
У Києві створять клініки 
інтенсивного лікування
Реформування медичної галузі у двох пілотних районах пройшло на відмінно

Каштани "Бріотті" на Хрещатику
зацвітуть до Дня Києва
Перших п’ять саджанців особисто посадили голова КМДА Олександр Попов 
та секретар Київради Галина Герега

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У місті триває двомісячни з
бла о строю. Та , цими вихід-
ними Київ че ає масштабне
прибирання. О рім наведення
поряд й обла ородження те-
риторій, столичних пар ах,
с верах та на в лицях виса-
дять дерева. Озеленювати
столицю розпочали з цен-
тральної в лиці Києва. Учора
ерівництво міста разом з
ж рналістами та небайд жими
иянами висадили на Хреща-
ти перші м’ясочервоні аш-
тани сорт “Бріотті”.

Перші саджанці каштанової алеї на

Хрещатику посадили голова КМДА Олек�

сандр Попов та заступник міського голо�

ви — секретар Київради Галина Герега.

Висадивши дерева, Олександр Попов

відзначив, що каштани — це одна з го�

ловних візитівок Києва. “Символічно,

що саме з каштанів на Хрещатику ми

розпочинаємо нашу загальноміську то�

локу, до якої запрошуємо долучитися

всіх киян. Спільними зусиллями влади,

мешканців міста, комунальних служб та

приватних компаній ми прагнемо навес�

ти лад у нашому спільному домі. Тільки

разом ми повернемо Києву славу зеленої

столиці”,— наголосив Олександр По�

пов.

У перший посадковий день на цен�

тральній вулиці міста висадили 70 моло�

дих дерев, всього ж до кінця місяця вули�

цю прикрасять близько 300 каштанів

сорту “Бріотті”, 115 з яких — подарунок

компанії UDP. Зауважимо, закупка по�

садкового матеріалу, перевезення та роз�

митнення обійшлися благодійникам

майже в мільйон гривень.

“Як соціально відповідальна компанія

ми стурбовані станом екологічного сере�

довища міста, у якому працюємо, і тому

вже не перший рік опікуємося зеленими

насадженнями Києва,— відзначив “Хре�

щатику” генеральний директор компанії

UDP Валерій Кодецький.— Зараз ми ре�

алізуємо важливу місію для міста — збе�

реження історичного образу центральної

частини столиці та його невід’ємного

символу — каштанів”.

Нагадаємо, придбані для міста кашта�

ни — вже зрілі дерева 3,5—4,5 м у висоту.

Вони уже квітли, й цілком ймовірно, що

до Дня міста своїм цвітом прикрасять

центральну вулицю Києва.

Для посадки на Хрещатику були ви�

брані саме такі дерева, адже це — пред�

ставники найвитривалішого сорту каш�

танів у світі. Вони не бояться молі та

стійкі до захворювань. До того ж цей сорт

каштанів уже росте на одній із столичних

вулиць. Дерева вже добре прижилися й

цієї весни цвістимуть.

Щоб захистити щойно висаджені на

Хрещатику дерева від можливих ура�

жень, при їх посадці зеленбудівці вико�

ристовували спеціальну технологію.

“Кожну лунку наші працівники оброб�

ляли спеціальним антисептичним розчи�

ном, влаштовували дренажні подушки, а

до ґрунту додавали спеціальні органічно�

мінеральні суміші”,— розповів “Хреща�

тику” генеральний директор КО “Київ�

зеленбуд” Михайло Царенко.

За його словами, збереженню цих каш�

танів буде приділено пильну увагу. Наразі

уже збільшено штат працівників, які до�

глядатимуть дерева. Також, щоб убезпечи�

ти символ Києва від хімічних отруєнь, Ки�

їврада готується прийняти мораторій на

застосування солі на Хрещатику.

“Для того, щоб кияни та гості міста ма�

ли можливість ще довгі роки насолоджу�

ватися травневим цвітом київських каш�

танів, на пленарне засідання Київради,

призначене на 17 квітня, винесено про�

ект рішення про мораторій на застосу�

вання у зимовий період соляної суміші

на Хрещатику”,— зазначила секретар

Київради Галина Герега.

Вона зауважила, що висадження дерев

на початку весни вже стало для міської

влади доброю традицією, адже саме у ці

дні минулого року проходила загально�

міська толока, до якої долучилися тисячі

киян.

Додамо, 13 квітня міська влада запро�

шує киян, підприємців, членів громад�

ських організацій та представників полі�

тичних партій приєднатися до другої ки�

ївської толоки

Олександр ЯКУБЕНКО:
Президентські кадри сформують
"Нову еліту нації" 
В У раїні триває добір андидатів до Президент-
сь о о адрово о резерв
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Підприємства столиці мають намір створити іннова-
ційний фонд
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Голубченко доручив терміново 
перевірити стан решіток 
зливоприймачів
У столиці терміново перевірять технічний стан ре-

шіто зливоприймачів, розташованих на автошля-
хах Києва. Та е дор чення дав в. о. першо о за-
ст пни а олови КМДА Анатолій Гол бчен о.
Та , дорожні сл жби міста обстежать зливоприй-

мачі з метою виявлення пош оджених решіто , аби
попередити можливі не ативні наслід и, спричинені
незадовільним технічним станом зливових прийма-
чів.
За дор ченням в. о. першо о заст пни а олови

КМДА пош оджені чав нні решіт и замінять на нові,
ви отовлені із с часних матеріалів.
Першочер ово це зроблять на найбільш заванта-

жених автошляхах Києва з інтенсивним р хом.
На адаємо, вчора на в л. Михайла Гр шевсь о-
о внаслідо наїзд транспортно о засоб на по-
ш оджен решіт зливоприймача провалилося
олесо автомобіля. На щастя, ніхто не постраж-
дав

“Київавтодор” закупить 
снігоприбиральну техніку
Машини на с м 100 млн рн б д ть придбані на
мовах лізин 2013 році. Про це вчора на прес-
онференції в КМДА заявив ендире тор КК “Ки-
ївавтодор” Петро Бере овий. “Рішення щодо до-
звол на півлю на та их мовах б ло надане Ки-
їврадою ще в мин лом році. Наразі ми вже сфор-
м вали списо техні и, я а підприємств потрібна
першочер ово. Зараз до мент проходить транс-
портн омісію Київради та з одом б де винесе-
ний на роз ляд деп татів”,— повідомив пан Бере-
овий.
Він зазначив: цьо орічна аномальна зима проде-

монстр вала, що столиці не вистачає сні оприби-
ральної техні и. “У ожном районі на доро ах пра-
цює 15—20 автомобілів, це д же мало. За нормати-
вами, лише сні оочищ вачів нас повинно б ти 445
одиниць на все місто, нас їх 98, з них половина
вже працює понад 10 ро ів”,— розповів “Хрещати-
” Петро Бере овий.
За йо о словами, за півля нової техні и не змі-

нить сит ації в цілом , одна част ово по ращить
справи

У парку “Київська Русь” відкриють
“Казкову скриньку”
На вихідних, 13–14 вітня, пар “Київсь а Р сь”

запрош є родинн подорож до аз и. Для а тив-
но о відпочин всієї сім’ї т т під от вали розва-
жальн про рам “Каз ова с ринь а”.
На в лич ах Древньо о Києва відвід вачі з стрі-

н ть міфічних персонажів, я і розважатим ть сво-
їми жартами й за ад ами. З ними можна б де по-
зма атись боях на міш ах, перетя ванні анат ,
середньовічній естафеті, по рати різноманітні ве-
селі і ри.
Найбільш видовищною подією в с бот , 13 віт-

ня, стан ть поєдин и й р пові бої лицарів рам-
ах Міжнародно о т рнір з історично о фехт -
вання “Витязь Київсь о о Дитинця”. На чесний
бій ви ли али одна одн оманди “АКРА” (Хар ів-
С ми, др ий с лад) та “Золота шпора” (Жито-
мир).
А ще пар можна б де влашт вати родинний

т рнір зі стрільби з л а, по ататися на няжих о-
нях або ж перевтілитись середньовічних ородян,
одя н вши яс равий одя тієї епохи.
На адаємо, пар “Київсь а Р сь” розташований

с. Копачів Об хівсь о о район Київсь ої області.
До ньо о можна дістатися маршр т ами від станції
метро “Вид бичі” або власним транспортом.
Ціна вхідно о вит а 13 вітня — 60 рн, 14 віт-

ня — 50 рн, для пенсіонерів діють зниж и, ш олярі
відвід ють пар без оштовно

Спілкування з пацієнтами та лікарями Дніпровського

та Дарницького районів показало, що більшість з них

задоволена реформуванням медичної галузі. Адже за

останній рік надання медичної допомоги у столиці під�

нялося на якісно новий рівень. “Учора зранку ми орга�

нізували виїзд в амбулаторії сімейної медицини цих

двох районів. Спільно з депутатами Київради та журна�

лістами порозмовляли з медперсоналом та відвідувача�

ми. Лікарі задоволені збільшенням заробітної плати,

комфортними умовами праці, новим обладнанням. Па�

цієнти, у свою чергу, радіють доступності медичних ус�

танов, які знаходяться тепер поряд з їхніми домівка�

ми”,— розповів “Хрещатику” директор Департаменту

охорони здоров’я Віталій Мохорєв.

Та це ще не всі плюси медичної реформи. “У Києві

розділено швидку і невідкладну медичну допомоги.

Психіатричну допомогу було виділено в окрему службу.

Заплановано надання спеціалізованої наркологічної до�

помоги, якої потребують багато пацієнтів. Окрім того, у

місті працює система спеціалізованих кабінетів, де ам�

булаторно можна отримати допомогу в офтальмолога,

отоларинголога, стоматолога”,— зазначив головний лі�

кар Київської міської станції швидкої медичної допо�

моги Анатолій Вершигора.

Також у цьому році у Києві заплановано створення лі�

карень інтенсивного лікування. “Це буде п’ять закладів

для дорослого населення та два — для дітей. Завдання

на цей рік — реалізувати перший етап цього проекту,

тобто відкрити сучасні приймальні відділення на базі лі�

карні № 12, Олександрівської лікарні та Лікарні швид�

кої медичної допомоги”,— зауважив Віталій Мохорєв.

Медична реформа сприяла оновленню парку карет

швидкої допомоги. Нагадаємо, що минулого року було

закуплено близько 70 “швидких”. “Усі нові автомобілі

обладнані GPS�навігацією, а кожна бригада володіє ко�

мунікатором для зв’язку із диспетчером. І коли приїха�

ли наші колеги із Західної Європи та оглянули комплек�

тацію машин — жодних питань не виникло. Тобто всі

нові машини відповідають європейському стандар�

ту”,— прокоментував Анатолій Вершигора.

Він також додав, що великим здобутком медичної ре�

форми у місті є створення єдиної оперативно�диспетчер�

ської служби. Сучасна схема роботи підвищує швидкість

та якість опрацювання викликів, а також забезпечує

ефективну взаємодію “швидких” із закладами охорони

здоров’я та аварійно�рятувальними службами міста.

“Другим етапом реалізації цього проекту ми плануємо

підключити до цієї системи районні відділення невід�

кладної допомоги. А згодом — і приймальні відділення лі�

карень для ще оперативнішого інформування медичних

закладів про надходження пацієнтів”,— підсумував пан

Вершигора
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Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Столиця входить в а тивне поширення медичної реформи по всьом міст . Зо рема
вчора приміщенні КМДА відб лося об оворення особливостей впровадження ре-
форми двох пілотних районах — Дніпровсь ом та Дарниць ом . Вже найближчим
часом сі позитивні напрацювання б д ть поширені і в інших восьми районах міста.
О рім то о, ва меди ів б де зосереджено і на ос часненні вторинної лан и медич-
ної допомо и.
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ЗВЕРНЕННЯ
до засобів масової інформації від Київської
міської профспілки працівників 
житлово#комунального господарства та сфери
послуг щодо висвітлення об’єктивності роботи
ЖКГ під час надзвичайної ситуації в місті 
в березні#квітні 2013 року
Аналіз ючи др овані інформаційні матеріали иївсь их азет, відео-

роли ів теле аналів щодо надзвичайної сит ації, я а створилась міс-
ті 22-23 березня зв’яз із ре ордною добовою іль істю сні ових
опадів за останнє сторіччя, працівни и житлово- ом нально о оспо-
дарства, я і є членами ал зевої профспіл и, висловлюють своє об -
рення і образ з привод ви ористання ЗМІ тіль и не ативних фа тів,
сенсаційних по азів відзнятих теле аналами адрів стосовно недіє-
здатності на дея ий час міста, незадовільно о ви онання своїх ф н -
цій ерівни ами та рядовими робітни ами підприємств ЖКГ.
Невже ЗМІ заб ли чи нехт ють своїм призначенням щодо об’є тив-

но о висвітлення позитивних при ладів важ ої, непрестижної, але не-
обхідної для міста праці людей, я і в неймовірних мовах зробили все
від них залежне, щоб ре ордні стро и відновити життєдіяльність міс-
та, подолавши ба атотонні сні ові замети та за роз повені. І це б ло
зроблено завдя и їхньом висо ом професіоналізм , свідомості, пат-
ріотизм та ент зіазм .
Тисячі працівни ів ЖКГ працювали вдень і вночі, на межі своїх фізич-

них можливостей, не рах ючись зі своїм здоров’ям, особистим часом,
без вимо щодо додат ових матеріальних заохочень.
Невже ЗМІ, рім імен та прізвищ політи ів, я і не мож ть навести

лад навіть своїй діяльності і при цьом рити ють робот людей ре-
альної праці, не ці авлять імена та прізвища двірни ів, по рівельни ів,
шляхови ів, водо анальців, озеленювачів, водіїв еле тротранспорт ,
водолазів “Плесо”, чиїми р ами місто б ло очищене від сні ових за-
метів та подолана за роза повені.
Працівни и підприємств ЖКГ, на жаль, не мають ідної мотивації до

праці, але їм притаманне поч ття висо ої відповідальності за дор че-
н справ по забезпеченню життєдіяльності міста, вони працюють з
людьми, для людей та з любов’ю до сво о рідно о міста.
Саме це і стало запор ою їхніх позитивних рез льтатів боротьбі з

природним стихійним лихом і йо о наслід ами.
Профспіл ові омітети підприємств важ і дні не оди а тивно спри-

яли цілодобовій роботі своїх працівни ів ор анізацією арячо о харч -
вання, обі рів , відпочин , забезпеченням спецодя , онтролем за
оплатою над рочної роботи та охороною праці.
Саме висвітлення та их фа тів і можливої подя и че али ом наль-

ни и за подолання стихійно о лиха в стислий термін з бо ЗМІ.
Наразі ращі працівни и ЖКГ відзначені на рівні підприємств та

профспіл и ал зі. Анало ічні заходи от ються і на рівні КМДА.
За дорученням президії галузевої профспілки 

голова Т. О. Костюк

Цифра дня

1 540 700 000 
доларів США становив обсяг імпорту товарів у зовнішній торгівлі
української столиці за січень 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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У Києві можуть з’явитися інтелектуальні ліфти
Днями Хар ові відб лася презентація інтеле т альних ліфтів місцево-
о виробництва. Я повідомив вчора на прес- онференції Києві міністр
ре іонально о розвит , б дівництва та житлово- ом нально о осподар-
ства Геннадій Темни , фахівці підрах вали, що на їхній за півлі і встанов-
ленні можна зе ономити до 40 % оштів. Том , за йо о словами, Мініс-
терство план є підтримати вісім вітчизняних виробни ів ліфтів, а разом з
тим і здешевити процес модернізації “підйомно о осподарства”. Ліфт —
новин а техні и — має ноп ви ли , що не з орає. У системі обсл о-
в вання запро рамовано ви ли ліфта лієнтом навіть з мобільно о теле-
фон при підході до шахти. Я повідомив “Хрещати ” Геннадій Темни ,
інші хар івсь і ліфти вже працюють Києві і переб вають на постійном
сервісном обсл ов ванні виробни ів. Від інтеле т альних ліфтів, на
д м міністра, Київ та ож не відмовиться. На адаємо, замін в столиці
ліфтів, що знаходяться в е спл атації більше 25 ро ів, ініціював олова
КМДА Оле сандр Попов, і роботи почали ви он вати восени 2011 ро .
Зо рема місь адміністрацією б ла розроблена адресна про рама модер-
нізації і апітально о ремонт 8 тисяч ліфтів на період до 2014 ро . “У
2011 році ми почали реалізацію цієї про рами, ос іль и вели а іль ість
ліфтів вийшла з лад або вима ає заміни через зношеність. Це питання
на поряд денном стоїть я першочер ове. Для то о, щоб провести за-
мін оперативно,— с азав Оле сандр Попов,— ми звернемося до вітчиз-
няних виробни ів з проханням надати відповідн допомо на мовах лі-
зин (дов остро ової оренди з правом ви п , — ред.)”. За статисти ою
Мінре іонб д , 2012 році в Києві заплановано модерніз вати 100 ліфтів,
на сьо одні відреставровано 54 (станом на 01.01.2013). Повністю заміни-
ти план ється 410 підйомни ів, наразі вже замінили 175

Цього року в столиці побудують 
95 спортмайданчиків
Я повідомив заст пни олови КМДА Ві тор Корж, б дівництво 95-ти
ніверсальних, омпле сних і ф тбольних спортивних майданчи ів пе-
редбачено протя ом 2013 ро в 10-ти районах столиці. Всі вони б д ть
оснащені шт чним по риттям, о орожею і відповідним освітленням. “За-
раз столиці йде масштабна робота — інвентаризація спортивних май-
данчи ів. Це д же важливий процес, рез льтатом я о о стане ефе тив-
ний розподіл необхідних рес рсів і встановлення нових, необхідних сьо-
одні спортивних майданчи ів. Я пере онаний, що я існа спортивна ін-
фрастр т ра, я а б де наближена до жителів Києва, неодмінно спри-
ятиме поширенню масово о спорт серед иян”,— зазначив пан Корж

В Олександрівській лікарні відбудеться “День
здоров’я”
У с бот , 20 вітня, в Оле сандрівсь ій лінічній лі арні Києва (в л. Шов-
овична 39/1, орп с№ 4 ( онс льтативна полі ліні а) з 9.00 до 15.00 від-
б деться бла одійна а ція “День здоров’я”. Про це “Хрещати ” повідо-
мили медза ладі. У цей день можна б де потрапити на онс льтативний
прийом до висо о валіфі ованих фахівців: завід ючих та співробітни ів
афедр, завід ючих відділень та лі арів з вищою валіфі ацією: ардіоло-
ів, ревматоло ів, невроло ів, дермато-венероло ів, нефроло ів, астро-
ентероло ів, терапевтів, ендо риноло ів, хір р ів, с динних хір р ів, ней-
рохір р ів, ЛОР, офтальмоло ів, іне оло ів, роло ів. Та ож разі вияв-
лення серйозних захворювань відвід вачі матим ть можливість проходи-
ти подальше лі вання відділеннях Оле сандрівсь ої лі арні. Традиційно
столиці цю а цію проводять з березня 2011 ро

Ямковий ремонт столичних 
доріг завершать до кінця травня
"Київавтодор" додатково просить 272 мільйони гривень 
на виконання робіт
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Сні нарешті зійшов з в -
лиць Києва, і відраз ста-
ли помітні слаб і місця
столичних шляхів. 70 %
дорі міста “діряві”, ями
на них по ірш ють життя
не лише автомобілістам, а
й сім містянам. У “Київ-
автодорі” запевняють: від-
повідно до рафі , до Дня
Києва ям овий ремонт в -
лиць завершать. Одна на-
олош ють — на поточний
ремонт столичних дорі
потрібні додат ові ошти.

Аномальні снігопади додали ро�

боти столичним автодорівцям. Як

зазначив нещодавно призначений

гендиректор КК “Київавтодор”

Петро Береговий, обстеження авто�

шляхів міста після негоди дало не�

втішні результати: працівники під�

приємства виявили понад 96 тисяч

квадратних метрів пошкодженого

покриття. Тож із настанням сприят�

ливих погодних умов комунальники

взялися до інтенсивної роботи.

“Корпорація взяла на себе зобов’�

язання до 9 травня виконати роботи

з ямкового ремонту на вулицях за�

гальноміського та районного зна�

чення, а до Дня Києва завершити

ремонт на всіх запланованих ділян�

ках”,— запевнив пан Береговий.

Він додав, що, якщо температура

повітря сягне 5 градусів тепла, ас�

фальтуватимуть вулиці і в нічний

час, аби не створювати затори на до�

рогах міста. Поки що ж темної пори

доби автодорівці проводять підго�

товчі роботи.

Загалом з початку робіт ямковість

вже ліквідовано на площі 69 тис. кв. м.

До цього процесу наразі залучено 44

дорожньо�ремонтні бригади, а це по�

над 350 осіб.

Після ліквідації “дірявості” візь�

муться і за капітальний ремонт сто�

личних автошляхів. Зокрема у планах

провести роботи на мостах ім. Пато�

на, “Метро”, Московському, просп.

Броварському, Палладіна, Ватутіна,

вул. Заболотного, Саперно�Слобід�

ській, Бориспільській, Богатирській,

Івана Мазепи, на вулицях Верхній та

Нижній Вал, Міській, Західній, Дег�

тярівській, Мельникова, Набереж�

но�Корчуватській, Олени Теліги,

Кільцевій дорозі тощо.

У своїй роботі автодорівці вико�

ристовують найсучасніші матері�

али з поліпшеними характеристи�

ками. Тож після капітального ре�

монту дороги слугуватимуть ки�

янам ще 10�15 років, запевняють у

корпорації.

Загалом, за словами Петра Бере�

гового, на капітальний ремонт сто�

личних автошляхів цього року за�

плановано виділити 109 млн грн, ще

41 млн грн — на утримання та при�

бирання доріг. Це кошти, які плану�

ють отримати від транспортного

збору з автомобілістів міста.

Цієї суми, переконаний генди�

ректор “Київавтодору”, для стабілі�

зації ситуації недостатньо. “Ми

дійшли до такого стану, що якщо не

буде коштів і не будуть ремонтувати

вулично�дорожню мережу, то ми

дійдемо до колапсу в місті”,— наго�

лосив Петро Береговий.

Тому на виконання поточних ро�

біт “Київавтодор” додатково про�

сить 272 млн грн, з них 136 млн

грн — першочергово. Оскільки в

столичній скарбниці таких коштів

немає, міська влада звертатиметься

до Кабінету Міністрів України. Зага�

лом, аби привести до ладу дорожню

мережу міста, необхідно 20 млрд

грн, адже 85 % столичних автошля�

хів експлуатуються вже 15�30 років.

Одночасно з проведенням ремон�

ту підприємство ініціює прийняття

законодавчого акту, який регулюва�

тиме рух по столиці великогабарит�

ного транспорту. Адже, зауважують

фахівці, саме збільшення інтенсив�

ності руху вантажівок є однією з ос�

новних причин незадовільного ста�

ну доріг.

Нагадаємо, що в кінці березня го�

лова КМДА Олександр Попов звер�

нувся до уряду з проханням підтри�

мати столицю у вирішенні найваж�

ливіших питань життєдіяльності

Києва, пов’язаних зі складними по�

годними умовами, зокрема ті, що

стосуються розбудови інфраструк�

тури Києва, і в першу чергу будів�

ництва сучасної окружної дороги,

яка дозволить розвантажити Київ,

розробити нові логістичні схеми для

в’їзду у столицю великогабаритного

транспорту тощо. Також треба при�

дбати навантажувачі і необхідну “лі�

нійку” вантажівок, а головне — до�

рожню мікротехніку, якої так бракує

для прибирання дворів, проїздів,

тротуарів. У свою чергу прем’єр�мі�

ністр Микола Азаров пообіцяв під�

тримку столиці у цих важливих пи�

таннях

Хрещення Русі відзначатимуть
на найвищому рівні
Урочисті заходи з нагоди 1025�ї річниці обговорили на Раді церков
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Київсь а рада цер ов підтримала
пропозиції влади міста щодо свят -
вання 1025-ї річниці Хрещення Р сі.
До відзначення цієї знаменної дати
дол чаться християни сіх онфесій.
Відзначати цю подію план ють на
висо ом рівні аж до інця ро . Го-
ловні ж рочистості відб ватим ться
27-28 липня.

Під час засідання Київської міської ради цер�

ков та релігійних організацій члени оргкомітету з

відзначення 1025�ї річниці Хрещення Русі поін�

формували духовенство про те, як готується місто

до урочистостей.

Так, за словами в. о. начальника управління охо�

рони культурної спадщини КМДА Якова Діхтяра,

наразі тривають роботи з підготовки до реконструк�

ції Володимирської гірки та відновлення панорами

“Голгофа”. Серед першочергових завдань — рестав�

рація пам’ятників Святому Володимиру, Княгині

Ользі, Кирилові та Мефодію. Також у планах — рес�

таврація дзвіниці, фасадів і корильйону Михайлів�

ського Золотоверхого собору. Проведуть ремонтні

роботи й у Покровському монастирі.

Значну увагу на засіданні приділили питанню

оновлення сходів та реконструкції Колони Маг�

дебурзького права. Вони стануть частиною цілого

комплексу, присвяченого 1025�річчю Хрещення

Русі. Архітектори обіцяють у цокольному відді�

ленні Колони відновити фонтан, схожий на той,

що був спроектований у цьому місці архітектором

Андрієм Меленським у 1802 році.

“Нам потрібно за три з половиною місяці зро�

бити колосальну роботу щодо реконструкції

пам’ятника Магдебурзькому праву та території

довкола нього,— розповів головний архітектор

Києва Сергій Целовальник.— У планах — облаш�

тувати всередині головного нефу Колони мозаїч�

ні панно. Також є ідея, аби у підземному перехо�

ді, який сполучає пам’ятник із набережною Дніп�

ра, на підлозі написати цитати із наших літописів,

які розповідають про події тих часів”.

Також на березі Дніпра планується встановити

пам’ятний знак Хрещенню Київської Русі. Про�

екти пам’ятника розглядатимуть у рамках кон�

курсу, який проводитиме Департамент архітекту�

ри та містобудування КМДА та затверджувати�

муть за погодженням з представниками різних

конфесій столиці.

Столичне духовенство цілковито підтримало на�

міри міської влади щодо підготовки та святкування

1025�річчя Хрещення Русі і надало власні пропози�

ції. Серед них проведення як внутрішньоконфесій�

них, так і загальноміських просвітницьких заходів,

конференцій, круглих столів та богослужінь, які

увійдуть до загальної програми святкування.

Зокрема, як розповів Віктор Іващук, прото�

ієрей Української Православної Церкви Москов�

ського патріархату, 27 липня заплановано провес�

ти урочистий молебен з нагоди 1025�річчя Хре�

щення Русі на Володимирській гірці, а 28 липня

офіційні святкування і урочисте богослужіння

проведуть на площі біля Успенського собору Ки�

єво�Печерської лаври.

Українська Православна Церква Київського

Патріархату урочисте служіння проведе 28 липня

у Патріаршому кафедральному Володимирсько�

му соборі, а потім віряни ходою пройдуть до Во�

лодимирської гірки.

“Неможливо переоцінити важливість відзначен�

ня 1025�річчя Хрещення Русі — це наша історична

дата, спільне свято, тож і над його програмою ми

працюватимемо разом з представниками різних

конфесій. Мені надзвичайно приємно, що Київ�

ська міська рада церков та релігійних організацій

позитивно сприйняла пропозиції міської влади що�

до відзначення свята та готова активно долучитися

до організації власних заходів протягом ювілейного

року”,— зазначив Олександр Попов

Корпорація взяла на себе зобов`язання до 9 травня
виконати роботи з ямкового ремонту на вулицях

загальноміського та районного значення, а до Дня
Києва завершити ремонт на всіх запланованих

ділянках

Столичні автодорівці звільняють від ям проспе т Перемо и неподалі станції метро "Житомирсь а"

Києво-Печерсь а Лавра стане одним з центральних д ховних осеред ів відзначення 1025-річчя Хрещення
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Тенденції

Ділові новини
Банкіри візьмуться 
за лопати
У с бот , 13 вітня, часть

все раїнсь ом с ботни візь-
м ть бан іри, представни и вели-
их раїнсь их підприємств і
омпаній, бюджетні ор анізації,
метал р ійні заводи, ф тбольні
л би.
Дол читися до проведення с -

ботни а мають намір і бан іри,
лієнти та партнери "ПриватБан-
", я і план ють прибрати та озе-

ленити найбільш поп лярні серед
жителів міст пар и, с вери, набе-
режні та зони відпочин . Штаба-
ми с ботни а, відповідальними за
йо о ор анізацію, стан ть 3 950
відділень бан по У раїні.
“13 вітня — це всесвітній день

ро -н-рол , і ми запрош ємо от-
римати повний драйв від с бот-
ни а і арно о настрою я співро-
бітни ів бан , та і всіх інших жи-
телів міст,— аже олова правлін-
ня "ПриватБан " Оле сандр Д -
білет.— С ботни — це ч дова
традиція, і вона щоро знаходить
все більш підтрим в раїні”.
Зазначимо, мин ло о ро с -

ботни взяли часть більше 150
тисяч людей із 1 360 міст У раїни,
а та ож Росії, Латвії, Гр зії та
Порт алії. За підс м ами “зеле-

ної” ініціативи бан , б ло при-
брано 500 тис. а місь их пар ів і
зон відпочин , вивезено 1 500
тонн сміття, висаджено 20 000
молодих саджанців (це майже 20
а ліс ) і навіть знеш оджена бо-
йова раната, знайдена біля об-
ласної лі арні Чер ас.
У “зеленом ” с ботни може

взяти часть ожен бажаючий.
Для цьо о достатньо зареєстр ва-
тись на сайті nasubbotnik.com.ua,
де можна обрати своє місто і “точ-

збор ” на с ботни , зверн тися
до найближчо о відділення "При-
ватБан " або Сервісно о центр
за номером 0 800 500 003. Де-
тальна інформація про с ботни
та ож є на сторін ах бан в соц-
мережах Facebook і ВКонта ті

В Україні вперше 
за останні роки експорт 
перевищив імпорт
Я заявив прем’єр-міністр Ми-
ола Азаров, перше за останні
ро и в У раїні зафі совано пози-
тивне сальдо зовнішньотор овель-
но о баланс . “В е ономіці сит -
ація ерована. Ми розрахов ємо
вийти на зростання ВВП, я е за-
плановане держбюджеті. Доходи
бюджет по фа т перевищили

плановані. У нас зафі совано с о-
рочення імпорт , певне збільшен-
ня е спорт . В рез льтаті вперше
нас зафі совано позитивне сальдо
зовнішньотор овельно о баланс .
Воно по и що невели е, але це та-
ож оптимістичний по азни ”,—
с азав лава ряд на з стрічі з мі-
сією Міжнародно о валютно о
фонд . Ми ола Азаров під реслив,
що У раїна вчасно розрахов ється
за всіма зовнішніми зобов’язання-
ми та розрахов є на продовження
співпраці з МВФ. “З 2011 ро ми
не отримали жодно о цента допо-
мо и від МВФ. За цей час ба ато
раїн, зо рема Іспанія, отримали
ба атомільярдні пози и від
МВФ”,— за важив прем’єр-мі-
ністр

На реалізацію національних
проектів залучено 
3,2 млрд гривень
Державне а ентство з інвести-

цій і правління національними
прое тами зал чило на реаліза-
цію національних прое тів 3,17
млрд ривень 2012 році. Про це
повідомив олова Держнацпрое -
т Владислав Кась ів. Крім цьо о,
мин ло о ро за напрям ом
Invest Ukraine б ло зал чено 1,3

млрд ривень. Пан Кась ів зазна-
чив, що в 2012 році сфері
правління Держнацпрое т пе-
реб вало 17 національних прое -
тів, з я их 9 перейшли в стадію
пра тичної реалізації

Тарифи на комунальні 
послуги для населення 
не зростуть
Міністр ре іонально о розвит-
, б дівництва й житлово- ом -

нально о осподарства Геннадій
Темни ви лючає підвищення та-
рифів на ом нальні посл и для
населення 2013 році, переда-
ють “У раїнсь і новини”. “Рішення
про непідняття тарифів нас за-
ладено в бюджеті на 2013 рі , де
написано, що виділяються ошти
на різницю в тарифах. Тарифи
для населення протя ом цьо о
ро підвищ ватися не б д ть”,—
с азав він. При цьом посадо-
вець додав, що наразі роз ляда-
ється питання про диференційо-
ваний підхід до визначення тари-
фів на ом нальні посл и. На а-
даємо, Кабінет Міністрів має на-
мір дос оналити систем розра-
х н оплати ом нальних посл .
Прем’єр-міністр вважає соціаль-
но справедливою та систем ,

при я ій люди мають оплач вати
тарифи винят ово відповідно до
своїх доходів

Україна торгуватиме 
з Коморськими островами

У раїна має намір а тивіз вати
співпрацю сфері тор івлі з Ко-
морсь ими островами. Я пові-
домляє прес-сл жба Міністерства
за ордонних справ, посол У ра-
їни в Кенії і Танзанії Володимир
Б тя а провів з стріч Найробі
(Кенія) з оловою адміністрації
президента Коморсь их островів,
міністром оборони Хамад Маді
Болеро. “Обидві сторони висло-
вилися за необхідність а тивізації
тор івлі між раїнами, розвит
війсь ово-технічно о співробіт-
ництва та заходів в освітній сфе-
рі”,— йдеться повідомленні

Банки збільшили 
кредитування економіки

У березні обся редитів, вида-
них омерційними бан ами с б’є-
там осподарювання, збільшив-
ся на 0,4 %, або на 2,947 млрд
ривень: із 818,315 млрд ривень
на 1 березня 2013 ро до
821,262 млрд ривень на 1 вітня

2013 ро . Про це повідомив На-
ціональний бан У раїни. З почат-

2013 ро редити бан ів в
е ономі збільшилися на 1,5 %,
або на 11,923 млрд ривень

У 2014 році інфляція може
скласти 8,3 %

Кабінет Міністрів У раїни про -
ноз є інфляцію в У раїні наст п-
но о ро ( р день до р дня) на
рівні 8,3 %. Про це йдеться в ря-
довом за онопрое ті про основ-
ні напрям и бюджетної політи и
на 2014 рі . Зростання цін вироб-
ни ів ( р день до р дня) про но-
з ється на рівні 8,6 %.
У за онопрое ті та ож перед-

бачено, що рівень безробіття (за
методоло ією Міжнародної ор а-
нізації праці) 2014 році с ладе
7,1—7,4 %. Зазначені ма ропо-
азни и мож ть б ти точнені піс-
ля оп блі вання статисти и за
2012 рі , оперативних даних що-
до поточно о стан соціально-
е ономічної сит ації 2013 році
та прийняття рішення Кабмін
стосовно про ноз ма рое оно-
мічних по азни ів на 2014 рі .
Нові дані врах ють під час під о-
тов и прое т держбюджет на
2014 рі

Бізнес надасть
кошти 
на винаходи
Підприємства столиці мають 
намір створити інноваційний фонд
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Не че аючи зовнішніх інвестицій та державних дотацій,
підприємства Києва ініціюють створення фонд для фі-
нанс вання про ресивних новітніх розробо . За поперед-
німи підрах н ами, інноваційний бюджет може на опич -
вати до 300 мільйонів ривень. Їх в ладатим ть вироб-
ництво інноваційних розробо столичних підприємств,
натомість місто арант ватиме за півлю цьо о товар .

Підприємства столиці міркують над створенням інноваційного фонду, який

фінансуватиме найбільш необхідні для міста розробки. Таку ідею обговорили

представники п’яти потужних компаній Києва за участі заступника голови

КМДА Анатолія Голубченка і директора Департаменту промисловості та роз'

витку підприємництва Людмили Денисюк. Пропонується, що це буде громад'

ська організація, учасники якої робитимуть внески, за рахунок чого згодом

фінансуватимуть інноваційні розробки київських підприємств та установ.

“Це буде свій інноваційний фонд для підприємців, своя фінансова база

для інноваційного виробництва. Кожен зможе подати власний проект для

його фінансування. За попередніми приблизними підрахунками, фонд мо'

же накопичувати близько 300 мільйонів гривень. Їх можна буде вкладати у

розробку необхідної продукції, а місто гарантуватиме, що ми цю продукцію

обов’язково закупимо”,— зазначив Анатолій Голубченко.

Тобто компанія бере гроші на розробку, впроваджує її у виробництво,

продає, заробляє на цьому і повертає у фонд фактично позичене. А під який

проект давати гроші — вирішуватимуть самі учасники шляхом відкритого

голосування, однак головним критерієм буде беззаперечна користь місту

від впровадження “новинок”.

Зазначимо, що процес запуску нової невідомої продукції у виробництво є

досить затратним, особливо великі кошти потрібно мати на початковому

етапі, тому озвучена ідея є дуже на часі.

Підприємці ініціативу підтримують. Кажуть, що це не лише справа сто'

личного патріотизму, а й вливання коштів заради власних інтересів. Обго'

ворити ідею у бізнес'середовищі хочуть вже до наступного засідання Ради

директорів при КМДА. Тоді ж хочуть розглянути кілька проектних пропо'

зицій, які потенційно можна профінансувати за рахунок фонду.

Як приклад, називають розробки ТОВ КМЗ “Магістраль” ім. М. П.

Шульгіна. За оцінками експертів, цей київський завод міг би на 80 % задо'

вольнити лізингову угоду про придбання дорожньої техніки Департамен'

том транспортної інфраструктури, яку схвалила Київрада. До слова, серед

розробок “Магістралі” навісні механізми дворового типу для розчищення

снігу потужністю 100 тонн за годину, прохідністю 8 метрів за хвилину. Вар'

тість такого обладнання складає близько 200 тисяч гривень.

“На сьогодні наші підприємства, науково'дослідні установи мають сотні

неймовірно цікавих, потрібних ідей і розробок. Це окупні речі, але для їх за'

пуску бракує “стартових грошей”. Тобто немає коштів для виготовлення

першого зразка і запуску серійного виробництва. Фонд зможе фінансувати

цей етап. Шукати інвестора сьогодні можна дуже довго. Столичному бізне'

су до снаги не чекати ні на кого, а гуртом зробити цю справу за всебічної

підтримки міської влади”,— запевнила Людмила Денисюк
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Олександр ЯКУБЕНКО: 

Президентські кадри 
сформують "Нову еліту нації"
В Україні триває добір кандидатів до Президентського 
кадрового резерву
Глава У раїнсь ої держа-
ви Ві тор Ян ович осо-
бисто приділяє серйозн
ва форм ванню та роз-
вит Президентсь о о
адрово о резерв “Нова
еліта нації”. Про хід до-
бор президентсь их ад-
рів в Києві та Київсь ій
області “Хрещати ” роз-
повів т. в. о. начальни а
Управління держсл жби
Головдержсл жби У раїни
в м. Києві та Київсь ій
області Оле сандр Я -
бен о.

На виконання Указів Президента

України від 1 лютого 2012 року

№ 45/2012 “Про Стратегію держав'

ної кадрової політики на 2012—2020

роки” та від 5 квітня 2012 року

№ 246 “Про Президентський кадро'

вий резерв “Нова еліта нації” Управ'

лінням держслужби Головдержслуж'

би України в м. Києві та Київській

області проводиться робота по фор'

муванню нової державницької

управлінської еліти, здатної усві'

домлювати національні інтереси і

брати на себе відповідальність за їх

реалізацію, готової не лише прийма'

ти вольові рішення, а й ефективно

надавати управлінські послуги.

Президентський кадровий резерв

формується на принципах загально'

доступності, об’єктивності, прозо'

рості і передбачає комплекс спеці'

альних методів навчання з метою

розвитку компетенцій лідерства, не'

обхідних ділових і професійних

якостей, підвищення рівня профе'

сійної компетентності цих фахівців

з урахуванням нових завдань та

пріоритетів, які висуваються сього'

дні перед державним управлінням

України.

— Олександре Степановичу, розка�
жіть, будь ласка, яким чином буде
формуватися кадровий резерв?

— Це відбуватиметься поетапно,

шляхом зарахування протягом п’яти

років до 100 осіб щороку. Гранична

чисельність Президентського кад'

рового резерву (далі  — ПКР) стано'

вить 500 осіб.

Добір кандидатів до ПКР здій'

снюється з урахуванням квот за

пріоритетними сферами державного

управління. Зокрема це фінансово'

економічна сфера; соціально'гума'

нітарна сфера; сфера інвестицій та

інновацій; сфера паливно'енерге'

тичного комплексу; сфера сільсько'

го господарства та сфера житлово'

комунального господарства.

Строк перебування особи у Пре'

зидентському кадровому резерві

становить 5 років. Особа може пере'

бувати у ПКР лише один строк.

Зарахування кандидата до ПКР

залежить від успішного проходжен'

ня конкурсного відбору.

— Які вимоги до кандидатів?
— До участі в конкурсі допускаю'

ться громадяни України, які на день

подання документів не досягли со'

рока років, відповідають установле'

ним законом вимогам для вступу на

державну службу, а також вільно во'

лодіють державною мовою та од'

нією з мов Європейського Союзу;

мають повну вищу освіту; мають

стаж роботи не менше 10'ти років (у

тому числі не менше 5'ти років ста'

жу державної служби та (або) служ'

би в органах місцевого самовряду'

вання, із них не менш як 3 роки на

керівних посадах, чи не менше 5'ти

років стажу на керівних посадах у

відповідних сферах соціально'еко'

номічного розвитку).

— Розкажіть, як проходив конкурс
у минулому році?

— Насамперед хочу звернути ува'

гу, що у 2013 році вже вдруге оголо'

шується конкурс з добору кандида'

тів до Президентського кадрового

резерву.

А за результатами 2012 року по

Києву у доборі до ПКР взяли участь

58 осіб. За результатами проведення

конкурсного відбору рекомендовані

до зарахування 12 осіб.

Глава держави розпорядженням

від 29 грудня 2012 року № 245/2012

затвердив список осіб, зарахованих

до ПКР, та доручив Національному

агентству України з питань держав'

ної служби за пропозиціями Націо'

нальної академії державного управ'

ління при Президенті України і заці'

кавлених міністерств затвердити пе'

релік заходів на 2013 рік з професій'

ного розвитку зарахованих до резер'

ву 60'ти осіб.

— Хто був зарахований до кадрово�
го резерву від Києва у 2012 році?

— До складу осіб, зарахованих

від Києва у 2012 році увійшли

п’ятеро громадян. У сфері інвести'

цій та інновацій — начальник

Управління міжнародного співро'

бітництва та інвестицій Державно'

го агентства автомобільних доріг

України Терезія Бабич і начальник

управління перспективного роз'

витку та координації будівництва

апарату КМДА Сергій Сімак. У

сфері сільського господарства —

головний спеціаліст прес'служби

Пенсійного фонду України (Київ)

Іван Двойленко. У сфері житлово'

комунального господарства двоє

осіб — директор Департаменту бла'

гоустрою територій та комунально'

го обслуговування Міністерства

регіонального розвитку, будівниц'

тва та житлово'комунального гос'

подарства України (Київ) Олек'

сандр Ігнатенко та керівник апара'

ту Солом’янської районної дер'

жавної адміністрації Петро Мака'

ренко.

— Який подальший шлях людей,
які пройшли відбір до Президентсько�
го кадрового резерву?

— Особи, зараховані до ПКР “Но'

ва еліта нації”, зобов’язані брати

участь у запланованих заходах із

професійного розвитку.

Так, з 11 по 15 березня 2013 року у

Національній академії державного

управління при Президенті України

вже відбулася навчальна сесія із

професійного розвитку осіб, зарахо'

ваних до резерву.

Наступний етап — це стажування

в державних органах, а також на

державних підприємствах, в устано'

вах та організаціях; навчання за кор'

доном, а також участь у конференці'

ях, нарадах, семінарах, круглих сто'

лах, тренінгах, робочих групах з під'

готовки проектів програм, норма'

тивно'правових актів.

— Куди звертатися киянам, які ба�
жають взяти участь у конкурсі?

– Додаткову інформацію та мето'

дичні матеріали стосовно добору

Президентського резерву можна

знайти на сайті нашого Управління:

http://www.guds. gov.ua/sub/kiev.

А прийом та реєстрація докумен'

тів осіб, які бажають взяти участь у

конкурсі, проводиться з 25 березня

по 1 травня 2013 року в Управлінні

державної служби Головдержслужби

України в м. Києві та Київській об'

ласті за адресою: м. Київ, вул. Хори'

ва, 36. Контактні тел.: 425'77'48,

425'51'51

Розмову вела 
Мирослава ЛЕУС,

“Хрещатик”

Строк перебування особи у Президентському
кадровому резерві становить 5 років. Особа може
перебувати у Президентському кадровому резерві

лише один строк
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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 22 вітня 2013 ро о 10.10, оп блі овано о в азеті "Бюлетень.

Цінні папери У раїни" № 54 (3604) 22 березня 2013 ро ,
наст пними питаннями:

12. Внесення змін до Стат т ПАТ "Універма "У раїна" шляхом ви ладення Стат т
ПАТ "Універма "У раїна" новій реда ції. Затвердження нової реда ції Стат т
ПАТ "Універма "У раїна". Призначення осіб, повноважених підписати нов реда цію
Стат т 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 "Універма "У раїна". Призначення
осіб, повноважених підписати положення про На лядов Рад ПАТ "Універма
"У раїна".

19. Затвердження положення про Правління ПАТ "Універма "У раїна". Призначення осіб,
повноважених підписати положення про Правління ПАТ "Універма "У раїна".

20. Затвердження положення про Ревізійн Комісію ПАТ "Універма "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 — Правління ПАТ "Універма "У раїна".

22. Прийняття рішення щодо повноважень Правління ПАТ "Універма "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 вимо а ціонера
Товариства, я ом належить більше 10 (десяти) % а цій Товариства.

Довід и за телефоном (+38 044) 496-16-00.

На лядова Рада ПАТ "Універма "У раїна"



ТТРРКК  ККииїївв
6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Зроблено в Києві
13.20, 5.00 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112" 

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
21.25 Служба порятунку
23.25 Небосхил

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 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. Пугачова.

Знайти мене"
9.00 Підсумки тижня
9.40 Без цензури

10.05, 20.55 Офіційна
хроніка

10.15 Т/с "Маруся.
Повернення" 

12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.55, 15.30, 19.05, 21.25

Діловий світ
13.00 Право на захист
13.20 Темний силует
13.30, 19.45 Про життя
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.35 Життя за рівних умов
15.50 Т/с "З життя

капітана Черняєва"
18.45 Світ спорту
18.55 Агро6news
19.25 Сільрада
21.00 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"  

11.40 Х/ф "Тільки ти"
13.40 Не бреши мені62
14.40 Сімейні мелодрами63
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.

Утікачка"  
22.20 Гроші
23.30 ТСН
23.50 ТСН. Особливе
0.15 Секретні матеріали

шоу6бізнесу
1.15 Гроші
2.05 Х/ф "Життєва сила"  
3.55 ТСН
4.15 Не бреши мені62
5.05 Сімейні мелодрами63

ІІННТТЕЕРР
5.35 Х/ф "Джентльмени

удачі"  
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 Т/с "Фродя"

12.00 Новини
12.25 Т/с "Фродя"
13.25 Слідство вели...
14.20 Судові справи
15.15 Сімейний суд
16.10 Чекай мене
17.55 Т/с "Жіночий лікар"
18.00 Новини
19.05 Т/с "Жіночий лікар"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Повороти долі"
22.25 Т/с "Голубка"
0.20 Т/с "Перевізник"  

Нічна профілактика

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.10 Т/с "Дорожній

патруль�5"  
7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід"  

10.00 Т/с "Своя правда"  
14.00 Т/с "Слід"  
15.35 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 "Операція

"Ляльковод"  
21.45 Х/ф "Зелена миля"  
1.15 Х/ф "Лісовик"  
3.10 Щиросердне визнання
3.35 Події
3.55 Говорить Україна
4.45 Критична точка
5.30 Т/с "Дорожній

патруль�5"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
4.45, 5.55 Teen Time
4.50 Т/с "Ай�Карлі"  
6.00 Очевидець. Найбільш

шокуюче
6.40, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.45 Піраньї
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Брюс

Всемогутній"  
11.00 Т/с "Вороніни"  
13.25, 14.35 Kids' Time
13.30 М/с "Качині історії"  
14.45 Т/с "Друзі"  
15.50 Т/с "Кадетство"  
16.50 Т/с "Щасливі разом"  
17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
20.00 Т/с "Вороніни"  
21.00 Ревізор62
23.00 Т/с "Світлофор"  
0.00 Репортер
0.20 Т/с "Щоденники

вампіра�3"  
1.15 Т/с "Вероніка Марс"  
2.00 Т/с "Еврика"
2.45 Служба розшуку дітей
2.50—4.40 Зона ночі

ІІССTTVV
5.10 Служба розшуку дітей
5.20 Свiтанок
6.25 Ділові факти
6.35 Т/с "Таксі"
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.50 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.10 Х/ф "Вихід
Дракона"

12.10 Анекдоти по6українськи
12.25 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів"

13.40 Т/с "Прокурорська
перевірка"

14.40 Т/с "Морські
дияволи�6. Долі"

16.30 Х/ф "Бригада.
Спадкоємець"

18.45 Факти. Вечір
19.10 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Морські

дияволи�6. Долі"
21.55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.05 Свобода слова
0.50 Надзвичайні новини
1.50 Про6Zікаве.ua
3.30 Свобода слова

ТТООННІІСС
6.00 Сто питань про тварин
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранковий еспресо
8.30 Світ за тиждень

14.30 Дивовижні розповіді
про тварин

15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Сто питань про тварин
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Весілля по6російськи
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 Немолодий хлопчик 

В. Сухоруков
22.40 Як Земля створила нас
23.40 Сльози Африки
0.55 Х/ф "Письменницькі

пристрасті" 
2.15 Х/ф "Возз'єднання" 
3.35 Сто питань про тварин
4.00 Сльози Африки
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 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
5.50 Х/ф "Джокер"  
8.10 Агенти впливу
9.00 Х/ф "Марія з

Назарета", с. 2  
11.00 Т/с "Зворотній

відлік"
14.35 Т/с "Даішники"
18.30 Лохотрон
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.

Останній урок"  
1.35 Свiдок
2.05 Речовий доказ
3.05 Агенти впливу
4.05 Свiдок
4.35 Уроки тітоньки Сови
4.50 Правда життя

ССТТББ
6.00 Чужі помилки. Дівчина

без минулого
6.45 Все буде добре!
8.45 Неймовірна правда про

зірок
10.05 Зоряне життя. У шлюбі

із звіром
11.05 Зоряне життя.

Багатодітні сім'ї
12.05 Один за всіх
14.00 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 "Наречений"  
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні63
23.35 Битва екстрасенсів
0.30 Т/с "Доктор Хаус"  
1.25 Х/ф "Обручка з

Амстердама"  
2.55 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
23.05 Свобода і

справедливість
0.05 Нічні новини
0.20 Нехай говорять
1.15 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 "Бумеранг з

минулого"
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 "За перемогу —

розстріл? Правда про
матч смерті"

0.00 Т/с "В лісах і на
горах"

1.45 Дівчатка
2.20 Вісті +
2.35 Х/ф "Втікаючий

серпень"
3.55 Вісті.ru
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"

2.30 Т/с "Прокурорська
перевірка"

3.40 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"  

12.00 Т/с "Помста"  
12.55 Лялечка
13.55 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
15.00 Одна за всіх
16.05 Т/с "Студенти"  
17.20 Досвідос
18.20 Віталька
19.10 Бардак63
19.35 Богиня шопинга
20.10 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 Досвідос
1.50 Бабуни і дідуни
2.15 Теорія зради
3.05 До світанку

КК11
7.00 М/ф

8.15 Х/ф "Тяжіння"  
10.00 Х/ф "Джейн Остін"  
12.15 "Пороблено в Українi"
13.45 Таємний кухар
14.40 Звана вечеря
15.40 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Таємний кухар
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
21.50 Х/ф "Залізна

людина�2"  
0.00 Х/ф "Пікап. Зйом без

правил"  
1.20 Х/ф "Дванадцять"  
2.45 Нічне життя

22++22
8.00 Ульотне відео по6

російськи
9.00 Нереальні історії
9.45 Х/ф "Полювання на

торнадо"  
11.25 Х/ф "Особливо

важкі злочини"  
13.40 Х/ф "Охоронець"  
15.50 Х/ф "Харлей

Девідсон і ковбой
Мальборо"  

17.50 Обдурені наукою. Межі
реальності

18.55 Обдурені наукою.
Тягар богів

20.00 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Т/с "Секретні

матеріали"  
0.25 Т/с "Падаючі

небеса"  

2.55 Дорожні війни
3.05 Х/ф "Відьма"  

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС
6.00, 12.00, 2.30 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 Міккі6Мауса"
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"

14.30 Єралаш
15.30 Т/с "Ханна

Монтана"
17.00 М/с "Дивовижний світ

Гамбола"
17.30 М/с "Обережно,

ведмеді!"
18.00 М/с "Фінеас і Ферб"
18.30 М/с "Шибайголова. Кік

Бутовські"
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 "Без сина не

приходь"
1.00 Х/ф "Мільйон в

шлюбній корзині"

4
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ПОНЕДІЛОК БЕРЕЗЕНЬ15

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5 
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 

11 вітня (чт.) — 19.00 “Останнє охан-
ня”, мелодрама, 2 од. 15 хв.
13 вітня (сб.) — 19.00 "Дон Кіхот. 1938
рі ", драма, 2 од. 10 хв.
13 вітня (сб.) — 20.00 “Шлюби лада-
ються на небесах”, 1 од. 20 хв.
14 вітня (нд) — 12.00 "Пізансь а вежа",
фарс, 2 од.
14 вітня (нд) — 19.00 "Заповіт цнотли-
во о бабія", омедія, 2 од. 20 хв.
14 вітня (нд) — 20.00 прем’єра
“Страждання юно о Вертера”, драма,
1 од.
15 вітня (пн.) — 19.00 прем’єра “Уяв-
ний хворий”, омедія, 2 од. 35 хв.
16 вітня (вт.) — 19.00 прем’єра “Лю-
бовне божевілля”, м зична вистава, 2 од.
30 хв.
16 вітня (вт.) — 20.00 “І ри на задньо-
м дворі”, 1 од. 30 хв.
17 вітня (ср.) — 19.00 "Занадто щасли-
вий бать о", омедія, 2 од. 30 хв.
17 вітня (ср.) — 20.00 “Edith Piaf: життя
в рожевом світлі”, 1 од. 20 хв.

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
Адреса: пл. Івана Франка, З 
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua 

11 вітня (чт.) — 19.00 “Кайдашева
сім’я”, омедія, Іван Неч й-Левиць ий
11 вітня (чт.) — 19.00 “Поміж небом і
землею”, оллів дсь а мрія, І ор Афана-
сьєв
12 вітня (пт.) — 19.00 “Самотня леді”,
І ор Афанасьєв
13 вітня (сб.) — 19.00 “Я тебе не лю-
бити, Києве мій!”, вальси і пісні, присвяче-
ні Києв
14 вітня (нд) — 19.00 “Я — спад оє-
мець”, Ед ардо де Філіппо
16 вітня (вт.) — 19.00 “Чай а”, Антон
Чехов, пам’яті Бо дана Ст п и
17 вітня (ср.) — 19.00 “Кайдашева
сім’я”, омедія, Іван Неч й-Левиць ий

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ 

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80, www.drama�comedy.kiev.ua 
11 вітня (чт.) — 19.00 “Чотири причини
вийти заміж”, 1 од. 40 хв.

12 вітня (пт.) — 19.00 “Лоліта”,
3 од.40 хв.
13 вітня (сб.) — 15.00 “Дні пролітають
зі свистом...”, 1 од. 40 хв.
13 вітня (сб.) — 19.00 “Глядачі на вис-
тав не доп с аються!”, 3 од. 40 хв.
14 вітня (нд) — 15.00 “Трохи вина...
або 70 обертів”, 1 од. 40 хв.
14 вітня (нд) — 19.00 прем’єра “Опіс-
ін. Фома!”, 2 од. 30 хв.
16 вітня (вт.) — 19.00 “Дрібний біс”,
2 од. 35 хв.
17 вітня (ср.) — 19.00 “Чер а”, 2 од.
50 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ 
Адреса: Андріївський узвіз, 20б (театральна гос�
тьова), В.Васильківська, 103 (Палац «Україна»),
Тел: (044) 33�222�17, www.theatreonpodol.com 

11 вітня (чт.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, “Лю семб рзь ий сад”, фантазія-
шансон
12 вітня (пт.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, “Льов ш а”, розповідь про єврей-
сь е щастя
13 вітня (сб.) — 19.00 Малий зал Пала-
ц “У раїна”, "Тра тирщиця", омедія
13 вітня (сб.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, “Льов ш а”, розповідь про єврей-
сь е щастя
14 вітня (нд) — 19.00 Театральна ос-
тьова, “Лю семб рзь ий сад”, фантазія-
шансон
16 вітня (вт.) — 19.00 Малий зал Пала-
ц “У раїна”, “La bonne Anna, або Я збе-
ре ти сім’ю”, омедія
17 вітня (ср.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, прем’єра “Лист Бо ”, лірична о-
медія
17 вітня (ср.) — 19.00 Малий зал Пала-
ц “У раїна”, “Дзер ало Сен-Жермена”,
омедія, Борис А нін

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 

11 вітня (чт.) — 19.00 прем’єра “Над
прірвою”, фантазії тінейджера
14 вітня (нд) — 19.00 “Шалений день”,
омедія
17 вітня (ср.) — 17.00 прем’єра “Над
прірвою”, фантазії тінейджера

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 

11 вітня (чт.) — 19.00 “Містер І с”,
оперета І. Кальмана
12 вітня (пт.) — 19.00 “Welcome to Uk-
raine, або Подорож охання”, романтич-
ний мюзи л
13 вітня (сб.) — 19.00 "Ци ансь ий ба-
рон", оперета, м зи а Й. Штра са
14 вітня (нд) — 19.00 “За двома зайця-
ми”, оперета, В. Ільїн, В. Л ашов

ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 
Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua 

11 вітня (чт.) — 19.00 “Рі олетто”, опе-
ра на 3 дії, Дж. Верді
12 вітня (пт.) — 19.00 “Травіата”, опе-
ра на 4 дії, Дж. Верді, ви он ється італій-
сь ою мовою
13 вітня (сб.) — 19.00 “Quatro”, балет
на 1 дію, “Radio&Juliet”, балет на 1 дію, на
м зи ро - рт Radiohead
14 вітня (нд) — 19.00 прем’єра, “Бая-
дер а”, балет на 3 дії, Л. Мін с
16 вітня (вт.) — 19.00 "Л с нчи ", ба-
лет на 2 дії, П. Чай овсь ий
17 вітня (ср.) — 19.00 "Аїда" Дж. Верді,
опера на 4 дії, ви он ється італійсь ою
мовою

ТЕАТР “СУЗІР’Я” 
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14б 
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua 

11 вітня (чт.) — 19.00 “Ассо та Піаф”,
історія одно о охання, Оле Ми олайчи -
Низовець ий
12 вітня (пт.) — 19.00 "Випад ове тан-
о", тра і омічне баланс вання, Ві тор Аїм
13 вітня (сб.) — 19.00 “Леттіс і Ла-
відж”, забави з примарами, Пітер Шеф-
фер
14 вітня (нд) — 19.00 “Мне тесно в
имени своем...”, історія охання Сер ія
Єсеніна та Айседори Д н ан, Тетяна Іва-
щен о
16 вітня (вт.) — 19.00 прем’єра “Ниот-
да с любовью”, емі рантсь ий мюзи л,

Й. Бродсь ий, О. Вертинсь ий, О. Галич та
інші
17 вітня (ср.) — 19.00 “Цвєтаєва +
Пастерна ”, роман життя, Єв енія Ч прина

НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
11 вітня (чт.) — 11.00
"Привид зам
Кентервіль", мюзи л,
2 од. 50 хв., для дітей
з 12-ти ро ів
12 вітня (пт.) — 12.00
"Король Дроздобород",
м зична вистава, 1 од. 50
хв., для дітей з 7-ми ро ів
12 вітня (пт.) — 18.00 "Поліанна", драма, 2 од. 20 хв., для
дітей з 10-ти ро ів
13 вітня (сб.) — 12.00 "Поліанна", драма, 2 од. 20 хв.,
ре омендований ві : з 10-ти ро ів
14 вітня (нд.) — 12.00 "Кицин дім", мюзи л ,1 од. 15 хв.,
для дітей з 5-ти ро ів
17 вітня (ср.) — 12.00 "Ярмар овий армидер", народний
б рлес , 1 од. 30 хв., для дітей з 7-ми ро ів

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 
14 вітня (нд.) — 12.00 "Білосніж а та семеро номів",
м зична аз а В. Домшинсь о о

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2 
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua 
13 вітня (сб.) — 13.00, 17.00, 14 вітня (нд.) — 17.00
Про рама "Від серця до серця", дітям до 5-ти ро ів вхід
без оштовно без надання вільно о місця

ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua 

11 вітня (чт.) — 13.00 "Я оза и
змія прибор вали", мюзи л- аз а,
І. По лад,
1 од. 30 хв.
12 вітня (пт.) — 13.00 "Спляча
рас ня", балет-феєрія,
П. Чай овсь ий, 2 од.
13 вітня (сб.) — 19.00 прем`єра
"Шевчен ові доро и", м зично-
драматична вистава
14 вітня (нд.) — 12.00, 15.00
"Дюймовоч а", балет, Ю. Р синов,

1 од. 30 хв.
16 вітня (вт.) — 19.00 "Болеро", балет, М. Равель, "Дощ",
хорео рафічна омпозиція на м зи народів світ та Й. С. Баха,
"Київ Модерн-балет"
17 вітня (ср.) — 12.00 "Білосніж а та семеро номів", балет,
Б. Павловсь ий, 1 од. 45 хв.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 
14 вітня (нд.) — 11.00
"Г сеня", Н. Гарнет, 40 хв.,
для дітей від 3-х ро ів,
вистава російсь ою мовою
14 вітня (нд.) — 13.00
"Веселі ведмежата",
М. Поліванова, 45 хв., для
дітей від 3-х ро ів
14 вітня (нд.) — 15.00
"Марій а і ведмідь", В. Швембер ер, 40 хв., для дітей від 3-х
ро ів
14 вітня (нд.) — 17.00 "Чарівна лампа Аладдіна", Н. Гарнет,
60 хв., для дітей від 4-х ро ів

ДИТЯЧА АФІША

"СВІТ ЗАБУТТЯ"
Джозеф Косінс і е раніз вав
власний рафічний роман
"Заб ття" на постапо аліптич-
н темати . У дале ом 2077
році Земля являтиме собою
п стелю, в я вона перетво-
риться в рез льтаті війни з приб льцями. Війна землянами б ла
ви рана, але самим переможцям довелося переселитися подалі
від бать івщини, на я ій залишилися лише дея і енер етичні с-
танов и. Їх обсл ов є техні Дже Харпер (Том Кр з) і йо о на-
парниця Ві а. Час від час Дже збирає артефа ти олишньої
цивілізації. Під час чер ово о патр лювання неба він рят є пре -
расн незнайом (Оль а К рилен о) з осмічно о орабля,
я ий зазнав аварії. Її поява зап с ає ланцю подій, що зм ш -
ють Дже а замислитися над своїми знаннями про планет , йо о
місію і про само о себе.
В інотеатрах "Жовтень", "У раїна", "Кінопалац",
"Київсь а Р сь", IMAX, "М льтипле с", "Ме апле с",
мережах інотеатрів "Баттерфляй" і "Лінія іно"

"КУ! КІН-ДЗА-ДЗА"
Нова інтерпретація льто-
во о фільм Геор ія Денілії
"Кін-Дза-Дза" - тепер
ви ляді м льтфільм . У цій
історії мандрівни ами на ін-
ш планет б д ть молодий

хлопець Толі , я ий працює діджеєм, і віолончеліст Володимир
Чижов. Після з стрічі з дивним чолові ом вони опиняються на
я ійсь планеті, де сірни ошт є, я справжній с арб, с спільс-
тво поділяється на паца ів і плю ан, а слово "К !" може означа-
ти що зав одно.
В інотеатрах "Київ", "М льтипле с", "Ме апле с",
мережах інотеатрів "Баттерфляй" і "Лінія іно"

"ТАТУСЬ"
Незважаючи на свої 42 ро и,
Девід Возня й досі не подорос-
лішав, залишаючись повісою,
"для алоч и" працюючи
р`єром м`ясно о ма азин . Та

сталося, що одно о раз на ньо-
о навалюється відраз па неприємностей! Мало то о, що йо-
о подр а Валері зава ітніла, а бандити хоч ть з ним розправи-
тися. Виявляється, Девіда ш ають йо о діти. Адже олись він
б в донором сперми і тепер 142 дитини з 533-х подали до с д
на ліні , я а повинна розш ати оре-тат ся.
В інотеатрах "Київ", "Жовтень"

КІНОТЕАТРИ
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua
"Кінопанорама", в л. Ш. Р ставелі, 19, тел.: (044)278-30-41,
www.kinopanorama.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02,
www.zhovten-kino.kiev.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50,
279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60,
www.kinopalace.net
"Київсь а Р сь", в л. Артема, 93, тел.: (044)486-74-74,
486-82-73, www.kino.com.ua
IMAX, Мос овсь ий просп., 34-в, тел.: 0-800-300-600,
www.planeta-kino.com.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62,
206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24

КІНОПРЕМ’ЄРИТЕАТРАЛЬНА АФІША 11�17 квітня

з 11 квітня

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net

11 – 17 квітня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
СВІТ ЗАБУТТЯ

ПАДІННЯ ОЛІМПУ

АНШЛАГ, КЛАСІК
ПАПАША

ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ

БІЛОСНІЖКА

РЕНУАР. ОСТАННЯ ЛЮБОВ

ХОРОШИЙ ЛІКАР

РЕАЛЬНІСТЬ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЧУДЕРНАЦЬКІ ФАНТАЗІЇ ЧАРЛІ СВОНА ІІІ

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
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Спортивні новини

Футбольний фрістайл. Киянин Олексій 
Журахівський переміг у всеукраїнському фіналі
У столиці відб вся все раїнсь ий фінал Red Bull Street Style-2013

з ф тбольно о фрістайл . У рандіозном дійстві взяли часть 16 най-
ращих представни ів цьо о поп лярно о вид спорт з різних ре іо-
нів. Зма ання (батли) проходили за К б овою системою, тобто час-
ни , я ий про рав очн д ель відраз ж виб вав з подальшої бороть-
би. За ре ламентом ожен поєдино проходив 3 хвилини на майдан-
чи раді сом 6 метрів, за рам и я о о б ло заборонено виходити. У
відведений час спортсмени по черзі отрим вали право на 30 се нд
для демонстрації своєї техні и ви онання трю ів м’ячем. У фінальній
частині зма ань с дді оцінювали вист пи фрістайлерів за трьома ри-
теріями: ф тбольний стиль — е сперт Ми ола Василь ов; онтроль
м’яча — спортивний ж рналіст і телевед чий Слава Варда, реатив-
ність — переможець світово о фінал Red Bull Street Style-2010 Ан-
дерс Сол м. У фінальній битві з стрілися два иянина — Оле сій Ж -
рахівсь ий та йо о партнер по оманді “UkrFreestyle” І ор Самодед. У
видовищній д елі перемо ціл ом засл жено здоб в Оле сій Ж ра-
хівсь ий з рах н ом 2:1. В арсеналі переможця знайшлося місце для
незвичних авторсь их трю ів, я і не залишилися без ва и с ддів.
Крім цінних подар н ів, трі мфатор зма ань виборов право представ-
ляти У раїн на чемпіонаті світ в Японії, я ий відб деться восени
цьо о ро

Спортивне життя. У Києві відкрили новий офіс
міського відділення НОК
Учора за частю президента Національно о олімпійсь о о омітет

Сер ія Б б и та олови столично о олімпійсь о о осеред Павла Кос-
тен а відб лося рочисте від риття офіс Київсь о о місь о о відді-
лення НОК, я е знаходиться на в лиці Володимирсь ій, 69. “Мені д -
же приємно, що сьо одні в олімпійсь ій родині та а зна ова подія —
від риття ново о офіс ,— відзначив Сер ій Б б а.— Зовсім недавно
Павло Костен о очолив місь е відділення, проте вже зараз ми бачимо
рез льтати йо о онстр тивної роботи. Київсь ий осередо повинен
стати провідним і задавати тон в області. Тим паче, що відділення вже
має надійних партнерів”. Привітати осередо з новосіллям прийшло
чимало олімпійців — Юрій Тамм, Олена Говорова, Ганна Соро іна,
Оле сандр Кри н, Валерій Гончаров, Вадим Г тцайт, а та ож народ-
ний деп тат Оле сандр Єдін, я ий пообіцяв підтрим вати олімпійсь ий
р х на за онодавчом рівні. “Адрес офіс ми вибирали та им чином,
щоб до ньо о зр чно б ло добиратися. Том й вирішили, що наш дім
повинен знаходитися в центрі,— с азав Павло Костен о.— Двері для
спортсменів та тренерів т т завжди від риті, це їхній дім”

Температура +7°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +12°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +7°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 82 %

Прогноз погоди на 11 квітня 2013 року

ОВНИ, поставте матеріальн сторон б ття на чільне місце,
влашт йте ревізію витрат, приб т ів, розробіть план необхідних
по по . Шан йте ч ж працю, особисті життєві рес рси, я і ч жі
надбання, вима ають дбайливо о ставлення. Я що виплач єте
редит або позичили роші неофіційно, поставтеся серйозніше до
процес повернення бор .
ТЕЛЬЦІ діятим ть під впливом старих звичо і схильні все час-

тіше пот рати своїм слабостям. Визначальний фа тор поведін и —
стан здоров’я, сит ація в сім’ї, на роботі. Не і нор йте свої потре-
би, але обов’яз ово по одж йте їх з планами партнера. Ймовірно
між вами та шлюбними обранцями, шефом, діловими омпаньйо-
нами вини н ть розбіжності, але бити орш и ате орично заборо-
нено.
БЛИЗНЯТА, день армічний, сит ації вима ають пра матично о

і тверезо о підход до справ. Бажано заховатися від ромадсь ої
мет шні, поб ти на самоті, це збереже сили, я і ви здатні тринь а-
ти, завдаючи ш оди здоров’ю. Б дьте е ономні і терплячі. Не по-
спішайте в ладати роші в по п и, нові прое ти, а ції.
РАКИ, від вас вима ається б ти взірцевим осподарем, прояв-

ляти діловитість та пра тичність, але не передайте ті мед з е о-
номністю, навіть оли обставини потреб ють жити с ромно, не до-
водьте свою заощадливість до абс рд , хочете патися в любові
та зла оді, еть с пердяйство — бажання близь их та рідних свя-
те!
ЛЕВАМИ ер ватиме поч ття обов’яз , є ризи побити лечи-

и з начальством, бать ами, де прод тивність з силь залежатиме
від цілеспрямованості, терпіння, отовності відповідально підійти
до домашніх, професійних повноважень. Я що ви наполе ливо чи-
ните опір обставинам, нама аючись на ивати п’ятами від вирішен-
ня важливих питань, ваші перспе тиви незавидні.
ДІВИ, пра тичність та раціоналізм властиві вам від природи,

том стан ть запор ою спіх . А що люди аж ть — то не ваш ло-
піт, не звертайте ва и на перес ди, б дьте послідовні, наполе ли-
ві, і птах дачі опиниться ваших р ах, все вийде та , я хотіли.
Ймовірно доведеться наново реставр вати стос н и з родичами,
діловими партнерами, по пцями, замовни ами.
У ТЕРЕЗІВ на першом плані фінансова (майнова) сторона вза-

ємин, це стос ється подр жжя, др жньо о лан , ділово о парт-
нерства. Утримайтеся від ради альних нововведень цій сфері,
ос іль и незабаром обставини зміняться. Можна підрахов вати
приб т и і збит и, перерозподіляти обов’яз и, точнювати ст пінь
відповідальності, вст пати в права спад .
СКОРПІОНИ, дотрим йтеся здорово о баланс в “дай” і “на”, де

все змішалося: ас етизм, с пість, принциповість. Це в рай важ-
ливо, я що справа стос ється фінансових питань: подр жньо о
бюджет , виплати бор ів, цільово о фінанс вання прое тів. Кра-
щий до аз любові і відданості — добровільна відмова від своєї
част и бла на ористь партнера.
СТРІЛЬЦІ, день робочий, заб дьте про ль и та розва и, сп с-

тіться на землю, дійте по стро ом план , тоді зможете ластися
визначені терміни, наб ти потрібно о досвід і чесно заробити

свої роші. Проявляйте с різь послідовність, відповідальність, а -
ратність, ґр нтовність, ни аючи поспіх , авантюризм , халт ри,
ос іль и доведеться тр дитися під онтролем або пройти перевір-
, що з одом “а неться” або, добром, або я що не впораєте-

ся, — злом.
КОЗОРОГИ, відточ йте ділов майстерність, за ладайте ф нда-

мент матеріально о бла опол ччя, оре йте сімейні плани на
майб тнє, перевіряйте різноманітні взаємини на чесність та міц-
ність. І пам’ятайте: “с пий платить двічі”, слід проявляти с різь
щедрість, тоді вас любитим ть, я що хочете мати пор ч надійн
опор — не смійте “е спл ат вати” др зів задля задоволення мер-
антильних інтересів.
ВОДОЛІЇ, день депресивний, ви поч ватиметеся нещасними,

допі атиме фізичний та поб товий дис омфорт, за острення хро-
нічно о незд жання, дефіцит час . Стос н и з близь ими, бать а-
ми за є ри а байд жості, смиренно несіть цей хрест, не б нт й-
те, а чесно ви он йте свої обов’яз и. Я що шеф безпідставно поч-
не “за р ч вати ай и” — не ляніть йо о, а дя йте!
РИБИ налаштовані пасивно, радо валяють лежня, відч ття при-

т плені. Том переносити охолодження стос н ів з людьми (навіть
оли фінансове підґр нтя рає провідн роль) чи розл чення б де
ле о. Проясніть всі “плюси” та “мін си” матеріальної сторони вза-
ємин з людьми, той хто не приносить ористі, с оріше всьо о має
“відсіятися”

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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ранок день вечір

Стартував новий етап 
ініціативи "Чемпіонський
урок киянина"
Лекцію про здоровий спосіб життя провели для учнів столичної
школи № 275
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо в середній за-
альноосвітній ш олі
№ 275 за частю заст п-
ни а олови КМДА Ві тора
Коржа презент вали новий
етап ініціативи “Чемпіон-
сь ий ро иянина”. Ця
ініціатива б ла започат о-
вана два ро и том і нара-
зі а тивно підтрим ється
місь ою владою. Метою
заход є заохочення ро-
мадян до здорово о спо-
соб життя. За орот ий
час “Чемпіонсь ий ро ”
став досить поп лярним
серед чнів, адже ш о-
лах вже б ло проведено
понад 1200 занять.

Нарешті школа № 275 зможе по�

хизуватися проведенням у них

“Чемпіонського уроку киянина”.

Ця подія викликала неабиякий ре�

зонанс серед учнів, про що засвідчи�

ла переповнена актова зала. І це не

дивно, адже незмінним “лектором”

таких зустрічей залишається двора�

зовий чемпіон світу, Європи, п’ят�

надцятиразовий чемпіон України та

Радянського Союзу з фехтування на

рапірах Юрій Чиж.

У рамках заходу уславлений

спортсмен розповів про свої здобут�

ки. У доробку вітчизняного фехту�

вальника понад 150 медалей. Він

брав участь у змаганнях в 40 країнах.

Підготував 15 майстрів спорту, ви�

боров для України першу “фехту�

вальну” золоту медаль чемпіона сві�

ту в особистому заліку зі своїм уч�

нем Сергієм Голубицьким. Працю�

вав, як тренер, у США, Німеччині,

Китаї, Польщі, Туреччині, Угорщи�

ні, ПАР. Серед його вихованців чи�

мало відомих особистостей, зокрема

Віктор Ющенко, Володимир Ви�

соцький, Микита Джигурда і навіть

король Йорданії.

Своїми думками про важливість

занять спортом та дотримання здо�

рового способу життя з учнями по�

ділився й заступник голови КМДА,

майстер міжнародного класу з вело�

спорту Віктор Корж. “Спорт дав ме�

ні дуже багато. Перш за все, я вихо�

вав у собі почуття відповідальності

за свою роботу і бажання працювати

на результат, не покладаючи рук. Бу�

дучи спортсменом, я проїхав понад

200 тисяч (!) км на велосипеді, тому

з впевненістю можу сказати, що

здоровий спосіб життя — це основа

основ успішної людини”.

Безумовно, кожна гарна справа

заслуговує на вдячність, і своєрід�

ною подякою за “Чемпіонський

урок киянина” для почесних гостей

стали виступи учнів школи. Втім,

головною оцінкою за проведену

розмову, зі слів пана Коржа, стали

очі дітей. “Сьогодні я побачив, як

розповідь про спортивні здобутки

може змінити світогляд дитини. По�

вірте, непідробна цікавість з боку

учнів — це головний показник того,

що ми робимо досить гарну справу.

На сьогоднішній день для міської

влади найголовнішим завданням є

створення умов для здорового роз�

витку дітей. Звичайно, цей процес

складний та трудомісткий, але крок

за кроком ми разом можемо здолати

усі труднощі”,— зауважив заступник

голови КМДА.

У тому, що “Чемпіонський урок

киянина” зможе вплинути на учнів

школи № 275 погоджується і дирек�

тор школи Оксана Антощак: “Сього�

дні ми нарешті долучилися до цієї

прекрасної ініціативи. Маючи пев�

ний досвід у проведенні таких зустрі�

чей, адже у нас відбулися два “Олім�

пійських уроки”, мушу визнати, що

ці заходи викликали величезні зміни

у поведінці багатьох школярів. В пер�

шу чергу, вони почали масово займа�

тися спортом. Ми долучилися до

програми “Школи повного дня” і

відкрили цілу низку гуртків. Вважаю,

що ці зустрічі є дуже важливими для

виховання здорових дітей”
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Цей день в історії 11 квітня

1867 — Росія продала США
Аляс та Але тсь і острови
1891 — аз Оле сандра III про

за лад Вели о о сибірсь о о
шлях (Транссиб)
1915 — на е рани США вийшов

фільм за частю Чарлі Чапліна «Во-
лоцю а», де вперше з'явився пер-
сонаж, я ий став своєрідною «візи-
тів ою» а тора
2007 — астрономи вперше

знайшли вод на планеті, що знахо-
диться за межами Сонячної систе-
ми. Сліди водяної пари б ли вияв-
лені амери ансь ими вченими в ат-
мосфері подібної до Юпітера пла-
нети HD 209458b с зір'ї Пе аса
2008 — вперше в історії неза-

лежної У раїни б ло визначено
100 вели их раїнців. Під час
прямо о ефір на теле аналі «Ін-
тер» переможцем визнали Ярос-
лава М дро о
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Перший "Чемпіонсь ий ро иянина" для чнів ш оли № 275 провели заст пни олови КМДА Ві тор Корж (зліва)
та ба аторазовий чемпіон світ та Європи з фехт вання на рапірах Юрій Чиж
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