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Оновлений ретро�шарм 
Андріївського
Кияни зазначають, що після проведеної реконструкції головна мистецька 
вулиця держави не втратила своєї самобутності

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Понад 14 тис. в. м бр ів и
та ще 7,5 тис. в. м лін ер-
ної це ли на трот арах, вра-
жаюче х дожньо-де оративне
освітлення, відреставрована
частина фасадів — та им Ан-
дріївсь им звозом вже п’ятий
день мають змо мил ватися
ияни та ості столиці. Хоча
офіційне від риття ле ендар-
ної в лиці заплановане на
3 червня, с бот (26 травня)
т т від рили прохід для від-
від вачів.

Першими пройшлися оновленим

узвозом голова КМДА Олександр Попов

та заступник Київського міського голо�

ви — секретар Київради Галина Герега.

Вони на власні очі пересвідчилися в

якості виконаних робіт. "У мене дуже

приємні враження від побаченого. І я

вдячний будівельникам, адже, на мою

думку, це справжній подвиг, бо їм дово�

дилося працювати без вихідних, щоб

вчасно закінчити роботи", — зазначив

голова КМДА Олександр Попов.

Він також запевнив, що міська влада

дотримує свої обіцянки: завдяки їй, від�

ремонтовано Андріївський узвіз до Дня

міста. Так, наразі тут завершені майже всі

роботи, увімкнуте декоративне освітлен�

ня, зняті будівельні паркани. Окрім того,

на вулиці повністю закінчили будівниц�

тво зливо�стокової та дренажної каналі�

зації, яких раніше тут не було взагалі. Те�

пер узвозу більше не загрожують зливи, а

підземні води відведені на безпечну гли�

бину, аби не руйнували фундаментів ста�

ровинних будівель.

Відреставрували і частину фасадів, реш�

ту ж будівель, що потребують більш капі�

тального оновлення, закрили натяжними

полотнами, які відтворюють архітектуру

історичних споруд. Як повідомив "Хреща�

тику" Сергій Целовальник, начальник ГУ

містобудування та архітектури, таке тимча�

сове вирішення питання дозволить не по�

рушувати цілісного сприйняття вулиці.

Голова Подільської РДА Петро Матві�

єнко розповів "Хрещатику", що замовни�

ком виконання робіт на Андріївському

узвозі є КМДА. "Ми ж співпрацюємо зі

столичною адміністрацією, насамперед з

генеральним підрядником виконання

робіт — Головним управлінням капіталь�

ного будівництва міста Києва,— повідо�

мив Петро Миколайович. — Окрім цьо�

го, район здійснює заходи по благоуст�

рою території узвозу, займається впоряд�

куванням фасадів будинків, дорожніми

роботами, організацією торгівлі". Сто�

совно фінансування, то, за словами пана

Матвієнка, кошти на реконструкцію Ан�

дріївського узвозу передбачені з держ�

бюджету на розвиток столиці.

На думку заступника голови КМДА

Анатолія Голубченка, відкриття в неділю

Андріївського узвозу є досить важливою

подією в житті міста. "Особливо це сим�

волічно у зв’язку з проведенням в Україні

фінальної частини Євро�2012, — зазна�

чив "Хрещатику" Анатолій Костянтино�

вич. — Адже я переконаний, що біль�

шість гостей, які перебуватимуть в сто�

лиці в дні проведення футбольних мат�

чів, обов'язково знайдуть час, щоб відві�

дати цей, без сумніву, найкрасивіший іс�

торичний куточок Києва".

Подобається оновлений Андріївський

узвіз і самим киянам. Так, за словами ки�

янки Вікторії Бриш, після реконструкції

головна мистецька вулиця помолоділа на

декілька століть. "Я дуже давно не була на

Андріївському узвозі, а от сьогодні завітала

і, чесно кажучи, була вражена побаченим,

мені дуже сподобалося. Звісно, ще є до�

статньо роботи, однак приємно, що вули�

ця навіть після ремонту не втратила свого

колориту", — розповідає пані Вікторія.

Нагадаємо, що урочиста церемонія

відкриття Андріївського узвозу відбу�

деться 3 червня. Тут запланована цікава

програма з виступами зірок вітчизняної

естради, серед яких і відомий виконавець

Олег Скрипка

На оновлений Андріївсь ий звіз вже поверн лись ияни та продавці с венірів

Міська влада закликає киян 
користуватись під час Євро�2012
громадським транспортом

Голова КМДА Оле сандр Попов звертається до иян
з проханням із роз мінням поставитися до сит ацій,
що с ладатим ться на автошляхах міста під час про-
ведення чемпіонат з ф тбол
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Стоп — фосфати!
У столиці об оворювали проблем збереження вод-
них рес рсів від ш ідливо о вплив миючих засобів

СТОР. 2

Встановлено обмеження на ввіз 
ліків у багажі

Уряд з 1 червня дозволив ввозити на митн терито-
рію У раїни лі арсь і препарати в ба ажі й р чній по-
лажі в обсязі не більше, ніж 5 па вань ожно о
наймен вання на одн людин

СТОР. 3

У номері

Новини

Підготовка інфраструктури України
до Євро�2012 в цілому успішно 
завершена
Про це Президент У раїни Ві тор Ян ович с а-

зав під час засідання Комітет з під отов и та
проведення в У раїні фінальної частини Євро-
2012. Глава держави зо рема зазначив, що за час
під отов и до Євро-2012 раїні оновлено аеро-
порти, поб довано та ре онстр йовано стадіони,
спор джено отелі та с часні автома істралі. "Це
б де ще десятиліттями сл вати нашим ромадя-
нам",— с азав він. Ві тор Ян ович зверн в осо-
блив ва на поштовх для розвит т ристичної
сфери У раїни. "Це та ал зь, що має величезн
перспе тив в нашій державі",— зізначив Прези-
дент.
У свою чер міністр інфрастр т ри Борис Колес-

ні ов на олосив, що незважаючи на атастрофічне
відставання У раїни від рафі а під отов и до Євро-
2012 два ро и том , сьо одні всі необхідні об’є ти
отові. "5 червня здад ть останній, я ий план вало-
ся завершити до Євро-2012 — це частина доро и
Київ — Житомир. По с ті, на цьом під отов а до
т рнір б де завершена",— с азав Колесні ов

Першого липня у "Борисполі" 
очікують 220 літаків
Про це повідомив дире тор ор омітет Євро-

2012 в У раїні Мар іян Л б івсь ий. "Ми очі ємо,
що в день фінал "Бориспіль" прийме 220 літа ів і
стіль и ж відправить то о само о дня. Навантажен-
ня на аеропорт збільшиться на 25% порівняно із
сьо однішньою звичайною йо о роботою",— с азав
він. Пан Л б івсь ий зазначив, що навантаження на
аеропорт "Львів" збільшиться на 200% порівняно зі
звичайними по азни ами, а в день матч "Німеччи-
на — Порт алія" (9 червня) в місто прилетить май-
же 60 літа ів. У Донець , за даними дире тора ор -
омітет , навантаження на аеропорт збільшиться на
150%, а в Хар ові — на 200%. Мар іян Л б івсь ий
певнений том , що аеропорти впораються з та и-
ми навантаженнями.
За алом дні матчів чемпіонат Європи з ф тбо-

л про ноз ється приб ття близь о 23 тис. болі-
вальни ів в аеропорт "Бориспіль", повідомляють
У раїнсь і новини
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

У КП "Київпастранс" повідомили, що в
р хомом с ладі, я ий перевозитиме па-
сажирів під час Євро-2012, а та ож на
з пин ах ромадсь о о транспорт інфор-
мація на еле тронних інформаційних таб-
ло подаватиметься раїнсь ою та ан -
лійсь ою мовами. Та ож для водіїв, он-
д торів та онтролерів придбано 4 тис.
примірни ів двомовно о розмовни а.

Окрім того, в рамках підготовки до футбольного тур�

ніру надруковано понад 150 комплектів покажчиків

маршрутів Києва українською та англійською мовами.

Для рухомого складу виготовлено також інформаційні

вказівники напрямку руху (до аеропорту, залізничного

вокзалу, стадіону, фан�зони).

Наразі завершено роботи із запису на електронні мов�

ні інформатори оголошень назв зупинок та інформація

для пасажирів про користування громадським транс�

портом двома мовами.

До того ж, силами КП "Київпастранс" виготовляють

та встановлюють покажчики зупинок громадського

транспорту, де дублюються назви англійською мовою.

Так, станом на 28 травня у центральній частині міста на

зупинках встановлено 221 покажчик.

Разом з тим, у рамках підготовки громадського транс�

порту до проведення фінальної частини чемпіонату Єв�

ропи 2012 року з футболу здійснено повне брендування

символікою Євро�2012 автобусів�шаттлів та певних ти�

пів трамвайних вагонів лінії швидкісного трамвая. Част�

ково також забрендовано рухомий склад, що працюва�

тиме у 1,5�кілометровій зоні навколо НСК "Олімпій�

ський".

Одночасно з цим готуються до Євро�2012 і праців�

ники комунального підприємства. Вже виготовлено 

4 тис. примірників українсько�англійського розмов�

ника для водіїв, кондукторів та контролерів пасажир�

ського транспорту. Він містить найбільш уживані сло�

ва та фрази англійською мовою, що допоможуть спіл�

куватися з іноземцями, які завітають до Києва на мат�

чі.

Наразі завершується робота із забезпечення водіїв та

контролерів�касирів (кондукторів) КП "Київпастранс"

спеціальною формою, а також проводяться інструктажі

про особливості роботи громадського наземного транс�

порту та обслуговування пасажирів у дні проведення

матчів
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Новини

Столична влада закликає киян користуватись під
час Євро�2012 зручним громадським транспортом
Голова КМДА Оле сандр Попов звертається до иян з проханням із ро-

з мінням поставитися до сит ації, що с ладеться на автошляхах міста
протя ом проведення Євро-2012. “Під час чемпіонат Європи з ф тбол
ми б демо вим шені пере ривати р х на дея их в лицях центрі Києва,
що, звичайно, створить незр чності на автошляхах. Том ми, в перш
чер , просимо за це вибачення меш анців міста та сподіваємося на ро-
з міння. Аби мініміз вати ці незр чності, ми належно під от вали ромад-
сь ий транспорт: придбали іль а сотень нових автоб сів, тролейб сів,
трамваїв та ва онів метро. Наш новий транспорт зр чний та мобільний.
Тож я звертаюся до иян із проханням за можливості надавати пріоритет

орист ванні саме ромадсь ом транспорт під час Євро. Це ж саме я
ре оменд ватим своїм підле лим”, — с азав Оле сандр Попов. На ада-
ємо, на час проведення фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро
з ф тбол б де збільшено іль ість р хомо о с лад ромадсь о о назем-
но о транспорт вели ої та надвели ої міст ості. У КП “Київпастранс” по-
відомляють, що іль ість р хомо о с лад збільшиться на 20 % за алом
місті та на 30 % центральній частині Києва. Та , 1,5- ілометровій зоні
нав оло НСК “Олімпійсь ий” здійснюватим ть перевезення: 6 існ ючих
автоб сних маршр тів за альною іль істю 60 одиниць, а та ож 10 тро-
лейб сних маршр тів за альною іль істю 131 одиниця. Крім то о, дні
проведення матчів працюватиме додат овий автоб сний маршр т “Ка-
детсь ий ай — в л. М. Горь о о”, за я им перевозитим ть пасажирів 11
автоб сів

Місто підтримує житлові права мешканців 
гуртожитків
Про це повідомили ГУ житлово о осподарства. Зо рема діюча омі-

сія опі ється проблемами передачі-прийняття інженерних мереж рто-
жит ів, виріш є питання передачі ртожит ів АТ ХК “Київмісь б д” до о-
м нальної власності територіальної ромади Києва. Крім то о, онтролює
питання приз пинення відселення меш анців ртожит ПАТ “Київметро-
б д” (в л. Кабл ова, 8), а та ож реєстрацію меш анців за місцем прожи-
вання. На адаємо, столиці 209 ртожит ів, на я і поширюється дія За-
он У раїни “Про забезпечення реалізації житлових прав меш анців р-
тожит ів”. Серед них 82 об’є ти державної форми власності, я і переда-
ні повне осподарсь е відання 53 підприємствам, становам та ор ані-
заціям. У них меш ає понад 15 тис. осіб. Ще 91 ртожито (34 товари-
ства) війшов до стат тних фондів а ціонерних товариств процесі їх
приватизації, т т меш ає понад 14 тис. осіб. Та ож 36 об’є тів ом наль-
ної форми власності, де проживає близь о 8 тис. ромадян. За інформа-
цією АТ ХК “Київмісь б д”, на за альних зборах а ціонерів зазначено о
товариства б ло прийнято рішення про передач до ом нальної власно-
сті територіальної ромади міста 26 ртожит ів та 5 б дин ів, що зміни-
ли свій стат с

Цифра дня

1 135 100 000 
гривень становив у січні—квітні 2012 року обіг столичного
ресторанного господарства з урахуванням діяльності як підприємств —
юридичних осіб, так і фізичних осіб — підприємців. Відносно
січня–квітня попереднього року обіг збільшився на 12,3 %.

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Стоп — фосфати!
У столиці обговорювали проблему збереження водних ресурсів 
від шкідливого впливу миючих засобів
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

“Київводо анал” чер овий раз б’є
на сполох — попри те, що вміст
фосфатів стічних водах дещо
зменшився, їх онцентрація все од-
но залишається за розливою не ли-
ше для природних водойм, а й для
е оло ії в цілом . Неприйняття до
цьо о час за он по впровадженню
За альнодержавної про рами щодо
зменшення та пост пово о припи-
нення ви ористання на території
У раїни мийних засобів на основі
фосфатів призводить до невтішних
наслід ів. Про це йшлося під час за-
сідання р ло о стол “СТОП ФОС-
ФАТИ!”.

Начальник Бортницької станції аерації (БСА)

Володимир Бражник провів екскурсію з метою

ознайомлення присутніх зі станом споруд та ре!

альними можливостями станції очищувати стічні

води зі значними концентраціями забруднюючих

речовин, особливо фосфатів. “Наші фахівці на

БСА щодня на власні очі переконуються у нега!

тивному впливі значних концентрацій фосфатів у

стічних водах. Широке коло запрошених учасни!

ків засідання ще раз доводить, що перевищення

рівня фосфатів у стоках і, як наслідок, загибель

очисних бактерій на спорудах очистки та цвітіння

водойм — це комплексне питання”, — зазначив

голова правління ПАТ АК “Київводоканал” Ва!

лерій Ченчевий.

Начальник управління інвестиційної політики

та технологій розвитку у сфері водопостачання та

водовідведення Нацкомісії, що здійснює держав!

не регулювання у сфері комунальних послуг,

Олександр Романюк зазначив, що ситуація зі ста!

ном очисних споруд по всій державі є невтішною.

Станції очистки завантажені лише на 32 % від

своїх проектних потужностей через їх моральну

застарілість та фізичну зношеність і не пристосо!

вані до сучасних стічних вод.

Незважаючи на те, що Постанова Верховної

Ради “Про розроблення Загальнодержавної про!

грами щодо зменшення та поступового припи!

нення використання на території України мий!

них засобів на основі фосфатів” була прийнята

майже два роки тому, наразі жодних реальних

кроків для зменшення впливу фосфатів на водні

ресурси на законодавчому рівні не зроблено. У

зв’язку з цим “Київводоканал” підготував проект

листа!звернення до народних депутатів з прохан!

ням якнайшвидше розпочати впровадження та!

кого необхідного документа.

Заступник гендиректора “Київводоканалу” з

юридичних питань та інвестицій Віта Струкова

зосередила увагу присутніх на юридичних аспек!

тах впровадження заборони фосфатовмісних

мийних засобів та досвіді відмови від фосфатів

багатьох високорозвинених країн світу.

Згідно з останніми даними лабораторії “Ки!

ївводоканалу”, перевищення норми вмісту

фосфатів у стоках, які надходять на очисні спо!

руди БСА, станом на кінець травня становить

118–150 %. Разом з тим, протягом останнього

року в середньому спостерігається незначна

тенденція до зменшення рівня концентрації

фосфатів у порівнянні з попередніми роками.

Фахівці “Київводоканалу” пов’язують це зок!

рема з проведеною торік інформаційною кам!

панією “СТОП ФОСФАТИ!”. Під час круглого

столу радник голови правління “Київводокана!

лу” з питань інформаційної політики Вікторія

Яковлєва підвела підсумки зазначеної кампанії,

до якої приєдналося понад 17 тисяч осіб.

Також вона подякувала виробникам мийних за!

собів, які відгукнулися на прохання громадян та

зменшили або ж взагалі припинили застосовува!

ти фосфати під час виробництва мийних засобів,

які реалізуються в Україні

Нагорода за творчість
75 талановитих дітей столиці отримали стипендії від голови КМДА
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора олова КМДА Оле сандр По-
пов вр чив 75 творчих стипендій та-
лановитим дітям — чням почат о-
вих спеціалізованих мистець их на-
вчальних за ладів столиці. А саме,
переможцям все раїнсь их та між-
народних он рсів. Вони рають на
різноманітних м зичних інстр мен-
тах, співають, танцюють та малю-
ють. Більшість із них план є інвест -
вати отримані стипендії власн
творчість.

У столиці вже стало доброю традицією напере!

додні Міжнародного дня захисту дітей вручати

юним талантам стипендії голови КМДА. За 15 ро!

ків її отримала майже тисяча учнів. Цього року

одноразову грошову винагороду в розмірі тисячі

гривень отримали 75 вихованців столичних мис!

тецьких закладів віком до 16 років за творчі на!

дбання. Вручив стипендії юним талантам голова

КМДА Олександра Попов.

Вітаючи дітей, Олександр Павлович зазна!

чив: “Я дуже радий бачити вас тут, у приміщен!

ні міськдержадміністрації, де вирішуються пи!

тання розвитку, перспектив Києва та приймаю!

ться важливі рішення. Сьогодні ви тут господа!

рі, адже ви прийшли сюди як переможці. Без

сумніву, ви є прикладом для наслідування для

однолітків та гордістю батьків, педагогів і усієї

столиці. Ви піднімаєте прапор нашого міста,

прославляєте його на міжнародній арені. Я хо!

чу побажати, щоб таких успіхів і перемог у ва!

шому житті було якомога більше, щоб ви зав!

жди досягали усього, чого прагнете, а міська

влада вам у цьому допомагатиме”.

Цікаво, що з кожним роком талановитих дітей

у місті стає все більше. “Минулого року ми вруча!

ли лише 55 стипендій — сьогодні ж уже 75. Ці діт!

ки — переможці всеукраїнських та міжнародних

конкурсів, й міській владі приємно підтримувати

їх та створювати сприятливі умови для розвитку

їхніх здібностей”, — сказав Олександр Попов.

Більшість із стипендіатів отримала грошові

винагороди від міста вперше, але діти вже мають

плани, куди їх витратити. Анжела Коваль, уче!

ниця Дитячої школи мистецтв № 7 (Деснян!

ський р!н) кілька років займається живописом.

Дівчинка захоплюється малюванням натюрмор!

тів та пейзажів. “Я призер Міжнародного кон!

курсу “Голос дитини”, який проходив у Росії, —

розповідає “Хрещатику” Анжела. — Стипендію

від голови КМДА отримую вперше й планую на

ці кошти придбати новий мольберт”

Голова КМДА Оле сандр Попов вр чив 75 стипендій талановитим дітям столиці

На Хрещатику вже зводять
фан�зону до Євро�2012
Столичні перевізники розповіли, як буде організовано рух 
транспорту в центрі міста
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Києві під час проведення Євро-
2012 б де видано 700 переп сто
для р х транспорт по пере ритих
до чемпіонат в лицях. Про це пові-
домив начальни ГУ транспорт та
зв’яз КМДА Єв ен Водовозов. Він
та ож на адав, що в лиці в 1,5- іло-
метровій зоні поблиз НСК “Олімпій-
сь ий” пере риватим ть для проїзд
лише дні проведення матчів — 11,
15, 19 червня та першо о липня.

Із понеділка вже перекрито частину Хрещати!

ка. Зараз там триває монтаж конструкції офіцій!

ної фан!зони Євро!2012. Головна вулиця столиці

буде пішохідною аж до 7 липня. Водночас, як ін!

формує столична ДАІ, у дні проведення матчів 11,

15 та 19 червня та першого липня навколо стадіо!

ну та офіційної фан!зони вводиться заборона ру!

ху транспорту з 6.00 до проведення матчу та ще на

три години після його закінчення.

Як зауважив начальник ГУ транспорту та

зв’язку КМДА Євген Водовозов, уже найближ!

чим часом Кабінет Міністрів може рекомендува!

ти зробити дні матчів у приймаючих містах вихід!

ними, що допоможе зменшити навантаження

транспорту на центральні вулиці міста. Наразі ж

спеціальна комісія вирішує, хто саме отримає

можливість в’їзду у 1,5!кілометрову зону довкола

НСК “Олімпійський”.

“Цих пропусків буде

всього 700 штук на все

місто Київ з урахуван!

ням усіх аварійних ма!

шин, представників

усіх служб КМДА, які

пов’язані з роботами на

Євро, представників мі!

ністерств, МНС, СБУ

та інших служб”, — зазначив Євген Водовозов.

Також він повідомив, що спецтранспорт,

який підвозить продукти та товари у магазини і

ресторани в центрі міста, зможе це робити в

нічний час аж до шостої ранку. А от що стосує!

ться автовласників, які проживають у 1,5!кіло!

метровій зоні НСК "Олімпійський", то їм, аби

потрапити на авто до власних домівок, необхід!

но буде мати при собі паспорт із зазначеним

місцем реєстрації або документи про оренду

житла.

На певні зміни маршрутів під час Євро!2012

варто орієнтуватися і пасажирам громадського

транспорту. Зокрема, як уже повідомляв “Хре!

щатик”, з 7 червня до 2 липня на період роботи

офіційної фан!зони КП “Київський метропо!

літен” працюватиме на годину довше. А у дні

проведення матчів Єв!

ро!2012 підземка пере!

возитиме пасажирів на

2 години більше.

“З 7 червня до 2 липня

станція метрополітену

“Майдан Незалежності”

працюватиме як переса!

дочна станція та буде за!

крита на вхід і вихід пасажирів, — наголосив Євген

Водовозов. — Крім того, за 4 години до початку

матчів та на годину після закінчення на вхід/вихід

будуть закриватися станції метрополітену “Олім!

пійська” і “Палац спорту”. Якщо будуть спокійні

дні, то будемо відкривати “Хрещатик”, тож можна

сказати, що ця станція буде працювати у ручному

режимі, а станція “Майдан Незалежності” буде за!

крита, бо вихід з неї якраз у фан!зоні”

За несвоєчасне викошування трави порушників
штрафуватимуть
З почат вітня за несвоєчасне ви ош вання трави інспе тори з бла-
о строю виписали пор шни ам 427 приписів та с лали 89 адміністратив-
них прото олів. На адаємо, що відповідно до правил бла о строю балан-
со трим вачі зелених насаджень зобов’язані проводити осіння азонів
при дося ненні трав’яним по ровом висоти 15 см, залишаючи 5–8 см. За
дор ченням першо о заст пни а олови КМДА Оле сандра Маз рча а
працівни и Головно о правління онтролю за бла о строєм спільно з
районними відділами щоденно інспе т ють території районів щодо своє-
часно о по ос трави і порослі. У разі виявлення фа тів пор шення пра-
вил бла о строю балансо трим вачів притя ють до відповідальності
з ідно зі ст. 152 Коде с У раїни про адміністративні правопор шення.
Стаття передбачає на ладання штраф на ромадян від 20 до 80 неопо-
дат ованих мінім мів доходів (від 340 до 1360 рн) та на посадових осіб,
с б’є тів підприємниць ої діяльності — від 50 до 100 неоподат ованих мі-
нім мів доходів ромадян (від 850 до 1700 рн)

У мерії створили робочу групу 
з питань модернізації теплоенергетики
З метою відпрацювання інстит ційних та фінансових механізмів реалі-

зації “Ре іональної про рами модернізації ом нальної теплоенер ети и
та систем теплопостачання міста на 2011–2015 ро и” столичній адмініс-
трації створили робоч р п . Відповідним розпорядженням затверджено
її с лад на чолі з першим заст пни ом олови КМДА Оле сандром Маз р-
ча ом. До робочої р пи війшли начальни и профільних правлінь та ін-
ші фахівці ор анів ви онавчої влади, державних підприємств, станов та
ор анізацій. На адаємо, що “Ре іональна про рама модернізації ом -
нальної теплоенер ети и та системи теплопостачання Києва на
2011–2015 ро и”, затверджена деп татами Київради напри інці р дня
2011 ро , дозволить омпле сно вирішити проблеми систем теплопос-
тачання міста. Зо рема про рамою передбачено замін старих мало-
ефе тивних отлів на нові з ККД не нижче 93 %, застарілих пальни ів на
с часні з відповідною автоматизацією процесів спалювання природно о
аз в отлах та замін теплових мереж на попередньо ізольовані. Крім
то о, б де встановлено тилізатори тепла та теплові насоси, оптимізова-
но теплопостачання з за риттям низь оефе тивних отелень та пере лю-
ченням навантаження на інші отельні. За словами начальни а Головно о
правління енер ети и, енер оефе тивності та енер озбереження В’яче-
слава Лісови а, реалізація заходів про рами дозволить підвищити е оно-
мічн та енер етичн ефе тивність і надійність ф н ціон вання ом наль-
ної теплоенер ети и в цілом

КП “Плесо” запрошує приєднатися до акції 
з очищення підводної частини акваторії Дніпра
У рам ах Всесвітньо о дня очист и водойм КП “Плесо” запрош є при-

єднатися до а ції з очищення підводної частини а ваторії Дніпра та при-
бережної зони на ділянці від почат пляж “Молодіжний” до Венеціан-
сь ої прото и. Відб ватиметься зазначений захід 2 червня о 10.00 для то-
о, аби приверн ти ва с спільства до проблеми збереження водних
рес рсів і природно о середовища. Ор анізаторами а ції вист пають КП
“Плесо”, ГО “Кл б підводно о плавання “Апнос” та а тивісти Все раїн-
сь ої ромадсь ої ор анізації “Ніхто, рім нас”.
Місце збор для небайд жих: станція метро “Гідропар ”, майданчи за

Венеціансь им мостом
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Вулиці в 1,5(кілометровій зоні
поблизу НСК "Олімпійський"

перекриватимуть для проїзду
лише у дні проведення матчів — 11,

15, 19 червня та першого липня



Бізнес по	київськи

Ділові новини

Змінено правила обміну 
валюти на період Євро�2012
НБУ спростив правила обмін

наявної іноземної валюти на пері-
од з 1 червня по 10 липня, тобто
на період проведення в У раїні
Євро-2012. Відповідно до до -
мента, бан и в зазначений період
мож ть п вати інвалют фізо-
сіб-нерезидентів без оформлен-
ня довід и-сертифі ата за фор-
мою № 377. При цьом витанції
за формами № 377-а й № 377-
про здійснення валютообмінної
операції до 10 липня 2012 ро є
підставою для проведення фізо-
собами-нерезидентами зворот-
но о обмін неви ористаних ри-
вень на отів ов інвалют за
мови пред’явлення до мента,
що засвідч є особ . НБУ та ож
зобов’язав бан и розмістити в
асах й п н тах обмін валют
дост пном для лієнтів місці ін-
формацію раїнсь ою й інозем-
ною мовами щодо можливості
здійснення фізособами-нерези-

дентами зворотно о обмін не
ви ористаних отів ових ривень
на інвалют за мови пред’явлен-
ня витанції за формою № 377-а
або № 377- й до мента, що за-
свідч є особ . У постанові НБУ
зазначається, що та і зміни вво-
дяться з метою забезпечення
вільно о обмін інвалюти нерези-
дентами в період проведення Єв-
ро-2012

Встановлено обмеження 
на ввіз ліків у багажі

Уряд з 1 червня дозволив вво-
зити на митн територію У раїни
лі арсь і препарати в ба ажі й
р чній по лажі в обсязі не більше,
ніж 5 па вань ожно о найме-
н вання на одн людин . Про це
с азано в постанові Кабмін
№ 458 від 23 травня. Зазначений
п н т постанови не стос ється
препаратів, що містять нар отич-
ні або психотропні речовини. У
до менті с азано, що я що лю-

дині для рс лі вання потрібно
більше, ніж 5 па вань лі ів, то їх
можна ввезти в іль ості, що не
перевищ є зазначен в рецепті
на цей препарат, виданий на ім’я
цієї людини й завірений печат ою
мед станови. Ці обмеження ви-
значені й для спеціалізовано о
дитячо о харч вання, що вво-
зиться на територію У раїни

Ринку соків прогнозують
зростання на 5%

Асоціація “Союз виробни ів со-
ової прод ції” про ноз є зрос-
тання рин со ів на 5% (до 578-
588 млн літрів) в 2012 році порів-
няно з мин лим ро ом. Про це
повідомив віце-президент асоці-
ації Володимир Онопрієн о. “То-
рі обся рин в У раїні становив
550-560 млн літрів, цьо о ро ми
сподіваємося на зростання рин
хоча б на 5%”,— с азав він. При
цьом віце-президент асоціації
зазначив, що споживання со ової

прод ції в У раїні останнім ча-
сом знизилося через недовір
споживачів до її я ості. Онопрієн-
о під реслив, що в нинішньом
році ціни на со ов прод цію
підвищ вати не план ється, од-
на се б де залежати від ро-
жайності фр тів і цін на нафто-
прод ти, повідомляють У раїн-
сь і новини

Іноземним 
автоперевізникам спростили
умови перевезення 
пасажирів
Міністерство інфрастр т ри

спростило перевезення інозем-
ними автоперевізни ами вболі-
вальни ів і остей чемпіонат Єв-
ропи 2012 ро з ф тбол . “Іно-
земні автоперевізни и б д ть за-
безпеч вати транспорт вання па-
сажирів ( болівальни ів, остей
та часни ів чемпіонат Євро-
2012) зі своїх раїн по У раїні від
дня оформлення дозвол до 15

липня 2012 ро в лючно”,— с а-
зано в повідомленні міністерства.
Зо рема Мінінфрастр т ри за-
твердило тимчасовий порядо
оформлення й видачі іноземним
перевізни ам дозволів для здійс-
нення транспорт вання пасажи-
рів між п н тами, розташованими
на території У раїни, під час про-
ведення Євро-2012 ро . Мініс-
терством юстиції б в зареєстро-
ваний відповідний на аз Мінін-
фрастр т ри

Телересивери надійдуть
одержувачам через
“Укрпошту”
Державний омітет телебачен-

ня й радіомовлення домовився з
державним підприємством по-
штово о зв’яз “У рпошта” про
поштові достав и протя ом 2012
ро 685 тис. ресиверів (set-top
box) для прийом си нал цифро-
во о телерадіомовлення за
14,835 млн ривень. Про це с а-

зано в повідомленні Держ омте-
лерадіо про рез льтати тор ів.
Пристрої б д ть доставлятися по
адресах незаможних сімей, я і
визначені я одерж вачі без ош-
товних приймачів

Молокопереробні 
підприємства отримали 
7,1 млн грн
А рарний фонд станом на 30

травня виплатив моло оперероб-
ним підприємствам рам ах під-
писано о меморанд м зі стабілі-
зації за півельних цін на моло о
7,1 млн ривень. “Для ви онання
мов меморанд м із провідними
моло опереробними підприєм-
ствами А рарним фондом опла-
чено частин біржових онтра тів
на за альн с м 7,1 млн ри-
вень”,— про це с азано в пові-
домленні фонд . Гроші перерахо-
вано 3 підприємствам. Анало ічні
виплати б д ть здійснюватися до
інця липня

Киянин, який 
годував цукром 
всю Росію
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

С часний иївсь ий бізнес пере-
живає не най ращі часи. Аби
втриматися на плав , підприєм-
цям потрібно ш ати нові рин и
зб т прод ції, орієнт ватися
непростій е ономічній сит ації. А
я це б ло, с ажімо, сто ро ів то-
м ? Аби дати відповідь на це за-
питання, “Хрещати ” спільно з
М зеєм історії міста Києва запо-
чат ов є нов р бри , де ми роз-
ажемо читачам про то очасних
бізнесменів Києва. З плином ча-
с ці визначні особистості б ли незасл жено заб тими,
хоча саме завдя и їм місті з’явилися нові б дин и,
трамвайне спол чення, водопровід, мости і цілі в лиці.
Частина з цих об’є тів сл ють нам і донині.

Особливої уваги заслуговує постать київського купця 1�ї гільдії Мойсея Бо�

рисовича Гальперіна — лідера цукрової промисловості Південно�Західного

краю. Пан Гальперін був головним акціонером і керівником акціонерних під�

приємств восьми цукрових заводів — два з них надсучасних (в ті часи) з вироб�

ництва рафінаду.

Цікаво, що деякі з цих підприємств були побудовані коштом Гальперіна, а

інші він значно розширив і переобладнав, завдяки чому їхня потужність збіль�

шилась в десять разів. Головний і запасний капітали цих підприємств станови�

ли 20 млн руб. Усі заводи були обладнані відповідно до вимог передової на той

час техніки, укомплектовані новітніми машинами, удосконаленими апарата�

ми та приладами, освітлювалися електрикою.

Заводи щорічно переробляли близько 3,5 млн берківців цукрового буряка з

власної землі (1 берківець = 10 пудів = 163,8 кг). А добова переробка станови�

ла 33 тисячі дванадцятипудових берківців буряка. Два рафінадних заводи пере�

робляли за добу 16,5 тисячі пудів. Продуктивність цих двох підприємств була

надзвичайною, адже вона становила 8% всього цукру�рафінаду, що виробляв�

ся на той час в Росії. До речі, кількість робітників під час виробництва на заво�

дах сягала 4000 чоловік.

Мойсей Гальперін вправно вів свій непростий бізнес, він спрямовував усі зу�

силля на пошук нових шляхів здешевлення продукту за рахунок збільшення

його виробництва та відкриття нових ринків збуту. Для реалізації рафінаду та

цукру�піску відкривав контори й агентства не лише в усіх великих містах Росії,

а й у Персії, Бухарі та Туркестанському краї. Крім того, Гальперін залишався

одним з найбільших експортерів цукру�піску до Західної Європи, Норвегії,

Фінляндії.

Поєднуючи діяльність промисловця, Мойсей Гальперін водночас був чле�

ном облікового комітету Санкт�Петербурзького міжнародного банку, Обліко�

во�позичкового банку, членом ради Київського товариства взаємного кредиту,

виборним біржового комітету. Щодо благодійності, то пан Гальперін довгі ро�

ки опікувався справами київської Фундуклеївської жіночої гімназії, пансіону

графині Левашової та 2�го комерційного училища. Протягом кількох років

Мойсей Борисович був віце�головою представництва з єврейського благодій�

ництва при київській міській управі, головою Товариства надання медичної

допомоги на дому, почесним попечителем Єврейської лікарні (нині — Київ�

ська обласна лікарня).

У Києві сімейство Гальперіних мешкало в мальовничому особняку на вул.

Олександрівській, 19/2 (нині — Грушевського, 18/2), в тому ж будинку розмі�

щувались контори та правління цукрових заводів. Двохповерховий особняк

був зведений на замовлення купця у 1899 році за проектом академіка архітек�

тури Володимира Ніколаєва.

Подружжя Гальперіних виростило п’ятьох дітей (дві доньки та три сини). Во�

ни разом зі своїми родинами деякий час жили у батьківському особняку. Сини

та зяті промисловця були членами правлінь цукрових заводів, тож поступово

цукровий бізнес став сімейним. До речі, дружина Гальперіна — Софія Іонів�

на — походила з родини відомих київських цукропромисловців Зайцевих. У

1908 році дітьми Гальперіна було засновано товариство “Київський сирітський

будинок імені комерції радника М. Б. Гальперіна і С. І. Гальперіної”, сума по�

жертви засновниками становила 40000 рублів.

Цукровий бізнес Гальперіних процвітав аж до революції. У 1918 році осо�

бняк сімейства (як і багато інших у Києві) було націоналізовано і передано

під розміщення різних установ. Нині в особняку промисловця знаходяться

постійні комісії Верховної ради України
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Що буде з євро
"Хрещатик" з’ясовував, яким експерти бачать майбутнє 
європейської валюти
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Перемо а на президент-
сь их виборах Франції
соціаліста Франс а Оллан-
да і отримання на парла-
ментсь их виборах Гре-
ції вели ої іль ості оло-
сів силами, що вист па-
ють проти заходів жорст-
ої заощадливості, спри-
чинили нов хвилю розмов
щодо майб тньо о єврозо-
ни і її єдиної валюти.
“Хрещати ” дізнавався
вітчизняних е спертів: на-
с іль и віро ідним є вихід
Греції з єврозони. А о-
ловне, я це може вплин -
ти на рс євро і я их ва-
лютних оливань слід очі-
вати раїнцям.

У травні соціаліст Франсуа Ол�

ланд переміг на президентських ви�

борах у Франції. Одним з основних

пунктів його виборчої програми був

перегляд так званого європейського

фіскального пакту — домовленості

держав Євросоюзу утримувати дефі�

цити бюджетів в рамках 0,5�1%, по�

чинаючи з 1 січня 2013 р. 25 з 27 кра�

їн Євросоюзу підписали цю угоду,

але Франція її не ратифікувала.

Французькі соціалісти стверджу�

ють, що вихід з європейського фі�

нансового пакту дозволить державі

пожвавити економічне зростання і

створити десятки тисяч нових робо�

чих місць. За словами президента

Франції, боротьба з рекордним за 12

років безробіттям, що досягла 10%,

більш важлива, ніж скорочення на�

ціонального боргу, що становить

86% від ВВП країни. Ця позиція лі�

дера Франції викликала різку кри�

тику з боку найбільших економік

Євросоюзу. Голова Бундесбанку Ні�

меччини Йенс Вайдманн назвав

спроби зміни бюджетної угоди не�

безпечними, а прем’єр�міністр Ве�

ликобританії Девід Кемерон заявив,

що зволікання у вирішенні цього

питання несе загрозу розпаду зони

євро.

Окрім цього, глави європейських

центральних банків почали відкрито

висловлюватися про можливість ви�

ходу Греції з єврозони, після того як

на парламентських виборах біль�

шість голосів отримали політичні

сили, що виступають проти заходів

жорсткої ощадливості.

Євро і Греція

“Проблеми ЄС досить фундамен�

тальні — це безробіття, невідповід�

ність соціального статусу продуктив�

ності праці,— вважає Олег Іванець,

аналітик Арт Капітал.— Та такі проб�

леми не вирішуються фінансовими

важелями, їх потрібно вирішувати

саме економічними методами, зага�

лом непопулярними. Проте говори�

ти про якесь сильне подальше падін�

ня європейської економіки не варто,

оскільки з фінансової точки зору си�

туація більш�менш стабільна”. На

думку експерта, основним ризиком

для стабільності євро зараз є Греція.

“Так, новий президент Франції мо�

же дещо змінити домовленості, але

очевидно, що докорінно щось змі�

нити дуже важко. Будь�які радикаль�

ні кроки можуть призвести до катас�

трофічних наслідків, тому робити їх

не варто”,— додає пан Іванець.

“Розмови про те, що Греція може

вийти з єврозони, на сьогодні по�

збавлені будь�якого сенсу,— переко�

наний директор економічних про�

грам Центру Разумкова Василь Юр�

чишин.— По�перше, це невигідно

не лише самій державі, але і Євросо�

юзу, адже такий крок завдасть пси�

хологічного і політичного удару по

самій ідеї єдиної Європи. Крім того,

якщо механізм входу в єврозону вже

відпрацьований, то механізму вихо�

ду на сьогодні поки що немає”.

Яким буде курс
Тим часом курс євро повільно зни�

жується. Експерти пов’язують це з

політичною невизначеністю в Греції,

яка може негативно позначитися на

економіці не лише цієї держави, але і

єврозони в цілому. “Євро може по�

слабитися у тому випадку, якщо но�

вий уряд Греції вибере шлях соціаль�

ного популізму, який потребуватиме

додаткових ресурсів,— зазначає пан

Юрчишин.— Але думаю, цього не

станеться, і життєвий рівень насе�

лення Греції доки що не покращає.

Загалом, незважаючи на те, що полі�

тики будуть усіма силами утримувати

курс, євро по відношенню до долара

трохи просяде і, в першу чергу, тому,

що американські ринки виглядають

сьогодні стійкішими, ніж європей�

ські. Можна прогнозувати, що до

осені європейська валюта подешев�

шає з нинішніх 1,29 до 1,2�1,25 дола�

ра за євро”.

За словами Дмитра Сологуба, на�

чальника відділу аналізу та дослі�

джень Райффайзен Банк Аваль, ко�

роткостроковий ефект від виходу

Греції з зони євро може бути доволі

значним: “За нашими попередніми

прогнозами, протягом 1�2 кварталів

після виходу Греції з єврозони, курс

єдиної європейської валюти може

впасти до позначки 1,15�1,17 у від�

ношенні до долара США. Однак в

більш довгостроковій перспективі

євро повинно укріпитись, оскільки

без Греції єврозона буде більш здо�

ровою. Тому протягом 12�18 місяців

курс євро до долара може поверну�

тися до діапазону 1,30�1,35”,—

прогнозує експерт.

“До кінця 2012 року можна очіку�

вати деякого послаблення позиції

євро по відношенню до долара на 5�

10%. Щодо довготермінових прог�

нозів, їх наразі робити важко”,— до�

дає Сергій Пономаренко, член

правління, директор департаменту

казначейства Universal Bank.

Євро і Україна

На думку Дмитра Сологуба, па�

діння курсу євро не дуже вплине на

курс гривні, оскільки українська

економіка зорієнтована, переважно,

на долар США: “Для України більше

значення має динаміка світових цін

на сталь. Якщо ситуація в Греції роз�

виватиметься за найгіршим сценарі�

єм, це може призвести до значних

коливань світових цін на сировинні

товари, що, в свою чергу, негативно

вплине на обмінний курс гривні”. А

ось причину того, що ставки за де�

позитами у євро у вітчизняній бан�

ківській системі є досить низькими,

експерт вбачає, в першу чергу, у не�

зацікавленості українських банків у

ресурсі в євро за відсутності валют�

ного кредитування.

“Банки залучають депозитні ре�

сурси задля їх подальшого спряму�

вання на розвиток кредитування.

Оскільки попит на кредити в євро

досить невисокий, а також у зв’язку

з тим, що для деяких українських

банків доступ до міжнародних рин�

ків, де можна ресурси у євро обмі�

няти на ресурси у доларах США, є

обмеженим, на внутрішньому рин�

ку депозитів України склалася си�

туація, коли ставки за депозитами в

євро нижчі, ніж за депозитами у до�

ларах”,— стверджує Сергій Поно�

маренко.

В свою чергу, Олег Іванець вважає

єдину європейську валюту фунда�

ментально переоціненою, тому будь�

які негативні новини, на його думку,

будуть стимулювати падіння евро:

“Проте навряд чи євровалюта впаде

нижче паритету з доларом. Тож від�

кидати євро як потенційний інстру�

мент інвестування також не варто”,—

зазначає аналітик

Євро � офіційна валюта 17 держав єврозони (вона використовується в
розрахунках ще в 10�ти країнах). Банкноти випускаються в 5, 10, 20, 50, 100,
200 та 500 євро. Зі збільшенням номіналу банкноти зростає її вага і розмір.
5 — євро має розмір 62х115 мм і важить 0,63 г, а 500 євро має вагу 1,12 гр. і
розмір 82х160 мм. Всі банкноти мають дизайн архітектурних стилів,
загальний для обох сторін — 500 євро (сучасний), 200 євро
(індустріальний), 100 євро (рококо, бароко), 50 євро (ренесанс), 20 євро
(готика), 10 євро (романський), 5 євро (античність).

ЦІКАВО ЗНАТИ

Київсь ий пець 1-ї ільдії
Мойсей Гальперін
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ПОНЕДІЛОК ЧЕРВЕНЬ4
ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05, 17.40
Мультляндія

7.25, 2.25 Київ. Музика
8.00, 10.15 СТН. Спорт.

Тижневик
13.10 Х/ф "Заради

любові"
15.10 Х/ф "Будинок двох

сімей"
18.25 Х/ф "Шашлик"
20.00 Т/с "Руда"
21.00, 23.00, 0.45, 1.35

СТН
21.25 Гаряча лінія "102"
22.00 Т/с "Стеж за мною"
23.20, 2.00, 5.25 Дивіться,

хто прийшов
23.45 Громадська

приймальня
1.10 Столиця

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Ранкова молитва
6.10 Православний

календар
6.15 Крок до зірок – 15 років
7.50 М/ф
8.05 Корисні поради
8.30, 0.15 Ювелір ТБ
9.00, 21.25 Підсумків тижня
9.35 Точка зору

10.00 Легко бути жінкою
11.05 Шеф4кухар
12.00 Право на захист
12.20 Концерт Т. Повалій

"Україна. Голос. Душа"
14.20 Олімпійським курсом
14.50 Вікно в Америку
15.10 Олімпіада в Лондоні.

Зворотний відлік
15.50 Бенефіс Ю. Шифріна.

25 років на сцені
19.00 Вечір пам'яті М.

Мозгового
20.50 Про виплати

компенсацій
вкладникам
Ощадбанку СРСР

20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
22.05 Діловий світ
22.15 Смішний і ще смішніше
22.40 Сільрада
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.05 Гала4концерт "Свiт

талантiв – цвiт нацiї"

11++11

6.55 Х/ф "Останній день"  
10.15 Х/ф "Молодята"  
12.00 Х/ф "Все включено"  
13.50 Х/ф "Далі – любов"  
17.30 Т/с "Метод

Лаврової"
19.30 ТСН
20.00 Євро на нервах
21.00 Х/ф "Літак

президента"  
23.35 Вечірній Ургант
0.00 Т/с "Закон і

порядок+3"  
1.00 Х/ф "Воїн зими"  
2.35 Вечірній Ургант
3.00 Стрингери
4.30 Т/с "Вогні великого

міста"  
5.15 Т/с "Закон і

порядок+3"  

ІІННТТЕЕРР

5.35 Т/с "Маршрут
Милосердя"

7.05 Х/ф "Що приховує
любов"

8.55 Т/с "Чемпіони з
підворіття"

13.10 Х/ф "Службовий
роман"

16.20 Чекай мене
18.05 Т/с "Кровиночка"
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.25 Спорт в Подробицях
20.30 Т/с "Інкасатори"
22.40 Д/ф "Невідома

королева"
23.40 Д/ф "Острів везіння"
0.35 Х/ф "Москва

сльозам не вірить"
3.05 Подробиці
3.35 Д/с "Дикі і небезпечні"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.10 Т/с "Гламур"  

10.00 Х/ф "Свої діти"  
12.00 16.00 Т/с "Індус"  
18.00 Т/с "Єфросинія+2"  
19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Катіна Любов+

2"  
21.00 Т/с "Слід"  
22.00 Х/ф "Так, можливо"  

0.15 Х/ф "Протилежність
сексу"  

2.15 Д/ф "Розслідування.
Залякування в школі"

3.00 Щиросердне визнання
3.30 Події
3.50 Події. Спорт
3.55 Х/ф "Свої діти"  
5.25 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.35 Х/ф "Вірус кохання"  
6.55 Х/ф "Гремліни+2"  
8.50 М/ф "Карлик Ніс"  

10.40 Х/ф "Уроки
кохання, або Не
вчора народилася"  

12.45 Х/ф "Володар
перснів. Хранителі
персня"  

16.15 Х/ф "Володар
перснів. Дві
Фортеці" 

20.00 Х/ф "Володар
перснів.
Повернення
короля"  

0.10 Спортрепортер
0.15 Служба розшуку дітей
0.20 Х/ф "Рядова

Бенджамін"  
2.35 Т/с "Чотири життя

Тари"  
2.55–5.05 Зона ночі

ІІССTTVV

6.10 Свiтанок 
6.50 Факти тижня
7.50 М/ф "Американський

хвіст"
9.30 М/ф "Американський

хвіст42. Фівел їде на
Захід"

10.55 Т/с "Таксі"
15.00 Х/ф "Таксі+3"
16.50 Х/ф "Таксі+4"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.15 Надзвичайні новини
20.00 Т/с "Братани"
22.00 Т/с "Панове

офіцери"
23.05 Т/с "Кодекс честі"
0.05 Х/ф "Остін Пауерс.

Шпигун, який мене
спокусив"

1.55 Т/с "Дружини
футболістів"

2.50 Х/ф "Готель для
собак"

4.35 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.20, 8.30, 13.30 М/ф
6.30 Ф4стиль
7.00 Невідома планета
8.00 Світ за тиждень
9.00 Невідома планета

10.00 Небезпечний Всесвіт
11.25 Х/ф "На кого Бог

пошле"  
14.20 Будь в курсі!
14.50 Невідома планета
15.20 М/ф "Троє з

Простоквашина"
16.00 Х/ф "Дачна поїздка

сержанта Цибулі" 
17.40 Концерт К. Орбакайте
19.00 Майстер подорожей
20.10 Пророк з будинку на

Набережній
21.00 Тварини – прекрасні

люди
23.00 Х/ф "Бабій+2"  
0.35 Світські хроніки
1.00 Майстер подорожей
1.55 Х/ф "Вісім побачень"  
3.25 Феодоро
4.10 Боспорське царство
5.00 Диваки

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 0.00
Київський час

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

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

7.00–21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 4.15
Бізнес4час

7.20 Автопілот4новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія4новини
9.10, 19.20 Інвест4час
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 Час4тайм
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 Д/с "Православні святі"
8.50 Х/ф "Зорро"  

11.25 Х/ф "Десять
заповідей"  

15.05 Х/ф "Пірати ХХ
століття"  

16.50 Т/с "За загадкових
обставин"

19.00 Свiдок 
19.30 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів+
11"

21.45 Т/с "C.S.I. Маямі+9"
22.40 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

23.30 Свiдок 
0.05 Х/ф "Дівчина з

татуїровкою
дракона"  

2.50 Свiдок 
3.20 Речовий доказ
3.55 Агенти впливу
4.30 Свiдок 
5.00 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ
5.05 Документальний

детектив
6.00 Нез'ясовно, але факт
6.45 Т/с "Комісар Рекс"  
7.40 Неймовірна правда про

зірок
8.40 Т/с "Карамель"  
9.45 Х/ф "Крапля світла"

13.40 Неймовірні історії
кохання

14.40 Паралельний світ
15.40 Битва екстрасенсів.

Війна титанів
18.00 Неймовірна правда

про зірок
19.40 Т/с "Карамель"  
20.40 Куб

22.00 Детектор брехні
23.00 Паралельний світ
0.00 Т/с "Доктор Хаус"  
1.00 Т/с "Комісар Рекс"  
1.50 Х/ф "Театр

приречених"  
3.20 Нічний ефір

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 "Здрастуй,

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 Люблю, не можу!
15.00 Т/с "Єфросинія+2"
16.00 Вісті
16.30 Вести. Москва
16.50 Вісті. Спорт

17.00 Т/с "Інститут
шляхетних дівчат"

17.50 Прямий ефір
19.00 Вісті
19.50 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

21.35 Т/с "Правила
маскараду"

22.35 Х/ф "На дні знань+
2"

23.45 Т/с "Трава під
снігом"

0.40 Т/с "Кулагін і
партнери"

1.10 Вісті +
1.30 Профілактика
2.25 Вісті.ru
2.40 Х/ф "Велика

перерва", с. 1
3.50 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 Програма4максимум
11.05 Спецпроект "Куля4дура"
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.30 Суд присяжних
14.30 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Літєйний"
17.15 Рятувальники
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Братани+3"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Клеймо"
23.35 Чесний понеділок
0.25 Школа лихослів'я
1.10 Д/ф "Олександр

Дем'яненко. "Зношене"
серце"

1.55 Т/с "Прокурорська
перевірка"

3.00 До суду
3.55 У зоні особливого

ризику
4.25 Один день. Нова версія

ТТЕЕТТ

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

Пустотлива сімейка"  
9.20 Єралаш
9.30 Чортиці в спідницях

10.00 Т/с "Всі жінки –
відьми"  

10.55 Т/с "Баффі –
переможниця
вампірів"  

11.45 Т/с "H2O – просто

додай води"  
12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всіх
13.10 Т/с "Хто в домі

господар?"  
13.40 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.45 Т/с "Універ"  
15.10 Т/с "Ранетки"  
16.05 У ТЕТа мама! 
16.35 Т/с "Універ"  
19.00 БарДак
19.30 Богиня шопінгу
20.00 Т/с "Універ. Нова

общага"  
20.30 Т/с "Універ"  
22.00 Т/с "Деффчонки"  
22.30 Т/с "Універ"  
23.00 Бабуни і дідуни42
23.30 Будинок42
0.25 Дурнєв + 1
0.55 На добраніч, мужики
1.45 БарДак
2.10 У Тета мама! 
2.35 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 Х/ф "П'ятеро дітей і

чародійство"
9.15 Х/ф "Діамантовий пес"

11.25 КВК
14.05 Т/с "Завжди говори

"завжди"+3"  
17.00 Давай одружимося!
18.00 Звана вечеря
19.00 У пошуках пригод
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"

23.00 Х/ф "Штучний
розум"  

1.45 Нічне життя
3.30 Мобільні розваги
3.45 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
8.00 Ульотне відео по4

російськи
9.30–12.00 Т/с "МУР"  

12.50–16.15 Т/с "ППС"  
18.00 ДАІ. Дорожні війни
18.30 Ульотне відео по4

російськи
19.00 Забійне відео
20.00 Ульотне відео по4

українськи
20.35 Угін по4нашому
21.00 Новини 2+2  
21.15 Проспорт
21.20 Т/с "Секретні

матеріали"  
23.05 Проспорт
23.10 Т/с "Секретні

матеріали"  
0.00 Т/с "Небеса, що

падають"  
1.40 Мій зможе
2.55 Т/с "Повелитель

звірів"  
3.35 Божевільна прихована

камера

ССІІТТІІ

7.00, 9.55, 12.10, 18.00
М/ф

8.00 Прихована камера
9.00, 17.05 Хіт4парад дикої

природи
10.20 Х/ф "Не відлітай,

землянине"
11.00 Х/ф "Петько в

космосі"
14.50 Х/ф "Увімкніть

північне сяйво"
16.00, 19.55 Єралаш
21.00 Х/ф "Якщо вірити

Лопотухіну"
22.20 Маски4шоу
23.10 Т/с "Загадки

Мердока"
0.05 Все про секс
1.00 Ніч СІТІ

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 31 травня — 6 червня“Білосніжка та мисливець”

Фентезі розпові-
дає всім відом
аз братів Грим
абсолютно по-но-
вом . Крістен
Стюарт рає єдин
в світі людин ,
арніш за зловіс-
н оролев Равін
(Шарліз Терон),
я а ставить за ме-
т знищити дівчин . Але зла правитель а не може явити,
що юна рас ня, я а спромо лася вте ти і тепер за рож є її
трон , трен ється в мистецтві війни разом із мисливцем на
ім’я Ері (Кріс Хемсворт), я о о вона відряджала, щоб схо-
пити свою падчер . Допома ає їй і ерцо Вільям з цілою
армією номів. Продюсером стріч и вист пає Джо Рот, я ий
стояв за лашт н ами бло бастера “Аліса в раїні ч дес”, а
режисером дебют вав Р перт Сендерз

“Прометей”

У дов оочі -
ваном фільмі
режисера Рідлі
С отта (“Ч -
жий”, “Той, що
біжить по ле-
з ”) роз рива-
ється за ад а
п о х о дж е н н я
життя і люд-
ства. Учені на-
ходять до ази

переб вання древньої інопланетної раси на Землі і арт з
оординатами рідної планети приб льців. Е іпаж “Проме-
тея” належить вир шити в е спедицію, і те, що побачать
члени е іпажа, виходить за межі їх яви. У стрічці наявні па-
ралелі з “Ч жим”, а захоплююча осмічна подорож створює
ефе т прис тності завдя и повномасштабним де ораціям. У
артині знялися ба ато амери ансь их зіро , том числі
Май л Фассбендер, Шарліз Терон і Гай Пірс

“Шеф”

Герой фран-
ц зь ої омедії,
молодий хар-
почат івець (Мі-
аель Юн) нама-
ається змінити
життєві засади і
подобання відо-
мо о “зоряно о”
ш е ф а - х а р я
(Жан Рено). Упертість і завзятість робить з молоди а
справжньо о ороля хні. Щоб відтворити атмосфер за
лашт н ами ресторан , при під отовці до зйомо фільм ре-
жисер Деніел Коен з стрічався з та ими знаменитими
франц зь ими харями, я Ален Пассард, Ален Дю асс і
П’єр Ган’єр, а на роль шеф- харя в артині спеціально очі-
вав а тора Жана Рено

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

31 травня(четвер) — 19.00 “Вишневий сад”, комедія,

3 години 15 хвилин

1 червня (п’ятниця) — 19.00 “Дерева помирають стоя�

чи”, 2 години 35 хвилин

1 червня (п’ятниця) — 20.00 Нова сцена — “Пізанська

вежа”, фарс, 2 години

2 червня (субота) — 18.00 Нова сцена — “1001 при�

страсть, або Дрібниці життя”, трагікомедія, 1 година 30

хвилин

3 червня (неділя) — 18.00 Нова сцена — “Справж�

ній чоловік на початку тисячоліття...”, 1 година 30

хвилин

3 червня (неділя) — 19.00 “Занадто одружений так�

сист”, комедія, 2 години 30 хвилин

3 червня (неділя) — 20.00 Сцена “Під дахом” —

“JULIA@ROMEO.com (Norway.Today)”, 1 година 20

хвилин

4 червня (понеділок) — 19.00 “Ревізор”, комедія, 3 го�

дини 20 хвилин

4 червня (понеділок) — 20.00 Нова сцена, “Під да�

хом”, – “Шлюби укладаються на небесах”, 1 година 20

хвилин

5 червня (вівторок) — 19.00 “Її шалені чоловіки”, 1

година 40 хвилин

6 червня (середа) — 19.00 “Сто п’ята сторінка про ко�

хання”, 2 години 45 хвилин

6 червня (середа) — 20.00 Нова сцена – “Янголятко,

або Сексуальні неврози наших батьків”, 1 година 50

хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

31 травня (четвер) — 19.00 “Увертюра до побачення”,

сценічна версія Андрія Приходька за новелою Івана

Франка “Сойчине крило”, камерна сцена

1 червня (п’ятниця) — 19.00 “Я — спадкоємець”, Еду�

ардо де Філіппо, камерна сцена

2 червня (субота) — 19.00 “Сон смішної людини”, ін�

сценізація Петра Панчука за оповіданням Ф. Достоєв�

ського, камерна сцена

3 червня (неділя) — 12.00 “Шельменко�денщик”, ко�

медія, Григорій Квітка�Основ’яненко

3 червня (неділя) — 19.00 “Перехресні стежки”, трагі�

фарс, за однойменною повістю Івана Франка

5 червня (вівторок) — 19.00 “Ромео і Джульєтта”,

Уільям Шекспір

6 червня (середа) — 19.00 “Гімн демократичної моло�

ді”, трагікомедія, Сергій Жадан

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

31 травня (четвер) — 19.00 “Глядачі на виставу не до�

пускаються!”, 3 години 40 хвилин

31 травня (четвер) — 19.00 “Трохи вина... або 70 обер�

тів”, Малий зал, 1 година 40 хвилин

1 червня (п’ятниця) — 19.00 “Вася повинен подзвони�

ти”, 3 години

2 червня (субота) — 19.00 “Не все коту масляна”, 2

години 30 хвилин

5 червня (вівторок) — 19.00 “Обман довжиною в жит�

тя”, 2 години

6 червня (середа) — 19.00 “Майн Кампф, або Шкар�

петки в кавнику”, 2 години 40 хвилин

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

31 травня (четвер) — 19.00 “За двома зайцями”, опе�

рета, В. Ільїн, В. Лукашов

1 червня (п’ятниця) — 19.00 “Таке єврейське щастя”,

мюзикл І. Поклада

2 червня (субота) — 19.00 “Звана вечеря з італійця�

ми”, комічна оперета, Ж. Оффенбах, “Театр у фойє”

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

31 травня (четвер) — 12.00 “Чарівна Пеппі”, Велика

сцена

1 червня (п’ятниця) — 12.00 “Зеленими пагорбами

океану”, Мала сцена

1 червня (п’ятниця) — 19.00 “Сон літньої ночі”, Вели�

ка сцена

2 червня (субота) — 11.00 “Велосипед з червоними

колесами”, Мала сцена

2 червня (субота) — 19.00 “Сон літньої ночі”, Велика

сцена

3 червня (неділя) — 11.00 “Ти особливий”, Мала сце�

на

3 червня (неділя) — 12.00 “Принц і Принцеса”, Вели�

ка сцена

3 червня (неділя) — 19.00 “Обережно — жінки!”, Ма�

ла сцена

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ

6 червня (середа) — 19.00 “Ніч на двох”, лірична ко�

медія, театральна гостьова

ТЕАТР “СУЗІР’Я”

31 травня (четвер) — 19.00 “То, что скрывают фран�

цузы”, комедія 16+ у ритмі “босанова”, Жан�Жак Брі�

кер та Моріс Ласег

1 червня (п’ятниця) — 19.00 “В Барабанном переул�

ке”, вокзальна історія у 27 картинах, Булат Окуджа�

ва

6 червня (середа) — 19.00 “То, что скрывают францу�

зы”, комедія 16+ у ритмі “босанова”, Жан�Жак Брікер

та Моріс Ласег

КІНОПАНОРАМА

6 червня (середа) — 19.30 “Монологи вагіни”, виста�

ва�епатаж, режисер Джуліано ді Капуа

31 травня — 6 червня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ 3 ПРОМЕТЕЙ

ДИКТАТОР ПОХМУРІ ТІНІ

АНШЛАГ, КЛАСІК

FUTURE SHORTS: ВЕСНА � 2012

ДАЛЕКО ПО�СУСІДСЬКИ НЕБО ПІД СЕРЦЕМ

КОХАННЯ ЖИВЕ ТРИ РОКИ ЗМОВНИЦЯ

КРАСУНЯ З НЕТРІВ ПОМІЖ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

У НАС Є ТАТО! ТАРБОЗАВР

NEW VISION IFF 2012 – Весняна колекція короткометражок

SHORTS ATTACK! КОХАННЯ І МАЯЧНЯ

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

31 травня — 6 червня

БІЛОСНІЖКА І МИСЛИВЕЦЬ

........................10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 20.50, 23.00

ЗМОВНИЦЯ ......................................................................21.25

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ 3 ................10.00, 11.50, 16.00, 20.20

НЕБО ПІД СЕРЦЕМ ............................................16.40, 19.50

ПРОМЕТЕЙ ................................................................................

......10.00, 12.20, 13.50, 14.40, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00, 22.20

ТАРБОЗАВР ..............................................10.00, 13.20, 18.20

ТОМ СОЙЄР ..........................................................11.30, 14.50

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

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

Бронювання квитків: 515�87�81

Інформаційний
спонсор

22 � 25, 27 � 30 травня

1+1 ....................................................11.00, 14.40, 18.40, 20.40

РИБА МОЄЇ МРІЇ ................................................12.50, 16.40

МАЛИЙ ЗАЛ

24 травня — 6 червня

КРАСУНЯ З НЕТРІВ ................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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Хрещатик 31 травня 2012 року

Спортивні новини

Важка атлетика. Українські спортсмени здобули
десять нагород на чемпіонаті світу
В м. Пльзень (Чехія) завершився чемпіонат світ з па ерліфтин

(жим лежачи). У раїнсь і атлети виявилися на висоті, продемонстр -
вавши непо ані рез льтати. За алом нашої збірної три золотих, п’ять
срібних та дві бронзові медалі, повідомляє Держсл жба справах
сім’ї, молоді та спорт . Три “золота” вибороли юніори — Бо дан Гри-
невич, я ий став най ращим в абсолютном залі , Михайло Смілян —
новий чемпіон світ серед юніорів та Ганна Гончар. Слід зазначити, що
чемпіонсь і рез льтати Ганни Гончар та Бо дана Гриневича дозволя-
ють присвоїти їм почесне звання “Майстер спорт У раїни міжнарод-
но о лас ”. А от Михайл Смілян для перемо и ате орії до 105
вистачило всьо о однієї вдалої спроби — 272,5 ; спроба на 282,5
с ддями зарахована не б ла. Серед дорослих “срібло” тіль и Івана
Ч прин а. Ще дві срібні на ороди завоювали юніори — Оле Ні олаєв-
сь ий (250 ) та Єлизавета Бан, решт два “срібла” вибороли Михай-
ло Федоров з рез льтатом 222,5 та Ві торія Зрайчен о, я а, до ре-
чі, стала най ращою в абсолютній першості серед дівчат. Бронзові на-
ороди Віри Бобож о (юніори) та Юлії Оробець (юніор и). У за аль-
но омандном залі наші юніори та юніор и посіли треті місця серед
15 найсильніших оманд світ . А за алом в зма аннях взяли часть 309
спортсменів з 26-ти раїн світ

Стрільба з лука. Збірна України стала третьою 
на чемпіонаті Європи
В Амстердамі (Нідерланди) завершився ХХ чемпіонат Європи зі

стрільби з л а. Чоловіча збірна У раїни с ладі Дмитра Грачова,
Мар іяна Іваш а і Ві тора Р бана в напр женій боротьбі виборола
бронзов на ород . Перемі ши оманди Польщі і Франції, раїнці ви-
йшли в півфінал зма ань, де пост пилися збірній Нідерландів з рах н-
ом 214:219. У матчі за бронзові на ороди збірна У раїни в напр же-
ній боротьбі з рах н ом 204:200 здолала збірн Вели обританії. За
ро до на ород з пинився Мар іян Іваш о, зайнявши четверте місце.
У вирішальном поєдин раїнець пост пився франц з Томас Фа-
черон . (1:7)

Теніс. Серена Вільямс сенсаційно вибула 
зі змагань на Ролан Гарросі
В матчі першо о ола жіночо о одиночно о розряд “Ролан Гаррос”

одна з оловних претенденто на перемо в т рнірі амери ан а Се-
рена Вільямс пост пилася Віржіні Раззано з Франції — 6:4, 6:7 (5), 3:6.
Поєдино тривав 3 одини 2 хвилини. Після перемо и в першом сеті
Вільямс-молодша вела на тай-брей др ої партії 5:1, одна не втри-
мала здоб тої перева и. У вирішальном сеті Серена мо ла про рати
“вс х ”, і все ж знайшла в собі сили зібратися, відродивши інтри в
матчі. За рах н 5:3 на ористь Раззано Вільямс віді рала 7 матчбо-
лів і заробила 5 брей -пойнтів, але жоден з них реаліз вати не з міла.
У др ом олі Віржіні з стрінеться з Аранта Р с з Голландії, я а ви-
явилася сильнішою за амери ан Джеймі Хемптон

Температура +17°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +22°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 38 %

Температура +18°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 49 %

Прогноз погоди на 31 травня 2012 року

ОВНИ, в ролі арбітра в запальних дис сіях ви б дете непере-
вершені, миріть людей, я і волею долі опинилися вашом полі,
с леюйте розбиті орш и, відновлюйте пор йновані домовленості,
підпис йте ділові оди.
ТЕЛЬЦІ, я відомо, випад овостей Всесвіті не б ває, події дня

є зна овими, все, що відб вається, має свій висо ий смисл, люди,
з я ими з стрінетеся, є вісни ами з мин ло о. Про себе може на-
адати давній оле а, начальни чи наставни , з я ими можна зно-
в зав’язати ви ідні стос н и.
БЛИЗНЯТА, ви владна особистість, що армонійно поєдн є в

собі чарівність, інтеле т, здоровий л зд, вміє ставити перед со-
бою важлив ціль і наполе ливо до неї ро вати. Я що сьо одні
захочеться поверн тися до старо о імідж , ардероб та зачіс а в
стилі “ретро” ч дово при расять вас.
РАКИ, до 20 червня доля вас повноваж є ви он вати місію бла-

одійни а, жертовно допома ати тим, хто цьо о потреб є. Б дьте
стриманими і толерантними, шан йте за альноприйняті моральні
цінності. Взаємороз мінню з оточенням сприятим ть ввічливість,
люб’язність, отовність підтрим вати приємн бесід , міння йти
на омпроміс.
ЛЕВИ — інформаційне поле Всесвіт до ваших посл , черпай-

те потрібні знання, задовольняйте інтеле т альний олод. В мис-
тецтві спіл вань з людьми вам теж рівних не б де, ви можете про-
явити себе я талановитий посередни , читель, порадни , с ддя-
миротворець, відданий др , рамотний фахівець.
ДІВАМ пощастить розба атіти, але при мові жорст о о балан-

с приб т ів та витрат. Ні опій и на вітер! Всі фінанси мають в ла-
датися з ма симальною рентабельністю, асортимент по по різ-
номанітний: омп’ютерні про рами, модні а сес ари, осмети а і
парфюмерія, висо о ласні речі від тюр, витвори мистецтва, ви-
тончені деталі інтер’єр .
ТЕРЕЗИ, стати ероєм дня б де ле о, я що не сидіти інертно і

не че ати з моря “по оди”, ви її самі здатні створити на власний
сма . Б дьте ініціативними, а помічни и та по ровителі знайд ть-
ся. Досвід в сфері спіл вань з людьми олосальний, захоплюйте
ер дицією, приворож йте філософсь ими талантами і р хайте на-
мічені плани, до 20 червня триває щаслива см а. І модно приби-
райтеся та менше омпле с йте, це на ладає не ативн печат на
імідж!
СКОРПІОНИ, вам бажано облишити передов і перебаз ватися

в партизансь ий тил та тихо вести свою діяльність, остері аючись
шпіонів. Тоді з мієте за рити бор ові армічні дір и, що від риє
двері світле майб тнє. Не заб дьте влашт вати “санітарний
день” для совісті, вн трішня чистота — необхідна мова для д хов-
ної еволюції, а неч пар че ає де радація.
СТРІЛЬЦІ, в реч не стрибайте, б дьте в парі з бла овірними,

ол бтеся, збері айте вірність один одном , до 20 червня маєте
реставр вати шлюбний союз і міцно йо о зцемент вати, тоді про-
тя ом ро оря не знатимете. Можна прийняти часть світсь их
заходах, влашт вати др жню вечір , порозважатися в олі давніх
приятелів, з я ими вас єднають спільні д ховні інтереси.
КОЗОРОГИ, пройдіть тест долі на професійн омпетентність,

завоюйте авторитет оле , ерівництва, проявивши ом ні а-
бельність, мітливість, обізнаність, вихованість, естетичний сма .
До властивої вам цілеспрямованості постарайтеся додати та і о-
рисні я ості, я демо ратичність, отовність поверн тися до о-
лишньої співпраці, здатність присл хатися до ч жої д м и, хороше
знання ділово о ети ет .
ВОДОЛІЇ, е с рс мин ле — це та пре расно! Носталь йте і

заряджайте життєвий а м лятор наснажливими емоціями. До 20
червня триває романтична епопея, том , оли отримаєте любовні
пропозиції, варто по одитися, висо а небесна остя Любов радо
від рила свої обійми, і і нор вати тим безцінним даром Творця
протипо азано!
РИБИ, там, де інші ле о долають с р т , ви навпа и ризи єте

зіт н тися з серйозними тр днощами. У ризові моменти ни ай-
те пані и, страх і депресивно о настрою. Постарайтеся знайти
найбільш просте і раціональне вирішення проблеми. Я що хочете
відновити справедливість або поверн ти собі щось, не розд вайте
свар . Ви здатні знайти пере онливі ар менти, надійні до ази і
вірних союзни ів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Сан�Антоніо Сперс" переміг 
у другому матчі "Оклахому Тандер"
Клуб з Техасу довів загальний рахунок півфінального 
протистояння до 2:0
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У ніч на серед в місті
Сан-Антоніо місцеві
“Сперс” вдома обі рали
“О лахом ”. На відмін від
першо о протистояння ос-
ті не мали жодно о шанс
на позитивний рез льтат
для себе. Переможці впев-
нено б ли поперед в пер-
ших трьох чвертях (28:22,
27:22, 37:32), і лише в
останній пост пилися
28:35. Втім, отриманої пе-
рева и ціл ом вистачило
для осподарів майданчи-
а, аби свят вати пере-
мо з рах н ом 120:111 і
встановити новий ре орд
НБА — 20 поспіль безпро-
рашних матчів

“Як перемогти локомотив під на�

звою “Сан�Антоніо”,— над цим пи�

танням ось уже майже два місяці

розмірковують усі баскетбольні фа�

хівці. Команда з Техасу набрала

просто таки вражаючих обертів. Пе�

ред півфінальним протистоянням з

“Оклахомою” в активі підопічних

Грега Поповича було 18 поспіль пе�

реможних матчів. Звичайно, усі зва�

жали на те, що у 1/8 та 1/4 фіналу

“Сперс” дісталися відверто слабкі

команди — “Юта” та малодосвідчені

“Кліперс”. Єдиним суперником,

який міг щось протиставити “Сан�

Антоніо”, були саме гравці “Танде�

ра” на чолі з найкращим снайпером

останніх трьох років Кевіном Дю�

рантом. Проте техасці продовжують

грати у свою гру, яка поки що при�

носить їм гарні результати.

На відміну від першої зустрічі

цих колективів, в якій переможця

неможливо було визначити аж до

фінальної сирени, звітний матч був

менш інтригуючим. Господарі май�

данчика одразу ж захопили ініці�

ативу і заходилися закидати у ко�

шик суперника. Окремо варто від�

значити розігруючого захисника

“Сперс” Тоні Паркера, який у під�

сумку набрав 34 очки і зробив 8 ре�

зультативних передач. Часом зда�

валося, що французу набагато

складніше не влучити у ціль. Тож

не дивно, що післяматчева статис�

тика засвідчила, що відсоток влу�

чань Паркера становить близько 70

%(!). Вже після завершення гри він

зізнається: “Я відчув в собі якесь

піднесення. Сьогодні та гра, коли в

мене виходило практично усе. Як�

що в першій зустрічі я нікого не

вразив, тому що поспішав, то у цій

мені вдалося заспокоїтись і просто

насолоджуватися баскетболом”.

Щодо гравців “Оклахоми”, то єди�

не, чим вони вразили — була та різ�

номанітність ігрових тактик, за до�

помогою яких гравці намагалися

втримати переможну ходу “Сан�

Антоніо”. В арсеналі “Тандер” бу�

ли і довгі розіграші, тактика даль�

ніх кидків, часом дещо дивна, яку

західні “журналісти” вже встигли

охрестити “сфоли на Спліттері”.

Вона полягає у тому, що баскетбо�

лісти гостьової команди навмисне

починали фолити на гравцях, які

мають певні труднощі з кидками зі

штрафної лінії. У цьому випадку це

був форвард “Сперс” Тьяго Спліт�

тер, який влучив лише 6 з 12 спроб.

Втім, це мало чим допомогло

“Оклахомі”, і команда Скотта

Брюса у підсумку безапеляційно

програла — 120:111. Після матчу лі�

дер атаки “Тандер” Кевін Дюрант

прокоментував гру: “Ми намагали�

ся дотримуватися поставлених пе�

ред нами завдань, але у підсумку

програли. Думаю, причини пораз�

ки в тому, що суперник зміг реалі�

зувати величезну кількість середніх

кидків. Сподіваюсь, що вдома ми

зіграємо краще”. А ось у стані про�

тивника перемогу сприйняли дуже

спокійно, зокрема форвард “Сан�

Антоніо” Тім Данкан зазначив:

“Так, я задоволений результатом,

команда зіграла добре. Проте це

лише половина справи, нам вже

сьогодні потрібно думати про на�

ступне протистояння, адже в Окла�

хомі нам буде дуже складно, ос�

кільки “Тандер” на своєму майдан�

чику майже непереможний”
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Цей день в історії 31 травня

1859 — на вежі Біґ-Бен
Лондоні запрацював знаменитий
сьо одні дзиґар
1868 — В о олицях Парижа в

пар Сен-Кл пройшла перша
вело он а
1870 — Едвард Десемдт

отримав патент на техноло ію
виробництва асфальт
1879 — в Берліні від рилася

перша в світі еле трична
залізниця і продемонстровано
перший еле тропотя
1884 — амери ансь ий лі ар,

пропа андист ве етаріанства
Джон Харві Келло запатент вав

р дзяні пластівці
1894 — від рито львівсь ий

еле тричний трамвай
1946 — Києві створено

літа об дівне онстр торсь е
бюро О. К. Антонова

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Захисни “Сан-Антоніо” Тоні Пар ер (зліва) став найрез льтативнішим равцем матчі проти "О лахоми"


