
Єдиний центр надання адмінпослуг у столиці
створять до травня
Він суттєво спростить процес видачі всіх довідок та дозволів

Екологічна катастрофа 
Києву не загрожує
Каналізаційні переходи під Дніпром витримають перевірку "високою" водою

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Київ спішно пережив ре орд-
не танення сні ів. Із надзви-
чайним навантаженням пора-
лися зливові та водопровідні
системи міста. Наразі столиця
переб ває в очі ванні весня-
но о водопілля на річ ах, зо -
рема на оловній водній арте-
рії міста — Дніпрі. Аби не до-
п стити е оло ічної атастро-
фи в Києві з приходом "висо-
ої" води, водолазні сл жби
почали перевір підводних
аналізаційних мереж.

Успішна та злагоджена робота всіх

служб міста в боротьбі з паводком при�

несла свої результати — за кілька днів ак�

тивного танення снігів значних підтоп�

лень територій у Києві не було. Впро�

довж доби 2 квітня по допомогу до опе�

ративного штабу з ліквідації наслідків

негоди звернулося 15 киян, на всі викли�

ки служби зреагували оперативно. Проб�

лемною залишається лише приватна за�

будова мікрорайону Жуляни — воду з

двох десятків присадибних ділянок ряту�

вальники відкачують цілодобово вже

протягом трьох днів.

Як повідомляв "Хрещатик", з рекорд�

ною кількістю стоків упоралася й Борт�

ницька станція аерації, однак занепоко�

єння столичної влади викликав стан

міських дюкерів — підводних переходів,

які пропускають стічні води з правобе�

режної частини міста в очисні споруди

БСА. Саме тому за дорученням голови

КМДА Олександра Попова 2 квітня во�

долазні підрозділи КП "Плесо" та ГУ

ДСНС України в Києві розпочали поза�

планове обстеження цих підводних ко�

мунікацій. Учора очільник міськадмініс�

трації спільно з фахівцями та журналіс�

тами особисто виїхав на ділянки заляган�

ня дюкерів, аби пересвідчитися, що за�

грози викиду стічних вод у Дніпро немає.

Як розповів начальник спеціалізова�

ної аварійно�рятувальної служби КП

"Плесо" Вадим Кравченко, дві брига�

ди — одна з берега, інша з катера — об�

стежують дюкери на цілісність покрит�

тя та відсутність промоїн у ньому. Водо�

лазам доводиться перебувати на серед�

ній глибині до 12 метрів. Усі рятуваль�

ники працюють попарно та проводять у

воді майже 35 хвилин. "Наразі видимих

пошкоджень наші працівники не ви�

явили, всі дюкери закриті",— зазначив

пан Кравченко.

Разом із комунальниками підводні

комунікації обстежують і столичні

МНСники. Дно Дніпра оглядають за до�

помогою глибоководного телевідеоком�

плексу "Гном". Завдяки цьому диву тех�

ніки, яке рятувальники використовують

з 2003 року, обстежують ділянки, до

яких не можуть дістатися водолази.

Комплекс спроможний занурюватися

на глибину до 150 метрів та передавати

зображення на монітор у режимі реаль�

ного часу або ж вести запис. Начальник

групи Юрій Білецький повідомив, що

поки що його підрозділ жодних загроз

не виявив. Тож уся каналізаційна систе�

ма міста готова до викликів водопілля,

другу хвилю якого чекають у середині

квітня, коли до Києва прийде вода з Бі�

лорусі, північних областей України та

притоків Дніпра.

"Це була остання ділянка, яка викли�

кала занепокоєння щодо того, як спра�

цює вся система, що приймає талу воду

та каналізаційні стоки. Позавчора ми по�

чали обстеження дюкерів — і наразі при�

чин для хвилювання немає. Переходи в

нормальному стані, тріщини та просі�

дання відсутні, вони працюють у штат�

ному режимі",— повідомив Олександр

Попов.

Водночас очільник міськадміністрації

поінформував, що вже цього року роз�

почнуться роботи з проектування нових

дюкерних переходів з метою уникнути

надзвичайних ситуацій у майбутньому,

адже більшість з об’єктів відслужили вже

майже півстоліття.

Відповідне розпорядження Олександр

Попов підписав ще минулого року, нара�

зі вже проведено тендер та визначено ви�

конавця робіт. Розробка проекту обій�

деться у 8—10 млн грн, частина цих кош�

тів уже закладена в місцевому бюджеті на

2013 рік.

Зазначимо, на сьогодні стічні води з

правого берега на лівий перепускає 7 дю�

керів, 4 з яких знаходяться на самоплин�

ному колекторі, три — на напірних. Це

сталеві трубопроводи, що прокладені

дном річки та засипані зверху щебенем.

Діаметр усіх семи переходів — 1,4 м, дов�

жина кожного близько одного кілометра.

Технічний стан переходів двічі на рік

контролює водолазна служба ПАТ "АК

"Київводоканал". В ході останньої пере�

вірки, що проводилася з 24 по 28 вересня

2012 року, проблем виявлено не було

Аби не доп стити е оло ічної атастрофи в Києві з приходом "висо ої" води, водолазні сл жби столиці почали перевір підводних аналізаційних мереж

Столичні райони впорядкують 

У місті триває двомісячни з бла о строю

СТОР. 2 

В Києві активізується іпотека 
За березень обся апіталов ладень нер хомість
столиці с лав 289,6 млн рн

СТОР. 3 

Українські проти імпортних: митний
тест�драйв 

З 13- о вітня за дея і іномар и на ордоні
доведеться доплач вати

СТОР. 3

У номері
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Хрещатик прикрасять 
320 нових каштанів
Понад 300 м’ясочервоних аштанів при расять
оловн в лицю столиці. Вчора вже під отовлено
100 л но для їх висадження. Роботи із заміни ґр н-
т тривають. Наразі фахівці ом нально о об’єднан-
ня "Київзеленб д" обробляють л н и антисептич-
ним розчином. Крім то о, зеленб дівці обрізали
старі насадження, а та ож видалили с хі та аварій-
ні дерева.
Я повідомив "Хрещати " енеральний дире тор

"Київзеленб д " Михайло Царен о, до Києва при-
везли 115 дерев, а до інця тижня привез ть ще 205
саджанців.
З ідно з до овором про співпрацю, 115 м’ясочер-

воних аштанів передає міст омпанія "UDP", а ви-
садження 205 дерев на Хрещати здійснить ТОВ
"Професійний садівни ", я ий став переможцем
он рсних тор ів на проведення апітально о ре-
монт зелених насаджень на в лиці Хрещати .
Я відомо, олова КМДА Оле сандр Попов поста-

вив завдання перед місь ими сл жбами нала одити
системн плідн співпрацю з ромадсь істю та
представни ами соціально відповідально о бізнес ,
я і отові в ладати власні ошти в розвито Києва

Придніпровська залізниця 
призначила додаткові поїзди 
до Великодня й травневих свят
Придніпровсь а залізниця призначила три додат-
ових поїзди до Вели одня й травневих свят, пові-
домили "Хрещати " в прес-сл жбі Міністерства ін-
фрастр т ри.
Поїзд № 282/281 "Сімферополь-Київ" — відправ-

лення з Сімферополя 30 вітня о 19.00, приб ття до
Києва о 12.00. Час зворотно о відправлення з Ки-
єва о 22.00, приб ття до Сімферополя о 13.43.
Поїзд № 238/237 "Сімферополь — Київ" відправ-

ляється з Сімферополя 30 вітня о 16.10, приб ває
до Києва о 09.30. Зворотно вир шає з Києва о
17.05, приб ває до Сімферополя о 09.10.
Поїзд № 502/501 "Дніпропетровсь — Сімферо-

поль" — відправлення з Дніпропетровсь а 30 вітня
о 21.30, приб ття до Сімферополя о 06.45. Зворо-
тно поїзд відправляється з Сімферополя о 21.50,
приб ває до Дніпропетровсь а о 06.32

У столиці відкривається 
"Ярмарок професій"
Сьо одні о 12.00 за часті ерівництва міста від-

б деться рочисте від риття традиційно о місь о о
профорієнтаційно о заход професійно-технічних
навчальних за ладів "Ярмаро професій".
У про рамі: презентація робітничих професій, за

я ими здійснюється під отов а в професійно-тех-
нічних навчальних за ладах столиці; вист пи час-
ни ів чнівсь ої х дожньої самодіяльності; демон-
страція моделей одя , ви отовлених чнями про-
фесійно-технічних навчальних за ладів швейно о
профілю; вистав а зраз ів чнівсь их виробів

У Києві та області оголошено 
штормове попередження
За повідомленням У р ідрометцентр , 4 вітня в

Києві та Київсь ій області о олошено штормове по-
передження. Крім то о, вночі 4 вітня на доро ах
Київщини, а та ож західних та північних областях
місцями ожеледиця, в Карпатах — сильний дощ із
мо рим сні ом.
5—6 вітня в У раїні дощитиме (в західних облас-

тях вночі з мо рим сні ом), вночі 5 вітня в північних
областях місцями сильний дощ, 5 вітня вночі —
східній частині, вдень — на Правобережжі, 6 вітня
вночі на сході та південном сході без опадів.
Водночас прес-сл жба ДАІ У раїни звертає ва

водіїв на несприятливі по одні мови й за ли ає
відмовитися від ризи ованих маневр вань, я і за
с ладних по одних мов мож ть призвести до ство-
рення аварійних сит ацій та дорожньо-транспорт-
них при од

Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
"Хрещатик"

Для я існої ор анізації процес надання
меш анцям столиці адміністративних по-
сл має б ти створений о ремий Депар-
тамент надання адмінпосл КМДА. Про
це заявив заст пни олови, ви онавчий
се ретар Комітет е ономічних реформ
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Р слан Крамарен о.

Новий заклад дозволить об’єднати в єдину систему

процес отримання всіх довідок та дозволів, які раніше

видавали 26 різних установ. Нагадаємо, 2 квітня під час

засідання Комітету з економічних реформ Президент

України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів

якнайшвидше затвердити перелік послуг, які надавати�

муться в центрах адміністративних послуг. 

На сьогодні вже ухвалений базовий закон про надан�

ня таких послуг і розгортається мережа регіональних

центрів, яка нині нараховує понад 110 об'єктів. Десята

частина з них розташована в Києві.

За словами Руслана Крамаренка, вже розробляється

проект рішення щодо створення окремого департамен�

ту. Рішення планують винести на розгляд депутатів Ки�

ївради на найближчому засіданні. Це дасть змогу за�

провадити порядок, за яким киянин матиме право на

отримання адміністративної послуги незалежно від

місця реєстрації чи місця перебування, тобто в най�

зручнішому для відвідування Центрі, а також мінімізу�

вати контакт з чиновниками та скоротити час очіку�

вання в чергах.

"Сьогодні окремі види довідок кияни можуть взагалі

замовити телефоном або через веб�портал та вперше

прийти до Центру вже для їх отримання. Також хочу за�

значити, що створення департаменту не призведе до

збільшення кількості чиновників, а навпаки — оптимі�

зує штатну чисельність працівників, задіяних у цих про�

цесах, завдяки створенню єдиного координаційного

центру. Він забезпечуватиме діяльність усіх Центрів міс�

та Києва",— наголосив пан Крамаренко.

Необхідність прийняття даного рішення також обу�

мовлена дорученнями Президента України від 06.12.12

№ 1�1/3280, уряду від 14.12.12 № 48889/1/1�12, Націо�

нальним планом дій на 2013 рік та вимогами Закону

України "Про адміністративні послуги", відповідно до

яких створити Центр надання адмінпослуг у Києві не�

обхідно до травня 2013 року.

Зауважимо, що столиця першою з міст України по�

чала впровадження електронного урядування. Нещо�

давно заступник міського голови — секретар Київра�

ди Галина Герега, виступаючи на Конгресі місцевих і

регіональних влад Ради Європи у Страсбурзі, заяви�

ла, що Київ керуватиметься позитивним європей�

ським досвідом у запровадженні електронного уряду�

вання. Зокрема, за її словами, в найближчому май�

бутньому влада планує запровадити системи елек�

тронного підпису й електронного посвідчення особи,

створити єдині електронні бази даних і реєстрів ін�

вестиційних проектів. Крім того, систему електрон�

ного документообігу планується ввести в усі сфери

життя міста

ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ

СПЛАТИЛИ ДО БЮДЖЕТУ

ПОНАД 9,5 МЛРД ГРН

СТОР. 2

МІСТО АКТИВНІШЕ

СПІВПРАЦЮВАТИМЕ 

З ВОЛОНТЕРАМИ

СТОР. 2

ПАСАЖИРОПОТІК 

У "БОРИСПОЛІ" ЗРОСТЕ

ДО 9 МЛН ОСІБ

СТОР. 3

ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА

НА НАСТУПНИЙ

ТИЖДЕНЬ

СТОР. 4—7
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Графік прийому громадян керівництвом КМДА
на II квартал 2013 року
У олови КМДА Оле сандра Попова особистий прийом рома-

дян відб вається третьо о вівтор а місяця з 14.00-15.00 за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 36. Прямі “ арячі” телефонні лінії — др о о
вівтор а з 11.00-12.00 за тел. 202-76-76.
Заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о проводить осо-

бистий прийом перший вівторо з 12.00-13.00 та в четвертий вівто-
ро з 12.00-13.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом — др -
о о вівтор а з 12.00-13.00 в Голосіївсь ій РДА та третьо о вівтор а з
12.00-13.00 Святошинсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — чет-
верто о вівтор а з 11.00-12.00 за тел. 202-76-76.
У заст пни а олови КМДА Р слана Крамарен а особистий

прийом — др ий вівторо з 14.00-15.00 та в четвертий вівторо з
14.00-15.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом — третьої
п’ятниці з 14.00-15.00 в Дарниць ій РДА та щопершо о вівтор а з
14.00-15.00 в Оболонсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — тре-
тьо о вівтор а з 11.00-12.00 за тел. 202-76-76.
Заст пни олови КМДА Михайло К ч особисто приймає ро-

мадян др ий четвер з 15.00-16.00 та в четвертий четвер місяця з
15.00-16.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом — в третій
понеділо з 15.00-16.00 в Дніпровсь ій РДА та в перш серед з 15.00-
16.00 Шевчен івсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — третьо о
четвер а з 15.00-16.00 за тел. 202-76-76.
У заст пни а олови КМДА Ві тора Коржа особистий прийом
ромадян в перший четвер з 16.00-17.00 та в третій вівторо з 16.00-
17.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом — в др ий четвер
місяця з 16.00-17.00 в Солом’янсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лі-
нії — першо о вівтор а з 10.00-11.00 за тел. 202-76-76.
У заст пни а олови КМДА Оле сандра П занова особистий

прийом — в третій четвер 11.00-12.00 та в четвертий четвер з 11.00-
12.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом — др ий четвер
з 12.30-13.30 Деснянсь ій РДА та в др ий четвер з 14.30-15.30 По-
дільсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — перший четвер з
14.00-15.00 за тел. 202-76-76

Цифра дня

569 300 000 
гривень – на таку суму було продано в столиці світлих нафтопродуктів,
стисненого та скрапленого газу для автомобілів у лютому 2013 року 
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Журналісти отримають нагороди за статті 
про здорове життя
У пятницю, 5 вітня, напередодні Всесвітньо о дня здоров’я в Києві

відб деться на ородження переможців он рс “Здоровим б ти ви ід-
но!”, я ий проводився з р дня 2012- о до інця березня 2013- о ро .
Ж рналістсь і роботи мали спон ати людей до а тивно о способ
життя, занять фізичними вправами та спортом, здорово о харч вання,
відмови від ш ідливих звичо тощо.
Призерів визначали 4 ате оріях: др овані ЗМІ, інтернет-видання,

теле омпанії, радіо омпанії.
За інформацією МОЗ У раїни, в рошовом е віваленті ж рналісти

отримають: І премія — 4 000 рн, ІІ премія — 3 500 рн, ІІІ премія —
3 000 рн. Гран-прі он рс с ладає 8 000 рн.
Я повідомили ор анізатори он рс , а тивнішими б ли ре іональні

ЗМІ, одна иївсь а преса та ож засл вала на спеціальн відзна ,
зо рема, азета “Хрещати ” отримала на ород за п блі ацію “Щоб не
б ло епідемій, треба ма симально на 95 % ім ніз вати населення”.
Кон рс проводив У раїнсь ий фонд “Здоров’я” за підтрим и бюро

ВООЗ в У раїні, Мінохорони здоров’я У раїни та Національної спіл и
ж рналістів

У Деснянському районі ліквідували дев’ять
місць підтоплень
Станом на 15:00 2 вітня в Деснянсь ом районі лі відовано 9 місць

підтоплень, повідомив начальни Управління з питань надзвичайних
сит ацій Деснянсь ої РДА Ми ола Бой о.
Та , за допомо ою особово о с лад ГТУ МНС Л ансь ої області та

Деснянсь о о район мотопомпою оперативно лі відовано підтоплення
на проспе ті Мая овсь о о, 55. Проведені роботи з від ач вання води
й на трьох ділян ах села Троєщина. Зо рема на розі в лиць Леніна та
Фр нзе, на розі в лиць Мир та Дзержинсь о о, а та ож на перетині в -
лиць Леніна та Мир . Власними силами КП ШЕУ лі відовано 5 місць не-
значно о підтоплення: на автоб сній з пинці “Би івня-2” (в л. П тивль-
сь а, 78), на Червоно вардійсь ом пров л , на перехресті в л. Мілю-
тен а та Лісово о просп., на перехресті в л. Мілютен а та Матею а, на
приб дин ових територіях в л. Шолом-Алейхема, 5, 6

У Києві платники податків сплатили до бюджету
понад 9,5 мільярда гривень
Порівняно з січнем-березнем мин ло о ро , зведений бюджет до-

дат ово отримав 2 млрд 140 млн рн, повідомила олова ДПС м. Ки-
єві Ірина Носачова.
За перший вартал 2013 ро до державно о бюджет столичними по-

дат івцями мобілізовано 7 млрд 522 млн рн, що на 32 % більше, ніж за
відповідний період мин ло о ро . До держбюджет додат ово надійш-
ло 1 млрд 825 млн рн. Зо рема на 26 % зросли надходження від ПДВ,
що с лали 687 млн рн, на 59 % збільшилась сплата подат на приб -
то підприємств — 960 млн рн. Надходження з подат на доходи фі-
зичних осіб за цей період с лали 2 млрд 516 млн рн, що більше на 263
млн або на 12 % порівнянні з січнем-березнем 2012 ро . “З почат
ро до бюджет міста Києва платни и подат ів сплатили 2 млрд 11 млн
рн, що на 19 % або на 316 млн рн більше відповідно о період мин ло-
о ро ”,— за важила оловний подат івець столиці

Прокуратура вимагає повернути 4 га землі 
на Дніпровській набережній
Про рат ра Дарниць о о район заявила до Господарсь о о с д по-

зов, я им вима ає зобов’язати ПП “Орест” поверн ти до ом нальної влас-
ності 4 а землі на Дніпровсь ій набережній районі зато и Бер овщина.
Рішенням Київради червні 2004 ро ПП “Орест” б ло передано в

оренд на 25 ро ів земельн ділян вартістю понад 14 млн рн для б -
дівництва, е спл атації та обсл ов вання розважально о омпле с ,
афе-бар -ресторан та тенісних ортів на Дніпровсь ій набережній.
Натомість про рорсь ою перевір ою встановлено, що ця земельна ді-
лян а входить до прибережної захисної см и та водної а ваторії Дніп-
ра, на я ій б дівництво б дь-я их спор д заборонено. Крім то о, за
виснов ами фахівців, земельна ділян а за цільовим призначенням не
ви ористов валась і досі вільна від заб дови

Київ підтримав проведення
всеукраїнського суботника
Місто активніше співпрацюватиме з волонтерами

У першу чергу очільник міськ�

держадміністрації подякував не�

байдужим за ту допомогу, яку вони

надали потерпілим від снігопадів.

“Ми щиро вдячні за роботу, яку ви

провели, чим показали гарний

приклад киянам. У ті засніжені дні

ми отримали велику підтримку від

Міністерства оборони та інших

структур, але завдяки вашій діяль�

ності вдалося широкомасштабно

підійти до вирішення складної си�

туації”,— зазначив Олександр По�

пов.

Він також додав, що налаштова�

ний на плідну співпрацю з громад�

ськими організаціями міста, яка

розвиватиметься в двох напрям�

ках — у питаннях надзвичайних

ситуацій та реалізації волонтер�

ських ініціатив. “Найперше, ми

включимо добровольців у систему

інформування населення на випа�

док надзвичайних ситуацій. Окрім

того, у міста є певний бюджет, пе�

редбачений для реалізації громад�

ських ініціатив. Тож ми готові фі�

нансово допомагати проектам со�

ціального, освітнього спрямуван�

ня”,— додав Олександр Павлович.

Деякі ідеї активісти готові вже

сьогодні подати на розгляд міської

влади. Приміром, координатор ак�

ції “Не забудь посадити дерево!”

Роман Британчук щороку успішно

реалізовує даний проект у Києві.

“Цього року ми також плануємо

висаджувати молоді дерева, але не

лише на рівні Києва, а й на рівні

всієї України. Деякі компанії ви�

явили бажання долучитися до акції

та звернулися за допомогою орга�

нізувати їм технічно цей про�

цес”,— ділиться успіхами пан Бри�

танчук.

Окрім цього, міська влада під�

тримала громадську організацію

“Зробимо Україну чистою”, яка

планує провести всеукраїнський

суботник 20 квітня. Зокрема бу�

дуть надані всі необхідні дозволи

для проведення концерту на Май�

дані Незалежності по завершенню

прибирання.

Серед іншого, громадські акти�

вісти пропонують свою допомогу в

реалізації проекту з роздільного

збору сміття, розчищення водойм,

мистецькому оздобленні фасадів

будинків.

А щоб співпраця була ефектив�

нішою, обрали трьох громадських

активістів, які безпосередньо пра�

цюватимуть з головою КМДА.

Крім того, волонтери та Олександр

Попов домовилися щомісяця про�

водити спільні зустрічі

Столичні райони впорядкують
У місті триває двомісячник з благоустрою
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У столиці триває двомісяч-
ни з бла о строю. Нині
по одні мови вже дозво-
ляють ви он вати заплано-
ван робот . Хід ви онання
о реслених планів постій-
но онтролюють інспе то-
ри з бла о строю та члени
спеціально створеної омі-
сії. Вчора місь а омісія з
бла о строю обстежила
території Дарниць о о та
Голосіївсь о о районів.

Об’їхавши території цих райо�

нів, члени комісії побачили, що

нині всі сили комунальників спря�

мовані на прибирання вулиць від

сміття, яке з’являється з�під талого

снігу. Також зрізують сухостійні

дерева та ремонтують дороги, від�

так вулиці стають більш охайними.

Через затримку у зв’язку з пого�

дою роботи доведеться активізува�

ти, адже передбачається зробити

ще чимало. Як розповів “Хрещати�

ку” перший заступник голови Дар�

ницької РДА Василь Пінчук, на

район упродовж двомісячника з

благоустрою чекає масштабне озе�

ленення. “Ми запланували облаш�

тувати 23 екологічні зони, клумби

на території 1,6 га, 1003 квітники,

висадити 962 тисячі різних квітів,

3934 дерев й понад 7 тис. кущів.

Також район прикрасять й 115 ти�

сяч кущів троянд. Після двомісяч�

ника в районі на третину збіль�

шиться кількість зелених наса�

джень”,— зазначив пан Пінчук.

До масштабної роботи залучати�

муть усі комунальні служби, при�

ватні підприємства та мешканців

району. Зокрема власників МАФів

(559 яток, які працюють законно)

зобов’яжуть прикрашати свої тим�

часової споруди ампельними кві�

тами й облаштовувати біля них

клумби.

Озеленювати планують й Голосі�

їв. Зараз тут закуповують саджанці й

чекають сприятливої погоди для ви�

садки. “Ми маємо висадити майже

1,5 тис. дерев, 10 тис. кущів, близь�

ко мільйона квітів, у тому числі у

нас заплановано посадити 100 тис.

троянд. Розарії створюватимемо на

Московській та Одеській площах,

по Столичному шосе та в інших міс�

цях, де можна влаштувати системи

для їх поливу”,— повідомив “Хре�

щатику” заступник голови Голосіїв�

ської РДА Павло Жук.

Зараз у районі активно прибира�

ють територію. Щодня на очищен�

ня вулиць виходять 700�800 кому�

нальників. 30 березня тут провели

перший суботник, щоправда, при�

бирали сніг. Зауважимо, до робіт з

благоустрою в районі планують за�

лучити близько 5 тис студентів.

Як зазначив після огляду терито�

рій двох районів директор Депар�

таменту міського благоустрою та

збереження природного середови�

ща Сергій Садовой, поки з вулиць

ще не зійшов сніг, райони мають

слідкувати за станом зливоприй�

мачів — їх необхідно вичистити.

“На сьогодні основні проблеми

цих двох районів — приймачі води.

Ми маємо мапу місць Голосіїв�

ського та Дарницького районів, де

є ще неочищені зливоприймачі.

Протягом двох тижнів вони мають

закрити проблемні питання”,—

відзначив пан Садовой.

Також керівництво району має

забезпечити відновлення благоуст�

рою територій в місцях проведен�

ня робіт на інженерних мережах і

закрити прострочені планові та

аварійні контрольні картки.

“Крім того, комунальні служби

повинні активізувати роботу з лікві�

дації стихійних звалищ та забезпе�

чити санітарне очищення берегових

смуг річок, озер та парків, скверів,

зелених зон вздовж доріг”,— заува�

жив Сергій Садовой. Він наголосив

на необхідності забезпечити очи�

щення елементів зупинок від листі�

вок та об’яв, а також привести до на�

лежного санітарно�технічного стану

зупинки міського громадського

транспорту, паркувальні майданчи�

ки та території, прилеглі до кінцевих

зупинок маршрутних таксі.

Наступні інспекції чекають на

Подільський та Оболонський

райони

Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся з волонтерами та о реслив перспе тиви подальшої співпраці на випадо
надзвичайних сит ацій

Виконання запланованих
заходів весняного

двомісячника 
з благоустрою постійно

контролюють інспектори 
з благоустрою та члени
спеціально створеної

комісії

Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Під час сні ової не оди,
що пан вала два тижні то-
м , на в лиці міста ви-
йшло ба ато иян, я і доб-
ровільно взялися за лопа-
ти. Я запевняють молоді
а тивісти, допомо а мо ла
б ти ще ефе тивнішою,
я би працював зла одже-
ний план дій населення та
ор анів влади. Вчора оло-
ва КМДА Оле сандр Попов
особисто з стрівся з во-
лонтерами та о реслив
перспе тиви подальшої
співпраці на випадо над-
звичайних сит ацій.

Нині всі сили ом нальни ів спрямовані на прибирання в лиць і дворів від сміття, я е з’являється з-під тало о сні
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Міська влада підтримала
громадську організацію

"Зробимо Україну чистою",
яка планує провести

всеукраїнський суботник 
20 квітня



Тенденції

Ділові новини

Україна готова відновити
транзит казахстанської
нафти
Про це повідомив лава прав-

ління омпанії “У ртранснафта”
Оле сандр Лазор о. “Сьо одні
все залежить від азахстансь ої
сторони”,— на олосив він. Пан
Лазор о зазначив, що Казахстан
хотів би, щоб тарифи для ньо о
б ли не більші, ніж для росій-
сь их омпаній. Він на олосив,
що У раїна заці авлена в цьом
питанні, ос іль и обся и транзит
російсь ої нафти падають, пові-
домляють “У раїнсь і новини”

Кіпрська філія 
“ПриватБанку” відновила
проведення розрахункових
операцій
Кіпрсь а філія “ПриватБан ”,

що входить до р пи найбільших,
відновила проведення розрах н-
ових операцій лієнтів із 28 бе-
резня. Про це с азано в повідом-
ленні фін станови. “Відповідно
до рішення Центрально о бан
Кіпр , всі розрах н ові операції
бан ів відновлено з 28 березня.
Ми зробили все, щоб лієнтів об-
сл ов вати в олишньом режи-

мі, й розрахов ємо на приплив
лієнтів”,— повідомив дире тор
філії бан Владислав Мор ачов.
Він та ож додав, що введення ан-
ти ризових заходів на фінансово-
м рин респ блі и не позначи-
лося на лієнтах іпрсь ої філії
“ПриватБан ”, бо запропоновані
списання й подато на депозити
не поширюються на представ-
ництва іноземних бан ів

Суд почав ліквідацію 
“ВВС"ЛТД”

Господарсь ий с д Київсь ої
області 14 березня від рив лі ві-
даційн процед р постачальни-
а медпрепаратів омпанії “ВВС-
ЛТД” (Київсь а область). Про це
йдеться відповідній постанові
с д . Лі відатором призначений
арбітражний ер ючий Сер ій
Горбач. Відповідно до матеріалів
справи, неплатоспроможність
підприємства визнана над ри-
тичною, том що с ма за альних
зобов’язань “ВВС-ЛТД” перед
72-ма редиторами становить
1,197 млрд ривень, той час я
а тиви омпанії оцінюються в
315,250 млн ривень. Я відомо,
“ВВС-ЛТД” зареєстрована фор-

мі товариства з обмеженою від-
повідальністю, займається про-
дажем фармацевтичної прод ції
іноземних і вітчизняних виробни-
ів в аптечні й лі вально-профі-
ла тичні станови по всій терито-
рії У раїни

Air Astana має намір 
збільшити частоту рейсів
між Києвом та Астаною
Авіа омпанія Air Astana (Казах-

стан) має намір збільшити часто-
т рейсів “Київ — Астана” і “Ки-
їв — Алмати” з 3-х до 7-ми на
тиждень до 2016 ро . Про це по-
відомив старший віце-президент
з мар етин й продажів Air
Astana Ібрахім Жанлиєл. “Ми б -
демо робити це пост пово, збіль-
ш ючи іль ість рейсів до 7-ми
протя ом двох ро ів”,— с азав
він. З йо о слів, же до травня
омпанія має намір збільшити
іль ість рейсів з 3-х до 4-х в
обидва напрям и. Зі слів віце-
президента з мар етин й про-
дажів, омпанія розрахов є пере-
везти 35 тис. пасажирів за на-
прям ом “Київ — Астана” і назад
і 20 тис. пасажирів — з Алмати до
Києва і назад. Представни ом-

панії точнив, що розрахов є на
завантаження рейсів перший
рі в 60 %. Він та ож зазначив,
що омпанія роз лядає можли-
вість пере оворів з авіа омпа-
нією “Міжнародні авіалінії У ра-
їни” для подальшо о співробіт-
ництва

У столиці підприємство 
“забуло” про податки, 
віддавши громадянину 
300 тисяч гривень
Перевір а столично о підпри-

ємства, я е займається розроб-
ою про рамно о забезпечення
та надає онс льтаційні посл и
сфері інформатизації, виявила
значні пор шення за онодавства,
а саме — хилення від сплати
підприємством подат на дохо-
ди фізичних осіб.
Я з’яс вали подат івці, під-

приємство перерах вало на рах -
но фізичній особі понад 300 ти-
сяч ривень нібито на виробничі
потреби. Проте до ментів, я і б
підтвердили за онність даної
операції, ерівництво товариства
до перевір и не надало, повідо-
мили “Хрещати ” в прес-сл жбі
ДПС м. Києві.

За та их обставин переведення
оштів фізичній особі вважається
додат овим бла ом та, з ідно зі
статтею 167.1 Подат ово о оде -
с У раїни, підля ає оподат ван-
ню при їх виплаті на за альних під-
ставах. З ідно з рез льтатами пе-
ревір и, підприємств донарахо-
вано понад 64 тисячі ривень по-
дат на доходи фізичних осіб та
штрафних сан цій, я і воно має
сплатити до бюджет

Протестовано швидкісний
потяг “Київ — Сімферополь”

Придніпровсь а залізниця
першо о вітня провела тест -
вання швид існо о поїзда “Київ —
Сімферополь”. За даними При-
дніпровсь ої залізниці, випроб -
вання пройшов міжре іональний
швид існий еле тропоїзд вироб-
ництва Крю івсь о о ва оноб -
дівно о завод (м. Кременч ,
Полтавсь а обл.) ЕКр1-002, що
пішов через П’ятихат и, Дніпро-
петровсь , Запоріжжя, Меліто-
поль та інші населені п н ти за
маршр том “Київ — Сімферо-
поль — Київ”. У с ладі швид існо-
о еле тропоїзда, здатно о роз-
вивати швид ість до 200 м/ од.,

б ло 9 ва онів I—III ласів і 7 при-
чіпних. За альна іль ість місць
для пасажирів — 609. Ва они об-
ладнані системами відеоспосте-
реження, лімат- онтролю, радіо-
й інформаційно о оповіщення па-
сажирів, біот алетами, місцями й
санв злами для осіб з обмежени-
ми фізичними можливостями, по-
відомляють “У раїнсь і новини”

Пасажиропотік 
в “Борисполі” зросте 
до 9 млн осіб
Міністерство інфрастр т ри

У раїни очі є збільшення паса-
жиропото в міжнародном
аеропорт “Бориспіль” (Київсь а
область) на 6,2 %, або на 0,522
млн осіб, до 9 млн осіб в 2013 р.
Про це заявив заст пни міністра
інфрастр т ри Костянтин Єфи-
мен о. Він на олосив, що в січні-
березні пасажиропоті с оротив-
ся на 21 % порівняно з анало іч-
ним періодом 2012 ро й назвав
оловною причиною та ої сит ації
бан р тство авіа омпанії “Аеро-
Світ”. У 2012 році “Бориспіль”
збільшив пасажиропоті на 5,35
%, до 8 478 тис. пасажирів порів-
няно з 2011 ро ом

У Києві активізується 
іпотека
За березнь обсяг 
капіталовкладень у нерухомість 
столиці склав 289,6 млн грн
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На рин іпотечно о редит вання з’явилися реальні
пропозиції пози під 16,5—18 %. Пра ти а по азала,
що люди отові додат ово редит ватися на та их мо-
вах заради придбання ращо о за хара теристи ами
житла. У вітні а ентства очі ють ще більшо о сплес
а тивності, збільшення за альної іль ості од про но-
з ють на рівні 15—17 %.

За інформацією АН “Благовіст”, у березні 2013 року обсяг капіталовкла�

день в нерухомість Києва склав 289,6 млн грн. Цей показник на 5,9 % пере�

вищує дані лютого. При цьому загальна кількість угод купівлі�продажу

зменшилася на 0,9 %.

Сегмент до 800 тис. грн минулого місяця охопив частку 52,6 % від загаль�

ної кількості угод. У цій категорії традиційно лідирували однокімнатні

(48,6 %) квартири площею 22—55 кв. м, розташовані в усіх районах столи�

ці. Двокімнатні (36,6 %) пропозиції метражем 42—78 кв. м купувалися пе�

реважно в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Деснянському та

Оболонському районах. Частка трикімнатних квартир склала 11,9 %. Сюди

увійшли квартири в Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Свято�

шинському та Солом’янському районах. На чотирикімнатні квартири при�

пало 0,9 %. Офіси (2 %) в цій категорії представлені приміщеннями на пер�

ших поверхах житлових будинків площею 37—67 кв. м в Шевченківському,

Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах.

Цінова категорія 800 тис.— 1 млн 600 тис. грн за підсумками березня

склала 32,7 %. Даний сегмент переважно складається з двокімнатних (42,6

%) та трикімнатних (38,2 %) апартаментів у Дарницькому, Голосіївському,

Оболонському, Печерському та Солом’янському районах. Однокімнатні

квартири обсягом 7 % в даному сегменті представлені пропозиціями в Дар�

ницькому, Дніпровському та Подільському районах. Багатокімнатне житло

з часткою 7,3 % і площею 70—160 кв. м купували в Дарницькому, Дніпров�

ському, Святошинському та Оболонському районах. Офіси зайняли 2 % і

представлені приміщеннями 70—140 кв. м у Шевченківському та Голосіїв�

ському районах. Заміські будинки (2,9 %) були популярні в Києво�Свято�

шинському районі та Житомирському напрямку.

У категорії об’єктів вартістю 1 млн 600 тис. грн — 2 млн 400 тис. грн у бе�

резні було укладено 7,4 % угод. Лідерами цього ринку були трикімнатні

квартири з часткою 53,3 %. Це апартаменти площею 95—145 кв. м в Голосі�

ївському, Шевченківському, Дніпровському, Оболонському та Печерсько�

му районах.

За результатами всіх проведених упродовж місяця угод, співвідношення

продажу до оренди склало 58,4 % проти 41,6 % на користь угод з оренди не�

рухомості. Найбільш доступним житлом березня стали однокімнатні квар�

тири на вул. Маршала Рокоссовського (Оболонський р�н) площею 22 кв. м

за ціною 280 тис. грн; вул. Кудряшова (Солом’янський р�н) площею 35 кв.

м вартістю 348 тис. грн.

Кількість угод в березні�2013 в столиці розподілилися наступним чином:

Дарницький район — 21 %, Солом’янський — 11 %, Голосіївський — 11 %,

Дніпровський — 10 %, Святошинський — 10%, Печерський — 10 %, Шев�

ченківський — 9 %, Оболонський — 8 %, Деснянський — 6 %, Поділь�

ський — 4 %. З цього випливає, що найбільш затребуваним у покупців в бе�

резні був Дарницький район, а найменш популярним — Подільський.

“У березні ми відзначили зростання активності покупців у сегментах

150—200 тис. дол. (на 4 %) і 100—150 тис. дол. (на 16 %). Частково ця тен�

денція пояснюється активізацією іпотеки. В цьому місяці наше агентство

проводило операції в даних сегментах із залученням іпотечних ресурсів. На

ринку іпотечного кредитування з’явилися реальні пропозиції позик під

16,5—18 %, і практика показала, що люди готові додатково брати кредити

на таких умовах заради придбання кращого за характеристиками житла”,—

прокоментувала “Хрещатику” гендиректор АН “Благовіст” Ірина Луханіна.

Вона також додала, що завдяки новим правилам реєстрації прав на нерухо�

ме майно ринок став більш динамічним, строк оформлення об’єктів у влас�

ність скоротився до 10—14 днів. Відповідно, прискорився і процес прийнят�

тя рішень, особливо на затребуваних об’єктах. У квітні агентства очікують ще

більшого сплеску активності з виходом у високі цінові сегменти
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Українські проти імпортних:
митний тест�драйв
З 13�го квітня за деякі іномарки на кордоні доведеться доплачувати
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У лютом цьо о ро відб вся спад
обся ів автомобільно о виробництва
в раїні на 55 %. З силлями всіх ав-
тозаводів вдалося вип стити лише
2919 одиниць техні и. Ле ових ав-
томобілів виїхало з онвеєра 2665
шт , вантажіво — 115, автоб сів —
139. З 13- о вітня в У раїні вво-
диться спецмито на імпортні авто,
по ли ане підтримати вітчизняний
автопром. “Хрещати ” з’яс вав, хто
в цьом заці авлений, хто залишив-
ся незадоволеним і чи ви рає від
цьо о по пець.

Мито на ввезення авто
Сьогодні потужності українських заводів в ці�

лому завантажені менш ніж на 20 %. Одна з при�

чин цього в тому, що завдяки підтримці інозем�

них виробників імпортери мають можливість ма�

ніпулювати цінами. Для продажу неходових мо�

делей вони (за необхідності) опускають їх на

10—15 %. Така недобросовісна конкуренція під�

штовхує вітчизняних автовиробників продавати

свої автомобілі зі збитками.

З огляду на це було прийнято рішення про вве�

дення з 13�го квітня спецмита, що має припини�

ти таку практику. Митом обкладаються імпортні

автомобілі з бензиновим двигуном об’ємом від 1

до 2,2 літра. При об’ємі двигуна від 1 до 1,5 л ми�

то становить 6,46 %, при об’ємі від 1,5 до 2,2 л —

12,95 %. “Навіть теоретичних 3—5 % підвищення

ціни на імпортні автомобілі стануть для вітчизня�

них виробників захисним бар’єром. Крім того,

кошти, отримані від спецмита, підуть не в кише�

ню українським виробникам, а в бюджет держа�

ви, на вирішення соціальних проблем”,— комен�

тують експерти “Укравтопрому”.

Наразі багато продукції, зокрема й автомобілів,

в Україну потрапляє не від виробника, а через

численних посередників. Вже минуло 4 роки, як

увізне мито на автомобілі зменшилось у 2,5 разу

(в середньому воно становить 12 %), а ціни на ім�

портні авто весь цей час тільки зростали. Водно�

час українські автовиробники без покращення

умов оподаткування свої ціни знизили майже на

15 %. “Розвиток виробництва на території Укра�

їни — це, насамперед, потужна гарантія захисту

споживача від непередбачуваності цінової полі�

тики постачальників товару та зняття залежності

від квот на обсяги поставок, які в багатьох випад�

ках формують або дефіцит товару на ринку, або

перевантаженість складу продавця”,— додають у

прес�службі “Укравтопрому”.

У 2012 році в Україні було продано імпортних

автомобілів майже на 3,5 мільярда євро, автомо�

більний імпорт досяг 90 %. Зверніть увагу: 90 %

автомобілів на ринку України — іноземного ви�

робництва!

“Введення мит є позитивним для вітчизняних

виробників авто, в тому числі компанії “Богдан

Моторс”, третього за величиною виробника авто�

мобілів в Україні,— зазначила старший аналітик

Dragon Capital Таїсія Шепетко.— У 2012 році на

частку зібраних в Україні автомобілів припадає

19,7 % загального обсягу продажів авто в країні,

що на 6,5 відсоткового пункта нижче в порівнянні

з 2011 роком (26,2 %) та суттєво нижче в порівнян�

ні з часткою в 52,7 % у 2008�му. Проте введення

мита, швидше за все, матиме лише короткочасний

ефект, оскільки воно не було попередньо узгодже�

не зі Світовою організацією торгівлі, та, ймовірно,

набуття ним чинності викличе заперечення (Укра�

їна ввела аналогічне ввізне мито в розмірі 13 % на

початку 2009 р., однак скасувала його дію у верес�

ні того ж року після консультацій із СОТ)”.

Однак в асоціації “Укравтопром” вважають, що

Україна як член СОТ мала повне право ввести ми�

то, й інші країни, зокрема і члени ЄС, можуть

спробувати його оскаржити. “Жодна європейська

держава не стала б мовчати, якби на її ринку про�

давалося 90 % китайських, корейських, японських

або американських автомобілів. У Європі спец�

розслідування при падінні національного вироб�

ництва — це звичайна й досить поширена практи�

ка. Користуючись цим правом, інші країни�члени

СОТ вже відкрили 32 спеціальних розслідування

проти України,— зазначають в “Укравтопромі”.—

Європейські країни не хочуть втрачати робочі міс�

ця й скорочувати виробництво. Це нормальне ба�

жання. Україна теж захищає свої робочі місця та

хоче зберегти своє автомобільне виробництво.

Щоб ті мільярди євро, які заробляють на нашому

ринку іноземні автовиробники, працювали не

тільки за кордоном, а і в нас у країні."

Українці без машин 
не залишаться

Тимчасове підвищення мита на 6—13 % на деякі

легкові автомобілі збільшує загальну ставку мита

до 16—23 %, що менше, ніж ставка, яка діяла до

вступу України до СОТ, коли обсяги імпорту пере�

вищували нинішні.

За словами експертів, наскільки подорожчають

іномарки, залежатиме від політики їх виробника

та імпортера. Деякі імпортери вже сьогодні звер�

таються до виробника з проханням знизити від�

пускні ціни для того, щоб не було необхідності

взагалі підвищувати їх в Україні.

“В сегменті до 10 тис. євро конкуренція на�

стільки висока, що підвищення цін на 10 % може

скоротити продажі в рази, тому імпортери будуть

намагатися зберегти вартість на старому рівні.

Комусь вдасться це зробити за рахунок зниження

цін виробників, хтось із імпортерів може знизити

свою маржу, тим більше, що знижкою у 10 % в ав�

тосалоні навряд чи когось здивуєш, хтось може

залишити ціни на оподатковувані додатковим

митом автомобілі без змін за рахунок підвищення

цін на інші, більш дорогі авто в лінійці бренду —

там, де конкуренція не настільки висока. В ціло�

му, я думаю, по більшості імпортних машин, які

потрапляють під дію мита, зростання цін не пере�

вищить 5 % — на рівні річної інфляції”,— вважає

старший аналітик ІФК “АРТ Капітал” Олексій

Андрійченко.

За словами фахівця, якщо в бюджетному сег�

менті до 10 тис. євро “Лада” і Geely, наприклад,

повністю перенесуть весь ефект мита на кінцево�

го споживача, вони ризикують скоротити прода�

жі на 20 % і більше. Через цю перспективу буде

вжито всілякі заходи для того, щоб зберегти ціни

або збільшити їх на 5 %. “В цілому попит на іно�

марки може скоротитися на 5—10 % цього року.

Щодо моделей — поки немає сенсу говорити, до�

ки не стане зрозумілою стратегія кожного диле�

ра”,— додав пан Андрійченко.

Незадоволеними введенням спеціального мита

залишилися в Асоціації лізингодавців України.

“Введення мита завдасть шкоди як економіці

країни в цілому, так і ринку лізингу зокрема.

Адже нововведення невідворотно призведе до

суттєвого подорожчання автомобілів, як наслі�

док — до зменшення обсягів ринку, бо лізингові

компанії та їхні клієнти будуть змушені перегля�

дати свої плани по закупівлі автомобілів. До того

ж доведеться переглядати та вносити корективи

до контрактів стосовно вже замовлених на сього�

дні авто”,— йдеться в офіційному прес�релізі

Асоціації.

Інвестиції в нову якість

На думку фахівців, у цьому році вплив спеці�

альних заходів на ринок буде мінімальним. Існу�

ють товарні запаси на складах імпортерів, які бу�

дуть активно поповнюватись до введення спец�

мит. Та й потрібен певний час автовиробникам,

щоб відновитись після зупинки виробництв. Зго�

дом, наприкінці цього року або вже в наступному

почнуться структурні зміни на ринку на користь

автомобілів, виготовлених в Україні.

“У найдешевшому сегменті заміна імпортних

автомобілів українськими, швидше за все, відбу�

деться вже цьогоріч. При зниженні попиту на

іномарки на 5 % продажі українських автомобілів

можуть зрости більше, ніж на 20 %, що вже став�

лять собі за мету деякі вітчизняні виробники”,—

коментує Олексій Андрійченко.

Стосовно зростання виробництва, то різких

змін ані на ринку, ані у виробництві очікувати не

слід, кажуть експерти. “Самостійно ці спеціальні

заходи не в змозі суттєво виправити ситуацію.

Але при застосуванні системного підходу до ство�

рення сприятливих умов діяльності автовиробни�

ків, термін їх дії має збігтися з відновленням по�

зицій українського автопрому”,— вважають у

прес�службі “Укравтопрому”.

Окрім цього, за словами експертів, необхідно

контролювати використання отриманих коштів

українськими автовиробниками. Вони мають

спрямовуватися на модернізацію виробництва,

здешевлення вартості автомобілів, впровадження

нових технологій, освоєння виробництва сучас�

них моделей, підвищення безпеки машин.

“За рахунок отриманих коштів необхідно пе�

рейти до створення більш конкурентоспромож�

ного автомобіля, який міг би охопити значну

частку ринку навіть після скасування мит. Це мо�

же бути одна з існуючих марок авто після того, як

за рахунок інвестицій вдасться поліпшити її тех�

нічні характеристики, збільшити частку вітчиз�

няних компонентів, підвищити їх якість, автома�

тизувати окремі ділянки виробництва... Також це

можуть бути абсолютно нові моделі, що виробля�

тимуться на потужностях інших світових автови�

робників — за прикладом розвитку автопрому

Росії та Бразилії”,— резюмував Олексій Андрій�

ченко

У 2012 році в Україні було продано
імпортних автомобілів майже 

на 3,5 мільярда євро,
автомобільний імпорт досяг 90 %
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ТТРРКК  ККииїївв

6.00 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика

Профілактика на каналі
до 14.00

14.00 Прогулянки містом
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Таємниця

старого моста" 
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
17.30, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
19.30 Столиця
21.25 Служба порятунку
23.25 Небосхил
5.00 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.00 Православний календар
6.05 Т/с "Управа"
6.30, 23.00, 1.00 Пiдсумки
6.45, 7.05, 23.15, 1.10

Спорт
6.55 Ви питали
7.00, 8.00 Новини
7.15 Огляд преси
7.20 Гігабайт
7.25 Країна online
7.30 Гість студії
7.40 Ера бізнесу
7.45 Хочу все знати
8.15 Д/ф "А. Краско. 

Я залишаюся"
9.00 Підсумки тижня
9.40 Без цензури

10.05, 20.55 Офіційна
хроніка

10.20 Т/с "Маруся.
Повернення" 

12.35, 15.00, 18.20, 1.20,
2.15, 3.30 Новини

12.55, 15.30, 19.05, 21.25,
5.50 Діловий світ

13.05 Право на захист
13.25 Темний силует
13.35 Х/ф "Крах інженера

Гаріна", с. 1 
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.40 Життя за рівних умов
16.00 Х/ф "Головне –

конструктор" 
18.45 Світ спорту
18.55 Агро6news
19.25 Сільрада
19.45 Про життя
21.00, 5.25 Підсумки дня
21.35 Віра. Надія. Любов

22.30 Книга.ua
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.25 Кіно в деталях
0.25 Пiдсумки. Бізнес
0.40 Від першої особи

11++11

6.00 ТСН
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
7.25 М/ф "Бернард"
7.30 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Т/с "Прекрасне
століття.
Роксолана�2"  

12.10 Х/ф "Аватар"
15.40 Секретні матеріали

шоу6бізнесу
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана�2"  

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Вероніка�2"  
22.20 Гроші
23.30 ТСН
23.50 ТСН. Особливе
0.15 Секретні матеріали

шоу6бізнесу
1.15 Х/ф "Громозека"  
3.00 Х/ф "Поцілуй мене,

товариш"  
4.35 ТСН
4.50 Гроші

ІІННТТЕЕРР

5.35 М/ф "Шрек62"  
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Х/ф "Москва

сльозам не вірить"  
12.00 Новини
12.30 Слідство вели...
14.15 Судові справи
15.05 Сімейний суд
16.05 Чекай мене
17.45 Т/с "Свати�5"  
18.00 Новини
19.00 Т/с "Свати�5"  
20.00 Подробиці

20.30 Т/с "Виходжу тебе
шукати�2"

0.00 Т/с "Перевізник"  
1.45 Т/с "Точка вибуху"
4.40 Подробиці

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Дорожній
патруль�4"  

7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід"  

10.00 Т/с "Час для двох"  
13.50 Т/с "Слід"  
15.20 Щиросердне визнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід"  
18.00 Т/с "Нерівний

шлюб"  
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Вендета по�

російськи"  
21.50 Т/с "Слід"  
23.15 Х/ф "Бій без

правил"  
1.10 Щиросердне визнання 

Нічна профілактика

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

4.50, 6.00 Teen Time
4.55 Т/с "Ай�Карлі"  
6.05 Очевидець. Найбільш

шокуюче
6.45, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.50 Піраньї
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Вавілон н.е."  

11.00 Т/с "Вороніни"  
13.25, 14.30 Kids' Time
13.30 М/с "Качині історії"  
14.50 Т/с "Друзі"  
15.50 Т/с "Кадетство"
16.50 Т/с "Світлофор"  
18.00 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
20.00 Т/с "Вороніни"  
21.00 Ревізор62
23.00 Т/с "Щасливі разом"
0.00 Репортер
0.20 Т/с "Щоденники

вампіра�3"  
1.15 Т/с "Вероніка 

Марс�3"  
2.00 Т/с "Еврика"  
2.45 Служба розшуку дітей
2.50—4.45 Зона ночі

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок
6.30 Ділові факти
6.40 Т/с "Таксі"
7.05 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Х/ф "V Центурія"

11.40 Анекдоти по6українськи
11.55 Т/с "Убивча сила"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Убивча сила"
14.15 Т/с "Морські

дияволи�6"
16.40 Т/с "Убивча сила"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи�6"
21.50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.00 Свобода слова
1.15 Надзвичайні новини
2.10 Про6Zікаве.ua
3.20 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Цей дивовижний світ
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранковий еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 С. Юрський. У тілі

людини
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Чарівний світ комах
12.15 Цей дивовижний світ
14.00 Сталін в Царицині, або

Кривавий хаос
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Цей дивовижний світ
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Ціна успіху
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 У гостях у Д. Гордона
20.00 І ти, Брут?! Всесвітня

історія зрад
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 Катерина Васильева. 

З тіні у світло
перелітаючи

22.40 Земля – потужність
планети

23.40 Сльози Арктики
0.50 Х/ф "Ангел

пристрасті"  
2.15 Х/ф "Бажання

Ентоні"  
3.40 Цей дивовижний світ

4.02 Сльози Арктики
5.00 Ранковий еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 3.30 Київський
час

6.45, 7.45, 18.50, 23.40,
0.30, 3.20 Час спорту

6.50, 7.35, 23.45, 0.35,
2.35, 3.25, 4.15
Огляд преси

7.00–1.00 Час новин
(щогодини)

7.15, 8.10, 22.40, 23.20,
0.15, 2.30, 3.15
Бізнес6час

7.20 Автопілот6новини
7.40, 8.40 Трансмісія6новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
9.15, 13.10, 14.10 5

елемент
10.15 Велика політика
11.15 Час. Підсумки тижня
12.15 Новинометр
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.15 Драйв6новини
17.25 У кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.10 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час6тайм
22.15, 2.40 Податковий

щоденник
22.45 Хроніка дня
23.30, 0.25 Crime news
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою
5.00 Час новин

ННТТНН

6.00 Легенди кримінального
розшуку

7.00 Х/ф "Якщо ворог не
здається..."  

8.25 Агенти впливу
9.00 Х/ф "Марія з

Назарета", с. 1  
10.55 Т/с "Зрадник"
14.40 Т/с "Даішники"
18.30 Випадковий свідок
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Вулиці

розбитих 
ліхтарів�9"

21.30 Т/с "Криміналісти.
Мислити, як
злочинець"  

22.30 Т/с "C.S.I. Маямі�9"  
23.30 Свiдок
0.00 Х/ф "Заміна"  
2.00 Свiдок

2.30 Речовий доказ
3.50 Агенти впливу
4.45 Свiдок
5.15 Уроки тітоньки Сови
5.35 Правда життя

ССТТББ

6.00 Чужі помилки. Де мої
діти?

6.45 Все буде добре!
8.45 Неймовірна правда про

зірок
10.05 Зоряне життя. Зірки під

скальпелем
11.05 Зоряне життя. Зоряне

оголення
11.55 Один за всіх
13.50 "Зваженi та щасливi"
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Т/с "Мати�й�мачуха"  
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні63
23.35 Битва екстрасенсів
0.30 Т/с "Доктор Хаус"  
1.25 Т/с "Два капітани"  
3.50 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

4.00 Новини
4.05 Добрий ранок!
8.00 Новини
8.15 Добрий ранок!
8.30 Контрольна закупівля
9.00 Жити здорово!

10.00 Модний вирок
11.00 Новини
11.15 Час обідати!
11.55 Доброго здоров'ячка!
13.00 Інші новини
13.20 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Новини
14.20 Т/с "Торговий 

центр"
15.10 Поки ще не пізно
16.00 Я подаю на розлучення
17.00 Вечірні новини
17.40 Давай одружимося!
18.50 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Під

прикриттям"
22.35 Вечірній Ургант
23.10 Свобода і

справедливість
0.00 Нічні новини
0.15 Нехай говорять
1.10 Поки ще не пізно
2.00 Новини

2.05 Давай одружимося!
3.05 Т/с "Торговий центр"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Шукачі

10.00 Вісті
10.30 1000 дрібниць
11.15 Про найголовніше
12.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.00 Справа Х. Слідство

продовжується
15.00 Т/с "Таємниці

інституту
шляхетних дівчат"

16.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Вісті. Спорт
16.55 Чужі таємниці. Пори

року
17.40 Т/с "Зроблено в

СРСР"
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Прямий ефір
20.20 Т/с "Скліфосовський"
22.05 Т/с "Каменська"
23.05 Д/ф "ЧВС"
0.00 Т/с "В лісах і на

горах"
0.50 Дівчата
1.30 Вісті +
1.50 Х/ф "Крах інженера

Гаріна", с. 1
3.00 Вся Росія
3.15 Вісті.ru
3.30 Прямий ефір
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

Мухтара�2"
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.05 Російські сенсації
11.05 Ти не повіриш!
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.35 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
16.40 Т/с "Передчуття"
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні

18.30 Т/с "Прокурорська
перевірка"

19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Вчитель в

законі.
Повернення"

22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Братерство

десанта"
0.35 Т/с "Агент

особливого
призначення�2"

2.25 Т/с "Прокурорська
перевірка"

3.35 Говоримо і показуємо
4.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Лентяєво
7.30 М/с "Даша6дослідниця"  
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша6дослідниця"  
9.00 Т/с "Ранетки"  

10.00 Т/с "Всі жінки –
відьми"  

11.00 Т/с "Та, що говорить
з примарами"  

12.55 Лялечка
13.55 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
15.00 Одна за всіх
16.05 Т/с "Ранетки"  
17.20 Досвідос
18.20 Віталька
19.10 Бардак63
19.35 Богиня. Нова колекція
20.00 Т/с "Любить – не

любить"  
21.00 Віталька
22.20 У Тета в Інтернеті
23.00 Дурнєв + 1
23.25 "Мосгорсмех"
0.00 Т/с "Притулок"  
1.00 Твою маму!
1.25 Досвідос62
1.50 Бабуни і дідуни
2.15 Теорія зради
3.05 До світанку

КК11

7.00 М/ф
9.00 Х/ф "Прощена

неділя"
10.50 Х/ф "Джейн Ейр"
13.00 "Пороблено в Українi"
14.30 Звана вечеря
15.30 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Таємний кухар
20.00 Лямур Тужур

21.00 Розсміши коміка
21.50 Х/ф "Залізна

людина"  
0.00 Х/ф "Баболюб"  
1.40 Нічне життя

22++22

8.00 Ульотне відео по6
російськи

9.00 Х/ф "Танці з
вовками"  

14.00 Т/с "М.У.Р."  
18.00 День 906х. Малина

червона
20.00 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Божевільне відео по6

українськи
23.10 Т/с "Падаючі

небеса"  
1.10 Т/с "Опергрупа"  
2.50 Дорожні війни
3.35 Х/ф "Проект "Альфа" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС
6.00, 13.00, 3.40 М/ф
7.00, 16.30, 21.30 М/с "Оггі

і кукарачі"
7.30 М/с "Бджілка Майя в

3D"
8.00, 10.30 М/с "Дружба –

це диво"
8.30 М/с "Клуб Міккі6Міуса"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні6

Пуха"
9.20 М/с "Перехрестя в

джунглях"
9.45 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена і
Холлі"

11.30 М/с "Маленька
принцеса"

12.00 М/ф "Буратіно"
14.30 Єралаш
15.30 Т/с "Ханна

Монтана"
16.50 М/с "Дивовижний світ

Гамбола"
17.20 М/с "Обережно,

ведмеді!"
18.00 М/с "Фінеас і Ферб"
18.35 М/с "Рибологія"
19.00 М/с "Американський

дракон. Джейк Лонг"
19.30 М/с "Ліло і Стіч"
20.30 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

22.30 Знімала мама
23.30 Х/ф "Розповіді про

Кешку та його
друзів"

4
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ Л

ЕСІ УКРАЇНКИ
4 квітня (четвер) — 19.00 “Її шалені чоловіки”, 1 годи�

на 40 хвилин

4 квітня (четвер) — 20.00 “Янголятко, або Сексуальні

неврози наших батьків”, 1 година 50 хвилин

5 квітня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Вдаваний хво�

рий”, комедія, 2 години 35 хвилин

5 квітня (п’ятниця) — 20.00 Сцена “Під дахом”, “Спра�

ва Честі”, 1 година 5 хвилин

6 квітня (субота) — 12.00 Нова сцена, “Прощальне тан�

го”, трагікомедія, 2 години 30 хвилин

6 квітня (субота) — 18.00 Нова сцена, “Ігри на задньо�

му дворі”, 1 година 30 хвилин

6 квітня (субота) — 19.00 “У полоні пристрасті” (“Кам�

’яний володар”), драма, 1 година 25 хвилин

7 квітня (неділя) — 12.00 “Занадто щасливий батько”,

комедія, 2 години 30 хвилин

7 квітня (неділя) — 18.00 Нова сцена, “Останнє кохан�

ня”, мелодрама, 2 години 15 хвилин

7 квітня (неділя) — 19.00 “Дядечків сон”, трагікомедія,

2 години 30 хвилин

7 квітня (неділя) — 20.00 прем’єра, сцена “Під дахом”,

“Страждання юного Вертера”, драма, 1 година

8 квітня (понеділок) — 19.00 прем’єра “Любовне боже�

вілля”, музична вистава, 2 години 30 хвилин

9 квітня (вівторок) — 19.00 “Дивна місіс Севідж”, трагі�

комедія, 2 години 30 хвилин

9 квітня (вівторок) — 20.00 Сцена “Під дахом”, “Чорні

діви”, 1 година

10 квітня (середа) — 19.00 “Дерева помирають стоячи”,

2 години 35 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

4 квітня (четвер) — 19.00 Камерна сцена, “Morituri te

salutant” (“У нас все свято”), Василь Стефаник

5 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Грек Зорба”, театральний

роман, Нікос Казандзакіс

6 квітня (субота) — 12.00 “Бременські музиканти”, мю�

зикл, Геннадій Гладков, Василій Ліванов, Юрій Ентін

6 квітня (субота) — 19.00 “Перехресні стежки”, трагі�

фарс, за однойменною повістю Івана Франка

6 квітня (субота) — 19.00 Камерна сцена, “Момент ко�

хання”, інсценізація Тараса Жирка за творами Володи�

мира Винниченка, слідчий експеримент

7 квітня (неділя) — 12.00 “Шельменко�денщик”, коме�

дія, Григорій Квітка�Основ’яненко

7 квітня (неділя) — 19.00 “Швейк”, інсценізація 

М. Гринишина та А. Жолдака�Тобілевича за мотивами

роману “Пригоди бравого вояки Швейка” Я. Гашека

8 квітня (понеділок) — 18.00 “Життя і сцена”, ювілей�

ний вечір пам’яті Гната Юри з нагоди 125�річчя від дня

народження

9 квітня (вівторок) — 19.00 “Одруження”, Микола Го�

голь

9 квітня (вівторок) — 19.00 Камерна сцена, “Сон сміш�

ної людини”, інсценізація Петра Панчука за оповідан�

ням Ф. Достоєвського

10 квітня (середа) — 19.00 Камерна сцена ім. Сергія

Данченка, “Марія” (“Коли розлучаються двоє”), пам’яті

великої української актриси Марії Заньковецької

10 квітня (середа) — 19.00 “В неділю рано зілля копа�

ла...”, Ольга Кобилянська, інсценізація Неди Нежданої

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

4 квітня (четвер) — 19.00 “Сильвія”, лірична комедія, 

2 години

5 квітня (п’ятниця) — 19.00 “Найвище благо на світі...”,

3 години 15 хвилин

6 квітня (субота) — 15.00 Малий зал, прем’єра “Дзвінок

з минулого”

6 квітня (субота) — 19.00 “Корсиканка”, історичний

анекдот, 2 години 10 хвилин

7 квітня (неділя) — 15.00 Малий зал, “Ти, кого любить

душа моя...”, 2 години 10 хвилин

7 квітня (неділя) — 19.00 “Так закінчилось літо”, 2 го�

дини 10 хвилин

9 квітня (вівторок) — 19.00 “Брешемо чисту правду”, 

2 години 30 хвилин

10 квітня (середа) — 19.00 “Небезпечні зв’язки”, 3 години

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ

4 квітня (четвер) — 19.00 Театральна гостьова, прем’єра

“Очі дня”, мелодрама

5 квітня (п’ятниця) — 19.00 Театральна гостьова, “Льо�

вушка”, розповідь про єврейське щастя

6 квітня (субота) — 19.00 Театральна гостьова, “Ніч на

двох”, лірична комедія

7 квітня (неділя) — 19.00 Малий зал Палацу “Україна”,

“Минулого літа в Чулимську”, драма О. Вампілова

9 квітня (вівторок) — 19.00 Малий зал Палацу “Укра�

їна”, “La bonne Anna, або Як зберегти сім’ю”, комедія

10 квітня (середа) — 19.00 Театральна гостьова, 

прем’єра “Амнезія”, ліричний колаж

10 квітня (середа) — 19.00 Малий зал Палацу “Укра�

їна”, “Звідки беруться діти”, лірична комедія

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

5 квітня (п’ятниця) — 12.00 Велика сцена, “Пригоди

Тома Сойєра”, життєпис хлопчика

5 квітня (п’ятниця) — 19.00 Велика сцена, прем’єра

“Над прірвою”, фантазії тінейджера

6 квітня (субота) — 12.00 Велика сцена, прем’єра “Ко�

ролева фантазерів”

6 квітня (субота) — 19.00 Велика сцена, прем’єра

“Вишневий сад”, комедія

7 квітня (неділя) — 12.00 Велика сцена, Добрий Хор�

тон”, музична вистава

7 квітня (неділя) — 19.00 Мала сцена, “Людина та Віч�

ність”

“Транс”
Володар премії

“Ос ар” режисер
Денні Бойл (“На
олці”, “Мільйонер
із нетрів”, “127 о-
дин”, “Фран енш-
тейн”) представляє
трилер, де є й
е шн, і любовний
три тни .

Картина оповідає про ор анізатора а ціонів із продаж
предметів мистецтва Саймона (Джеймс Ма Евой, “Люди
І с: Перший лас”), я ий зв’язаний з римінальною бандою
(ватажо банди — Венсан Кассель, “Чорний лебідь”). Він
ви радає доро артин Гойї, одна після нанесеної
травми еть заб ває, ди її заховав. Бандити вдаються по
допомо до іпнотерапевта (Розаріо До сон, “Місто рі-
хів”), йо о сеанси стирають межі брехні та правди, реаль-
ності й фантазій, що призводить до несподівано о інця

“Реальність”

Коли в Неаполі,
рідном місті рибо-
тор овця Л чано,
відб вається ас-
тин реаліті-шо
“Вели ий брат”, на
прохання своїх ді-
тей він випробов є
свої сили та проходить перший т р! Одна потрібно ще до-
че атися дзвін а зі ст дії, я ий і підтвердить напевно, обра-
но тебе чи ні. Це очі вання й перетворює доброчесно о
ромадянина на одержим людин , для я ої бажання потра-
пити в телевізор вище за люблен справ й родин . Впев-
нений в том , що лише зраз ова поведін а в житті від риє
йом доро в світ телешо , Л чано вважає, що переб ває
під цілодобовим стеженням, тож пост пово зан рюється
вир паранойї. Реаліті-драма режисера Маттео Ґарроне от-
римала Гран-прі ж рі Каннсь о о інофестивалю 2012 ро ,
а сценарій фільм заснований на реальних подіях

“Мільйон для чайників”

У центрі сюже-
т — молоде по-
др жжя Елліс
(Дж но Темпл) і
Джон (Май л Ан-
арано), я і ледве
зводять інці з ін-
цями. Одно о ра-
з Елліс раде в
придорожній ан-

ти варній рамниці мідний чайни , я ий виявляється чарів-
ним: він виробляє роші, я що ом сь поряд заподіяли біль.
Від цьо о момент життя молодят починає різ о мінятися,
вони п ють величезний б дино , машин . Парі доводить-
ся ви ад вати б дь-я і способи, щоб тіль и отримати отів-
: хворобливі депіляції, виривання з бів без нар оз тощо.

Біль фізичний і д шевний зростає, Елліс і Джон починають
роз міти, що стали на слизь ий шлях...

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 4 — 10 квітня

4 – 10 квітня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
СІМЕЙКА КРУДСІВ ГОСТЯ

ПІЙМАЙ ШАХРАЙКУ, ЯКЩО ЗМОЖЕШ

СВІТ ЗАБУТТЯ ПАДІННЯ ОЛІМПУ

АНШЛАГ, КЛАСІК
РЕАЛЬНІСТЬ ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ

ХОРОШИЙ ЛІКАР РЕНУАР. ОСТАННЯ ЛЮБОВ

БІЛОСНІЖКА

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЧУДЕРНАЦЬКІ ФАНТАЗІЇ ЧАРЛІ СВОНА ІІІ

ІНШЕ ЖИТТЯ ЖІНКИ ТИ І Я

КОХАННЯ — ЦЕ ВСЕ, ЩО ТОБІ ТРЕБА

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

Інформаційний
спонсор

12. Внесення змін до Стат т ПАТ "Універма "У раїна" шляхом
ви ладення Стат т ПАТ "Універма "У раїна" новій реда ції. Затвер-
дження нової реда ції Стат т ПАТ "Універма "У раїна". Призначення
осіб, повноважених підписати нов реда цію Стат т ПАТ "Універма
"У раїна" від імені а ціонерів ПАТ "Універма "У раїна".

13. С ас вання положення про За альні Збори А ціонерів
ПАТ «Універма «У раїна».

14. С ас вання положення про На лядов Рад ПАТ «Універма
«У раїна».

15. С ас вання положення про Дире тора ПАТ «Універма
«У раїна».

16. С ас вання положення про Ревізійн Комісію ПАТ «Універма
«У раїна».

17. Затвердження положення про За альні Збори А ціонерів ПАТ
«Універма «У раїна». Призначення осіб, повноважених підписати
положення про За альні Збори А ціонерів ПАТ «Універма «У раїна».

18. Затвердження положення про На лядов Рад ПАТ «Універ-
ма «У раїна». Призначення осіб, повноважених підписати поло-
ження про На лядов Рад ПАТ «Універма «У раїна».

19. Затвердження положення про Правління ПАТ «Універма
«У раїна». Призначення осіб, повноважених підписати положен-
ня про Правління ПАТ «Універма «У раїна».

20. Затвердження положення про Ревізійн Комісію ПАТ «Уні-
верма «У раїна». Призначення осіб, повноважених підписати
положення про Ревізійн Комісію ПАТ «Універма «У раїна».

21. Лі відація одноосібно о ви онавчо о ор ан ПАТ «Універма
«У раїна» і творення оле іально о ви онавчо о ор ан — Прав-
ління ПАТ «Універма «У раїна».

22. Прийняття рішення щодо повноважень Правління ПАТ «Уні-
верма «У раїна» виріш вати питання, пов'язані з ерівництвом
поточною діяльністю ПАТ «Універма «У раїна».

23. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних
правочинів.

Зазначені вище доповнення до поряд денно о внесено на ви-
мо а ціонера Товариства, я ом належить більше 10 (десяти) %
а цій Товариства.

Довід и за телефоном +380(44) 496-16-00.
На лядова Рада ПАТ «Універма «У раїна»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Універма «У раїна»

(ідентифі аційний од 01564897, місцезнаходження: 01135, м. Київ, площа Перемо и, б дино 3),
надалі — ПАТ «Універма «У раїна» або «Товариство».

На лядова Рада Товариства повідомляє про доповнення поряд денно о за альних зборів а ціонерів
ПАТ «Універма «У раїна», я і с ли аються на 15 вітня 2013 ро о 10.10, оп блі овано о в азеті «Бюлетень.
Цінні папери У раїни» № 49 (3599) від 15 березня 2013 ро , наст пними питаннями:
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Спортивні новини

Спортивне життя. У Києві з’явиться 
Алея олімпійської слави

У столиці між стадіоном “Динамо” та Маріїнським парком буде обладна�

но Алею олімпійської слави, відкриття якої заплановано 24 — 25 травня, ін�

формує офіційний сайт НОК України. Саме в ці дні відзначатимуть 100�річ�

чя створення Київського олімпійського комітету і проведення в нашому

місті І Російської олімпіади. Ініціаторами створення Алеї виступили Націо�

нальний олімпійський комітет України та столична держадміністрація.

Днями з цього приводу відбулася виїзна нарада під головуванням президен�

та НОК України Сергія Бубки та заступника голови КМДА Віктора Коржа.

На Алеї заплановано розміщення стели українських призерів та чемпіонів

Олімпійських ігор, пам’ятний знак створення Міжнародного Олімпійсько�

го Комітету та одного із його засновників — нашого співвітчизника Олек�

сія Бутовського. Одним з перших тут з’явиться пам’ятник семиразовому

олімпійському чемпіону зі спортивної гімнастики Борису Шахліну. А пізні�

ше на Алеї знайдуть своє місце пам’ятники й іншим видатним постатям су�

часного олімпізму, зокрема колишньому президенту МОК Хуану Антоніо

Самаранчу. “Країна має знати своїх героїв, і на їхньому прикладі ми повин�

ні виховувати здорову націю,— зазначив Сергій Бубка.— Україна має бага�

ті спортивні традиції, з якими, завдяки вдалому розташуванню Алеї — в

центрі міста, зможе ознайомитися кожен охочий. Ми вдячні міській владі,

зокрема Олександру Попову, за підтримку олімпійського руху й допомогу в

реалізації цього проекту”

Дзюдо. Українські дзюдоїсти здобули повний
комплект нагород на турнірі в Туреччині

У Самсуні (Туреччина) завершився етап Гран�прі з дзюдо. Українці заво�

ювали повний комплект нагород — одне золото, одне срібло та одну брон�

зу. Чемпіон світу та Європи у ваговій категорії до 60 кг Георгій Зантарая пе�

реміг у новій для себе вазі — до 66 кг. У вирішальній сутичці він здолав ізра�

їльтянина Голана Поллака, отримавши дві оцінки “юко”. Срібним призе�

ром став Віталій Дудчик (до 81 кг), а бронза в активі Дмитра Лучина (до 100

кг). За підсумками Гран�прі в загальнокомандному заліку збірна України

посіла четверте місце (1�1�1�2�2), пропустивши вперед Німеччину (1�4�1�1�

1), Францію (2�0�4�2�4) і Росію (4�1�6�5�5)

Художня гімнастика. Національна збірна 
виступить на ІІ етапі Кубка світу

З 4 по 7 квітня цього року в Лісабоні (Португалія) пройде ІІ етап Кубка

світу з художньої гімнастики. У змаганнях візьмуть участь 37 спортсменок

із 23 країн, які боротимуться в індивідуальній програмі. Також на турнірі

виступатимуть 13 команд у групових вправах. До складу збірної України

увійдуть Ганна Різатдінова, Аліна Максименко, Елеонора Романова, Євге�

нія Гомон, Олена Дмитраш, Світлана Прокопова, Валерія Гудим, Олексан�

дра Гридасова та Олександра Асланян. Додамо, що І етап Кубка світу, який

пройшов в Естонії, виграла наша гімнастка Ганна Різатдінова

Температура +4°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +8°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +9°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 93 %

Прогноз погоди на 4 квітня 2013 року

ОВНИ, я що переживаєте за майб тнє щастя, прибор айте ам-
біції і постарайтеся на хвилі омпроміс перетворити вчорашніх
недр ів на др зів. Ні з им не воюйте, спрямов йте олосальний
енер опотенціал д ховне р сло, миріться, працюйте, займайтеся
спільними справами на др желюбній ноті.
Для ТЕЛЬЦІВ зміцнення професійної реп тації та ар’єрно о

зростання є оловною темою дня. Асортимент варіантів широ ий,
насамперед вам знадобляться освіта, майстерність і досвід — без
цьо о б де майже нереально завоювати місце під сонцем. Плюс
підтрим а др зів, родичів та ріплення приятельсь их взаємин з
шефом — і все піде ч дово.
БЛИЗНЯТА, ви маєте ідних партнерів (шлюбних, ділових), ви-

со ий рейтин поп лярності соці мі, на авторитетних впливових
др зів теж щастить, саме через них Творець посилає дач , тож
б дь-я і протиріччя в цей час виріш ватим ться на ваш ористь
або на ористь то о співтовариства, до я о о в даний момент на-
лежите (професійно о чи приятельсь о о).
РАКИ, е стрим — ваш вірний др , не бійтеся ритично о пово-

рот обставин — можливо, саме завдя и йом отримаєте шанс на-
близитися до своєї мрії, реаліз вати давні наміри, знайти помічни-
ів та соратни ів по д х . Головне — втілити фахові зад ми. Коли
щось не до вподоби, не біда, орієнт йтеся на щаслив ар’єрн
зорю, нині вона ваш наві атор!
ЛЕВИ, до обід слід приділити основн ва поліпшенню здо-

ров’я. Попол дні остері айтеся спо си перевтілитися в самоза о-
хано о нарциса, то ріх ордині, що зіб’є з правильно о шлях .
Ладьте з людьми, ріплюйте ділові та шлюбні стос н и на тлі
спільних інтересів. Від цьо о безпосередньо залежатиме ваша
ар’єра, реп тація, стабільність подр жньо о життя.
ДІВИ, останнім часом ви проходите процес психоло ічної транс-

формації, сти аючись із сит аціями та речами, я их дов о ни али
чи боялись, сьо одні поталанить ви оренити заячий д х, стати смі-
ливими та впевненими в собі, саме завдя и професійній діяльно-
сті, оле ам по роботі. Я фахівець, на сл жбі матимете змо про-
демонстр вати свій ні альний хист винахідни а, раціоналізатора,
заробивши ар’єрні бон си на майб тнє.
ТЕРЕЗИ, до обід займайтеся осподарсь ими лопотами, ро-

біть ревізію та працюйте над доп щеними раніше помил ами, а
потім... пест йте себе любих (і завтра теж), веселіться, розважай-
теся, охайтеся, чаша насолод заче алась на вас, тож випийте її до
дна з тими, хто а тивно допома ає, розділяє інтереси, проявляє
любов та симпатію.
Темпераментні СКОРПІОНИ асоціюватим ться з емоційним

тайф ном, демонстр ючи свою олосальн природн енер ію.
Втім, щоб не вийти за рам и осмічно о припис , потрібна надій-
ність, холодно ровність, витрим а, професіоналізм, послідовність
реалізації намірів, хороше відч ття час , тоді за лад а основ я о-
ось ори інально о або таємно о прое т пройде блис че.
СТРІЛЬЦІ, я що професійні соратни и, др зі, близь і та рідні

розділяють ваші по ляди, ідеї — це ч дово! Гармонійні осмічні
ритми (попол дні та завтра) сприятим ть інтенсивном спіл ван-
ню з яс равими, ори інальними особами, я і мислять неординар-
но і про ресивно.
КОЗОРОГИ, я що ви одержимі нестандартними апетитами, то

на бла о. Робіть те, що хочеться, задовольняйте свої примхи та
найфантастичніші бажання (після обід та завтра). Не е ономте на
опій ах, тр сіть аманцем, робіть заплановані по п и, обдаро-
в йте тих, хто цьо о засл жив, ваша щедрість йде від серця, а це
ч дово, не збіднієте!
ВОДОЛІЇ, сфера онта тів під бла ословенними Небесами, я о-

мо а більше р хайтеся, спіл йтеся з людьми, обмінюйтеся інфор-
мацією, досвідом, але до обід сидіть тихо. Можете бі ти попере-
д паровоза, вам с дилося випереджати події, відч ваючи олос
майб тньо о. Спішіть заре оменд вати себе я неперевершений
професіонал, що відмінно володіє основами своєї справи і в той
же час здібний до про ресивно о мислення, освоєння інноваційних
техноло ій, ори інально о по ляд на традиційні речі.
РИБИ, події в др ій половині дня та завтра запро рамовані ар-

мічно, розслабтеся і віддайтеся плин обставин, все відб вати-
меться я по велінню аз ово о чарівни а з приємними сюрприза-
ми. Головне — не с рмити дов ола, плоди щастя визріють в рай-
сь ій тиші подалі від заздрісних очей. Нині “хоч ” освячено Небе-
сами, а ось я “домовитися” із впертими “можливостями” — зале-
жатиме саме від вашої м дрості та інт їції

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  4  К В І Т Н Я

ранок день вечір

"Будівельник"
поступився на виїзді 
У Суперлізі відбувся останній матч регулярного чемпіонату
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо ре лярний чемпіонат
С перлізі завершився протистоян-
ням між “Донець ом” та столичним
“Б дівельни ом”. Попри те, що ре-
з льтат цьо о матч жодним чином
не мі вплин ти на т рнірне станови-
ще оманд, обидва оле тиви ви-
йшли на пар ет найсильніших
с ладах. У напр женій боротьбі пе-
ремо а вибороли бас етболісти “До-
нець а”. Блис ча ра захисни а
Кертіса Мілледжа, я ий допомі сво-
єм л б 21 набраним оч ом, до-
зволила осподарям завершити матч
з рах н ом 80:69.

У Донецьку відбулося принципове протисто�

яння між місцевим клубом та київським “Буді�

вельником”. Багато хто з фахівців сумнівався що�

до видовищності цього матчу, адже ще задовго до

завершення регулярного чемпіонату було визна�

чено як тріумфаторів, так і аутсайдерів першості.

Однак стартовий склад обох колективів засвід�

чив, що команди налаштовані досить серйозно і

жодна з них не буде грати “у півсили”.

Перші очки у матчі набрали господарі майдан�

чика. За донеччан відзначився колишній гравець

НБА Кирило Фесенко. Зі стартових секунд зустрі�

чі головними постачальниками очок для своїх ко�

манд були центровий “Донецька” та його візаві зі

столичного клубу Михайло Анісімов. Коротка

своєрідна дуель завершилася перемогою гостей з

рахунком 9:4. Такий перебіг подій зовсім не влаш�

товував господарів і вони спробували прискорити

темп гри. “Донецьк” взявся відіграватися за допо�

могою швидких атак, які вміло розпочинав Кертіс

Мілледж. Це одразу дало гарний результат, і до ек�

ватора першої десятихвилинки місцеві баскетбо�

лісти вже зуміли вийти вперед — 10:9. Здобувши

перевагу, гравці “Донецька” збавили оберти; на�

далі команди йшли рівно, тримаючи один одного

на безпечній відстані,  тому до кінця чверті раху�

нок у матчі був 21:18 на їх користь.

Після поновлення гри господарі майданчика

спробували збільшити відставання супротивни�

ків. Як і в попередній чверті головним “натхнен�

ником” атак “Донецька” став Кертіс Мілледж.

Два точних влучання американця змусили на�

ставника “Будівельника” Айнарса Багатскіса

взяти тайм�аут. Однак це не допомогло його під�

опічним, і вони продовжили своє падіння. До

кінця третьої хвилини чверті гандикап “тигрів”

вже становив 7 очок, а головний голеадор сто�

личної команди Лео Лайонс традиційно не міг

віднайти свою гру. Однак у середині другої деся�

тихвилинки донеччани здійснили цілу серію не�

вимушених фолів і таким чином “допомогли”

гостям не лише відіграти відставання, а й вийти

уперед — 39:44.

На старті третьої чверті команди обмінялися

результативними атаками. І на цьому набраний

темп різко впав. Надалі гра втратила високі швид�

кості, а на паркеті розгорнулася позиційна бо�

ротьба з великою кількістю порушень правил. Че�

рез це донеччанам вдалося ненадовго наблизи�

тись до суперника, однак кияни за хвилину до

кінця чверті зуміли відновити перевагу у 7 очок. В

останній атаці Кертіс Мілледж здійснив видо�

вищний кидок, що дозволило його команді май�

же впритул наблизитись до “Будівельника”.

У заключній чверті якість баскетболу стала не�

впинно зростати, гравці почали боротися навіть

за безнадійні відскоки. І хоча майже дві хвилини

суперники відіграли без набраних очок, надалі на

паркеті розгорнулося справжнє баскетбольне ви�

довище. За 6 хвилин до кінця матчу табло свідчи�

ло про цілковитий паритет між командами —

61:61. І з цього моменту команди почали діяти на

максимумі своїх сил. У боротьбу за результат

вступила публіка і в непоступливій боротьбі силь�

нішими виявилися гравці “Донецька”. Головним

“винуватцем” своєрідного ривка господарів став

захисник Кертіс Мілледж, який, піймавши ку�

раж, почав самотужки підтягувати свою команду.

На жаль, для усіх прихильників “Будівельника” у

столичної команди не знайшлося відповіді на ак�

тивні дії з боку американця. За дві хвилини до

закінчення матчу “Донецьк” був попереду —

74:65, тож поєдинок завершився перемогою гос�

подарів — 80:69
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Цей день в історії 4 квітня

1785 — ан лійсь ий винахід-
ни Едм нт Картрайт отримав
патент на механічний т аць ий
верстат із ножним приводом
1838 — Тараса Шевчен а, зав-

дя и старанням х дожни а Карла
Брюллова, поета Василя Ж ов-
сь о о та ін., ви плено із ріпац-
тва
1838 — азом російсь о о

сенат Ялті б ло надано стат с
міста. Лише за рі до цьо о Ялта
стала містеч ом, я ом на той
час наліч валося 30 дворів і 130
жителів
1913 — засновано Київсь
онсерваторію (нині – Національ-
на м зична а адемія У раїни ім.
П.І. Чай овсь о о)
1972 — Ялті від рилася

перша в У раїні сейсмометрична
станція

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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