (п’ятниця) — “Цвєтаєва

+ Пастернак”, роман життя, Євге�

нія Чуприна, мікросцена

28 квітня (субота) — “Самотня

леді”, лірична комедія, Ігор Афа�

насьєв

29 квітня (неділя) — “Жінка у піс�

ках”, притча, Кобо Абе

30 квітня (понеділок) — прем’єра

“Сузір’я поезії Чоколівка. Мандри

Амура”, київські цикли, Аттила

Могильний

ПАЛАЦ “УКРАЇНА”
26 квітня (четвер) — 19.00 сати�

ричний проект “Громадянин поет”,

нова програма М. Єфремова

“Останній концерт на свободі”

26 квітня — 2 травня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
МОРСЬКИЙ БІЙ ВОРОН

ШПИГУН ЗЕМЛЯ ЗАБУТТЯ

АНШЛАГ, КЛАСІК
ФАУСТ ОСТАННІЙ ЗАПОВІТ НОБЕЛЯ

РИБА МОЄЇ МРІЇ НЕЗАВЕРШЕНИЙ РОМАН

1+1 ПРАВО НА «ЛІВО»

NEW VISION IFF 2012 — ВЕСНА

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
СМЕРТЬ СУПЕРГЕРОЯ

Фестиваль короткометражних фільмів 

«SHORTS ATTACK! КОХАННЯ І МАЯЧНЯ»

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

26 квітня — 2 травня

1+1......................................................10.00, 12.00, 14.00, 19.50

АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ. УСІ У ЗБОРІ ....18.00, 22.10

ЗЕМЛЯ ЗАБУТТЯ ................................................11.40, 15.10

МАТЧ ..................................................................................20.00

МАЧО И БОТАН ..............................................................22.00

МОРСЬКИЙ БІЙ....10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 19.30, 21.50

НЯНЬКИ ..........................................10.00, 13.30, 17.00, 18.40

ПІРАТИ! БАНДА НЕВДАХ ......10.00, 12.00, 14.00, 16.00

ПРАВО НА ЗРАДУ ..............................................18.00, 21.50

ПРОЕКТ Х. ДОРВАЛИСЬ ............................................20.20

РИБА МОЄЇ МРІЇ..............................................................16.00

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

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

Бронювання квитків: 515�87�81

Інформаційний
спонсор

26 — 27 квітня

ВОРОН ..............................................10.30, 12.20, 14.15, 16.10

МОНОЛОГИ ВАГІНИ. Спектакль театра Джуліано Ді Капуа

(м. СанктGПетербург) ............................................................19.30

28 квітня

ВОРОН ........................................................16.20, 18.20, 20.20

29 квітня — 2 травня

ВОРОН ....................11.00, 12.50, 14.45, 16.40, 18.40, 20.40

3 — 9 травня

1+1 ......................................................10.00, 11.50, 15.30, 19.10

ВОРОН ........................................................13.40, 17.20, 21.00 

МАЛИЙ ЗАЛ  

ПРАВО НА ЗРАДУ

..................11.00,  13.00,  15.00,  17.00,  19.00,  21.00,  23.00 

В л. Шота Р ставелі, 19.

Автовідповідач: 227-11-35.

Довід и та замовлення вит ів

за тел.: 227-30-41 и на сайте

k i n o p a n o r a m a . c o m . u a

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Боротьба. Вітчизняні спортсмени 
здобули три олімпійські ліцензії 
на турнірі у Болгарії
У Софії (Бол арія) завершився європейсь ий відбір овий т рнір

до Олімпійсь их і ор-2012 зі спортивної боротьби. На адаємо, що
володарем олімпійсь их ліцензій мо ли стати тіль и фіналісти
своїх ва ових ате оріях. У раїн а Юлія Остапч перемо ла ва о-
вій ате орії до 63 , ви равши фінал росіян и Любові Волосо-
вой. Катерина Б рмістрова (до 72 ) вийшла фінал, де пост пи-
лася шведці Анні Франсон, але забезпечила собі олімпійсь п ті-
в . Оле сандра Ко т (до 48 ), я а приїхала в Софію замість
олімпійсь ої чемпіон и Ірини Мерлені, отра отримала травм під
час трен вання, фінал пробитися не з міла. В 1/8 фінал раїн-
а про рала росіянці Надії Федоровій і зайняла в підс м 10-те
місце. У т рнірі майстрів ре о-римсь ої боротьби раїнець Єв ен
Орлов (до 120 ) фіналі пост пився Юрію Патрі еєв з Вірменії,
але та ож став володарем олімпійсь ої ліцензії. Олімпійсь ий відбір
продовжиться в Китаї (27-29 вітня) та Фінляндії (4-6 травня)

Євро–2012. В Національному 
цирку України створять “Малу 
футбольну арену”
На час проведення Євро-2012 в Національном цир У раїни б -

де облаштована найбільша рита фан-зона в Києві, де вболіваль-
ни и змож ть побачити сі матчі онтинентальної першості. За сло-
вами ор анізаторів, “Мала ф тбольна арена” запропон є відвід ва-
чам пере ляд матчів на 4-х величезних е ранах, площа ожно о з
я их ся атиме майже 50 в. м. Е рани б д ть підвішені над ареною
цир чотирьох напрям ах, том ожен лядач б де знаходитись
в омфортних мовах для пере ляд . У ритій фан-зоні створять
фан-бари, де вболівальни и змож ть дивитися ф тбол звичном
для себе форматі спорт-бар із спеціальним пивним меню. О рім
безпосередньої трансляції матчів, перед почат ом та в перервах
Національним цир ом У раїни план ється шо -про рама і розва и.
За алом лядаць ий зал розрахований на 2000 місць, том ор ані-
затори обіцяють “ефе т прис тності на стадіоні”. За словами ерів-
ни а прое т Оле а Кия, сі, хто хоч раз опиниться т т, захоч ть не-
одмінно поверн тися: “Ми працюємо над створенням місця для
о олених ф тбольних емоцій, я і неможливо отримати вдома і на-
віть омпанії др зів спорт-барі. При цьом ми зможемо забез-
печити для наших лядачів повний о ляд всіх подій на полі, почина-
ючи від емоцій тренерів і за інч ючи можливістю ч ти оментарі.
Додайте до всьо о цьо о омфорт, безпе , незалежність від по-
одних мов, а та ож низь цін на вхідні білети (від 100 до 350
рн, в залежності від матч ), і все це б де в нашій імпровізованій
фан-зоні. Свою робот “Мала ф тбольна арена" розпочне 8 черв-
ня, а завершить 1 липня, оли відб деться фінал зма ань

Температура +21°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +25°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 43 %

Температура +19°С

Атм. тиск 760 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 67 %

Прогноз погоди на 26 квітня 2012 року

ОВНИ переб ватим ть в полоні національних та історичних
звичаїв, фамільних традицій, енети и, спад ованої від пред-
ів. Втім, льт ра середовища, в я ом вас вихов вали та при-
щепили з дитинства добрі риси, нині розходитиметься з вимо-
ами час , заважатиме реалізації ар’єрних амбіцій.
ТЕЛЬЦІ, завдя и теплій емоційній атмосфері дня вам пощас-

тить зав’язати довірливі взаємини зі сторонніми людьми та
ріпити ч ттєві стос н и з рідними, близь ими, др зями. О ор-

ніть людей ніжністю та т рботою, не перемивайте ч жих істо-
чо , пліт вання є небезпечним симптомом, особливо в робо-
чом оле тиві, нині, навіть я що ви смиренний робочий віл, с-
піх ар’єри та авторитет ерівництва залежить від істинної
вн трішньої свободи.
БЛИЗНЯТА, тримайтеся від з хвалих розмов, естрава ант-

них вибри ів, ви надто емоційні, а це пот жна сила, я можна
трансформ вати в приб т ове р сло і “прима нітити” бла а, про
я і мріяли.
РАКИ, ви володієте авторитетом неформально о лідера в о-

ле тиві і здатні с ористатися йо о рес рсами на власн о-
ристь. Головне — знайти золот середин між про ресивним і
традиційним. Уни айте спо сливих е спромтів, дійте перевіре-
ними методами, де маєте ба атий досвід, спрямов ючи пот ж-
ний емоційний потенціал в он ретні справи.
ЛЕВИ, день армічний, прибор айте ініціативний пост п, до-

ля сама штовхне вас в поті сит ацій, я і маєте доопрацювати,
с н вши зроблені олись помил и. Насамперед в професійній
сфері, стос н ах “начальни -підле лий”.
ДІВИ, день сприяє а тивній діяльності, де ви проявите ма -

сим м діловитості та мітливості, з мієте знайти орисне засто-
с вання неймовірним, на перший по ляд, ідеям і пропозиціям,
вчасно розшифр єте хитрощі он рентів. Поп ляриз йте себе,
хваліться дося неннями, ви престижна фі ра в соці мі, що пе-
реймається висо им, світлим, чистим, є істинним борцем за
справедливість ради щастя людства.
ТЕРЕЗИ, пасивність — то ваш воро , день динамічний, шт р-

м йте переш оди, сміливо вст пайте в словесні дис сії, захи-
щайте власні по ляди під артбострілом ч жої рити и, я а зав-
дає болю. Я що хочете ріпити матеріальні позиції на роботі,
саме час по оворити довірливо з шефом, до червня дост п до
ч жих фінансових апіталів лежить через фахов дос оналість.
СКОРПІОНИ, ви в ч довій формі, емоційне натхнення фонта-

н є, б дьте в парі, Творець послав вам партнерів надзвичайно
пра тичних, впливових, з висо им стат сом в соці мі, ліпшо о
ідеала оді й ш ати. Саме їм с дилося стати надійними союз-
ни ами в різноманітній діяльності. Я що є спільна мета, разом
ви здатні ори переверн ти!
СТРІЛЬЦІ, бажання забезпечити сім’ю, поліпшити доброб т,

мобіліз вати бізнес стане домін ючою мотивацією вчин ів. Здо-
ров’я теж рає основн роль, де йде процес ре енерації, “ тилі-
зації” на опичених протя ом ро стресових шла ів в ор анізмі
шляхом а тивізації нед .
КОЗОРОГИ, я що пра нете встановити либо ий д шевний

онта т з имось, пірн ти в любовний е стаз, вас має б ти
спільна справа чи робоче завдання, що об’єдн є спільними д -
ховними ідеалами, тримається на взаємних пра тичних інтере-
сах.
ВОДОЛІЇ, дов ола вас наеле тризована емоційна а ра, до-

статньо іс ри непороз мінь — і запалає пол м’я сваро , проте,
я що поважатимете д м ближніх, присл хатиметеся до їхніх
порад та нап чень, я і пронизані здоровим пра матизмом, все
б де добре.
РИБИ, налашт йтеся на любовні вібрації і айф йте, апризи

та витів и любленців вам я з с и вода, армонію не здатні
пор шити, забавляйтеся, наповнюйте д шевн а р бла одат-
ними поч ттями. Я що хочете о ось охм рити, зробіть це і не
пожал єте, нове знайомство в перспе тиві може перерости в
серйозний інтимний зв’язо

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Челсі" став першим 
фіналістом Ліги чемпіонів"
Лондонський клуб у меншості зумів здобути потрібний результат

Олексндр ПИРЛИК
“Хрещатик”

На ле ендарном “Камп Но ” визначався перший фіна-
ліст Лі и чемпіонів. “Барселона” приймала “Челсі”,
я ий тиждень том ероїчно відстояв перемо при од-
ном дарі в площин воріт і в мінімальном відсот
володіння м’ячем. У ба атьох лядачів матч -відповіді
вини ало відч ття дежа-вю, адже звітна ра проходила
за та им же сценарієм, я і попередня. У цій з стрічі
б ло все: і вил чення, і нереалізований пенальті, і неви-
мовна радість однієї оманди, і розпач іншої через не-
ви ористані ольові можливості.

Перед звітною грою усі експерти твердили, що лондонський “Челсі”

на “Камп Ноу” може врятувати лише диво, навіть незважаючи на їхню

перевагу в один м’яч. Лише один гол підопічних Ді Маттео, забитий на

чужому полі, ставив би каталонську команду в дуже складне становище.

“Барселоні” треба було забивати. Пеп Гвардіола вирішив для реалізації

цього завдання випустити на поле одразу чотирьох нападників: Мессі,

Алексіс Санчеса, Сеск Фабрегаса та Ісаака Куенку. Роберто Ді Маттео не

став нічого вигадувати і виставив звичний для себе склад. Вже в самому

дебюті господарі змогли відкрити рахунок. Спочатку Кехілл не встежив

за Алексісом Санчесом, але того трохи випередив голкіпер “Челсі” Петер

Чех і забрав м’яч. Потім Ліонель Мессі пробив сильно, але не точно. На1

ступного небезпечного моменту довелося чекати хвилин десять. Алексіс

Санчес і Хаві вивели на ударну позицію Мессі, але він з п’яти метрів не

зумів уразити ціль. Гості також намагалися відповідати на гострі випади

господарів. Дрогба легко втік від захисника, але з гострого кута пробити

Вальдеса не зумів. А потім “Барселона” відкрила рахунок у цьому мат1

чі — каталонці вдало розіграли кутовий, і Ісаак Куенка зумів віддати пе1

редачу на Серхіо Бускетса, якому залишалось лише влучити у пусті воро1

та, що він і зробив. А на 371й хвилині становище гостей різко погіршило1

ся. Джон Террі відверто ударив Алексіса Санчеса, за що був справедливо

покараний червоною карткою. Каталонці намагалися реалізувати чи1

сельну перевагу ще до перерви. Вони включили додаткові швидкості, і

цей натиск приніс свої плоди. Ліонель Мессі помітив ривок Іньєсти і дав

точний пас партнеру. Андреас вийшов один на один з Чехом і спокійно

відправив м’яч у сітку — 2:0. Здавалося, що розгрому лондонцям не уник1

нути, проте лише секундна розслабленість підопічних Гвардіоли привела

до сумних для них наслідків. Френк Лемпард зробив передачу на правий

край штрафного, де Рамірес пішов від Пуйоля і ефектно перекинув м’яч

через Віктора Вальдеса — 2:1. Даний рахунок виводив у фінал саме лон1

донців. Другий тайм розпочався з атак “Барселони” і здавалося, що їм

таки вдасться знайти ключі до воріт Чеха. На 491й хвилині каталонці от1

римали право пробити пенальті, проте лідер атаки господарів поля Ліо1

нель Мессі у найвирішальніший момент для своєї команди схибив, влу1

чивши у перекладину. Надалі на полі помітно домінували лише футболіс1

ти “Барселони”, проте домогтися свого вони так і не змогли, більш того,

за лічені хвилини до кінця матчу лондонський “Челсі” зумів організува1

ти контратаку, і Фернандо Торрес поставив остаточну крапку у цій грі.

Отже, матч завершився з рахунком 2:2, і “аристократи” виходять у фінал 
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Цей день в історії 26 квітня

1514 — польсь ий астроном
Ми ола Коперні провів своє пер-
ше спостереження за Сат рном
1755 — рочисто від рито

Мос овсь ий ніверситет в б -
дівлі Апте арсь о о дом біля
Вос ресенсь их воріт в Мос ві
1840 — з др вийшло перше

видання “Кобзаря” Тараса Шев-
чен а
1908 — в Мос ві через трива-

лі й пот жні дощі сталася остан-
ня вели а повінь
1921 — в Лондоні на в лицях

з’явився перший поліцейсь ий
патр ль на мотоци лі
1956 — в СPСР розпочато ма-

совий вип с автомобіля “Мос-
вич-402”
1998 — в ботанічном сад в

Місс рі створили найбільший в
світі б ет з 28 801 віт и

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Гол Серхіо Б с етса не допомі йо о л б пройти "Челсі" на шлях до фінал Лі и чемпіонів
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