
Здоров’я футбольних фанів під контролем
За 5 днів чемпіонату за меддопомогою звернулося 107 вболівальників, 
з них 59 — іноземці
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Порядок у кожен двір
Програма масштабної реконструкції житлового фонду 
та прилеглих територій столиці набирає обертів

Повністю завершене прокладання ас�

фальту на вул. Васильківська, 27. Тут

бригади оновили покриття і на провул�

ковій проїжджій частині, і на тротуарі.

Також розширене місце для заїзду транс�

порту, який паркується всередині двору.

“Оскільки щодня приїжджаю у цей буди�

нок на роботу, то для мене вкрай важли�

во, що зроблено якісну парковку. Раніше

водії намагалися припаркуватися між

ямами, а зараз тут нормальне асфальтове

покриття”,— розповів директор тутеш�

нього магазину Олег Марченко.

На 70 % виконані роботи на проспекті

Науки, 35, між корпусами 2, 3 та 4. Но�

вий асфальт вподобали діти — тут вони

спокійнісінько ганяють на роликах та са�

мокатах. “Дорогу для проїзду машин зро�

били швидко і якісно, буквально за два

дні. Ми нею задоволені. Дуже приємно

стало прогулюватися. За це ми щиро

вдячні Олександру Попову. Залишається

ще недороблена частина тротуару, і хоті�

лося, щоб її якнайшвидше закінчили”,—

зазначила мешканка будинку, що на

проспекті Науки, 35, Галина Горбунова.

Найактивніші та наймасштабніші ро�

боти тривають на вул. Заболотного, 94�

118. Щодня на цій ділянці працює вісім

бригад майстрів та спецтехніка: робітни�

ки зривають старий асфальт та проклада�

ють новий. Буквально за тиждень на цій

ділянці вже частково замінено дорожнє

покриття, прокладені нові бордюри та

поребрики навколо дерев. Найближчим

часом ремонтні бригади охоплять і інші

будинки від номера 80 до 122. Загалом

планується благоустрій територій навко�

ло 42�х будинків. “Ремонт передбачає

повну заміну асфальтобетонного по�

криття, облаштування паркомісць для

мешканців. На першому етапі плануємо

відремонтувати територію біля шести бу�

динків — №№ 80, 88, 90, 94, 96, 102 і 122.

Загалом всі роботи плануємо завершити�

ся до осені”, — розповів “Хрещатику”

начальник дорожньо�будівельного ком�

плексу Роман Дончик.

Схвально відгукуються про облашту�

вання території місцеві мешканці. “У нас

давно вже потрібно було порівняти та за�

латати дорогу біля будинку. І добре, що

ми нарешті дочекалися початку цього

процесу. Звичайно, шум, робочі матері�

али — без цього не обходиться. Але ми

готові потерпіти, щоб була краса біля

осель”, — розповів “Хрещатику” мешка�

нець будинку № 92 Микола Мелешко.

Нагадаємо, що програма благоустрою

житлового фонду і прибудинкових тери�

торій передбачає, окрім заміни асфаль�

тного покриття та бордюр, ще й ремонт

під’їздів, ліфтів та сходових клітин. “Фак�

тично ми розпочали ремонт в усій столи�

ці. Йдеться не лише про асфальтування

дворів. Там, де це необхідно, проводяться

роботи з ремонту ліфтів, під’їздів, благо�

устрою прибудинкових територій, облаш�

товується освітлення. Дуже важливо, що

до кожного двору запроваджуємо ком�

плексний індивідуальний підхід. Тобто,

перш ніж затвердити програму, за кожною

адресою виїжджає спеціальна комісія і

вивчає, які саме роботи потрібно викона�

ти”, — зазначив голова КМДА Олександр

Попов, який тримає хід виконання про�

грами під особистим контролем.

Наразі роботи тривають у Голосіїв�

ському та Дарницькому районах, а неза�

баром до програми приєднаються кому�

нальники Деснянського, Дніпровського

та Святошинського районів

Олександр ПОПОВ:
"Євро!2012 – наша спільна гра, 
і ми маємо вийти з неї
переможцями" 
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Роботу громадського транспорту 
у дні проведення матчів
продовжено до 3 год. 30 хв. 

Повідомили ом нальном підприємстві
"Київпастранс"
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Київський метрополітен долучився
до проекту "Євро Вірші ! Euro
Poems" 
Е спозиціями з польсь их та раїнсь их віршів
при расили три станції столичної підзем и
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У номері

Новини

Фан�зона змінює режим роботи
Офіційна фан-зона міста Києва працюватиме що-

денно з 14.00 до 02.00. Ви люченням б д ть лише
дні матчів, я і проходитим ть Києві. У матчеві дні
(15, 19, 24 червня та 1 липня) фан-зона від ривати-
меться о 12.00. Ор анізатори пояснюють: поперед-
ньо план валось, що фан-зона працюватиме з
12.00 до опівночі, а дні матчів — до 01.00. Але
вболівальни и, натхненні рою своїх збірних, після
завершення трансляції матчів бажають продовж -
вати свят вати фан-зоні. Саме том б ло прий-
нято рішення подовжити її робот до 02.00 щодня,
а від ривати о 14.00, аби лінін ові сл жби та ом-
панії, я і обсл ов ють тор овельні майданчи и, ма-
ли достатньо час для прибирання та наповнення
прод цією своїх наметів

Столиця нарощує темпи 
з будівництва житла
Більше тисячі вартир б ло здано житловом ом-

пле сі “Пар ове місто”. Про це повідомив заст пни
олови КМДА Р слан Крамарен о під час рочисто о
від риття 2-ї чер и омпле с . За йо о словами, сто-
лиця сьо одні є лідером в У раїні за обся ом здано о
в е спл атацію житла. “Мин ло о ро Києві б ло
введено в е спл атацію 1,5 млн вадратних метрів
житла, це на 50 % більше, ніж 2010 році. І вперше за
історію У раїни столиця вийшла на той темп, що мала
за радянсь их часів. Том можна онстат вати, що б -
дівельна ал зь, я а є р шійною силою е ономі и,
потрох виходить із ризи. Про це свідчать і надхо-
дження до бюджет від пайової часті — торі Київ от-
римав 150 млн рн від заб довни ів, що вдвічі більше
порівнянні з попереднім ро ом”,— зазначив Р слан

Крамарен о. “Пар ове місто” — омпле с за рито о
тип , за альна площа я о о с ладає 451 000 в. м,
розрахований на 3 355 вартир

Подивитись футбол можна 
на Співочому полі
15 червня (18.00) на території Печерсь о о лан-

дшафтно о пар відб деться пряма трансляція ф т-
больних матчів на одном з найбільших е ранів міста.
У перервах між матчами на відвід вачів че атиме ди-
намічна онцертна про рама за частю зіро раїн-
сь ої естради та тематичні он рси з ф тбол . Для
остей пар працюватиме ріль- афе із запашними
стравами та різноманітними напоями. На адаємо, що
на Співочом полі триває вистав а вітів, при рочена
до Євро-2012

ЧЕТВЕР

14 червня
2012 р.

№ 80
(4100)

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Офіційно ф тбольний чемпіонат Європи
розпочався 8 червня Варшаві. Тоді ж
Києві на Хрещати запрацювала офіцій-
на фан-зона. Крім то о, 11 червня сто-
лиці відб вся матч У раїна — Швеція. За
даними ГУ охорони здоров’я, всі ці події
для вболівальни ів пройшли вдало, жод-
них важ их травм не б ло зафі совано, а
столичні меди и справилися з поставле-
ними завданнями на достойном рівні.

Як зазначила Алла Арешкович, заступник начальни�

ка ГУ охорони здоров’я, готуватися до футбольного

чемпіонату медична галузь розпочала ще декілька років

тому. Свою готовність до проведення спортивного дій�

ства такого рівня столичні медики мали змогу перевіри�

ти на спеціальних випробуваннях і тестуваннях, а також

під час матчів на НСК “Олімпійський”, які проводили�

ся протягом останнього часу.

Зазначимо, що для надання якісної та швидкої ме�

дичної допомоги на стадіоні працює 35 пішохідних пат�

рулів, що допомагають глядачам у секторах. Також на

території НСК “Олімпійський” функціонує 7 медичних

пунктів, 5 з яких організовані силами міських клінічних

лікарень, а діяльність двох забезпечують працівники

клініки “Борис”. Крім того, до медичного забезпечення

вболівальників залучено 21 медустанову — 6 базових

клінічних лікарень та 15 резервних. В позаматчеві дні

фанів обслуговують три медзаклади — Олександрівська,

а також клінічні лікарні № 12 та № 17. У дні матчів до

них долучаються також лікарня “Феофанія”, клініка

“Борис” та головний військово�медичний центр Міно�

борони України. Решта служб надають допомогу ки�

янам у звичному режимі.

Щодня у фан�зоні чергує 15 карет швидкої допомоги.

За даними, які оприлюднила вчора Алла Арешкович, за 5

днів проведення Євро�2012 за медичною допомогою

звернулися 107 пацієнтів, з яких 59 іноземців. При цьому

під час проведення матчу Україна�Швеція на стадіоні бу�

ла надана допомога 36 вболівальникам, з них шести іно�

земним. Загалом, як відзначила пані Арешкович, перший

матч пройшов без серйозних випадків, всі травми були

незначними — забої, підвищення артеріального тиску, за�

гострення хронічних хвороб. Одним з найбільш серйоз�

них випадків є травмування шведського вболівальника

через власну необережність. Він був госпіталізований з

черепно�мозковою травмою після невдалого падіння. Па�

цієнт наразі продовжує лікування у медичному закладі.

Столичні лікарі забезпечують якісне надання медичної

допомоги на Трухановому острові, де в кемпінгу базують�

ся шведські вболівальники. Там цілодобово чергує дві ка�

рети “швидкої” та функціонує медичний пункт. За цей час

за допомогою звернулися 12 мешканців кемпінгу, одна

людина була госпіталізована у зв’язку з загостренням хро�

нічної хвороби. Також пані Арешкович наголосила, що

протягом цього часу столичною СЕС не було зафіксовано

жодного випадку завезення чи спалаху інфекційних хво�

роб у місті. Наразі у Києві в стаціонарі знаходиться 10 вбо�

лівальників, 8 з яких представники інших держав

Наймасштабніші роботи тривають на в л. Заболотно о, 94-118. Щодня на цій ділянці працює вісім бри ад ремонтни ів
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Київ живе не лише ф тболом. По и вболівальни и відвід ють
НСК “Олімпійсь ий” та офіційн фан-зон на Хрещати , тиж-
день том столична влада розпочала омпле сн про рам з
бла о строю житлово о фонд і приб дин ових територій. За
цей орот ий час ремонтні роботи вже заверш ються за п’ять-
ма адресами. За алом до осені план ється облашт вати понад
200 приб дин ових територій по всьом міст . “Хрещати ”
проінспе т вав хід ви онання цих масштабних робіт за трьома
адресами: в л. Василь івсь а, 27, проспе т На и, 35 та
в л. Заболотно о, 80-122.
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Олександр Попов доручив комунальникам 
ретельніше прибирати двори будинків 
в центрі міста
“Треба свідомлювати, що дні проведення Євро іль ість остей

центральної частини міста збільшилась рази. Це, звичайно ж, позна-
чається і на охайності центральних в лиць. Ком нальні сл жби повинні
мобіліз вати сі сили і б вально вичищати двори 1,5- ілометрової зо-
ни нав оло “Олімпійсь о о” протя ом цьо о місяця. Чистота має б ти
ідеальна, щоб ияни, я і жив ть центрі, поч валися омфортно”,— на-
олосив олова КМДА Оле сандр Попов. На адаємо, вітні поточно о
ро розпорядженням столичної влади б ло затверджено Концепцію са-
нітарно о очищення території Києва, з ідно з я ою ом нальним сл ж-
бам та трьом центральним районам столиці б ло дор чено посилити
робот над прибиранням балансових територій під час Євро-2012

КП “Плесо” щоденно облаштовує території 
столичних пляжів
Для забезпечення належно о відпочин на місь их пляжах та зонах

відпочин працівни и КП “Плесо” щоденно здійснюють прибирання
та об ош вання підпоряд ованої території. Крім то о, відновлено во-
допостачання на пляжах “Золотий” та “Центральний”, наразі фахівці
виріш ють питання щодо забезпечення водою пляж “П ща-Водиця”.
Проведені лабораторні дослідження проб питної води, поверхневих
водойм та піс . Та ож на пляжах “Дитячом ”, “Молодіжном ”, “Цен-
тральном ”, “Тельбін” та “Венеція” проведено попередню част ов
підсип піс . На пляжах та в зонах відпочин додат ово встановле-
но 27 мобільних т алетних абіно та придбано 6 нових фонтанчи ів
для питної води. Ф н ціон ють 17 п н тів надання першої невід лад-
ної допомо и, я і забезпечені всіма необхідними меди аментами. На-
адаємо, що станом на 13 червня 6 пляжів отримали санітарні паспор-
ти: “Дитячий”, “Молодіжний”, “Райд а”, “Тельбін”, “Венеція”, “Чорто-
рий”

Цифра дня

518 500 000 
доларів США становив обсяг імпорту зовнішньої торгівлі послугами м.
Києва за січень—березень 2012 року. У порівнянні з січнем–березнем
2011 року обсяги імпорту збільшились на 5,4 % 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Стартувала унікальна 
програма "Київ етнічний"
Національно	культурні громади столиці отримуватимуть від міста
фінансову допомогу

Як розповіла начальник Управ�

ління у справах національностей та

релігій Ольга Власенко, дійти до

позитивної розв’язки у справі під�

тримки національно�культурних

громад було дуже складно, і цей

процес тривав не один рік. “З 2007

року ми очікували прийняття цієї

програми. Щоразу мінялися та від�

кладалися терміни. Аж доки через

п’ять років депутати Київради таки

прийняли та підтримали “Київ ет�

нічний”,— зазначила Ольга Вла�

сенко.

Таким чином цього року з місь�

кого бюджету на програму під�

тримки національно�культурних

громад Києва буде виділено 900

тис. грн. Наступного року — 1,25

млн грн. Загалом на чотири роки

передбачається 4,5 млн грн. “Київ�

ська міська влада дбає про всіх ки�

ян без винятку, зокрема і про пред�

ставників національно�культурних

громад, які проживають у столиці.

З міського бюджету передбачено

фінансування, розмір якого пере�

вищує навіть загальнодержавні

асигнування. Така підтримка з боку

влади є дуже важливою для громад,

адже допомагає не втратити зв’язок

з історичною батьківщиною”,—

наголосила пані Власенко.

Під час засідання керівники

творчих колективів національно�

культурних громад міста обговори�

ли свої плани на друге півріччя

цього року. Серед запланованих

заходів — проведення загально�

міського конкурсу “Квітни мово —

зернице слова”, організація ви�

ставки живопису представників

національно�культурних громад

Києва, випуск у світ альбома�збір�

ника “Етнічна кухня Києва” та

проведення спільно з релігійними

громадами міста Першого київ�

ського форуму толерантності.

На завершення засідання відбуло�

ся нагородження керівників творчих

колективів національно�культурних

громад, які брали участь у фестивалі

“Етнічний віночок Києва”. Мас�

штабний захід відбувся на території

Національного комплексу “Експо�

центр України” у рамках святкуван�

ня Дня Києва. 

Нагадаємо, що при Управлінні у

справах національностей та релігій

діє дві програми підтримки націо�

нальних та релігійних громад на

2012�2015 роки: “Київ етнічний” та

“Київ — державно�церковні відно�

сини”. Остання програма передба�

чає розбудову партнерських стосун�

ків із релігійними громадами та їх

підтримку при проведенні відповід�

них заходів у місті

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Провести фестиваль, пити принтер чи с анер, вип с-
тити власн азет — віднині та і ініціативи національ-
но- льт рних ромад міста мають сі шанси на реалі-
зацію. Річ тім, що вперше в У раїні на рівні столиці
запрацювала про рама підтрим и різнонаціональних
ромад “Київ етнічний”. Про це йшлося на розширено-
м засіданні се ретаріат Ради національностей при
Київсь ій місь ій раді.

Доля столиці — в руках киян
Майже 300 тисяч городян поставили свої підписи за проведення
міського референдуму
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик”

Заверш ється збір підписів на під-
трим першо о Київсь о о місь о о
референд м . На адаємо, йо о про-
ведення зініціював олова КМДА
Оле сандр Попов. Відповідно до ді-
ючо о за онодавства, підтримати
проведення плебісцит повинні не
менше 10 % меш анців Києва. Ста-
ном на 13 червня же зібрано
близь о 300 тис. підписів, а цьо о
більш ніж достатньо, щоб ініціювати
ор анізацію референд м перед Ки-
їврадою.

Щодня близько 11 тис. членів ініціативних

груп виходять на вулиці столиці, аби детально

ознайомити киян з питаннями, які виносяться

на столичний референдум, та заручитись їх під�

тримкою. Як розповіла “Хрещатику” член ініці�

ативної групи Світлана Грішова, кияни прове�

дення референдуму сприймають позитивно й

активно відгукуються. “Люди, які отримали ін�

формацію від нас, часто самі поширюють її се�

ред знайомих та рідних, й ті також приходять за�

лишити свій підпис”,— пояснює пані Світлана.

Зауважимо, аби висловитись “за” проведення

місцевого референдуму, необхідно мати при собі

паспорт.

Окрім збору підписів на вулиці, активісти зби�

рають їх й по квартирах. На підтвердження своїх

повноважень демонструють посвідчення. “Ці до�

кументи засвідчують, що ми є членами ініціатив�

ної групи місцевого референдуму й маємо право

збирати підписи,— пояснює Світлана Грішова.—

Документ завірений підписом міського голови та

печаткою”. Також тут зазначено термін його дії,

до 15 червня, коли й закінчується збір підписів.

Кияни зацікавлені в проведенні місцевого ре�

ферендуму, адже вже підписались “за” близько

300 тис. з необхідних 216�ти, що значно переви�

щило той бар’єр, який дає право виносити питан�

ня на розгляд Київради. “Зібрані підписи оформ�

лять належним чином й уже в найближчий поне�

ділок передадуть в Київраду”,— зазначила “Хре�

щатику” секретар Громадянського форуму Києва

Марина Бурмака.

Нагадаємо, на міський референдум винесено

три питання: стосовно Генерального плану роз�

витку міста, створення в столиці муніципальної

міліції та обов’язкове включення до щорічного

бюджету Києва надання адресної матеріальної

допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам

бюджетної сфери міста. Рішення місцевого рефе�

рендуму є обов’язковими для виконання органа�

ми виконавчої влади

Місто зважено впроваджуватиме
реформи в медицині
До діалогу залучать громадськість та провідних медиків столиці
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

З осені мин ло о ро Київ
приймає часть за аль-
нонаціональном пілотном
прое ті з реформ вання
ал зі охорони здоров’я.
До змін в системі надання
медичних посл зал чили
два райони столиці —
Дніпровсь ий та Дарниць-
ий. Вчора олова КМДА
Оле сандр Попов з стрівся
з деле атами медичної
спільноти столиці, пред-
ставни ами ромадсь ої
ор анізації “Здоровий Ки-
їв” задля об оворення
важливих питань реформ -
вання ал зі.

Як зазначив голова КМДА Олек�

сандр Попов, тема змін у системі

надання медичних послуг є дуже

актуальною не лише для працівни�

ків охорони здоров’я, а й для всіх

киян. “Попереду у нас великі плани

та перспективи, і вони дуже амбі�

ційні. Звісно, головним завданням

цього року для Києва була і зали�

шається підготовка та проведення

футбольного чемпіонату. На цьому

етапі ми розпочали декілька проек�

тів, які стосуються галузі охорони

здоров’я, і найближчим часом їх за�

вершимо. Гадаю, вони стануть при�

кладом для інших лікувальних за�

кладів. Це стосується, безумовно, і

технічного переоснащення, яке є

запорукою надання медичних по�

слуг високої якості. Продовжимо

таку роботу і після чемпіонату. Са�

ме 2013 рік буде пріоритетним для

охорони здоров’я, ми віднайдемо

для цього ресурси та підготуємо

програми, які визначать перспек�

тиви майбутнього розвитку”,— за�

значив Олександр Попов.

Представники громадської орга�

нізації “Здоровий Київ” та делегати

від медичної спільноти обговорили

важливі питання проходження ре�

форми у пілотних районах та зага�

лом у столиці. Так, за словами Вади�

ма Єлізарова, голови ГО “Здоровий

Київ”, однією з основних проблем є

дефіцит кадрів у галузі охорони здо�

ров’я. Так, на сьогодні він складає

3,5 тисяч осіб, укомплектованість

лікарів первинної ланки всього 

72 %, сімейних лікарів — 60 %.

Окрім того, чверть практикуючих

медиків — пенсійного віку.

Також представники галузі акцен�

тували увагу на необхідності покра�

щення фінансового та соціального

благополуччя медиків, забезпечення

їх житлом.

Голова КМДА подякував при�

сутнім за активну участь в обгово�

ренні реформування галузі охорони

здоров’я. “Успіх у будь�яких почи�

наннях приходить тоді, коли є поро�

зуміння всього суспільства, і перш

за все того колективу, стосовно яко�

го проводяться ті чи інші зміни. То�

му я вітаю те, що у вас є бажання

пройти етап дискусії та визначити ті

подальші кроки, які ми будемо

спільно робити. Я переконаний, що

наша співпраця буде дуже конструк�

тивною і врешті�решт ми отримаємо

позитивний результат”,— зауважив

Олександр Попов.

Також він наголосив на необхід�

ності широкого обговорення рефор�

ми медичної галузі. Так, вже на на�

ступному тижні відбудеться робоча

нарада за участі всіх зацікавлених

сторін за підсумками проведення пі�

лотних проектів у Дніпровському та

Дарницькому районах. “Таке обго�

ворення на кожному етапі, безумов�

но, затягує реформи у часі, однак

воно необхідне. Незабаром про�

йдуть науково�практичні конферен�

ції у кожному районі щодо реальної

оцінки готовності кожного окремо�

го лікувального закладу міста до ре�

формування. І лише за їхніми під�

сумками можна буде перейти до ре�

альних змін. Адже їх необхідність

вже ні у кого не викликає сумнівів,

однак форсування реформи також

недопустиме”,— наголосив Олек�

сандр Попов.

Наостанок голова КМДА приві�

тав всіх присутніх з наступаючим

професійним святом — Днем ме�

дичного працівника, який будуть

відзначати у неділю, 17 червня

Роботу громадського наземного транспорту 
у дні проведення матчів продовжено 
до 3 год. 30 хв.
Про це повідомили КП “Київпастранс”. Перевезення пасажирів за-

безпеч валось існ ючими маршр тами, я і проходять біля станцій
метро після проходження останніх поїздів метрополітен (робот мет-
ро продовжено до 2 од. ночі). Для забезпечення належних пасажир-
сь их перевезень на вели их пасажиро творюючих п н тах міста ор-
анізовано чер вання лінійних працівни ів. Крім то о, на маршр тах
поблиз НСК “Олімпійсь ий” та фан-зони за один до завершення
матчів б ло ор анізовано на опичення резервно о р хомо о с лад
надвели ої міст ості, що дозволило забезпечити перевезення паса-
жирів період ма симально о наплив вболівальни ів після завер-
шення матчів. У КП зазначили, що іль ість перевезених пасажирів
ромадсь им наземним транспортом протя ом доби збільшилась
майже на 10 % порівнянні з анало ічним періодом мин ло о ро

Для ліквідації пошкоджень тепломереж 
на Солом’янці залучили додаткові аварійні 
бригади
Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча на олосив на не-

обхідності най оротші терміни лі від вати пориви Солом’янсь ом
районі, спричинені випроб ваннями тепломереж, що відб валися в ході
під отов и до опалювально о сезон . Це стос ється і всіх інших районів
міста. Він дор чив притрим ватись відведено о час на ідравлічні випро-
б вання, щоб ияни та ості міста я омо а менше потерпали від незр ч-
ностей. Та , ще 5 аварійно-відновлювальних бри ад “Київенер о”, я і об-
сл ов ють лівобережні райони столиці, зал чили до лі відації пош о-
джень тепломереж на Солом’янці. Зазначимо, що ідравлічні випроб ван-
ня Солом’янсь ом районі (мі рорайони Батиєва ора, Першотравне-
вий, Чо олів а, Караваєві дачі та част ово Л ’янів а) проводилися з 14
до 28 травня. Проте рез льтаті випроб вань б ло виявлено низ по-
ш оджень, частин з я их же лі відовано. Ремонтні роботи план ють за-
вершити до 15 червня

Київський метрополітен долучився до проекту
“Євро Вірші — Euro Poems”
З ініціативи Польсь о о інстит т Києві, столичном метрополітені

старт вав міжнародний прое т “Євро Вірші — Euro Poems”. Мета прое -
т — на при ладі с часної поезії по азати спільн європейсь льт рн
спадщин раїнців і поля ів. Під час проведення в У раїні Чемпіонат
Європи з ф тбол вірші 12 раїнсь их та 12 польсь их поетів раїн-
сь ою та ан лійсь ою мовами читатим ть пасажири Київсь о о та Хар ів-
сь о о метрополітенів, а та ож меш анці міст Донець а і Львова. У Київ-
сь ом метрополітені е спозиція віршів при расить станції “Політехніч-
ний інстит т” Святошинсь о-Броварсь ої лінії, “Поштова площа” К ренів-
сь о-Червоноармійсь ої лінії та “Кловсь а” Сирець о-Печерсь ої лінії

У столиці відбудуться ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення КМДА, 14, 15 та 16 червня столиці про-
йд ть сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема, 14 червня (четвер) яр-
мар и відб д ться в Шевчен івсь ом районі на в л. Воровсь о о, 2-
4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та
Тираспольсь ої.
У п’ятницю, 15 червня, ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на

просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на в л. Алма-Атин-
сь ій, 109; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь о-
м — на в л. Зодчих, 62-64; в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о-
о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сє-
ва та Тираспольсь ої.
Придбати недоро сіль осппрод цію можна б де та ож в с бот

16 червня в Деснянсь ом районі на в л. Саб рова (в межах в л. Баль-
за а та просп. Мая овсь о о); в Дніпровсь ом — на Р санівсь ом
б льварі, 4-6; в Подільсь ом — на в л. Г. Світлиць о о, 25; в Свято-
шинсь ом — на в л. М. Семаш а, 21; в Солом’янсь ом — на в л. Ге-
роїв Севастополя, 42

Голова КМДА Оле сандр Попов на олосив на необхідності широ о о
об оворення реформи медичної ал зі
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— Сергію Миколайовичу, малий бізнес — це дуже сер�
йозно, лише в Києві налічується близько 15 тисяч МАФів.
А це — сплата податків, велика кількість робочих місць.
Проте й по сьогодні підприємці переживають непрості ча�
си. Чому це так?

— Малий бізнес — дуже важливий фактор підйому

економіки. Без перебільшення, це курка, яка несе золоті

яйця. До того ж, підприємці завжди відгукуються на за!

клик місцевої влади допомогти. Наприклад, нещодавно

близько 3 тисяч власників МАФів, розміщених на тери!

торії Києва, подали заявки на оплату пайової участі в

розвиток соціальної та інженерної інфраструктури міста.

Очікується, що бюджет столиці поповниться на 60 міль!

йонів гривен.

Так, сегмент малого бізнесу — це дуже серйозно. Про!

те настільки ж серйозні проблеми в нього виникають,

коли йдеться про взаємодію з регулюючими органами.

Цього не було б, якби ми законодавчо врегулювали ні!

бито прості “технічні” питання, наприклад, з розмі!

щенням та експлуатацією МАФів.

— Не може бути, щоб влада не знала про проблеми з
МАФами і не намагалася їх вирішувати.

— На певний час ці питання віддали на відкуп місце!

вим радам. Деякі місцеві чиновники це саме так і розу!

міли — “на відкуп”. Достатньо згадати проблеми з роз!

міщенням МАФів у Києві в 2009–2010 роках, які коман!

да нинішнього голови КМДА Олександра Попова нара!

зі намагається вирішити.

Торік парламент прийняв Закон України “Про регу!

лювання містобудівної діяльності”, яким передбачив

уніфікацію дозвільних процедур в цій частині. На вико!

нання закону Мінрегіонбуд затвердив порядок розмі!

щення тимчасових споруд. Але його неможливо вико!

нати через одну проблему — відсутність права на землю

у власників МАФів.

Оформити земельну ділянку підприємці просто не

можуть, оскільки для передачі земельної ділянки в

оренду необхідно проводити земельні торги, порядок

проведення яких ще не затверджено. В результаті кож!

ного власника тимчасової споруди можна в будь!який

момент звинуватити в самовільному зайнятті земельної

ділянки. Поза тим, кожен з них вже виклав чималі суми

на встановлення і облаштування МАФів. Наприклад,

вартість встановлення одного кіоску в Києві коливаєть!

ся від 5000 до 7000 доларів із урахуванням облаштуван!

ня і найму продавців.

— Що ви пропонуєте для вирішення проблеми МАФів?
— Законодавче врегулювання земельних правовідно!

син — прерогатива парламенту. Я закликаю колег по!

вернутися обличчям до проблем малого бізнесу та вре!

гулювати ці питання. Тут може бути кілька варіантів дій:

або внести доповнення до Земельного кодексу України

щодо порядку оформлення особистих сервітутів (обме!

жене законом чи договором право користування зем!

лею або іншим майном) для розміщення МАФів; або

спростити порядок надання земельних ділянок в оренду

для розміщення таких споруд шляхом доповнення Зе!

мельного кодексу нормою щодо необов’язковості зе!

мельних аукціонів в цьому випадку; або визначити, що

розміщення тимчасових споруд може здійснюватися без

оформлення прав на земельну ділянку з одночасним ви!

значенням порядку внесення плати за фактично зайня!

ту земельну ділянку.

— У вас є якісь законодавчі заготовки?
— Заготовки є, проте я свідомо не подавав відповід!

ного законопроекту. Не хочу нав’язувати свою позицію,

для законодавчих ініціатив з даного питання існує від!

повідний комітет Верховної Ради. Натомість пропоную

якнайшвидше допомогти людям, які займаються малим

бізнесом, забезпечуючи себе, свої родини, створюючи

нові робочі місця, формуючи чималу частку бюджетів

всіх рівнів.

Спілкувався Сергій ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
спеціально для “Хрещатика”
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 14 червня 2012 року

Олександр ПОПОВ: 

"Євро�2012 — наша спільна гра, і ми маємо 
вийти з неї переможцями"
У про рамі “Столиця” на теле а-
налі “Київ” олова КМДА Оле -
сандр Попов відповів на запи-
тання иян. Очільни міста поді-
лився своєю оцін ою щодо під-
отов и міста до Євро-2012,
розповів про подальш ре он-
стр цію Андріївсь о о звоз ,
сприяння влади розвит бізнес
та про рам державно о іпотеч-
но о редит вання.

Євро#2012 — спільна гра 
заради перемоги

— Розпочинаємо з головної теми, якою жи�
вуть сьогодні держава і столиця — Євро�2012.
Місто ретельно готувалося до початку чемпіона�
ту. Було зроблено дуже багато: Київ прикрасили
спортивною символікою, прибрали, озеленили,
відремонтували дороги, спорудили чудову фан�
зону на Хрещатику. Як ви оцінюєте, чи все про�
ходить у столиці так, як планувалося?

— До Євро!2012 ми дуже ретельно готува!

лися. Це, на перший погляд, може здатися

простою справою, але насправді, щоб о 8 го!

дині ранку вулиці були чистими, щоб були ви!

конані всі вимоги безпеки — за цим стоїть ду!

же велика робота тисяч киян. Сьогодні все у

місті працює, як єдиний механізм. Нам по!

трібно, щоб імідж Києва і України був на най!

вищому рівні. Тому дуже приємно чути пози!

тивні відгуки. Наше завдання — зробити так,

щоб іноземні туристи, маючи гарні спогади

про місто і киян, захотіли знову сюди повер!

нутися. Це призведе до розвитку туристичної

галузі, бізнесу, інвестицій і економіки в цілому.

З одного боку, Євро!2012 — це спортивний

турнір, але ми бачимо його набагато ширше,

як перспективу економічного розвитку. До

чемпіонату ретельно готувалися, і це — ко!

мандна гра з боку керівництва держави, уряду,

всіх тих, хто готував наші шляхи, стадіони, і,

безумовно, нашої футбольної команди. Євро!

2012 — наша спільна гра, і ми маємо вийти з

неї переможцями.

Питання таксі буде вирішено

— Ходили чутки, що на час проведення Євро�
2012 столичні таксі не будуть перевіряти. Чи
вдасться, на вашу думку, пережити чемпіонат і
не зашкодити іміджу Києва, враховуючи ситу�
ацію, яка існує сьогодні на ринку таксомоторних
перевезень? (Запитання з мережі Facebook)

— По!перше, ніяких суттєвих змін на ринку

не відбувається і, на мою думку, найближчим

часом їх не буде. Але ми всі розуміємо, що іс!

нують проблеми. Одна з головних — тіньовий

ринок, який не сплачує податків, не надає со!

ціального захисту працівникам і не гарантує

безпеку перевезень пасажирів. Ці проблемні

питання ми обов’язково будемо вирішувати.

Напередодні Євро ми цього не робили, але

влада розпочала діалог з представниками цьо!

го бізнесу, що є принципово важливим. Гравці

на ринку самостійно мають дати відповідь на

те, яким чином цивілізовано вийдемо на пра!

вильні умови роботи у місті і розвитку послуг

перевезень таксі. Відповідь на це питання не

буде знайдена швидко, але буде дана обов’яз!

ково. Цей процес має розпочатися у другій по!

ловині цього року з прийняття рішень на рівні

міської ради, можливо, з підготовки норма!

тивної бази, прийняття поправок до тих чи ін!

ших законів.

Рятівна реконструкція 
Андріївського

— Андріївський узвіз відкрито. Після рекон�
струкції на ньому знову гуляють кияни, малюють
художники та продають свої вироби народні
майстри. На вашу думку, чи зберіг Андріївський
узвіз свій дух, завдяки якому його знають і люб�
лять у світі?

— Це дійсно так, адже іншої мети і не могло

бути. Реконструкція врятувала Андріївську

церкву, будинки на самому узвозі від реально!

го руйнування, яке тривало протягом багатьох

років і на яке ніхто не звертав увагу. Хотілося б

нагадати, що причина руйнування в тому, що

всі стічні води йшли під фундаменти церкви і

будинків. Механізм збору і відведення води за

межі вулиці був невідпрацьованим, і тому на

спорудах з’явилися тріщини. Те, що ми зроби!

ли, було виконано вперше. Інший момент,

який хотілося б підкреслити — те, чому на Ан!

дріївському така висока та широка бруківка.

Саме такою вона була сто років тому,  і фахівці

(архітектори, науковці) сказали, що треба

класти тільки таку, хоча вона не є дешевою.

Ми навіть ліхтарі привезли з Польщі тому, що

саме такі стояли тут сто років тому. Ми враху!

вали всі рекомендації фахівців, що базувалися

на вивченні історії, архітектури Андріївського

узвозу.

Тому я можу сказати, що вулиця має, по!

перше, історичний вигляд, по!друге, там зав!

жди буде той творчий дух, який існував на

узвозі багато років. По!третє, ми передали

управління вулицею людям, які там прожива!

ють і працюють. Вони більше за всіх зацікав!

лені у тому, щоб там збереглася творча атмо!

сфера. Останній етап роботи на узвозі полягає

у завершенні повної реконструкції аварійних

об’єктів. Не впевнений, що ми це зробимо у

цьому році, але у наступному це треба обов’яз!

ково завершити.

— Декілька будівель на Андріївському будуть
певний час завішені тканиною, яка імітує їхні
фасади. Хотілося б дізнатися, чи стануть колись
намальовані будинки справжніми, чи влада вже
не шукає можливості домовитися з їх власника�
ми і мешканцями про реконструкцію? (Запи�
тання з мережі Facebook)

— На Андріївському є три будинки, які на!

лежать територіальній громаді міста, і ми має!

мо знайти кошти на проведення їх рекон!

струкції. Цього року одна з будівель, завіше!

них полотном, обов’язково буде введена в екс!

плуатацію. Це — муніципальний театр на По!

долі. Фінансування на це вже виділено і восе!

ни ми введемо цей об’єкт в експлуатацію. Ін!

ші — вимагають певної підготовки. Але є ще і

два приватні об’єкти, які потребують рекон!

струкції, і стосовно них ми вступаємо в діалог

з власниками. Я вважаю, що якщо ми не буде!

мо знаходити з бізнесом компромісних варі!

антів наведення порядку, в першу чергу, на фа!

садних частинах будівель (мова йде не тільки

про Андріївський узвіз) — необхідно буде змі!

нювати законодавство і вводити значні штра!

фи аж до конфіскації цього майна у комуналь!

ну власність міста. Але сподіваюсь, що до цьо!

го не дійде, і ми відпрацюємо механізм узго!

дження проблем з бізнесом на Андріївському

узвозі, який, можливо, в майбутньому буде

слугувати прикладом для інших.

Доступне житло

— Придбати квартиру у кредит під 3% річних
терміном на 15 років — цілком реально. Соціаль�
на ініціатива Президента України щодо здешев�
лення іпотеки покликана забезпечити дешевими
квадратними метрами громадян, які потребують
поліпшення житлових умов. На засіданні уряду в
квітні було сказано, що 35 тисяч сімей зможуть
отримати за цією програмою житло. Яка частка
Києва у реалізації цієї програми і чи буде вона
працювати у столиці на усіх рівнях?

— В Києві вона уже працює і перші 30 укра!

їнських сімей, які стали учасниками цієї про!

грами — кияни. Партнером виступає “Київ!

міськбуд” — підприємство, яке контролюєть!

ся муніципалітетом і є надійним партнером

міста. Бажаючих приймати участь у програмі

сьогодні значна кількість, адже проект лише

починає працювати. Я думаю, це дасть нам

можливість збільшити обсяг будівництва жит!

ла. В минулому році ми отримали рекордний

за всю історію будівництва у столиці показ!

ник — 1,5 млн кв. м житла, а нині матимемо

більше можливостей, в тому числі за рахунок

програми доступного житла. Я закликаю всіх

киян з нею ознайомитись, адже це — не одно!

разова акція, а перспективна, розрахована на

багато років.

Ідеї ОСН стануть реальністю

— Наприкінці березня у столиці стартував
конкурс проектів ОСН. Ви слідкуєте за цим про�
цесом? З якими пропозиціями найчастіше звер�
таються ОСНівці? (Запитання з мережі
Facebook)

— Зараз триває конкурс з відбору пропози!

цій, які надані колективами органів самоорга!

нізації населення (ОСН). Ідеї є дуже цікавими

і стосуються розвитку тих чи інших прилеглих

до житлових масивів територій, благоустрою

зелених зон, і ми йдемо назустріч у вирішенні

цих питань. Адже, коли самі мешканці прояв!

ляють ініціативу, а потім реалізують проект —

це означає, що у ньому є душа, тобто все зроб!

лене ціниться, зберігається. В цьому, мені

здається, є суть ініціатив територіальної гро!

мади, тобто вони пропонують щось цікаве,

влада це підтримує, і спільно реалізовується

вдалий проект.

У Гідропарку буде порядок

— Чи буде вирішена проблема благоустрою,
зокрема громадських вбиралень в Гідропарку?
(Запитання з майданчика на Хрещатику)

— Територія Гідропарку, на мою думку, по!

винна стати пріоритетним об’єктом в плані

наведення благоустрою і порядку на наступ!

ний рік. У цьому році з об’єктивних причин і

зокрема, у зв’язку з підготовкою до Євро, у нас

були інші пріоритети. Я переконаний, що те!

риторії, де відпочивають кияни, однозначно

найближчим часом мають бути доведені до

нормального санітарного стану, там повинні

надаватися якісні послуги, і це — тема наступ!

ного року. За осінь!зиму ми підготуємось, ви!

ділимо необхідне фінансування і обов’язково

це зробимо. Ми, до речі, вже зараз, незважа!

ючи на непросту ситуацію з фінансуванням

таких проектів, розпочинаємо реконструкцію

Венеціанського мосту у Гідропарку — зараз

триває будівництво понтонної переправи,

щоб поставити цей об’єкт на капітальний ре!

монт. Тож запевняю вас, порядок в Гідропарку

обов’язково буде наведено.

— Менше корупції та перевірок — більше
сприяння та спрощення процедур. Місто Київ
бере за пріоритет конструктивний діалог з бізне�
сом. Для вирішення проблем промисловців та
підприємців у КМДА навіть створюють окремий
департамент, який оперативно реагуватиме на
усі питання стосовно підприємницької діяльно�
сті. Звісно, перевірки бізнесу потрібні, але чи не
забагато їх буває?

— Дискусія, яка нещодавно відбулася на на!

раді в КМДА, ще раз засвідчила те, що бізнес і

підприємці чекають іншої політики держави

по відношенню до виробника. Президент

України це розуміє, він дав доручення всім

правоохоронним органам, Генеральній проку!

ратурі, місцевим органам влади взяти ці проб!

леми під контроль. Я запевняю, що ситуація

кардинально зміниться у столиці на краще.

Проблеми виробника однозначно будуть вирі!

шені. Стосовно бюрократії і необґрунтованих

перевірок — їх, в принципі, не має бути. Для

Києва дуже важливо надати кисень бізнесу,

адже від цього залежить подальший розвиток

економіки столиці, а без позитивного бізнес!

клімату і підтримки вітчизняного виробника

це зробити неможливо. Тож ми зобов’язані да!

ти новий поштовх економіці Києва, і це пи!

тання є для нас пріоритетним. Тому закликаю

представників бізнесу за наявності проблем

звертатися до КМДА, а ми відпрацюємо меха!

нізми, які будуть автоматично захищати біз!

нес.

Муніципальна міліція 
працюватиме на киян

— Лише за 2,5 тижня ініціативні групи киян
зібрали більше ніж половину необхідних підпи�
сів на підтримку столичного референдуму. Од�
ночасно людям роз’яснюють і питання, які про�
понується винести на плебісцит. Багатьох ціка�
вить проект створення муніципальної міліції. Чи
вже обговорювався її бюджет?

— Цей проект, на мою думку, потрібно роз!

глядати комплексно, починаючи з функцій,

які буде покладено на муніципальну міліцію,

наприклад, контроль за паркуванням автомо!

білів на зелених зонах. Об’єктивно, аби займа!

тися цими проблемами, у сучасної міліції не!

має ні відповідної кількості працівників, ні фі!

нансування. Безумовно, якщо кияни вирі!

шать, що муніципальна міліція потрібна місту,

це буде підтримано законодавчо і фінансово.

Цю тему ми ще будемо обговорювати, опра!

цьовувати. Проект не є простим, але дозво!

лить вирішити багато питань, які накопичи!

лися в Києві.

— Якщо референдум таки відбудеться і всі іні�
ціативи будуть законодавчо закріплені, як часто,
на вашу думку, необхідно проводити подібні пле�
бісцити?

— По мірі виникнення проблем. Цей меха!

нізм може діяти постійно, але необхідно розу!

міти, що він, по!перше, бюрократично склад!

ний в плані організації. На мою думку, доціль!

но його проводити під час тих чи інших вибо!

рів з метою спрощення організації і економії

коштів. Окремо провести його набагато

складніше.

— Наскільки Громадянський форум Києва до�
помагає у проведенні міського референдуму?

— Громадянський форум Києва — органі!

зація, яка, на мою думку, системно працює

над тим, щоб довести свою думку до влади і

досягти її реалізації. Владі, безумовно, необ!

хідно реагувати і, якщо це раціонально, під!

тримувати такі пропозиції. Їх зараз напрацьо!

вано дуже багато. Я переконаний, що в тако!

му варіанті співпраці є велика перспектива,

бо під контролем громади влада робить міні!

мум помилок або не робить їх взагалі. Така

співпраця є ефективною і ми активно її веде!

мо

Підготував Олександр ХАРЬКО 
“Хрещатик”

Сергій БАРАНОВ�МОХОРТ: 

"Пропоную якнайшвидше допомогти людям, які 
займаються малим бізнесом, створюючи нові робочі 
місця, формуючи чималу частку бюджетів всіх рівнів"
Сьо одні Президент У раїни, ряд, парламент до ладають чималих з силь для по ра-
щення е ономі и раїни. Важливий напрямо т т — підтрим а мало о та середньо о
бізнес . Проте по и що не все в цій сфері с ладається добре. Значна частина під-
приємців в своїй діяльності орист ється тимчасовими спор дами або малими архі-
те т рними формами (МАФ). МАФи рають важлив роль в малом бізнесі — це, та
би мовити, йо о основний засіб виробництва. З їх розміщенням та е спл атацією по-
в’язана низ а існ ючих проблем: с ладність оформлення дозвільної до ментації,
спірність розміщення цих спор д в певних місцях, онфлі ти щодо прим сово о де-
монтаж тимчасових спор д тощо. Народний деп тат У раїни Сер ій Баранов-Мохорт
в інтерв’ю “Хрещати ” розповів про основні проблеми, пов’язані з МАФами та про
шляхи їх вирішення.
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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
18.10, 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 Спорт
6.15, 7.10 Євро-2012. День

за днем
6.25 Православний календар
6.30 Експерт на зв'язку
6.50 М/ф
7.20 Країна online
7.25 Господар в домі
7.30 Ера бізнесу
7.35 Тема дня
8.15 Корисні поради
8.30, 0.20 Ювелір ТБ
9.00, 21.00 Підсумки дня
9.15, 20.40 Офіційна

хроніка
9.25 Вікно в Америку
9.50 Темний силует

10.00 Олімпійським курсом
10.15 Адреналін
11.50, 14.45, 18.05 Діловий

світ
12.00 В гостях у Д. Гордона
13.00 Футбол. ЧЄ-2012.

Португалія —
Нідерланди

14.50 Euronews
15.00, 18.20 Новини
15.10 Футбол. ЧЕ-2012. Данія

— Німеччина
16.55 Ігри патріотів
18.50 Українська пісня року
20.30 Агроньюз
20.45, 21.15, 23.45 Наше

Євро
21.35 Футбол. ЧЄ-2012. Італія

— Ірландія

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

10.00 Шість кадрів
10.15 Зніміть це негайно
12.15 Абсолютне

перевтілення
13.15 Х/ф "Надія як

свідоцтво життя"  
16.55 Т/с "Метод

Лаврової"
18.00 ТСН. Особливе 
18.25 Т/с "Метод

Лаврової"
19.30 ТСН
20.15 Територія обману
21.20 Х/ф "Ред"  
23.45 ТСН
0.00 Т/с "Даішники"
2.00 Т/с "Закон і

порядок!3"  
3.50 ТСН
4.05 Т/с "Вогні великого

міста"  
4.50 Т/с "Закон і

порядок!3"  

ІІННТТЕЕРР
5.35 Т/с "Маршрут

милосердя"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини Євро
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Спорт в Подробицях
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Х/ф "Зойчина

любов"  
11.10 Х/ф "Кохання зі

зброєю"
12.00 Новини
12.25 Х/ф "Кохання зі

зброєю"
15.20 Судові справи
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка"  
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.25 Спорт в Подробицях
20.30 Ми разом
21.00 Т/с "Вчора

закінчилася війна"  
22.55 Т/с "Меч"  
1.00 Х/ф "Злочинна

пристрасть"  
2.30 Д/ф "Дуель з вірусом"
3.10 Подробиці
3.40 Д/ф "Спека. Хто воює із

землянами?"
4.25 Д/ф "Загадкові сусіди.

Ворони"
5.05 Знак якості

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Срібний апельсин
6.25 М/с "Відчайдушні

футболісти"
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія!2"  
8.25 Т/с "Слід"  
9.00 Х/ф "Дозвольте тебе

поцілувати"  
11.00 Т/с "Ви замовляли

вбивство"  
12.00 Нехай говорять
13.10 Т/с "Слід"  
15.25 Щиросердне визнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Єфросинія!2"  
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Катіна Любов!2"  
21.00 Великий футбол
21.40 Футбол. Євро-2012.

Хорватія — Іспанія
23.45 Великий футбол
1.30 Т/с "Співтовариство"  
2.10 Х/ф "Кльовий

хлопець"  
3.40 Події
4.00 Критична точка
4.40 Нехай  говорять
5.30 Т/с "Ви замовляли

вбивство"   

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.05 Т/с "Курсанти"  
5.45, 6.35 Kids' Time
5.50 М/с "Нові пригоди

Скубі-Ду"  
6.40, 7.05, 7.40, 8.40

Підйом!
6.45 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"  
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Друзі"  
9.55 М/с "Качині історії"  

11.15 Т/с "Ай!Карлі"  
12.15 Т/с "Татусеві

доньки"  
13.55 М/с "Качині історії"  
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Т/с "Друзі"  
15.55 Т/с "Молодята"  
16.55 Т/с "Не народися

вродливою"  
17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.20 Спортрепортер
19.30 Піраньї
19.55 Т/с "Не народися

вродливою"  
20.55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі
чоловіки — сво..."  

22.00 Мачо не плачуть
22.55 Т/с "Щасливі разом"  
0.00 Репортер
0.15 Спортрепортер

0.25 Служба розшуку дітей
0.30 Т/с "Пліткарка!4"  
1.25 Т/с "Чотири життя

Тари"  
1.55 Ток-шоу з С.

Ферестоном
2.40—5.00 Зона ночі

ІІССTTVV
5.30 Служба розшуку дітей
5.40 Свiтанок
6.20 Ділові факти
6.30 Спорт
6.35 Анекдоти по-українськи
7.00 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.30 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів.
Менти!7"

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.10 Х/ф "Другий в

команді"
15.20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.30 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів.
Менти!7"

18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Братани!2"
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Свобода слова
0.55 Спорт
1.05 Надзвичайні новини
2.00 Про цiкаве 
2.20 Факти
2.50 Свобода слова
4.35 Свiтанок 

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.20 М/ф
6.30 Ф-стиль
7.00 Країна порад

15.00 Цей дивовижний світ
15.30 Пустелі світу
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.50 Реальний світ
18.30 Таємниці підводного

світу
18.55 Т/с "Одна любов

душі моєї"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Походження стилю
22.05 Найзагадковіші місця

Землі
22.30 Х/ф "Пригоди

гангстерів в Нью!
Йорку"  

0.40 Світські хроніки
1.05 Цей дивовижний світ

1.25 Реальний світ
1.50 Пустелі світу
2.20 Х/ф "Скеля воронів"  
3.40 Найзагадковіші місця

Землі
4.00 Країна порад
4.45 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
5.50 Легенди бандитської

Одеси
7.10 Т/с "Сіль землі"  
8.30 Правда життя
9.00 Д/с "Православні святі"

10.00 Т/с "Закон і
порядок"

12.00 Т/с "Детективи"
12.25 Х/ф "Кримінальний

квартет"  
14.25 Х/ф "Дума про

Ковпака"  
18.30 Агенти впливу
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Літєйний"
21.45 Т/с "C.S.I. Маямі!9"
22.40 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

23.30 Свiдок
0.00 "Свiдок". Без коментарів
0.05 Х/ф "Ганнібал"  
2.25 Свiдок

2.55 Речовий доказ
3.45 Агенти впливу
4.15 Свiдок
4.45 Уроки тітоньки Сови
5.20 Правда життя

ССТТББ
5.20 Документальний

детектив
5.45 Т/с "Комісар Рекс"  
7.15 Неймовірна правда про

зірок
8.10 Т/с "Карамель"  
9.15 Х/ф "Приборкання

норовистого"  
11.45 Х/ф "Домробітниця"  
13.45 Неймовірні історії

кохання
14.50 Паралельний світ
15.50 Битва екстрасенсів
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда

про зірок
19.30 Т/с "Карамель"  
20.30 Куб
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні
23.25 Паралельний світ
0.25 Т/с "Доктор Хаус"  
1.25 Т/с "Комісар Рекс"  
3.00 "Вiкна". Спорт
3.10 Х/ф "Божевільний

день"
4.15 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
12.20 Т/с "Жіночий лікар"
13.20 Фазенда
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Т/с "Дівоче

полювання"
16.15 Хочу знати
17.00 Чекай мене
18.00 Новини
18.20 Між нами, дівчатами
19.00 Давай одружимося!
20.00 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Щасливий

квиток"
22.40 Д/ф "Замри, помри,

воскресни"
23.50 Нічні новини
0.10 Х/ф "Світло у вікні"
1.35 Нехай говорять
2.25 Т/с "Жіночий лікар"
3.10 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 Вісті. Москва
16.50 Вісті. Спорт
16.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
17.50 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Т/с "Моя велика

сім'я"
21.15 Т/с "Захисниця"
22.10 Черговий по країні. 

М. Жванецький
23.05 Т/с "Каменська"
0.00 Т/с "Кулагін і

партнери"
0.30 Вісті +
0.50 Кімната сміху
1.40 Вісті.ru
1.55 Х/ф "Довгі версти

війни", с. 1
3.05 Вісті. Спорт
3.15 Свідки
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
14.30 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Літєйний"
17.20 Рятувальники
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Псевдонім

"Албанець"!2"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Мандри

Синдбада"
23.35 Чесний понеділок
0.25 Школа лихослів'я

1.10 Д/ф "Життя пана де
Фюнеса"

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 Т/с "Чарівники з

Вейверлі"  
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Телепузики
8.00 Лєнтяєво
8.30 Мультик з Лунтиком
9.00 Т/с "Ранетки"  

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?"  
14.10 Т/с "Моя прекрасна

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

общага"  
20.35 Т/с "Універ"  
22.00 Т/с "Деффчонки"  
22.30 Т/с "Універ"  
23.30 Будинок-2
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
8.00 М/с "Маленькі

ейнштейни"  
8.35 М/ф
9.40 Х/ф "4 таксисти і

собака"  
11.50 Х/ф "4 таксисти і

собака!2"  
14.40 КВК
17.00 Давай одружимося!
18.00 Звана вечеря
19.00 Вдягни мене, якщо

зможеш
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
23.00 Х/ф "Вигнанець"  
1.40 Х/ф "1 000 000 років

до н. е."  

3.15 Нічне життя
3.35 Мобільні розваги
3.50 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний
футбол"  

6.30—7.30 М/с "Бен 10"  
8.00 Справа особливої

важливості
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.50 Ульотне відео по-

російськи
10.10 Х/ф "Крижана

планета"  
12.00 Альтернативна раса
13.00 Зоряні двері
14.00 Т/с "Сищики!3"  
15.00 Т/с "Сищики!4"  
16.00 Т/с "Слідопит"  
18.00 ДАІ. Дорожні війни
18.30 Ульотне відео по-

російськи
19.00 Забійне відео
20.00 Божевільне відео по-

українськи
20.30 Угін по-нашому
21.00 Новини 2+2
21.15 Проспорт
21.20 Ульотне відео по-

російськи
22.00 Т/с "Секретні

матеріали!2"  
0.00 Проспорт
0.05 Т/с "Небеса, що

падають"  
1.50 Мій зможе
3.05 Т/с "Повелитель

звірів"  
3.45 Божевільна прихована

камера 

ССІІТТІІ

7.00, 9.55, 12.10, 18.00
М/ф

8.00 Прихована камера
9.00, 17.05 Хіт-парад дикої

природи
11.00 Х/ф "Звіробій"
14.50 Х/ф "Два Федори"
16.00, 19.55 Єралаш
21.00 Х/ф "Сто радощів"
22.20 Маски-шоу
23.10 Т/с "Загадки

Мердока"
0.05 Все про секс
1.00 Ніч СІТІ
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ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 14 — 20 червня"Кузени"

Почато артини мо-
лодо о іспансь о о
режисера Даніеля
Санчеса Аревало на-
ад є "Пар боч ве-
чір Ве асі": олов-
но о ероя Діє о (Кім
Г тьєррес) перед ве-
сіллям идає любле-
на жін а, пережити
риз йом допома а-
ють зени. Хлопці трьох вир шають подорож. Правда, не пош -
ах розва , а пош ах себе. Та , Діє о навчиться нарешті приймати
самостійні рішення і зробить д же важливий для себе життєвий вибір,
йо о зен (Ра ль Аревало) виявить, що під йо о мас ою справжньо о
мачо ховається тон а д ша, а др ий зен (Адріан Ластра) навчиться
долати найсильніші свої страхи і фобії в омпанії дев'ятирічно о Дані

"Рок на віки"
Новий оллів дсь ий мюзи л оповідає історію юної Шеррі (Дж лі-

анн Хаф), я а ин ла своє малень е провінційне містеч о і перебра-
лася до Лос-Анджелеса ш ати щастя, і з бажанням неодмінно стати
відомою співач ою. І диво одно о дня трапляється: вона познайоми-
лася з ро -зір ою Стейсі Дже сом (Том Кр з). Але льтово о м -
зи анта з'являється серйозний с перни — ро -н-рольни -почат і-
вець Дрю (Діє о Бонета), а ще й армія противни ів, я очолює еро-
їня Кетрін Зети-Джонс, що вважає шо Дже са занадто розп сними.
М зи а об'єднає долі Шеррі і Дрю, але чи пройд ть їх стос н и ви-
проб вання славою?
У фільмі меломани поч ють ціл підбір хітів 80-х: "Wanted Dead or

Alive" р пи Bon Jovi,
"Pour Some Sugar on
Me" р пи Def
Leppard, "Here I Go
Again" р пи
Whitesnake. А Том
Кр з, щоб перевтіли-
тися в ро -зір , спе-
ціально брав ро и
во ал і хорео рафії,
він співає свої партії
сам

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

14 червня (четвер) — 19.00
"Заповіт цнотливого баболю�

ба", комедія, 2 години 30 хви�

лин

14 червня (четвер) — 20.00
Нова сцена — "Прощальне

танго", трагікомедія, 2 години

30 хвилин

15 червня (п’ятниця) — 20.00
Нова сцена — прем’єра "Ска�

жена кров", 1 година 30 хвилин

16 червня (субота) — 19.00
"Дядечків сон" (з мордасів�

ських літописів), трагікомедія,

2 години 30 хвилин

16 червня (субота) — 20.00
Нова сцена, "Жирна свиня", 1

година 40 хвилин

17 червня (неділя) — 18.00
"1001 пристрасть, або Дрібниці

життя", трагікомедія, 1 година

30 хвилин

17 червня (неділя) — 19.00
"Квартет", 2 години 35 хвилин

18 червня (понеділок) — 19.00
"Цинічна комедія", театральна

фантазія, 2 години 30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

14 червня (четвер) — 19.00
прем’єра "Райськеє діло", авто�

портрет перед дзеркалом за

творами Івана Малковича

15 червня (п’ятниця) — 19.00
"Едіт Піаф. Життя в кредит",

мюзикл, Юрій Рибчинський,

Вікторія Васалатій

16 червня (субота) — 19.00
прем’єра "Райськеє діло", авто�

портрет перед дзеркалом за

творами Івана Малковича

17 червня (неділя) — 12.00
"Мартин Боруля", комедія,

Іван Карпенко�Карий

17 червня (неділя) — 19.00
"Приборкання норовливої",

Уїльям Шекспір

17 червня (неділя) — 19.00
"Я — спадкоємець", Едуардо де

Філіппо, камерна сцена

19 червня (вівторок) — 19.00
"Жона є жона", водевіль, за

оповіданнями Антона Чехова

20 червня (середа) — 19.00
"Перехресні стежки", трагі�

фарс, за однойменною повістю

Івана Франка

КИЇВСЬКИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 

ДРАМИ І КОМЕДІЇ 
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

14 червня (четвер) — 19.00
"Глядачі на виставу не допус�

каються!", 3 години 40 хвилин

15 червня (п’ятниця) — 19.00
"Сильвія", 2 години

16 червня (субота) — 19.00
"Гості грядуть опівночі", 2 го�

дини 45 хвилин

17 червня (неділя) — 19.00
"Куди подме вітер", 2 години

40 хвилин

18 червня (понеділок) —
19.00 "Глядачі на виставу не

допускаються!", 3 години 40

хвилин

19 червня (вівторок) — 19.00
"Чотири причини вийти за�

між", бродвейська комедія про

кохання, 1 година 40 хвилин

20 червня (середа) — 19.00
"Небезпечні зв'язки", 3 години

КИЇВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ОПЕРЕТИ

14 червня (четвер) — 19.00
прем’єра "Циганський барон",

оперета, музика Й. Штрауса

16 червня (субота) — 19.00
прем’єра "Циганський барон",

оперета, музика Й. Штрауса

17 червня (неділя) — 19.00
прем’єра "Циганський барон",

оперета, музика Й. Штрауса

20 червня (середа) — 19.00
"Летюча миша", оперета, Й.

Штраус

ТЕАТР "СУЗІР’Я"

18 червня (понеділок) — 19.00
"Ассо та Піаф", історія одного

кохання, Олег Миколайчук�

Низовець

20 червня (середа) — 19.00
"Цвєтаєва + Пастернак", ро�

ман життя, Євгенія Чуприна,

мікросцена

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР

ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ 
УКРАЇНИ

16 червня (субота) — 19.00
балет "Лебедине озеро", в го�

ловних партіях — Ніно Анані�

ашвілі та Деніс Матвієнко

Кінопрем'єри тижня

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦІВ
Державне підприємство "Дослідне виробництво ІХВС НАН У раїни" про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви.

Заяви про оренд ожно о із
зазначених об'є тів приймаються
протя ом 10 робочих днів після
оп блі вання о олошення за адресою:
02160 м. Київ, Хар івсь е шосе, 48.
Додат ова інформація за тел.: (044) 292-
60-47. Пн.-пт 10.00 — 15.00.

У разі надходження двох і більше заяв
на один об'є т оренди, б де о олошено
он рс на право оренди.

Втрачене посвідчення часни а

бойових дій серія АА № 219610 на

ім'я Соловйова Валерія Юрійовича

вважати недійсним

№ п/п
Назва ор ан прав-

ління
Балансо трим вач та місцезнаход-

ження об'є та оренди

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання Реєстровий номер майна За альна площа, в.м.
Вартість майна за

незалежною оцін ою, рн
Ма симально можливий

стро оренди
Мета ви ористання

1. НАН У раїни ДП "ДВ ІХВС НАНУ", Хар івсь е шосе, 48 Частина приміщення цех Інв. № 852 33,90 2781,60 рн/м2 1 рі Виробництво

2. НАН У раїни ДО "ДВ ІХВС НАНУ" Частина Павільйон П-69 Інв. № 70 150,00 2387,79 рн/м2 1 рі Виробництво

3. НАН У раїни ДП "ДВ ІXBC НАНУ" Залізобетонний бо с, Інв. № 961 8,10 23 98,64 рн/м2 1 рі С лад

4. НАН У раїни ДП "ДВ ІХВС НАНУ" Залізобетонний бо с, Інв. № 602 17,60 2398,58 рн/м2 1 рі С лад

5. НАН У раїни ДП "ДВ ІХВС НАНУ" Прим. № 202-A Інв. № 852 24.20 3607,87 рн/м2 1 рі С лад

6. НАН У раїни ДП "ДВ ІХВС НАНУ" Приміщення № 201 Інв. № 852 61,7 3607,87 рн/м2 1 рі Офіс

7. НАН У раїни ДП "ДВ ІХВС НАНУ" Частина холодно о павільйон Інв. № 588 128,20 2559,36 рн/м2 1 рі Виробництво

8. НАН У раїни ДП "ДВ ІХВС НАНУ" Приміщення № 202-Б Інв. № 852 13.00 3607,87 рн/м2 1 рі Офіс

9. НАН У раїни ДП"ДВ ІХВС НАНУ" Частина холодно о павільйон інв. № 588 100,41 2559,36 рн/м2 1 рі С лад

10. НАН У раїни ДП "ДВ ІХВС НАНУ" Залізобетонний бо с інв. № 962 8,33 2398,56 рн/м2 1 рі С лад

11. НАН У раїни ДІЇ "ДВ ІХВС НАНУ" Приміщення № 304 Інв. № 852 23,8 3607,87 рн/м2 1 рі Виробництво

12 НАН У раїни ДП "ДВ ІХВС НАНУ" Приміщення № 302 Інв. № 852 41,8 3607,87 рн/м2 1 рі Офіс

14 — 20 червня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
МАДАГАСКАР 3 ПРОМЕТЕЙ

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ 3

АНШЛАГ, КЛАСІК

КОХАННЯ ЖИВЕ ТРИ РОКИ

ШЕФ ЧІКО І РІТА

НЕБО ПІД СЕРЦЕМ КОГО Я ХОЧУ БІЛЬШЕ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

КРАСУНЯ З НЕТРІВ

ТАТУСІ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК

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

14 — 20 червня

БІЛОСНІЖКА І МИСЛИВЕЦЬ..............10.00, 14.10, 18.20

КУЗЕНИ ..................................................................13.20, 18.10

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ 3..................12.10, 16.10, 20.30, 22.20

МАДАГАСКАР 3......10.00, 11.35, 13.10, 14.50, 18.40, 20.20

ТАТУСІ БЕЗ ШКІДЛИВИХ 

ЗВИЧОК ......................................................10.00, 15.00, 19.50

ПРОМЕТЕЙ ............................10.00, 14.00, 16.30, 18.00, 22.00

РОК НАВІКИ ........................................12.10, 16.20, 20.10, 22.10

ТАРБОЗАВР ......................................................................16.40

ШЕФ..........................................................................11.40, 21.30

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

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

Бронювання квитків: 515�87�81

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор


