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Місто стає зручнішим 
для інвалідів
Київська влада співпрацюватиме з громадськими організаціями інвалідів 
задля вирішення їх проблем

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У Києві реаліз ється низ а со-
ціальних про рам, я і мають
на меті підтримати соціально
незахищених ромадян. Вчора
олова КМДА Оле сандр По-
пов провів з стріч з членами
Координаційної ради місь их
ромадсь их ор анізацій інва-
лідів, де б ло озв чено низ
проблем людей з особливими
потребами та дося н то домо-
вленостей щодо подальшої
співпраці.

Як відзначив на зустрічі Олександр

Попов, вирішення проблем найбільш

вразливих категорій населення є пріори�

тетним для столичної влади. “Ми повин�

ні підтримувати тих киян, які потребу�

ють найбільшої уваги. У столиці в цьому

році започатковано та діє низка серйоз�

них програм, які, на нашу думку, мають

покращити існуючу ситуацію. Міська

влада й надалі планує поширювати ці со�

ціальні проекти, щоб охопити якомога

більше людей, які потребують допомоги.

Адже ми хочемо, щоб це були не просто

разові акції, а щоб це відбувалося сис�

темно. 2012 рік має стати переломним у

покращенні соціального захисту киян та

вирішенні проблем інвалідів”, — зазна�

чив Олександр Попов.

Позитивні зрушення у співпраці з вла�

дою відзначили і керівники організацій,

які опікуються інвалідами. Так, за слова�

ми Михайла Новосецького, голови Київ�

ської міської організації УТОС, столична

влада справді почала активний діалог з

населенням міста.

“Варто констатувати, що місто дійсно

співпрацює з населенням, в тому числі з

такими категоріями, як ми. Тож приєм�

но, що нас чують і розуміють. Ми вдячні

керівництву КМДА за відновлення та

збільшення муніципальних надбавок до

пенсій і радіємо новому громадському

транспорту, що пристосований до пере�

сування інвалідів містом. Звісно, нам хо�

четься вирішити всі проблеми одразу, од�

нак так, на жаль, не буває. Проте, я га�

даю, якщо в нас і в подальшому буде така

співпраця, то поступово всі проблемні

питання будуть вирішені. Адже хочеться,

щоб ми були європейським містом, зруч�

ним для всіх громадян”,— сказав пан

Новосецький.

Представники громадських організа�

цій озвучили Олександру Попову низку

основних проблем, з якими їм дово�

диться мати справу щодня. Це і несвоє�

часне фінансування, і проблеми з пра�

цевлаштуванням, і необхідність забез�

печення лікарськими препаратами. Ці�

кавили учасників зібрання і питання,

які стосуються будь�якого мешканця

міста,— озеленення столиці, ремонт ав�

тошляхів, доступність громадського

транспорту.

Олександр Попов пообіцяв, що всі

зауваження будуть враховані найближ�

чим часом, а щоб налагодити тісний

діалог, запропонував подібні зустрічі

проводити регулярно. “Наша спільна

подальша робота має бути узгодженою

та злагодженою. Ми прекрасно розумі�

ємо, що всі питання одразу вирішити

не зможемо. Але перші кроки ми вже

робимо. Так, наразі запроваджується

соціальний проект “Картка киянина”,

вже підписані відповідні документи з

київськими виробниками ліків та КП

“Фармація” на отримання знижки у

25—30 %. З початку липня придбати

медикаменти за такими умовами мож�

на буде у 60 аптеках міста. Наступний

наш крок — це знижки на продукти

харчування. Ми вже зараз ведемо пере�

говори з виробниками”,— зауважив

Олександр Попов.

Також Олександр Павлович зазначив,

що вже у цьому році в бюджеті міста у 14

разів було збільшено суму на щомісячну

матеріальну допомогу малозабезпече�

ним. Її отримують 13 тисяч дітей�інвалі�

дів та 34 тисячі інвалідів з пенсією менше

1200 грн. Протягом року майже в п’ять

разів збільшено видатки на оздоровлен�

ня пільговиків, утричі більше грошей ви�

тратять на засоби реабілітації для столич�

них інвалідів

Представни и ромадсь их ор анізацій інвалідів подя вали ерівництв КМДА за новий ромадсь ий транспорт, пристосований до перес вання містом людей з фізичними обмеженнями

Громадянський форум у дії 

Члени робочої р пи «Діловий Київ» сформ вали
низ пропозицій щодо розвит бізнес столиці
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У місті стартує кампанія літнього
оздоровлення 6 2012 

Відповідне розпорядження підписав олова КМДА
Оле сандр Попов
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За місяць у Києві відкриють нову
сміттєсортувальну лінію 

Номінальна прод тивність станов и с ладає
15 тис. тонн на рі
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Реконструкцію і благоустрій 
Володимирської гірки 
завершать до 25 травня
За інформацією КП “Дире ція реставраційно-від-

новлювальних робіт”, ре онстр цію та бла о стрій
пар Володимирсь а ір а б де завершено до Дня
Києва. Та , працівни и підприємства до 25 травня
повністю завершать ріплення схил , на я ом
розміщено пам’ятни Володимир Вели ом . Нара-
зі там вже влаштовано підпірн стін — встановле-
но понад 70 паль завдовж и 12 метрів ожна, ви о-
нано бетон вання. Та ож фахівці встановлять повні-
стю відре онстр йован альтан на нижній алеї,
здійснять ранітне мощення поблиз мон мента
Володимира за альною площею 1200 м в., онов-
лять освітлення (б де влаштовано 8 опор). Крім то-
о, на місці демонтованої старої о орожі на схилі
мають встановити нов с часн о орож , виробниц-
тво я ої спеціально замовлялося для Володимир-
сь ої ір и. Завдя и проведеним омпле сним ро-
ботам із ріплення схил , ре онстр ції та бла о-
строю території поблиз пам’ятни а Володимир
Вели ом власне спор ді нічо о не за рож ватиме.
Наслід и зс в б де повністю лі відовано

Цієї суботи у столиці 
святкуватимуть ювілейний 
10'й День Європи
Відповідне розпорядження підписав олова

КМДА Оле сандр Попов. Цьо о дня об 11.00 стар-
т є європейсь ий парад, я ий пройде Хрещати ом
від Бессарабсь ої площі до майдан Незалежності.
Після цьо о о 12.00 на сцені біля адміністратив-

ної б дівлі КМДА (в л. Хрещати , 36) розпочнеть-
ся рочиста церемонія від риття Дня Європи
Києві. Після офіційної частини від риття свята від-
б деться презентація павільйонів міст У раїни, я і
приймають чемпіонат з ф тбол Євро 2012 — Ки-
єва, Львова, Хар ова та Донець а — “Європей-
сь ом містеч ”, що працюватиме з 13 до 18 о-
дини на Хрещати . Та ож містеч працювати-
ме фотовистав а “10 ро ів співробітництва Євро-
пейсь о о союз та У раїни”. Крім то о, на Хреща-
ти діятиме інформаційна вистав а “6 тем про
розвито європейсь их цінностей та підходи в
онте сті У раїни”. О 13.00 на сцені біля б дівлі
КМДА розпочнеться льт рно-мистець а про ра-
ма, присвячена відзначенню Дня Європи Києві,
VI Фестиваль “Містерія танцю”. А в Маріїнсь ом
пар пройде за альномісь а а ція “В лична але-
рея посмішо ”
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Іван МАРЕК
“Хрещатик”

КМДА під от вала зміни до положення
про оренд майна територіальної рома-
ди Києва, я і спрощ ють процед р пе-
редачі невели их приміщень в оренд
с б’є тами осподарювання. Відповідний
прое т рішення Київради зараз знахо-
диться на роз ляді деп татів для вине-
сення на наст пн сесію.

“Це невеликий крок, але його зроблено для спрощен�

ня життя малого та середнього бізнесу у столиці. Під�

приємці, які бажають винайняти у міста невеликі при�

міщення для ведення бізнесу — під крамниці, невеликі

офіси чи для розміщення виробництв,— у більшості ви�

падків зможуть отримати їх значно швидше”,— зазна�

чив заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Він пояснив, що існуюча процедура передачі кому�

нального майна в оренду досі є тривалою, багатоетапною

і доволі складною. На необхідні узгодження потрібно ви�

тратити кілька місяців. “Для малого та середнього бізне�

су така процедура є занадто довготривалою. Підприємці

втрачають час, а місто — гроші, які може отримувати від

оренди майна”,— пояснив Олександр Пузанов.

До речі, за даними ГУ комунальної власності КМДА,

з 1 січня до 30 квітня цього року бюджет столиці отри�

мав від оренди 28 млн 889 тис. грн, що на 61,25 % біль�

ше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Тож згідно із проектом рішення, якщо площа примі�

щення менша за 100 кв. м, а винайняти його бажає ли�

ше один претендент, орендний договір укладається за

погодженням постійної комісії Київради з питань влас�

ності. У цьому разі не потребується рішення Київради,

тобто договір оренди може бути укладено без прохо�

дження сесії Київради.

Якщо площа приміщення є більшою за 100 кв. м, до�

говір оренди укладається за звичайною процедурою і

потребує рішення Київради. У разі надходження двох

чи більше заяв орендодавець оголошує конкурс на пра�

во оренди. Діюче положення про оренду майна потре�

бує узгодження договорів оренди постійною комісією

Київради з питань власності, а потім і винесення на се�

сією Київради для приміщень всіх площ
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З початку року в Києві 
безкоштовно простерилізовано 
понад 2700 безпритульних тварин
Крім то о, фахівцями КП “Київсь а місь а лі арня ветеринарної ме-

дицини” та “Прит ло для тварин” з метою забезпечення епізоотично-
о бла опол ччя ва циновано 162 безприт льні тварини. Триває а -
тивна співпраця з міжнародними ор анізаціями захист тварин, та и-
ми я “Naturewatch” (Вели обританія), “ЕTN”, “Німець а спіл а захис-
т тварин” (Німеччина), “Vier Pfoten International” (Австрія). Рез льта-
том тісної співпраці з ор анізацією “ЕTN” (Німеччина) стала без ош-
товна стерилізація 558 безприт льних тварин. За фінансової допомо-
и цієї ж ор анізації від рито новий відділ післяопераційно о триман-
ня чотирилапих тварин приміщенні на території ветеринарної лі ар-
ні на в л. Еле тротехнічна, 5-А.
Наразі між КП “Прит ло для тварин” та ор анізацією “ЕTN” вед ть-

ся а тивні перемовини в питанні прое т вання Центр захист тварин.
Для йо о б дівництва виділено земельн ділян на в лиці Автопар о-
вій Дарниць ом районі площею 2,65 а.
Крім то о, за підтрим и та часті “Німець ої спіл и захист тварин”

на базі КП “Київсь а місь а лі арня ветеринарної медицини” розпоча-
то а цію щодо проведення без оштовної стерилізації безприт льних
соба та тварин, я і належать піль овим ате оріям населення. Зо ре-
ма ветеранам, інвалідам та часни ам ВВВ, часни ам бойових дій, ін-
валідам І-ІІ р пи, ветеранам праці та особам, я і постраждали внаслі-
до аварії на ЧАЕС (І-ІІ ате орії). Та ож тривають роботи з обладнан-
ня ново о операційно о абінет ветеринарній лі арні, що на в л.
Ярославсь а, 13-А.
На адаємо, перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча

неодноразово на олош вав, що рс місь ої влади спрямований на -
манний метод ре лювання чисельності безприт льних тварин. “Єди-
ний правильний та найефе тивніший метод зменшення поп ляції тва-
рин — це відлов, стерилізація та повернення на олишнє місце пере-
б вання. Нарощ ючи іль ість стерилізації, завдя и власним з силлям
та допомозі за ордонних оле , ми зможемо продовж двох-трьох ро-
ів повністю завершити процес стерилізації безприт льних тварин
столиці”,— с азав Оле сандр Маз рча

Цифра дня

3 300 900 000 
гривень, на таку суму отримано доходів підприємствами пошти та
зв’язку міста Києва у січні—лютому 2012 року, що на 6,1% більше, ніж
за відповідний період минулого року 
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У Біличанському лісі кафе не буде
Міська влада має намір розірвати договір оренди 
з компанією�забудовником

Міська влада планує розірвати до�

говір оренди земельної ділянки з

компанією, котра вирубувала дерева

у 89�му кварталі Святошинського

лісництва. Про це повідомив голова

постійної комісії Київради з питань

екологічної політики, голова депу�

татської фракції “Республіка Київ”

Денис Москаль.

За словами депутата, ГУ земель�

них ресурсів КМДА підготувало

проект рішення про розірвання до�

говору оренди земельної ділянки

площею 0,2 га у 89�му кварталі Свя�

тошинського лісництва, укладеного

між Київрадою та ТОВ “МАГ�К”.

Підстава для припинення відно�

син — невиконання зазначеним то�

вариством умов договору, а також

враховуючи суспільний резонанс,

що виник внаслідок знищення де�

рев цінних лісових порід. “Маю на�

дію, що депутатський корпус під�

тримає цей проект рішення на одно�

му з найближчих пленарних засі�

дань і розірве договір оренди зе�

мельної ділянки. На моє переконан�

ня, у лісі не має бути кафе, рестора�

нів та інших розважальних закладів.

Адже він має слугувати рекреацій�

ним потребам усіх киян”,— сказав

Денис Москаль.

Він також зауважив, що вказаним

проектом рішення передбачено ска�

сування рішення Київради, яким ще

у 2007 році земельна ділянка пло�

щею 0,2 га у 89�му кварталі Свято�

шинського лісництва КП “Свято�

шинське лісопаркове господарство”

була виключена із категорії земель

лісового фонду та передана в оренду

ТОВ “МАГ�К” для будівництва ка�

фе із зоною відпочинку.

Голова фракції Партії регіонів в

Київраді Олексій Омельяненко під�

твердив, що такий проект рішення

був розглянутий і схвалений члена�

ми земельної комісії. “Ситуацію,

що склалася в Біличанському лісі,

потрібно впорядкувати, тому ми

погодили винести на сесію Київра�

ди відповідний проект рішення. Бу�

ли також пропозиції від депутатів,

щоб прописати в документі виса�

дження дерев на місці вирубки. Але

дана територія належить лісництву,

тому це вже не наша компетенція.

Я вважаю, що в будь�якому випадку

насадження там відновлять”,—

розповів “Хрещатику” Олексій

Омельяненко. Депутат також

зазначив, що згаданий проект рі�

шення матиме підтримку в сесійній

залі

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

До поряд денно о найближчої сесії Київради б де ви-
несено прое т рішення про розірвання до овор оренди
на 0,2 а Біличансь о о ліс . На даній території ТОВ
“МАГ-К” план вало зведення розважально о за лад і
вже почало розчищати для цьо о місце. В рез льтаті —
знищено дерева цінних лісових порід.

Влада підтримуватиме 
столичного виробника
Вже до Дня Києва перші підприємства отримають знак "Столичний
стандарт якості"
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київсь а влада продовж є
впровадження власно о
зна “Столичний стандарт
я ості”, я ий розробляєть-
ся профільними правлін-
нями спільно з тор ово-
промисловою палатою. У
рам ах підтрим и столич-
но о товаровиробни а, що
є одним із пріоритетів
впровадження Страте ії
розвит Києва до 2025
ро , олова КМДА Оле -
сандр Попов відвідав АТ
“Оболонь”, де ознайомив-
ся з виробництвом та по-
спіл вався з працівни а-
ми підприємства.

Як зазначив Олександр Попов,

“Оболонь” — це підприємство, яке

формує економічний потенціал сто�

лиці. Він подякував керівництву ком�

панії і працівникам за їхній високий

професіоналізм та розуміння того, що

потрібно постійно розвиватися та

впроваджувати інноваційні техноло�

гії. Зазначимо, що АТ “Оболонь” —

найбільший вітчизняний виробник

напоїв. Компанія заснована в 1980 ро�

ці. Зараз до її складу входять головний

завод у Києві та дев’ять підприємств у

регіонах. Тут працює понад 6,5 тисячі

осіб. Корпорація займає 28 місце в

світі за обсягами виробництва пива.

“Основа розвитку міста — це роз�

виток економіки, це робота таких

колективів як ваш, і ми, як влада,

маємо підставити плече, надавати

допомогу, реагувати на ваші пропо�

зиції. Хочу сказати, що ми до цього

готові і будемо вашими надійними

партнерами. Ми налаштовані нада�

ти допомогу підприємству, яке має

5,6% економічного потенціалу на�

шого міста. Сьогодні продукція

компанії присутня на ринках 40 кра�

їн світу. Це величезний успіх, я б

сказав, подвиг, що стало можливим

завдяки фахівцям, які можуть цього

досягати. “Оболонь” — гордість Ки�

єва”,— зазначив Олександр Попов,

звертаючись до працівників.

Також він відзначив соціальну ро�

боту, яку проводить підприємство.

Адже компанія підтримує в Оболон�

ському районі 17 громадських орга�

нізацій. Це і дитячі будинки, освітні

та спортивні заклади, організації ін�

валідів тощо.

В ході зустрічі Олександр Павло�

вич ознайомився з потужностями

найбільшої пивоварні Європи та по�

спілкувався з працівниками, які ці�

кавилися спрощенням бюрократич�

них процедур, програмами доступ�

ного житла та вирішенням логістич�

них та транспортних питань.

Зі свого боку президент корпорації

Олександр Слободян подякував го�

лові КМДА за підтримку та висловив

схвальну оцінку змінам, які нині від�

буваються у Києві. “За 22 роки керів�

ництва я вперше чую про те, що вла�

да міста дійсно готова сприяти робо�

ті підприємств. Коли хтось запитує

мене, чим влада може допомогти

“Оболоні”, я кажу, що головне — не

заважати. Але коли влада міста не ли�

ше не заважає, але й готова допомог�

ти,— то це говорить про справді по�

зитивні зміни, які відбуваються в

Києві, і це дуже приємно”,— зазна�

чив Олександр Слободян.

В свою чергу, голова КМДА

повідомив, що на наступному тижні

відбудеться спільне засідання з тор�

гово�промисловою палатою, де бу�

дуть визначені перші претенденти

на отримання знаку “Столичний

стандарт якості”. “Ми хочемо при�

урочити цей процес до нашого свя�

та, до 1530�річчя Києва. І цей про�

ект буде запущений в життя, реалі�

зований, а перші підприємства от�

римають знак “Столичного стандар�

ту якості”,— зауважив Олександр

Попов

Громадянський форум у дії
Члени робочої групи "Діловий Київ" сформували низку пропозицій
щодо розвитку бізнесу у столиці
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Напри інці березня столиці б в
створений Громадянсь ий фор м
Києва, я ий має на меті форм вати
точ зор иївсь ої ромади щодо
різних аспе тів з життя столиці і
розробити прое ти розвит міста
середньо- і дов остро овій перспе -
тиві. У рам ах фор м діє вісім ро-
бочих р п. Днями члени однієї з
них — “Діловий Київ” — сформ вали
низ пропозицій для місь ої влади.

Як зазначають фахівці, такі ініціативи не по�

требують великих коштів, водночас вони мати�

муть позитивний вплив на розвиток бізнесу у міс�

ті. “На даному етапі ми сконцентруємося на тих

питаннях, які столична влада може вирішити без

великих капіталовкладень, але які дадуть відчут�

ний результат у найближчому майбутньому”,—

зазначив “Хрещатику” голова робочої групи “Ді�

ловий Київ”, гендиректор ПАТ “Київметробуд”

Володимир Петренко.

Підприємці наголошують на необхідності роз�

вивати підтримку малого та середнього бізнесу у

столиці. “Сьогодні бізнес потребує ділових цен�

трів, бізнес�інкубаторів. Як показує світовий до�

свід, система бізнес�

центрів дає можливість

більш вільно не просто

започаткувати власну

справу (цьому сприяє

“Єдине вікно”), а про�

вадити її не витрачаючи

коштів на будівництво

чи оренду офісів, а це дуже важливо для малих та

середніх підприємців”,— поділився з “Хрещати�

ком” віце�президент Спілки малих, середніх і

приватизованих підприємств України В’ячеслав

Биковець.

Також актуальним питанням є створення сис�

теми вільного доступу до баз даних комунально�

го майна, що здається в оренду, і може викорис�

товуватися для ведення бізнесу. Це питання уже

давно обговорюється, проте і досі не вирішене.

Підприємці також хочуть, аби у місті спростили

процедуру переведення приміщень перших по�

верхів житлових будинків з житлового фонду у

нежитловий. За словами координатора роботи

Громадянського форуму Віталія Ніколенка, таке

рішення буде сприяти

зменшенню кількості

МАФів у столиці і вод�

ночас дасть можли�

вість створити нові

робочі місця.

До речі, підприємці

ініціюють створення

інституту уповноваженого з питань захисту прав

підприємців при голові КМДА. “Нам необхідно

мати представника, який би захищав права під�

приємців,— вважає голова громадської ради

підприємців Києва Андрій Шульга.— Тож ми

будемо звертатися до голови КМДА Олександра

Попова із пропозицією відновити таку спів�

працю”

Підприємці ініціюють створення
інституту уповноваженого з питань

захисту прав підприємців 
при голові КМДА

Голова КМДА Оле сандр Попов відвідав АТ "Оболонь", де ознайомився з виробництвом та поспіл вався з працівни ами
підприємства
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У столиці стартує кампанія літнього 
оздоровлення<2012
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.

У першочер овом поряд можливість піль ово о літньо о оздоров-
лення та відпочин надаватиметься дітям-сиротам, дітям, позбавле-
ним бать івсь о о пі л вання, та тим, я і опинилися с ладних життє-
вих обставинах, дітям з девіантною поведін ою із сімей, що переб ва-
ють під соціальним с проводом. Та ож дітям з інвалідністю та дітям,
я і переб вають на диспансерном облі ; я і постраждали внаслідо
стихійно о лиха чи техно енних атастроф; з ба атодітних сімей, ді-
тям, бать и я их за ин ли від нещасних випад ів на виробництві або
під час ви онання сл жбових обов’яз ів.
Крім то о, місь а влада оздоровить цьо о ро талановитих та обда-

рованих дітей — переможців міжнародних, все раїнсь их, обласних,
місь их, районних олімпіад, он рсів, фестивалів, зма ань, спарта і-
ад, відмінни ів навчання, лідерів дитячих ромадсь их ор анізацій, ди-
тячих творчих оле тивів, вихованців ДЮСШ, а та ож ст дентів денної
форми навчання І-IV рівнів а редитації.
Оздоровчі зміни триватим ть 21 день, відпочин ові — не менше 14

днів. За важимо, що за рах но місь о о бюджет ш олярі мають пра-
во на оздоровлення протя ом 2012 ро лише один раз, за винят ом
тих, хто відвід вав денні приш ільні табори. Крім то о, з 28 травня
розпочне працювати мережа дитячих таборів відпочин з денним пе-
реб ванням на базі навчальних за ладів столиці

Підготовчі роботи до пляжного сезону<2012
тривають у плановому режимі
Наразі на всіх зонах відпочин та пляжах фахівці КП “Плесо” про-

водять роботи із санітарної очист и територій від поб тово о сміття.
На пляжах та зонах відпочин розміщено 177 онтейнерів та 672 р-
ни для сміття, 136 лав для відпочин , 215 топчанів, 21 питний фон-
танчи , 6 дитячих та 19 спортивних майданчи ів, а та ож 86 водних
велосипедів. Виріш ють питання і щодо відновлення водопостачання
на пляжах “Золотий” та “П ща-Водиця”, а та ож підсип и піс на
столичні пляжі. Сьо одні вже відновлено водопостачання на пляжі
“Тельбін”.
Крім то о, ор анізовано робот 3-х рят вально-водолазних, 6-ти ря-

т вальних станцій, 3-х рят вальних постів, я і омпле товані необхід-
ними плавзасобами, рят вальним та медичним майном. Додат ово на
сезон план ють прийняти на робот близь о 30 матросів-рятівни ів. У
місцях а тивно о відпочин иян та остей міста встановлюються об-
меж вальні б й и. На адаємо, що за алом до пально о сезон КП
“Плесо” от є 29 зон відпочин біля води (серед них 11 місь их цен-
тралізованих пляжів) за альною площею понад 228 е тарів

У Києві відкриють Музей шістдесятництва
Напередодні від риття філію М зею історії Києва, що розташ валась
приміщенні Народно о р х У раїни на в л. Олеся Гончара, 33, про-

інспе т вав олова КМДА Оле сандр Попов. За інформацією ГУ ль-
т ри, протя ом тривало о час працівни и ГО “М зей шістдесятниц-
тва” зібрали різноманітні матеріали. Наразі їх близь о 8000 одиниць —
від особистих речей до мистець их творів, що стан ть базою першої
е спозиції. Голова КМДА Оле сандр Попов висловив пере онання, що
від риття цьо о м зею стане добрим подар н ом не лише иянам до
1530-річчя від Дня народження столиці, а й сім раїнцям, адже цей
період — значимий в історії всієї держави.
“К льт ра шістдесятни ів охопила д же ба ато иївсь их родин,

адже нашом місті завжди б ло ба ато інтелі ентних, творчих людей.
Пере онаний, я що е спонати до цьо о м зею принес ть самі и-
яни — він стане справді народним”,— на олосив Оле сандр Попов.
На адаємо, ще 9 березня 2006 ро Київрада прийняла рішення, я е

надавало М зею історії міста Києва дозвіл на створення йо о нової фі-
лії — М зею шістдесятництва. А 14 листопада то о ж ро на ви онан-
ня цьо о рішення вийшло розпорядження КМДА “Про М зей шістде-
сятництва — філію М зею історії міста Києва”
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Ділові новини

Держава отримала $885 млн
прямих інвестицій

Обся прямих іноземних інвес-
тицій в У раїн в січні-березні
2012 ро становив $885 млн. Я
повідомляють Держстаті, забор-
ованість раїнсь их підприємств
з редитів і пози , тор овельних
редитів та інших зобов'язань пе-
ред прямими іноземними інвесто-
рами на 1 вітня цьо о ро стано-
вила $8 907,7 млн. За альний об-
ся прямих іноземних інвестицій
(а ціонерно о апітал та бор о-
вих інстр ментів) на 1 вітня ста-
новив $59 701,2 млн. Найбільші
обся и інвестицій на 1 січня 2012
ро б ло зафі совано на промис-
лових підприємствах — $15 254,7
млн, фінансових становах —
$16 215,2 млн, на підприємствах
тор івлі, ремонт автомобілів, по-
б тових виробів і предметів осо-
бисто о споживання — $ 5 367,9

млн, в ор анізаціях, що здійсню-
ють операції з нер хомістю, інжи-
нірин та надають посл и підпри-
ємцям,— $ 8 385,9 млн

ДТЕК експортуватиме 
електроенергію 
до Угорщини
Відповідний онтра т б в
ладений омпанією ДТЕК з
орсь ою фірмою MVM Partner,

повідомляє прес-сл жба омпа-
нії ДТЕК. До овір передбачає
щомісячн оре цію обся по-
ставо , виходячи з потреб ор-
сь ої сторони в раїнсь ій
еле троенер ії. Контра тна вар-
тість еле троенер ії по и що не
роз олош ється. "Рино У ор-
щини є страте ічно важливим
напрям ом розвит е спортно-
о потенціал ДТЕК. Заці авле-
ність європейсь их споживачів в
раїнсь ій еле троенер ії під-

твердж ється новими онтра -
тами ДТЕК на постав еле тро-
енер ії до Європи в 2012 ро-
ці",— відзначив дире тор з о-
мерційної діяльності ДТЕК Ан-
дрій Фаворов. На адаємо, У ра-
їна протя ом січня — березня
2012 р. е спорт вала 1 827,3
млн Вт. од еле троенер ії, що
на 52,8 % більше відповідно о
по азни а мин ло о ро

Рівень безробіття у квітні
зменшився

В У раїні рівень зареєстрова-
но о безробіття в вітні (порівня-
но з березнем) зменшився на
0,2 % — до 486 тис. осіб. Про це
повідомляє Державна сл жба
статисти и. З них 352,1 тис. осіб
отрим ють допомо по безро-
біттю в середньом розмірі 946
рн. Зареєстровані безробітні в
вітні становили 1,7 % від насе-

лення працездатно о ві . На а-
даємо, рівень безробіття в бе-
резні знизився до 1,9 %

Модернізація сфери ЖКГ
обійдеться в 700 млрд грн

Про це повідомили Міністер-
стві ре іонально о розвит , б -
дівництва і житлово- ом нально о
осподарства з посиланням на мі-
ністра Анатолія Близню а. "Нія і
бюджетні про рами, хоча ми й за
них боротимемося, не змож ть
забезпечити навіть одно о відсот-
а інвестиційної потреби ом -
нальних підприємств. Не вирішить
цю проблем і звичне підвищення
вартості ом нальних посл . Не
можна сьо однішні проблеми ви-
ріш вати старими, вчорашніми
методами. А т альним є впрова-
дження рин ових відносин в сис-
темах життєзабезпечення",— за-
явив Близню . На йо о д м , с ть

реформи ЖКГ поля ає не тіль и в
проведенні технічних заходів, а й
зал ченні всіх можливих форм фі-
нанс вання в ал зь. "Наше олов-
не завдання — створення сприят-
ливих мов для бізнес . Ми роз -
міємо, що майб тнє ЖКГ — це
нормальний рентабельний бізнес

сфері життєзабезпечення",—
с азав міністр

Новобудови будуть 
з паспортами 
енергоефективності
Парламент має намір вести до

с лад прое тної до ментації на
б дівництво б дин ів паспорт
енер етичної ефе тивності. Від-
повідний за онопрое т № 9683
б в прийнятий першом читанні.
В до менті зазначається, що пас-
портизація енер етичної ефе тив-
ності б дин ів б де здійснюватися
відповідними фахівцями. Енер е-

тична ефе тивність б дин ів ви-
значається відповідно до методи-
и, що затвердж ється спільним рі-
шенням повноважених ор анів
державно о правління. Термін дії
паспорта енер етичної ефе тивно-
сті б дин ів — 10 ро ів

Обсяг роздрібної торгівлі
збільшився на 14,8%

В У раїні за січень- вітень цьо-
о ро він становив 224,2 млрд
рн, що порівнянних цінах на
14,8 % більше обся січня- вітня
2011 р. Про це повідомляє Дер-
жавна сл жба статисти и. Най-
більший оборот роздрібної тор ів-
лі в січні- вітні спостері ався м.
Києві (30 млрд 110,2 млн рн) та
Донець ій області (22 млрд 312,5
млн рн), найменший — Севас-
тополі (2 млрд 343,9 млн рн) та
Чернівець ій області (2 млрд
958,2 млн рн)

У Києві 
відкриють нову 
сміттєсортувальну
лінію
Номінальна продуктивність
установки складає 
15 тис. тонн на рік
Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

Сорт вальна лінія, що запрацює столиці за мі-
сяць, оброблятиме відходи з шести иївсь их райо-
нів. Вартість станов и с ладає понад 379 тис. рн,
її за альна пот жність 40 тис. бічних метрів.

Гроші зі сміття
Державне підприємство "Укрекоресурси" має намір ввести в експлу�

атацію сміттєсортувальну лінію для переробки твердих побутових від�

ходів. Установку розмістять майже впритул до столичного заводу

"Енергія", а це дасть можливість оперативно утилізувати сміття, що не

підлягає переробці. Про це заявив директор ДП "Укрекоресурси"

Дмитро Радіонов.

"Потужність лінії орієнтовно — 15 тисяч тонн на рік. З введенням в

експлуатацію цієї установки буде створено більше 20�ти робочих місць.

Нова лінія дозволить ті відходи, які зараз везуть на сміттєспалювальний

завод "Енергія", частково сортувати для того, щоб вивільнити цінні ре�

сурси. Я не можу сказати, що основна мета роботи сортувальної уста�

новки — це економія, хоча вона, безумовно, присутня в роботі. Але,

перш за все,— це виконання екологічних завдань, які покладені на на�

шу компанію",— прокоментував "Хрещатику" Дмитро Радіонов.

За словами керівництва "Укрекоресурсів", на новій лінії переробля�

тимуть відходи з 6�ти районів столиці: Деснянського, Дарницького,

Подільського, Оболонського, Голосіївського та Дніпровського. Тут бу�

дуть встановлені спеціальні контейнери для роздільного збору сміття,

а це збільшить можливість його ефективної переробки в рази. В ком�

панії планують, що з відсортованих відходів можна буде вивільнити 

15 % вторинної сировини.

За словами начальника Київського територіального управління

"Центрекоресурси" Євгенія Русіна, установка працюватиме не лише з

дорогими матеріалами, такими як: кольорові метали чи целюлоза. На

новій сортувальній лінії мають намір вивільняти максимум цінних ре�

сурсів, що мають попит в Україні.

"Ми не збираємося відбирати самі "вершки". Навпаки, плануємо пе�

реробляти більше десяти різних фракцій. За законом, ті відходи, для

яких в Україні існують технології переробки, захоронювати забороне�

но",— зазначив Євгеній Русін.

Коштує сміттєсортувальна лінія понад 379 тис. грн. Рентабельність її

роботи — 30% річних. За підрахунками експертів, така установка має

окупитися за 3,5 роки. Як зазначив Дмитро Радіонов, підприємство

розглядає можливість передачі вже налагоджених ліній переробки

приватним компаніям.

Підприємства не платять за утилізацію тари

За словами експертів, основною проблематикою сміттєпереробної

галузі держави залишається екологічна несвідомість громадян та ігно�

рування деякими підприємствами постанови Кабміну № 915. Згідно з

цим документом, компанії, що виробляють або використовують для

своєї продукції упакування, зобов’язані сплатити за його утилізацію.

Однак законодавчо не прописано методики контролю чи примусу для

виконання постанови, тому відрахування відбуваються на добровіль�

ній основі.

У кількісному розрізі, екологічно відповідальних в Україні нарахо�

вується близько сотні компаній — по 5 на регіон. Зазначимо, що най�

дорожче коштує переробка скляної пляшки — 5�10 копійок за одини�

цю. Найдешевше — упаковки на основі целюлози. "На даний момент в

місяць нам перераховують на утилізацію пакувальних матеріалів при�

близно 500 тисяч гривень. Хоча потенційний ринок оцінюється у 800

мільйонів або навіть мільярд гривень",— конкретизує Дмитро Радіо�

нов.

З іншого боку — приватні компанії можна зрозуміти, адже донедав�

на в Україні сміттєпереробні лінії взагалі не працювали, тому прослід�

кувати, як використовуються сплачені "на екологію" гроші, було не�

можливо. "Зараз наше підприємство починає нове життя. Я розпочи�

наю з того, що створюю умови ефективного використання державно�

го майна, що вже було придбано, але не вводилось в експлуатацію",—

пояснює Дмитро Радіонов.

У планах ДП "Укрекоресурси" цієї осені здійснити запуск більш по�

тужних об’єктів для сортування твердих побутових відходів, що змо�

жуть задовольняти потреби не тільки окремих районів міста, а й цілих

областей. На загальнодержавному рівні підприємство має намір реалі�

зувати комплекс заходів, що дозволить збільшити використання відхо�

дів вторинної сировини на 47 % до 2017 року

На новій лінії перероблятимуть відходи з 6�ти
районів столиці: Деснянського, Дарницького,
Подільського, Оболонського, Голосіївського 

та Дніпровського
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Купівля товарів на ринках
втрачає популярність
Серед українців збільшується частка прихильників сучасних 
форматів торгівлі

За даними дослідження, 45

% мешканців українських

міст з населенням понад 50

тисяч чоловік скуповуються у

супермаркетах і 25 % — у не�

великих магазинах із самооб�

слуговуванням (проти 39 % і

16 % у 2008 році). Такий роз�

поділ досягнуто за рахунок

падіння популярності поку�

пок на ринках (з 22 % у 2008

до 15 % у 2011 році) і знижен�

ня прихильності до гіпермар�

кетів (з 13 % до 8 %).

Водночас, як засвідчили

результати дослідження

Shopping Monitor CEE 2012,

дедалі популярнішими у дер�

жавах Центральної та Східної

Європи стають гіпермаркети.

У Румунії для купівлі продо�

вольчих та непродовольчих

товарів їх обирають 54 % спо�

живачів, у Чехії — 44 %, у

Польщі, Боснії і Герцеговині,

Угорщині — трохи менше

третини респондентів. Серед

найважливіших характерис�

тик магазину мешканці біль�

шості європейських держав

виділяють наявність знижок і

спеціальних пропозицій,

українці ж обирають близьке

розташування і низькі ціни.

Щодо традиції купувати

товари на ринках, як виявило

дослідження Shopping  Moni�

tor, з 10 держав Центральної

та Східної Європи кількість

респондентів, які віддають

перевагу неорганізованій

торгівлі при купівлі товарів

повсякденного попиту, є не�

значною у всіх країнах, окрім

України і Румунії. Частка

українців, що віддають пере�

вагу ринкам, хоча і стрімко

знижується (на 7 % за останні

2 роки), все ще є найбіль�

шою — 15%. Серед румунів

таких лише 8%.

Як українці обирають 
магазин

На питання, чому саме

споживач обрав конкретний

магазин, більшість респон�

дентів в усіх державах назвали

прийнятні ціни, широкий

асортимент товарів, а також

наявність знижок і розпрода�

жів. Українці більше за меш�

канців інших держав регіону

цінують близьке розташуван�

ня магазинів (70 % обрали

цей варіант), а також низькі

ціни на окремі товари (24 %).

При цьому досить стриманим

є ставлення співвітчизників

до таких характеристик, як

широкий асортимент, зниж�

ки та розпродажі, ввічливий

персонал, години роботи та

можливість їздити за покуп�

ками на автомобілі.

"Лише 11 % українців їз�

дять за покупками на автомо�

білі, ще 12 % використовують

машину, коли планують вели�

кі закупівлі. Це є найнижчим

результатом серед країн Цен�

тральної та Східної Європи,

де машину для здійснення

покупок сумарно використо�

вують від 45% (Болгарія) до

68 % (Боснія і Герцегови�

на)",— повідомляють дослід�

ники GfK.

В той же час, за словами

Юлії Майстренко, керівника

аналітичного відділу компанії

C O M F Y,

для покуп�

ця ціна і на

с ь о г о д н і

в і д і г р а є

в а ж л и в у

р о л ь :

" У к р а ї н �

ський спо�

живач став

більш ви�

могливим

до ритейлерів — важливу

роль в прийнятті рішення

зробити покупку відіграють і

так звані нецінові фактори:

зручне місцерозташування

магазина, наявність широко�

го асортименту, комфортні

умови покупки, просторі

площі, зручна навігація все�

редині магазину, якісний сер�

віс, професіоналізм персона�

лу тощо". Саме для забезпе�

чення останніх переваг багато

українських магазинів розта�

шовуються в торговельно�

розважальних центрах.

"Шопінг для багатьох укра�

їнців — це своєрідна розвага.

Вирушаючи за покупками,

наші співвітчизники бажають

поєднати приємне з корис�

ним. З цієї причини мешкан�

ці великих міст вважають за

краще робити покупки в су�

ч а с н и х

т о р г о в о �

розважаль�

них цен�

трах, де

можна не

тільки зро�

бити по�

купку, але

й відпочи�

ти всією

р о д и �

ною",— додає Юлія Майс�

тренко.

На думку Олесі Кравець,

провідного менеджера з мар�

кетингу ТОВ "Технополіс�1",

якщо мова йде про магазин

побутової техніки, найбільш

вагомим фактором є місце йо�

го розташування: "Найпер�

ший магазин, який відвідує

покупець, обираючи техні�

ку,— той, що розташований

поблизу дому, місця роботи

тощо. Наступні фактори ви�

бору — асортимент та ціни.

Далі з великим відривом по

вагомості йдуть: наявність ак�

цій та спеціальних пропози�

цій, бонусні програми, належ�

ність магазину до певної ме�

режі (імідж бренду), особли�

вості сервісу, обслуговування".

Юрій Пономаренко, вико�

навчий директор торговель�

ної мережі "Фокстрот. Техні�

ка для дому" зауважує, що

зростання попиту споживачів

щодо якості обслуговування в

магазинах останнім часом не

відбулося: "Запити спожива�

чів не виросли, однак є до�

статньо високими. Як зав�

жди, покупці звертають увагу

на розташування товару в ма�

газині, зручність огляду,

якість консультації, швид�

кість обслуговування. Покуп�

ці хочуть більше знати про

товари, отримувати більше

інформації про технічні ха�

рактеристики продукції",—

зазначає експерт.

За словами Надії Лубніної,

начальника управління кор�

поративних комунікацій

"МЕТРО кеш енд Кері Укра�

їна", фактор розташування ві�

діграє важливу роль для роз�

дрібних покупців і є менш

важливим при оптових заку�

півлях: "Оскільки ми працю�

ємо із професійними покуп�

цями — готелями, ресторана�

ми, трейдерами, компаніями

та офісами, що закуповують

товар у великих обсягах для

забезпечення своїх професій�

них потреб, то вони доставля�

ють свої закупки на авто, тому

для наших покупців розташу�

вання не є ключовим факто�

ром. Покупці, які приходять у

своїх приватних потребах, за�

звичай знайомі з нами саме

через свій бізнес чи компанії,

де вони працюють, і тому та�

кож здійснюють закупівлі у

значних обсягах, наприклад,

для великої родини на тиж�

день�два наперед. Тому наші

торговельні центри розташо�

вані таким чином, щоб до них

було зручно під’їхати, і мають

велике просторе паркування".

Маркетинг магазинів

За результатами досліджен�

ня Shopping Monitor CEE

2012, у таких країнах як Руму�

нія, Чехія, Словаччина, Угор�

щина, Польща та Словенія 60

% респондентів щонайменш

ознайомлюються з реклам�

ними листівками, що отри�

мують поштою від роздрібних

мереж: від 11 % (Польща) до

56 % (Румунія) роблять згідно

з ними покупки. Половина

українців не отримують від�

повідні матеріали взагалі, ли�

ше 9 % респондентів в Україні

(таким самим є показник у

Боснії і Герцеговині) отриму�

ють і роблять покупки. Зага�

лом, 26 % українців, отриму�

ючи рекламні матеріали по�

штою, читають їх. Половина

всіх опитаних зовсім не отри�

мує таких матеріалів, причо�

му у Східному регіоні таких

62 %, а в Києві — лише 30 %.

З усіх рекламних акцій, що

проводяться роздрібними ме�

режами, найбільшу симпатію

в українців викликає знижен�

ня ціни. Частка тих, кому по�

добається така акційна меха�

ніка, зросла на 14 % протягом

2008—2011 років. Утім, зни�

жується інтерес до інших ак�

цій, зокрема, дегустацій, га�

рантованого призу за покуп�

ку певної кількості товару

Кількість українців, 
які віддають перевагу
ринкам, хоча і стрімко

знижується (на 7 % 
за останні 2 роки), 

все ще є найбільшою 
в Центральній та Східній

Європі — 15 %

Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

У раїнці віддають перева ма азинам із са-
мообсл ов ванням, втрачаючи інтерес до не-
ор анізованої тор івлі при півлі продоволь-
чих і непродовольчих товарів. 78% меш анців
міст з населенням понад 50 тисяч чолові
здійснюють основн частин по по с пер-
мар етах, іпермар етах і "ма азинах поблиз
дом " (проти 68% 2008 році). Про це свід-
чать рез льтати дослідження рин роздрібної
тор івлі У раїни, омпанії GfK Ukraine. Кіль-
ість раїнців, я і віддають перева рин ам,
хоча і стрім о зниж ється (на 7% за останні
2 ро и), все ще є найбільшою в Центральній
та Східній Європі — 15%.
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ПОНЕДІЛОК ТРАВЕНЬ21
ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05, 17.40
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
18.00, 22.00 Т/с "Стеж за

мною"
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 Тема дня
7.45 Щоденник Євробачення
8.15 Корисні поради
8.30, 0.15 Ювелір ТБ
9.00 Підсумки тижня
9.35 Точка зору

10.05 Легко бути жінкою
10.50 ПКЄ;2012. Щоденник
11.00 Шеф;кухар
11.50, 20.55 Офіційна

хроніка
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.35, 18.40, 21.30

Діловий світ
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.15 Х/ф "Пароль знали

двоє"  
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.55 Жарт з...
16.45 Олімпійським курсом
17.05 Т/с "Сімнадцять

миттєвостей весни"  
18.55 Смішний і ще смішніше
19.20 After Live
19.40 221 – екстрений

виклик. Тиждень

20.30 Сільрада
20.50 Про виплати

компенсацій
вкладникам
Ощадбанку СРСР

21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс;мінус
21.35 Світ спорту
21.50 Зірки гумору
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
9.20 Лото;забава

10.20 Т/с "Клон�2"  
11.10 Шість кадрів
11.20 Зніміть це негайно
13.10 Абсолютне

перевтілення;3
14.05 Т/с "Історія зечки"  
16.10 Говоримо і показуємо
17.00 Сімейні мелодрами;2
18.00 ТСН. Особливе 
18.35 Не бреши мені;3
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Без сліду"  
22.20 Євро на нервах
23.20 Вечірній Ургант
23.45 ТСН
0.00 Tkachenko.ua
0.55 Т/с "Закон і

порядок�3"  
1.45 Володар пітьми
2.30 Стрингери
3.15 Т/с "Була любов"  
4.00 Т/с "Закон і

порядок�3"  
4.45 Говоримо і показуємо

ІІННТТЕЕРР

5.25 Х/ф "Мужики!"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт в Подробицях
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Х/ф "Дім, милий дім"

11.15 Детективи
12.00 Новини
12.15 Х/ф "Будинок на

краю"

14.20 Сімейний суд
15.20 Судові справи
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка"
19.00 Серце підкаже
20.00 Подробиці
20.25 Спорт в Подробицях
20.30 Т/с "Підземний

перехід"
22.40 Т/с "Кулінар"
0.45 Х/ф "Крокодил

Данді�2"
2.45 Д/ф "Останній дубль.

Залишитися живим"
3.40 Подробиці
4.05 Д/с "Суперспоруди

старовини"
4.55 Д/с "Таємниці історії" 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.05 Т/с "Курсанти"  
5.50, 6.40 Kids' Time
5.55 М/с "Нові пригоди

Скубі;Ду"  
6.45, 7.05, 7.40, 8.40

Підйом!
6.50 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"  
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Місто Ембер.

Втеча"  
11.20 Т/с "Не народися

вродливою"  
13.30 Т/с "Татусеві

доньки"  
14.20 М/с "Бетмен"  
14.35 М/с "Аладдін"  
15.15 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"  
15.30, 15.55 Teen Time
15.35 Пекельне побачення
16.00 Т/с "Не народися

вродливою"  
17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Піраньї
19.55 Т/с "Вороніни"  
21.00 Шури;амури
22.00 Х/ф "Гербі.

Божевільні
перегони"  

23.55 Репортер
0.10 Спортрепортер
0.20 Служба розшуку дітей
0.25 Т/с "Загублені�6"  
1.20 Т/с "Врятувати

Грейс�2"  
2.05 Ток;шоу з 

С. Ферестоном
2.50–5.00 Зона ночі

ІІССTTVV

5.25 Служба розшуку дітей
5.35 Свiтанок 
6.20 Ділові факти
6.30 Спорт
6.35 Анекдоти по;українськи
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.30 Х/ф "Чудовий"
12.35 Анекдоти по;українськи
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Спеціаліст"
15.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.35 Т/с "Забійна сила"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Військова

розвідка�3"
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Свобода слова
1.00 Спорт
1.05 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 Ф;стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Операція"  

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Т/с "Чотири танкісти

і собака"  
13.45 Будь в курсі!
14.20 Жінки, які мріяли про

владу
15.00 Соціальний пульс
15.15 Таємниці підводного

світу
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.50 Реальний світ
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.00 Т/с "Операція"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.35 Мавпи;кишенькові

злодії
22.40 Х/ф "Агент

прибульців"  
0.45 Світські хроніки

1.10 Соціальний пульс
1.40 Реальний світ
2.05 Таємниці підводного

світу
2.30 Х/ф "Бій Томмі

Райлі" 
4.15 Країна порад
5.00 Диваки
5.40 Екстремікс

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 0.00
Київський час

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

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

7.00–21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 4.15
Бізнес;час

7.20 Автопілот;новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія;новини
9.10, 19.20 Інвест;час
9.20, 13.20, 14.20 5

елемент
10.30, 11.10, 12.15

РесПубліка
15.15 Вперед, на Олімп!
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 Час;тайм
22.00, 2.30 Податковий

щоденник
23.00, 3.00, 5.00 Час новин
23.25, 0.25, 3.20, 4.20

Crime news

ННТТНН

6.00 Легенди бандитської
Одеси

6.50 Друга смуга
6.55 Х/ф "Повітряні

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

10.00 Т/с "C.S.I. Нью�
Йорк"

12.00 Т/с "Детективи"
12.30 Х/ф "Відьма"  
15.15 Х/ф "Помилка

резидента", с. 1  
16.40 Х/ф "Юність Петра",

с. 1  
18.30 Агенти впливу
19.00 Свiдок 

19.30 Т/с "Вулиці
розбитих 
ліхтарів�5"

21.30 Т/с "C.S.I. Маямі�9"
22.30 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

23.30 Свiдок 
0.00 Т/с "Детективи"
0.25 Х/ф "Ретроград"  
2.20 Свiдок 
2.50 Речовий доказ
3.45 Агенти впливу
4.40 Свiдок 
5.10 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ

5.00 Танцюють всі!
Повернення героїв

6.30 Т/с "Комісар Рекс"  
8.15 Вусолапохвіст
9.35 Неймовірна правда про

зірок
10.35 Х/ф "Висота"  
12.35 Х/ф "Віддам

дружину в хороші
руки"  

14.35 Екстрасенси ведуть
розслідування

15.40 Битва екстрасенсів.
Війна титанів

18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда

про зірок
19.35 Екстрасенси ведуть

розслідування
20.40 Куб;2
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні
23.25 Т/с "Доктор Хаус"  
0.20 Паралельний світ
1.20 Т/с "Комісар Рекс"  
3.00 "Вiкна". Спорт
3.10 Х/ф "Летять

журавлі"  

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

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

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Т/с "Жіночий лікар"
13.20 Хочу знати
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Т/с "Дівоче

полювання"
16.10 Між нами, дівчатами
17.00 Чекай мене

18.00 Новини
18.35 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Втеча"
22.40 "Перший клас" з 

І. Охлобистіним
23.45 Вечірній Ургант
0.20 Познер
1.20 Нічні новини
1.35 Нехай  говорять
2.30 Хочу знати
3.05 Давай одружимося!
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 Вісті. Чергова частина
14.05 Т/с "Єфросинія�2"
15.00 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
16.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Т/с "Свати"
17.55 Прямий ефір
19.00 Вісті
19.50 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

21.35 Т/с "Правила
маскараду"

22.35 "Городок"
23.25 Т/с "Візьми мене з

собою�2"
0.20 Т/с "Кулагін і

партнери"
0.50 Вісті +
1.10 Профілактика
2.10 Вісті.ru
2.25 Т/с "Циган"
3.20 Вісті. Спорт
4.05 Т/с "Єфросинія�2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.55 НТВ вранці
7.40 Т/с "Повернення

Мухтара"
8.35 Надзвичайна подія
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.05 Програма;максимум
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 "Літєйний"
17.25 Музичні історії
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Братани�2"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Клеймо"
23.35 Своя гра
0.20 Чесний понеділок
1.10 Школа лихослів'я
1.55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.00 До суду
3.55 Шахи. Матч за звання

ЧС
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 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 "Універ"  
21.55 Т/с "Деффчонки"  
22.25 Т/с "Реальні хлопці"  
22.55 БарДак
23.20 Будинок;2
0.15 Дурнєв + 1
0.45 На добраніч, мужики
1.35 Т/с "Реальні хлопці"  
2.00 У ТЕТа тато! 
2.25 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.20 Планета динозаврів
9.05 Найнебезпечніші

тварини світу
10.10 Х/ф "Нові пригоди

Піноккіо"
11.50 КВК
14.30 Т/с "Завжди говори

"завжди"
18.00 Звана вечеря
19.00 У пошуках пригод
20.00 Велика різниця
22.00 Х/ф "Весілля за

обміном"  
23.55 Х/ф "Реплі�Кейт"  
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 Х/ф "Застава

Жиліна"  
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.10–13.10 Т/с "Втеча�2"  

14.10 Т/с "Лісник"
16.00 Т/с "Солдати�12"  
18.00 Ульотне відео по;

російськи
19.00 Т/с "ППС"  
21.00 Новини 2+2
21.20 Проспорт
21.25 Х/ф "Бельфегор.

Примара Лувру"  
23.25 Проспорт
23.40 Х/ф "Пекло"  
1.30–3.05 Т/с "На краю

Всесвіту"  
3.55 Божевільна прихована

камера

ССІІТТІІ

7.00, 9.55, 12.10, 18.00
М/ф

8.00, 22.20 Маски;шоу
9.00, 17.05 Хіт;парад дикої

природи
11.00, 14.50 Х/ф

"Розповіді про
Кешку і його
друзів"

16.00, 19.55 Єралаш
21.00 Х/ф "Фантазії

Веснухіна"
23.10 Т/с "Загадки

Мердока"
0.05 Все про секс
1.00 Ніч СІТІ

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 17 — 23 травня“Диктатор”

В раїнсь ий
про ат виходить
новий фільм Ларрі
Чарльза (“Борат”)
під назвою “Ди -
татор”, в я ом ві-
домий британ-
сь ий омі Саша
Барон Коен рає
цинічно о прави-
теля міфічної ра-
їни Вадії з чним ім’ям енерал Аладін. Встановивши
жорст ди тат р в своїй раїні, він вир шає в обитель де-
мо ратії — Амери на політичн з стріч. Там Аладіна ви ра-
дають і відріз ють йом бород , підмінивши д рн ватим
двійни ом. Невпізнаваном ди таторові доведеться зазнати
сіх принад західної льт ри та з стріти своє охання — за-
взят фемініст -ве етаріан Зої. Комедія не для людей зі
слаб ими нервами: о рім політичної пародії, в ній чимало й
бр тальних жартів

“Любов живе три роки”

Ф р е д е р і
Бе бедер де-
бют вав я ре-
жисер з ро-
мантичною о-
медією “Любов
живе три ро-
и”, знятою за
власним од-
н о й м е н н и м
бестселером.

У артині Мар Марроньє, літерат рний рити вдень і хро-
ні ер світсь их т сово вночі, за досвідом попередньо о
шлюб впевнений, що любов живе три ро и: спочат люди
пристрасно охають одне одно о, потім ніжно і др жньо, а
потім їм стає н дно. Проте з стріч Мар а з Аліс ламає всю
йо о теорію

“Весільний розгром”

Нова артина
режисера Стефана
Елліотта (“При оди
Прісцилли, оро-
леви п стелі”,
“Свідо ”, “Ле а
поведін а”) і сце-
нариста Діна
Крей а (“Смерть
на похоронах”) —
омедія про чоти-
рьох др зів з Лондона. Один з них під час подорожі з стрів
свою майб тню наречен -австралій , а йо о товариші ви-
р шають до Австралії, аби влашт вати пар боч вечір та
підтримати наречено о. Щоправда, австралій а виявляєть-
ся доч ою ба ато о і впливово о політи а, на весілля зібра-
лася вся місцева еліта, а ан лійсь і хлопці перетворюють
церемонію на с цільний хаос. Чи зможе справжнє охання
пережити ці випроб вання?

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ 

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

17 травня(четвер) — 19.00 “Напо�

леон і корсиканка”, 2 години 40

хвилин

17 травня (четвер) — 20.00 Нова

сцена прем’єра “Скажена кров”, 1

година 30 хвилин

18 травня (п’ятниця) — 19.00
“Цинічна комедія”, театральна

фантазія, 2 години 30 хвилин

18 травня (п’ятниця) — 20.00 Но�

ва сцена — “Прощальне танго”,

трагікомедія, 2 години 30 хвилин

19 травня (субота) — 19.00 “Як

важливо бути серйозним”, легко�

важна комедія для серйозних лю�

дей, 3 години

19 травня (субота) — 20.00 Нова сце�

на, “Під дахом”, “Шлюби укладають�

ся на небесах”, 1 година 20 хвилин

20 травня (неділя) — 18.00 Нова

сцена, “Останнє кохання”, мело�

драма, 2 години 15 хвилин

20 травня (неділя) — 19.00 “Дя�

дечків сон” (з мордасівських літо�

писів), трагікомедія, 2 години 30

хвилин

20 травня (неділя) — 20.00 Сцена

“Під дахом”, Олександр Вертин�

ський. Бал Господень... 1 година 30

хвилин

21 травня (понеділок) — 19.00
“Бабине літо”, лірична комедія, 2

години 35 хвилин

21 травня (понеділок) — 20.00
Сцена “Під дахом” — “Edith Piaf:

життя в рожевому світлі”, 1 година

20 хвилин

22 травня (вівторок) — 19.00 “За�

надто одружений таксист”, коме�

дія, 2 години 30 хвилин

23 травня (середа) — 19.00 “Дере�

ва помирають стоячи”, 2 години 35

хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

17 травня (четвер) — 19.00 “Пере�

хресні стежки”, трагіфарс, за од�

нойменною повістю Івана Франка

18 травня (п’ятниця) — 19.00 “У

неділю рано зілля копала...”, Ольга

Кобилянська, інсценізація Неди

Нежданої

19 травня (субота) — 16.00 “До�

рогу красі”, драма, Володимир

Винниченко, театр у фойє

19 травня (субота) — 19.00 “Назар

Стодоля”, лицарська балада, Тарас

Шевченко

19 травня (субота) — 19.00 “Сон

смішної людини”, інсценізація

Петра Панчука за оповіданням 

Ф. Достоєвського, камерна сцена

20 травня (неділя) — 19.00 “Ма�

ленькі подружні злочини”, психо�

логічний детектив, Ерік�Емануель

Шмітт

21 травня (понеділок) — 19.00
“Швейк”, інсценізація М. Грини�

шина та А. Жолдака�Тобілевича за

мотивами роману “Пригоди браво�

го вояки Швейка” Я. Гашека

22 травня (вівторок) — 19.00
“Кайдашева сім’я”, комедія, Іван

Нечуй�Левицький

23 травня (середа) — 19.00 “При�

боркання норовливої”, Уїльям

Шекспір

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 

НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ
17 травня (четвер) — 19.00 “Кор�

сиканка”, 2 години 10 хвилин

18 травня (п’ятниця) — 19.00 “Чо�

тири причини вийти заміж”, 1 го�

дина 40 хвилин

19 травня (субота) — 15.00
прем’єра “Дзвінок з минулого”,

малий зал, 1 година 30 хвилин

19 травня (субота) — 19.00 “Вася

повинен подзвонити”, 3 години

20 травня (неділя) — 15.00 “Мо�

ре... Ніч... Свічки...”, Малий зал, 1

година 50 хвилин

20 травня (неділя) — 19.00 “Гля�

дачі на виставу не допускаються!”,

3 години 40 хвилин

22 травня (вівторок) — 19.00
“Мілкий біс”, 2 години 35 хвилин

23 травня (середа) — 19.00 “26

кімнат”, 2 години 40 хвилин

КИЇВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
17 травня (четвер) — 19.00 “Бал у

Савойї”, оперета, П. Абрахам

18 травня (п’ятниця) — 19.00
“Welcome to Ukraine, або Подорож

у кохання”, романтичний мюзикл

19 травня (субота) — 19.00 “Міс�

тер Ікс”, оперета І. Кальмана

20 травня (неділя) — 12.00 “Чі�

полліно”, музична казка

20 травня (неділя) — 19.00 “Сіль�

ва”, оперета І. Кальмана

21 травня (понеділок) — 19.00
“Ladies’ Night”, комедія�шоу

22 травня (вівторок) — 19.00
“Ladies’ Night”, комедія�шоу

23 травня (середа) — 19.00 “Ба�

ядера”, оперета І. Кальмана

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР НА ЛИПКАХ

17 травня (четвер) — 14.00 “Ти

особливий”, Мала сцена

17 травня (четвер) — 18.00 “Ро�

мантик з планети eBay”, Велика

сцена

18 травня (п’ятниця) — 12.00
“Принц і Принцеса”, Велика сцена

18 травня (п’ятниця) — 18.00 “Ро�

мео і Джульєтта”, Велика сцена

19 травня (субота) — 12.00 “Сні�

гова королева”, Велика сцена

19 травня (субота) — 19.00 “Сон

літньої ночі”, Велика сцена

20 травня (неділя) — 12.00 “Яр�

марковий гармидер”, Велика сцена

20 травня (неділя) — 13.00 “Вело�

сипед з червоними колесами”, Ма�

ла сцена

20 травня (неділя) — 19.00 “Смак

меду”, Мала сцена

23 травня (вівторок) — 12.00 “По�

ліанна”, Велика сцена

23 травня (вівторок) — 18.00 “Хи�

мера”, Мала сцена

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 

НА ПОДОЛІ
19 травня (субота) — 19.00 “Дзер�

кало Сен�Жермена”, комедія, Бо�

рис Акунін, малий зал Палацу

“Україна”

МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТЕАТР
“КИЇВ”

18 травня (п’ятниця) — 19.00 “Моя

дружина — брехуха”, комедія, 

М. Мейо і М. Еннекен, Велика сце�

на

19 травня (субота) — 19.00
“Fantasy з життя саксофоніста” за

п’єсою “Пригоди ведмедиків пан�

да” Матея Вішнєка, фентазі, мік�

росцена

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
18 травня (п’ятниця) — 19.00

“Цвєтаєва + Пастернак”, роман

життя, Євгенія Чуприна, мікросце�

на

19 травня (субота) — 19.00 “Ос�

кар�Богу”, діалог з таїною, Ерік�

Емманюель Шмітт

20 травня (неділя) — 19.00 “До�

вершений Чарлі”, іронічна мело�

драма для повнолітніх, Лев Хохлов

21 травня (понеділок) — 19.00
Тельнюк: сестри “Дорога зі скла”

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

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРІГ. УСЕ У ЗБОРІ ....18.00, 22.10

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

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

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

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

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

ПІРАТЫ! 

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

ПРАВО НА "ЛІВО"................................................18.00, 21.50

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

РИБА МОЕЇ 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......................................................19.30

ДНИ КИНО ДАНИИ.  КАРЛА И ЙОНАС   ..............12.00

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 

МАЛЫЙ ЗАЛ  

ПРАВО НА "ЛІВО" 

..................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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СПОРТ
Хрещатик 17 травня 2012 року

Спортивні новини

Стрибки у воду. На чемпіонаті Європи вітчизняні 
спортсмени завоювали срібну медаль
15 травня в Ейндховені (Нідерланди) старт вав чемпіонат Європи зі

стриб ів вод , інформ є НОК У раїни. Зма альн про рам від рив
омандний т рнір, до я о о в лючені стриб и з 3-метрово о трамплі-
н жіно та 10-метрової виш и чолові ів. У раїн т т представляли
Олена Федорова та Оле сандр Бондар. Набравши с мі 387,85 бала,
наші спортсмени стали срібними призерами онтинентальної першо-
сті, випередивши на 3,55 бала росіян. “Золото” дороб франц зів.
Сьо одні пройд ть попередні відбори на фінальні зма ання чолові ів
на 1-метровом трампліні та 10-метровій вишці жіно

Футбол. Відбулося жеребкування календаря 
Епіцентр чемпіонату України 
сезону 2012–2013 років
У онференц-залі Державної сл жби справах сім’ї, молоді та спор-

т У раїни відб лося жереб вання алендаря Епіцентр чемпіонат
У раїни сезон 2012–2013 ро ів. Почесним остем заход став
відомий ф тболист Оле сандр Голов о. Він і визначав, я ий номер б -
де при ріплений до ожної оманди. Заздале ідь стало відомо, що
протя ом сезон б д ть розведені домашніх та виїзних матчах до-
нець і та иївсь і л би — відповідно, “Шахтар” та “Метал р ”, “Дина-
мо” та “Арсенал”. О рім то о, досі невідомі два часни и наст пних
зма ань, ос іль и поточний сезон першій лізі ще не визначив двох
переможців, повідомляє офіційний сайт прем’єр-лі и У раїни.
Отже, 1-м т рі сезон 2012-2013 зі рають “Волинь” (Л ць ) —

“Карпати” (Львів); “Ворс ла” (Полтава) — “Кривбас” (Кривий Рі );
“Чорноморець” (Одеса) — 1-е місце ПФЛ; “Шахтар” (Донець ) — “Ар-
сенал” (Київ); “Динамо” (Київ) — “Метал р ” (Донець ); “Зоря” (Л -
ансь ) — 2-е місце ПФЛ; “Дніпро” (Дніпропетровсь ) — “Таврія” (Сім-
ферополь); “Металіст” (Хар ів) — “Іллічівець” (Марі поль).
Принципове протистояння між двома лідерами чемпіонат иїв-

сь им “Динамо” та донець им “Шахтарем” вболівальни и змож ть по-
бачити 8-м т рі

Шахи. Василь Іванчук вшосте переміг 
на Меморіалі Капабланки в Гавані
У раїнсь ий росмейстер Василь Іванч став переможцем 47- о

шахово о т рнір — Меморіал Хосе Ра ля Капаблан и, я ий завер-
шився 14 травня столиці К би Гавані. За рез льтатами двох іл він
набрав 6,5 оч а з 10 можливих, випередивши на 1 оч о бинця Лень-
єра Домін еса і росіянина Яна Непомняще о. Протя ом десяти днів
Василь Іванч зма ався з найсильнішими шахістами світ : Леньєром
Домін есом, Юнес о Кесадою (обидва — К ба), Яном Непомнящим,
Володимиром Пот іним (обидва — РФ) і Ві тором Лазніч ом (Чехія).
Львів’янин вже шість разів брав часть в Меморіалі (2005–2007, 2010,
2011–2012 рр.) і всіх шести т рнірах займав перші місця. Це найбіль-
ша іль ість перемо за всю історію зма ань

Волейбол. Харківський “Локомотив” 
став переможцем національного чемпіонату
У Полтаві завершився четвертий фінальний т р чемпіонат У раїни з

волейбол . За йо о підс м ами хар івсь ий “Ло омотив”, я ий до цьо-
о з’їзд йшов лише др им, пост паючись “Кримсоді” з Краснопере-
опсь а. Але підопічним Юрія Філіпова лючовом протистоянні вда-
лося перемо ти сво о он рента очній з стрічі з рах н ом 3:0, і та-
им чином хар ів’яни здоб ли вже 12-й чемпіонсь ий тит л

Температура +18°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +21°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +17°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 77 %

Прогноз погоди на 17 травня 2012 року

ОВНИ, прибор айте з хвалість і налашт йтеся на миролюбив хви-
лю, взаємороз міння з оточенням є святим. Я що на д ші незатишно,
розтопити лід допомож ть ввічливість і невим шеність. Найс воріший
співбесідни стане ла ідним та омпромісним, я що ви вчасно с аже-
те йом виш аний омплімент, щиро похвалите. С р п льозно до-
трим йтеся за альноприйнято о ети ет .
ТЕЛЬЦЯМ пощастить знайти вихід з б дь-я ої с р ти, с оріше

всьо о, знов стане в на оді заб тий досвід спіл вання з людьми.
Проте спроби втя н ти вас в ош ансь інтри відраз ж припиняй-
те, але ла онічно, без жорсто ості, щоб не посіяти таємн ворожнеч
між вами та ініціаторами.
БЛИЗНЯТА, см а армічних подій триває, проте завдя и особис-

тій ма ії чарівності, про що іншим лишається тіль и заздрісно мріяти,
ви здатні наповнити нав олишню атмосфер витонченими позитивни-
ми вібраціями.
РАКИ, на “халявне” везіння не розрахов йте, а підпоряд ов йте свої

дії жорст ом роз лад , поточні обставини сприймайте об’є тивно, по-
єдн ючи смілив цілеспрямованість з дипломатичністю. Не слід идати-
ся стрім олов на амбраз р і самотньо ин ти в нерівном бою, я що
пор ч є особа, я а вам таємно симпатиз є і щиро отова допомо ти.
ЛЕВІВ очі ють неясності та переш оди в спіл ванні з людьми

здале , відомими й авторитетними особами. Втім, це не привід для
фатальних розчар вань, з одом сит аційна артина стане чіт ішою,
де істинна правда, а де ілюзія, стане очевидним.
ДІВИ, е сперименти дня мають баз ватися на раціоналізмі і б ти

старанно спланованими. Я що не визначилися точно, чо о хочете,
раще відмовитися від зад мів. Ідеальна форм ла спіх — холодна
олова і аряче серце, доповнені роз мним бажанням стабіліз вати
фінансов сторон б ття.
ТЕРЕЗИ, опанов йте мистецтво діало з оточенням, попри прин-

ципові розбіжності ба атьох питаннях, вас є шанс вирішити чима-
ло проблем полюбовно, подолати омпле си, страх або сором’язли-
вість, я що самі цьо о захочете.
СКОРПІОНИ, перед вами постане с ладне завдання, з я им слід

впоратися ефе тивно і в орот ий термін. С онцентр йтеся на меті і не
заб дьте вчасно підстрах ватися на випадо провал . А невдачі розці-
нюйте я привід для дос оналення професіоналізм . Не помиляється
той, хто нічо о не робить. Головне — сл хати позивні ор анізм й не
перевтомлюватися, іна ше а тивіз ються хронічні боляч и. Допома-
айте іншим роз мно, аби не завдати собі ш оди. Невиправдані без-
л зді жертви долею заборонені протя ом 2-х ро ів (до жовтня).
СТРІЛЬЦІ, пол м’я вашо о темперамент нічим не за асити (хіба

що замас вати чемністю), одна я що дбайливо спрям єте йо о в
раціональне р сло, вийдете переможцем в б дь-я их зама аннях:
приміром, недр ів та он рентів перетворите на союзни ів, з я ими
вас давні армічні рах н и. Ключ до спіх — розпочинати б дь-я

справ з з одження інтересів. У митців свято, М за вас обожнює, тож
створюючи чер овий шедевр, доведіть йо о до дос оналості!
КОЗОРОГАМ притаманна хвороблива реа ція на промахи та не-

вдачі. Б дь-я ий несприятливий збі обставин може здаватися фа-
тальним, прово ючи нів та розпач, сформ вавши перед мови для
емоційно о стрес . Гіпертрофоване поч ття обов’яз (напри лад, пе-
ред близь ими) здатне стати вашою ахіллесовою п’ятою. Не робіть з
м хи слона, тримайте під онтролем запальні емоції і вчіться знаходи-
ти правильний вихід з б дь-я ої с р ти!
ВОДОЛІЇ фонтан ють братерсь ими поч ттями, одна претенд ва-

ти на ваш др жб змож ть не всі бажаючі, а ті особи, що відповіда-
ють персональним д ховним ритеріям і здатні пройти с р п льозний
відбір, вписавшись в старі онсервативні мір и. С оріше всьо о, вас
очі є з стріч з олишньою пасією чи шан вальни ом талант , з я им
зв’яз ють армічні зи.
РИБИ, дисциплін йте “хоч ”, спроби вийти за рам и професійних

можливостей, чинно о за онодавства або існ ючо о бюджет безпер-
спе тивні! Проте вас все ж та и є шанс знайти малень лазів , де
пощастить част ово задовольнити нас щні потреби, ам вати мате-
ріальні апетити. Віро ідно, отримаєте невели фінансов допомо
від родини, домашньо о осподарства

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Росіяни розгромили
збірну Італії
У Стокгольмі та Гельсінкі проходить Чемпіонат світу з хокею
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо відб лися за-
вершальні матчі р пово о
етап Чемпіонат світ з
хо ею, в я их остаточно
визначилися часни и
плей-офф т рнір . Збірна
США впевнено перемо ла
збірн Швейцарії з рах н-
ом 5:2, що дозволило їй
посісти др е місце р пі
А. С перни ом амери ан-
ців 1/4 фінал стане чин-
ний чемпіон світ збірна
Фінляндії. У іншом
чвертьфіналі цієї р пи з -
стрін ться збірні Канади та
Словаччини. Останні в од-
ном з найвидовищніших
поєдин ів за лючно о і ро-
во о дня перемо ли фран-
ц зь их хо еїстів 5:4. У
р пі В в першом плей-
офф збірна Росії, я а не
про рала жодно о матч ,
поміряється силами з Нор-
ве ією, а с перни ом Шве-
ції стане національна
оманда Чехії.

На Чемпіонаті світу з хокею збірна

США провела свій останній матч гру�

пового етапу. У цій грі американці пе�

ремогли Швейцарію і вийшли в  1/4

фіналу. Незважаючи на остаточний

рахунок (гра завершилася перемогою

“зіркових” з рахунком 5:2), поєдинок

видався дуже напруженим. У першо�

му періоді команди не змогли відкри�

ти рахунок. А от у другому першими

забили швейцарці, результативним

кидком відзначився Іво Рютеман. Але

пропущений гол лише розбурхав збір�

ну США. Уже через дві хвилини Боб�

бі Райан відквитав шайбу. А на 37 хви�

лині Кем Фаулер вивів свою команду

вперед. У третьому періоді США вда�

лося закріпити перевагу, Пол Штяст�

ни реалізував більшість — 3:1, а Алекс

Голігоскі довів перевагу своєї команди

до 4:1. Щоправда, швейцарцям вдало�

ся�таки скоротити відставання до

двох голів, але зовсім скоро на шайбу

Морріса Трахслера відповів америка�

нець Джефф Пітрі. У результаті 5:2

(перемога США), і у чвертьфіналі во�

ни зустрінуться з фінами.

Продовжує приємно вражати своїх

вболівальників збірна Росії. Націо�

нальна команда північного сусіда на�

разі ще не зазнала гіркоти поразки.

Останнім суперником “червоних”

стала скромна збірна Італії. Росіяни

достроково вирішили всі свої завдан�

ня і могли дозволити собі трохи за�

ощадити сили. Але навіть в такому

режимі вони зуміли перемогти з ра�

хунком 4:0. На початку матчу росі�

яни події не форсували: перший гол

забили лише на екваторі стартового

періоду. Євген Кузнєцов видав точну

передачу Павлу Дацюку, який після

гросмейстерської паузи відправив

шайбу в “дев’ятку” — 1:0. Після пе�

рерви Семена Варламова у воротах

замінив Михайло Бірюков, для якого

це став перший вихід на лід в цьому

турнірі. Втім, на хід гри ця переста�

новка ніяк не вплинула.

Наступного разу червоне світло за

воротами італійців засвітилось на

п’ятій хвилині другої третини — від�

значився вже сам Кузнєцов, якого

на побачення з воротарем вивів Ми�

кола Кулемін — 2:0.

А незабаром італійці пропустили

ще. Чергову шайбу на свій рахунок

записала перша ланка: цілі досяг ки�

док від синьої лінії у виконанні Єв�

гена Бірюкова. Тож матч завершив�

ся перемогою зібрної Росії 4:0, і 1/4

вона зустрінеться з Норвегією

Збірна Росії перемо ла всіх матчах р пово о т рнір на чемпіонаті світ
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Шановні др зі!
Доро і оле и!

17 травня виповнюється 57 ро ів ро ів з час засн вання Головно о правління по житловом та цивільном б дівництв при
Київсь ом місь ви он омі, правонаст пни ом зобов'язань, слави та традицій я о о є П блічне а ціонерне товариство "Холдин ова
омпанія "Киівмісь б д".

"Київмісь б д", без мовно, належить до тих ор анізацій, я і своєю діяльністю творять історію.

В 50-х ро ах мин ло о століття б ли зроблені перші ро и — за они цивільних б дівельни ів зробили свою справ — Київ б в
звільнений від р їн.

Постало завдання відб дови та розвит ново о міста. Це потреб вало нових, більш дос оналих форм ор анізації б дівництва,
об’єднання розрізнених б дівельних підприємств в єдиний інд стріально-б дівельний омпле с.

Та народився "Київмісь б д", ор анізація, я а вже в своїй назві раз і назавжди визначила своє призначення.

Карта с часно о Києва — це арта тр дово о шлях "Київмісь б д ", ор анізації, праця я ої перейшла в творчість.

Росте місто, і міцнішає "Київмісь б д". За ці ро и відб лося стій е форм вання досвід , розширення виробничих можливостей,
дос оналення стр т ри ор анізації. "Київмісь б д" по прав вважається фла маном вітчизняно о містоб д вання, досвід,
виробничі традиції та творчий пош я о о здоб ли за альнодержавне визнання. В мовах ризових випроб вань Компанії вдалося

не роз бити дося н то о, збере ти тр дові оле тиви та виробничий потенціал, роз орн ти а тивн діяльність за новими рин овими вимо ами, подати при лад
чесної роботи при ор анізації власної виробничо-фінансової діяльності та продемонстр вати від ритість і прозорість цивілізованих рин ових стос н ів.

Запор а спіхів Київмісь б д вірності традиціям, що форм вались і арб вались десятиріччями, чіт о означеній страте ії розвит , спрямованої на
задоволення на альних, життєво важливих потреб широ их верств населення. Реальними справами Компанія дося ла с спільно о визнання своєї рин ової
діяльності, оловні напрями я ої с спільством та владою визнані я "Народний прое т".

7 мільйонів вадратних метрів житла, майже 100 тисяч вартир, що зб довані "Київмісь б дом" за ошти населення, — це яс равий та пере онливий при лад
становлення нової свідомості наших ромадян, свідоцтво довіри до "Київмісь б д " та наших рин ових пріоритетів.

Ми першими в державі з пова ою зверн лись до народ і приєднали людей до свідомлення нових вимо час , запропон вали прийнятні мови для вирішення
їхніх а т альних житлових проблем, а оловне — почали опіт робот по форм ванню ромадянина фінансової льт ри с часно о інвестора.

За останні ро и "Київмісь б д" із с то б дівельної омпанії перетворився на пот жний промислово-фінансовий омпле с, здатний самостійно виріш вати значні
соціально-виробничі завдання. Компанією не на словах, а в он ретних справах реалізована вели а іль ість ініціатив та творчих рішень, я і війшли до ба атьох
за альнодержавних прое тів і про рам.

Щиро вітаю всіх " иївмісь б дівців" із святом. Віддаємо данин тр довом та життєвом подви ветеранів, розрахов ємо на завзяття, насна ,
тр дов ідність нинішньо о по оління б дівельни ів Компанії.

Бажаю всім б дівельни ам "Київмісь б д " впевненості та віри, щастя, здоров'я, добра та доброб т .


