
"Картку киянина" зможе 
отримати кожен бажаючий
Проект від пілотного починає переходити у стадію широкого запровадження в столиці

Лікарям – зарплати, 
пацієнтам – доступне лікування 
У кожному районі Києва буде працювати клініко!діагностичний центр 
та амбулаторії сімейного лікаря 
Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

Столиця створює пот жні діа-
ностичні центри та центри
первинної меди о-санітарної
допомо и. Завдя и започат -
ванню медреформи зарплатня
лі арів та медсестер зросте
двічі, а пацієнти змож ть от-
рим вати більш я існ медич-
н допомо .

Київська міська рада у середу, 17 квіт�

ня, дала згоду на проведення медичної

реформи у 8�ми районах столиці, а саме у

Святошинському, Оболонському, По�

дільському, Голосіївському, Печерскому

Солом’янському, Шевченківському та

Деснянському. Депутати затвердили по�

станови про реорганізацію медичних за�

кладів (поліклінік та лікарень) та ство�

рення у кожному районі сучасного кон�

сультаційно�діагностичного центру та

відкриття 16�ти центрів первинної меди�

ко�санітарної допомоги.

Жодного медзакладу не буде закрито,

про скорочення персоналу також не мо�

же бути й мови. Адже, за словами дирек�

тора Департаменту охорони здоров’я Ві�

талія Мохорєва, наразі столиця відчуває

кадровий дефіцит у медицині — не ви�

стачає майже 2 тисяч лікарів та 5 тисяч

персоналу середньої ланки.

Тож, згідно з рішеннями Київради, по�

ліклініки кожного району будуть підпо�

рядковані Єдиному центру. Приміром, у

Голосієво Центральну районну полікліні�

ку буде перетворено на діагностичний

центр, а два центри допомоги з’являться

на базі об’єднаних поліклінік № 1 та Цен�

тральної районної дитячої поліклініки, а

також поліклініки № 2 та поліклініки сі�

мейних лікарів “Корчувате”. Протягом

двох місяців буде завершено усі формаль�

ності, й нові структури отримають при�

дбане ще торік нове обладнання, на яке

було витрачено майже 50 млн грн.

“Звертатися за діагностикою мешкан�

ці зможуть до будь�якого закладу свого

району, а не лише до закладу прикріп�

лення. Крім того, записуватись на при�

йом до лікаря невдовзі можна буде, ко�

ристуючись Інтернетом. Також не знадо�

биться носити за собою папірці, бо вся

інформація про стан здоров’я зберігати�

меться в електронному вигляді”,— заува�

жив Віталій Мохорєв.

Як відомо, Київ — учасник пілотного

проекту з проведення медичної рефор�

ми, започаткованої ухваленим торік За�

коном України “Про порядок проведен�

ня реформування системи охорони здо�

ров’я у Вінницькій, Дніпропетровській,

Донецькій областях та місті Києві”.

На сьогодні у Дарницькому та Дніп�

ровському районах вже діють 9 центрів

первинної медико�санітарної допомоги

й п’ять діагностичних центрів. За сло�

вами голови постійної комісії Київради

з питань гуманітарної політики Алли

Шлапак, у цих районах вже діють над�

бавки лікарям за якість лікування та за

кількість вилікуваних пацієнтів. Тож

зарплатня у них майже вдвічі вища, ніж

у колег з інших районів.

Станом на сьогодні учасники пілотно�

го проекту з проведення медреформи от�

римують 5—7 тис. грн на місяць.

Початок широкого запровадження

медреформи в Києві дасть змогу підви�

щити оклади й у медиків 8�ми районів

Києва. Гроші на це є, відповідні видатки

передбачені у державному бюджеті, вони

надаються в якості субвенції місцевій

владі.

Корисні нововведення стосуються й

пацієнтів. Приміром, сімейний лікар у

реформованих центрах веде прийом у

власному кабінеті й працює стільки,

скільки того потребують люди, а не у

погодинному режимі. Ще один важли�

вий позитивний момент реформи — від�

криття амбулаторій та наближення ме�

дицини до людей, яким тепер не потріб�

но витрачати час та гроші, аби дістатися

до лікаря.

За інформацією пана Мохорєва, на

сьогодні в Києві створено 125 амбула�

торій, які працюють як у складі поліклі�

нік, так і в якості окремих структурних

підрозділів. “Ми повністю закрили пи�

тання доступності медичної допомоги у

радіусі до кілометра”,— наголосив ди�

ректор Департаменту охорони здо�

ров’я

Завдя и започат ванню медреформи зарплатня лі арів та медсестер зросте двічі, а пацієнти змож ть отрим вати більш я існ медичн
допомо

У номері

Новини

ВР відмовилася призначити 
позачергові вибори в Києві
Верховна Рада відмовилася призначити поза-

чер ові вибори мера Києва та Київсь ої місь ої
ради. За прийняття відповідної постанови
№ 1034 про олос вали 200 деп татів за необхід-
ної іль ості олосів — 226. Зо рема, за прийнят-
тя постанови віддали свої олоси 93 парламента-
рі від фра ції “Бать івщина”, 39 “ дарівців”, 34
члени фра ції “Свобода”, 20 ом ністів і 14 поза-
фра ційних деп татів. Ре іонали не олос вали.
Я передають “У раїнсь і Новини”, постановою

б ло передбачено призначити позачер ові вибо-
ри мера Києва та Київради на неділю, наст пн
після за інчення 60-денно о стро з момент на-
б ття чинності цієї постанови, я а б вст пала в
сил в день її оп блі вання. Рада роз лядала
прое т постанови за повною процед рою.
На адаємо, 2 вітня парламент відмовився при-

значити чер ові вибори мера Києва і деп татів
Київради на 2 червня, після чо о опозиція забло-
вала робот Ради. Раніше 48 деп татів зверн -

лися до КСУ з проханням дати офіційне тл ма-
чення положень Констит ції і За он “Про вибори
Верховної Ради Автономної респ блі и Крим, міс-
цевих рад, сільсь их, селищних, місь их олів”,
що встановлюють стро и й порядо призначення
чер ових виборів деп татів ВР АРК, деп татів
сільсь их, селищних, місь их рад та їх олів.
11 вітня КС почав роз ляд подання деп татів.
Фра ція ПР вист пає за призначення виборів
Києві ви лючно після рішення КС

Київрада внесла зміни до бюджету
столиці на 2013 рік
Київрада затвердила запропоновані КМДА змі-

ни до бюджет міста та до Про рами соціально-
е ономічно о розвит Києва на 2013 рі . За вне-
сення змін до Про рами соціально-е ономічно о
розвит про олос вали 65 деп татів, за зміни до
рішення Київради “Про бюджет м. Києва на 2013
рі ” — 68 деп татів.
З ідно з хваленими до ментами, доходи

спецфонд бюджет Києва збільшені на 1,5 млрд
рн. Я повідомив заст пни олови КМДА Р слан
Крамарен о, місь ий бюджет отримав с бвенцію
з державно о бюджет на по ашення забор ова-
ності з різниці в тарифах на теплов енер ію, по-
сл и з централізовано о водопостачання та во-
довідведення. Крім то о, доходи спецфонд
зросли на 51 млн рн за рах но надходжень до
цільово о фонд оштів від пайової часті власни-
ів малих архіте т рних форм, я і б д ть спрямо-
вані на тримання та бла о стрій зелених наса-
джень, ви онання робіт з тримання в лично-до-
рожньої мережі та бюветно о осподарства.
Крім то о, Києв виділено з державно о бюдже-

т 100 млн рн на ре онстр цію Поштової площі,
96 млн рн — на б дівництво метро на ж/м Те-
рем и та 11 млн рн — на б дівництво омпле с
водопостачання на ж/м Осо ор и-Північні

Рух на мосту Патона 
буде обмежено до вересня
“Київавтодор” з 1 вітня почав апітальний ремонт

низово о трот ар мост Патона. Я повідомили
“Хрещати ” в ом нальній орпорації, на проміж в
400 м шляхови и здійснять демонтаж і замін трот -
арних плит верхово о трот ар мост , розбер ть ас-
фальтобетонне по риття та здійснять ідроізоляцію
проїзної частини та встановлять відбійн о орож .
Крім то о, б де здійснено ріплення елементів тро-
т арів мост , ремонт та влашт вання деформаційних
швів, водовідводних пристроїв, лю ів, стовпів освіт-
лення, а та ож бетон вання о ремих діляно трот -
ар .
У звяз з проведенням в азаних робіт р х авто-

транспорт на одній зі см бі ліво о бере а б де
част ово обмежений. У “Київавтодорі” запевнили, що
всі роботи б д ть завершені до вересня цьо о ро

Марта КОХАН
“Хрещатик”

Київрада схвалила прое т щодо масово о впровадження сто-
лиці “Карт и иянина”, завдя и чом з часом її змож ть отрима-
ти не тіль и піль ови и, але й всі містяни, зареєстровані Києві.

Проект рішення про запровадження у Києві багатофункціональної електронної

пластикової картки “Картка киянина” на засіданні XI сесії Київради 17 квітня підтри�

мали 74 депутати. Документом затверджено Положення та визначено механізми для

реалізації даного проекту в місті Києві.

Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, представляючи проект, нагадав, що

про необхідність його реалізації у столиці йшлося останні 5 років. “Проте до реаль�

них заходів та фактичного впровадження подібних проектів, навіть за рахунок бю�

джету міста, так і не доходило. Нам вдалося за короткий термін, врахувавши помил�

ки попередніх спроб, запустити соціальний проект, не витративши бюджетних кош�

тів”,— наголосив він.

Наразі реалізовано пілотний етап проекту “Картка киянина”, розпочатий у березні

2012 року. На стадії пілоту отримати “Картку киянина” змогли такі категорії грома�

дян, як пенсіонери, інваліди, непрацюючі особи, які доглядають дітей�інвалідів, осо�

би, які не мають права на пенсію, соціальні працівники, один із батьків багатодітної

сім’ї, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

За час реалізації пілотного етапу заявки на отримання карток подали 58 тисяч осіб

цих категорій, з них вже 54,5 тисяч осіб стали утримувачами “Карток киянина”.

Нагадаємо, сьогодні “Картка киянина” дає можливість безкоштовно користуватись

послугами метрополітену та отримувати знижку на придбання 150�ти лікарських за�

собів у розмірі 25—30 % в мережі аптек КП “Фармація”.

Після вчорашнього затвердження проекту Київрадою планується розширити мож�

ливості картки — активація торгового, комунального, медичного та інших її додатків,

а також залучити інші категорії громадян.

“Повномасштабне впровадження проекту дасть змогу видавати картки всім пільго�

вим категоріям громадян (близько 425�ти тисяч осіб) та розпочати видачу карток усім

мешканцям міста. Крім того, ми плануємо залучити до видачі відділення банків�емі�

тентів та збільшити кількість пунктів реєстрації для більшої зручності громадян. Навіть

під час реалізації пілотного проекту ми побачили, що можемо мати суттєву економію

бюджетних ресурсів за рахунок адресності пільг”,— підкреслив Руслан Крамаренко.

Очікується, що повномасштабне впровадження “Картки киянина” дозволить та�

кож залучати до участі в проекті й інших учасників — з метою значного розширення

привілеїв для утримувачів карток. А це різноманітні торгові мережі, підприємства, ус�

танови, організації, що здійснюють торгову діяльність та надають послуги населенню

тощо. Крім того, передбачається, що проект дозволить створити єдиний соціальний

реєстр мешканців міста та вести персональний облік пільг
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Новини

Олександр Попов запрошує киян 
на велику київську толоку
Голова КМДА Оле сандр Попов запрош є меш анців столиці 20 віт-

ня, с бот , взяти часть Др ій вели ій иївсь ій толоці.
"Доро і ияни, нарешті до нас прийшла справжня дов оочі вана

весна, а після надзвичайно с ладної та затяжної зими місто потреб є
енерально о прибирання. Київ — наш з вами спільний дім, і щоб рід-
не місто стало ще привабливішим, охайним та віт чим, нам треба ра-
зом над цим попрацювати. Усі, хто бажає, мож ть дол читися до об-
лашт вання азонів, висадження дерев та щів, прибирання приб -
дин ових територій, пар ів та с верів. Я особисто запрош ю ожно о
небайд жо о до співпраці на бла о люблено о міста",— зверн вся до
меш анців міста олова КМДА. А для то о, аби добровольців зорієнт -
вати та направити на ті ло ації, де потрібна допомо а ом нальним
сл жбам, ожном районі Києва визначені відповідальні за робот з
волонтерами особи. Крім то о, визначено і оординатора від Департа-
мент місь о о бла о строю та збереження природно о середовища
КМДА (Шело ов Владислав: 099-265-18-68)

До 27�ї річниці аварії на ЧАЕС майже 4,5 тисячі
киян отримають матеріальну допомогу
Про це в прямом ефірі про рами "Столиця" на теле аналі "Київ" роз-

повів олова КМДА Оле сандр Попов. "О рім матеріальної допомо и,
одним із важливих питань для чорнобильців залишається я ість та своє-
часність їхньо о лі вання. Том ми зробимо все можливе для забезпе-
чення я існої диспансеризації постраждалих внаслідо Чорнобильсь ої
атастрофи лі вально-профіла тичних за ладах Києва",— с азав
Оле сандр Попов. Та , до 27-х ро овин матеріальн допомо отрима-
ють діти, я им встановлено інвалідність, пов'язан з чорнобильсь ою а-
тастрофою (100 осіб по 200 рн ожном ), потерпілі діти-сироти (26 осіб
по 200 рн), часни и лі відації наслід ів аварії на ЧАЕС —інваліди І р -
пи (430 осіб по 250 рн на одн особ ), вдови (вдівці) померлих рома-
дян, я і постраждали внаслідо атастрофи (3 920 осіб по 250 рн). Крім
то о, майже 10 тисяч дітей-чорнобильців протя ом місяця (з 25 вітня до
25 травня) змож ть без оштовно відвідати Київсь ий зооло ічний пар

Прокуратура повернула громаді недобудовану
школу на Троєщині
Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Деснянсь о о

район та зобов'язав приватне підприємство поверн ти ом нальн
власність недоб дован ш ол по в л. Теодора Драйзера, 40 на Тро-
єщині. Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі про рат ри Києва,
Деснянсь ою РДА 2007 році б ло ладено з ТОВ "У раїнсь а б ді-
вельна омпанія "У рсоцб д" до овір інвест вання щодо завершення
б дівництва ш оли на в л. Теодора Драйзера, 40 на території житло-
во о масив Ви рівщина — Троєщина. То о ж ро , незважаючи на те,
що мови інвестиційно о до овор ви онані не б ли, товариство через
с д оформило право власності на об'є т незавершено о б дівництва.
У подальшом ТОВ "У раїнсь а б дівельна омпанія "У рсоцб д" про-
дало недоб дован ш ол іншом приватном підприємств . Вартість
оди с лала 1 млн 450 тис. рн. Водночас, я встановлено про рор-

сь ою перевір ою, за апеляційною с ар ою Деснянсь ої РДА рішення
с д про визнання права власності на об'є т незавершено о б дівниц-
тва по в л. Теодора Драйзера, 40 б ло с асовано. До то о ж, відч жен-
ня ом нально о майна відб лося без відповідно о по одження з тери-
торіальним ор аном влади

Столичний метрополітен розпочав ремонт 
ескалатора на станції "Печерська"
На станції метро "Печерсь а" Сирець о-Печерсь ої лінії розпочався
апітальний ремонт ес алатора № 4 нижньо о нахил . Ремонті роботи
триватим ть до 20 червня цьо о ро . Я зазначають КП "Київсь ий
метрополітен", проведення апремонт не позначиться на режимі ро-
боти станції. У той же час ом нальном підприємстві на ад ють, що
наразі триває апітальний ремонт ес алатора № 2 на станції "Політех-
нічний інстит т". У зв'яз з проведенням ремонтних заходів станція
за ривається на вхід робочі дні з 07.50 до 10.30. У вихідні дні режим
роботи станції не змінюється. КП "Київсь ий метрополітен" перепро-
ш є за тимчасові незр чності

У місті стартував відкритий турнір з міні�футболу
На спортивном майданчи спеціалізованої ш оли ім. З. К. Слюса-

рен а відб лося рочисте від риття т рнір з міні-ф тбол серед ама-
торсь их оманд ш олярів "Вели ий м'яч" на бо олови Шевчен ів-
сь ої РДА Сер ія Зіміна. За алом в зма аннях візьм ть часть 50 о-
манд: 24 збірних оле тиви 5-6 ласів та 26 збірних 7-8 ласів. Даний
т рнір проходить вже 9-й рі поспіль і, зі слів пана Зіміна, Шевчен ів-
сь а РДА й надалі б де розвивати дитячий спорт. "Особисто для мене
ф тбол д же близь ий, адже в дитинстві я займався спортш олі і до-
сить а тивно брав часть зма аннях. Звичайно, мені приємно сьо о-
дні вже в чер овий раз від рити цей захід. Цьо оріч ми змінили фор-
мат т рнір : він проводиться за олімпійсь ою системою двох ві ових
ате оріях: збірні оманди ш олярів 5-6-х ласів та 7-8-х ласів. Сам
цьом віці дитини форм ються свої сма и, певні цілі житті. Наше

завдання створити мови та заохотити більше чнів до занять спортом.
До то о ж, хлопча ів, я і себе по аж ть з най ращо о бо , є арні
перспе тиви на продовження ф тбольної ар'єри, адже на зма аннях
за ними слід ють валіфі овані фахівці та відомі тренери"

У Пирогові відбудеться фестиваль здоров'я
"Столиця життя"
25-26 травня в Національном м зеї народної архіте т ри та поб т

У раїни пройде фестиваль здоров'я "Столиця життя". Це масовий за-
хід під від ритим небом, де б д ть представлені всі аспе ти д ховно-
о та фізично о розвит людини. Під час заход меш анці та ості сто-
лиці матим ть змо просл хати ле ції про здоровий спосіб життя, взя-
ти часть спортивних забавах (по азових вист пах раїнсь их оза-
ів, майстер- ласах з йо и, спортивних зма аннях, інних про лян ах),
а та ож зап стити яс равих повітряних зміїв.
Про рамою фестивалю та ож передбачається проведення бла о-

фест "Сладость в Радость" та онцерт раїнсь их м зичних ртів

Цифра дня

1 508 
малих архітектурних форм було демонтовано в столиці з початку
нинішнього року 

Про це повідомив начальник управління контролю за благоустроєм
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища Сергій Роменський
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День Європи у Києві
У кінці травня столиця прийматиме представників громад 
більшості країн Шенгену
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

У передостанню с бот
травня Києві відзначати-
м ть День Європи. На о-
ловній в лиці міста танцю-
ватим ть, співатим ть та
при ощатим ть стравами з
національної хні пред-
ставни и більшості раїн
Шен енсь ої зони.

У Києві затверджено робочий

план підготовки і проведення 18

травня Дня Європи. Відповідне роз�

порядження днями підписав голова

КМДА Олександр Попов. Коорди�

нація питань, пов'язаних з підготов�

кою і проведенням Дня Європи, по�

кладена на Департамент громад�

ських комунікацій і на управління

міжнародних зв'язків і організацій�

ної роботи КМДА.

Торік у Києві День Європи відбув�

ся фактично напередодні Чемпіона�

ту Європи з футболу, тому до столи�

ці України приїхало дуже багато гос�

тей, особливо з сусідньої Польщі.

Цього року святкування може й бу�

дуть дещо скромнішими, але, як за�

певняють організатори, не менш ці�

кавими.

Проведення офіційної церемонії

відкриття відбудеться за участю ви�

сокоповажних гостей, зокрема по�

слів держав — членів Євросоюзу в

Україні.

Згідно з планом, цього року вже

традиційно передбачається встанов�

лення наметів�павільйонів Євро�

пейського містечка, а також продаж

широкого асортименту страв укра�

їнської національної кухні і напоїв,

української сувенірної продукції і

проведення майстер�класів реміс�

ників і народних умільців.

Як повідомили "Хрещатику" в

управлінні у справах національно�

стей та релігій Департаменту культу�

ри КМДА, чи не найактивнішими

учасниками святкувань Дня Європи

є німецькі, болгарські та польські

товариства.

За словами голови Спілки поляків

України Антонія Стефановича,

польська громада щороку готує про�

граму до Дня Європи: виступають

аматорські колективи, готується до

друку спеціалізована література.

"У цьому році у Києві було видано

збірку польського поета і київського

фотографа Володимира Висоцько�

го, який похований на Байковому

кладовищі,— розповів Анатолій

Стефанович,— День Європи гарний

привід поширювати інформацію

про людей, які поєднували наші

культури".

Цікаву програму готує до свята й

німецька громада. Як розповіла

"Хрещатику" керівник німецького

молодіжного культурного центру

"Дойче квеллє" Світлана Цех, на

День Європи танцювальний колек�

тив покаже киянам кілька видо�

вищних танців, які дуже подоба�

ються глядачам — це "Танець з лав�

ками" та "Кройц Кьоніг", під час

якого дівчата наче літають на пле�

чах партнерів.

"Подібні заходи дуже важливі і для

нашого колективу, адже ми маємо

можливість презентувати своє мис�

тецтво дуже широкій аудиторії, і вод�

ночас це гарна нагода поспілкувати�

ся з представниками посольств країн

Євросоюзу",— каже Світлана Цех.

Заплановано також проведення в

районах інформаційних і культурно�

масових заходів, присвячених Дню

Європи: постановок, концертно�

розважальних програм колективів

художньої самодіяльності; літератур�

них експозицій на європейську тема�

тику, експозицій образотворчого

мистецтва і фотовиставок, присвяче�

них різним аспектам життя країн ЄС.

Проводитимуться тематичні конкур�

си дитячої художньої творчості, вік�

торини і конкурси щодо історії і су�

часності розвитку Євросоюзу.

15—17 травня відбудеться XI Кон�

ференція Міжнародного педагогіч�

ного клубу європейських столиць у

Києві на тему: "Досвід і перспективи

формування європейського шкіль�

ного освітнього простору", а 17—19

травня — Міжнародний фестиваль�

конкурс дитячо�юнацької журналіс�

тики "Прес�весна на Дніпровських

схилах". 16 травня в рамках Дня Єв�

ропи пройде X Загальноміський

конкурс�фестиваль "Діалог держав:

партнерство в освіті".

Варто відзначити, що на час про�

ведення свята на центральній вулиці

міста можливі зміни в роботі місько�

го транспорту і перекриття руху ав�

то — від Майдану Незалежності до

бульвара Тараса Шевченка

Ювілей доброти та милосердя
Сьогодні Українське товариство Червоного Хреста святкує 95�річчя
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Вже майже століття волонтери Чер-
воно о Хреста допома ають обездо-
леним та н жденним с р тні часи.
Первинним аслом ор анізації б ло
"Милосердя на полі бою", з одом
воно доповнилося іншим — "Через
манізм до мир ". На сьо одні ос-

новна мета товариства — допомо а
державі в її манітарній діяльності.

Завдання Червоного Хреста дотичні до проб�

лем держави. Про це "Хрещатику" розповіла го�

лова Київської міської організації Ніна Гусєва. "За

часи роботи Товариства було багато проблем, ба�

гато роботи за різноманітними напрямками ви�

конано. Але основним нашим завданням зали�

шається допомога державі, органам місцевої вла�

ди в реалізації їхньої гуманітарної політики",—

зазначила пані Гусєва.

На сьогодні Товариство Червоного Хреста

України нараховує понад 6,5 мільйона членів, об'�

єднаних в майже 47 тисяч первинних організацій.

У Києві волонтерів товариства — близько 250�ти

тисяч. Добровольці надають гуманітарну допомо�

гу нужденним або одиноким людям, працюють з

дітьми�сиротами та дітьми, позбавленими бать�

ківського піклування, надають патронажну ме�

дичну допомогу та багато іншого. Окрім того, ор�

ганізація налічує три тисячі донорів крові.

Сьогодні товариство милосердя святкує свій

95�й ювілей. Саме цього дня, 18 квітня, у Києві

відбувся перший з'їзд сестер милосердя. Вчора

активістів цього об'єднання — людей з великим

серцем — вітали і в столичній адміністрації.

"Наразі в Києві тисячі й тисячі сестер милосер�

дя, які працюють в відомій, знаній організації. Це

дуже надійні люди, які надають необхідну допо�

могу 35�ти тисячам одиноких людей в нашому

місті. Всієї вашої роботи перелічити неможливо, і

я хочу побажати вам, аби тепло ваших сердець ні�

коли не знало меж. Адже я щиро переконана, що

коли є гуманність в суспільстві, є серце та совість

у його людей, воно буде існувати",— привітала

добровольців начальник Управління жінок, інва�

лідів, ветеранів війни та праці Ірина Голубєва.

Сестрам милосердя вручили медалі на відзна�

чення 1530�ліття Києва, а також нагороди та від�

знаки.

Зазначимо, що червоно�хресний рух бере свої

витоки ще з кінця XVIII століття. Сьогодні між�

народний рух Червоного Хреста і Червоного Пів�

місяця нараховує мільйони прихильників у май�

же 190 країнах світу. В Україні історія товариства

веде свій відлік з квітня 1918 року, хоча розгалу�

жена мережа організацій існувала на території

Російської імперії з початку ХХ століття. У 2002

році був прийнятий ЗУ "Про Товариство Черво�

ного Хреста України", яким визначені правовий

статус, структура, основна мета і головні завдан�

ня Товариства, права та обов'язки його членів,

удосконалюється Положення про патронажну

службу милосердя Товариства

Основним нашим завданням
залишається допомога державі,

органам місцевої влади в реалізації
їхньої гуманітарної політики

З на оди 95-річчя У раїнсь о о Товариства Червоно о Хреста столичній мерії сестрам милосердя вр чили
медалі на відзначення 1530-ліття Києва, а та ож на ороди та відзна и

У День Європи на Хрещати танцюватим ть, співатим ть та при ощатим ть стравами з національної хні різних раїн

Подібні заходи дуже важливі і для нашого колективу,
адже ми маємо можливість презентувати своє

мистецтво дуже широкій аудиторії, і водночас — 
це також гарна нагода поспілкуватися 

з представниками посольств країн Євросоюзу
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Куточок споживача

Ділові новини
Азаров вимагає прискорити
розвиток економіки
Прем'єр-міністр У раїни Ми о-

ла Азаров вима ає від Міністер-
ства фінансів ор аніз вати робо-
т з бан ами, я і "а редитовані"
про рамі а тивізації розвит
е ономі и, та им чином, щоб з
травня розпочати реалізацію
схвалених прое тів. Про це він
заявив вчора на засіданні Кабіне-
т Міністрів.
Глава ряд повідомив, що на

роз ляд до Мінфін , Міністерства
е ономічно о розвит і тор івлі в
рам ах державної про рами а ти-
візації е ономі и подано більше
800 прое тів різних ал зях:
промисловості, сільсь о о оспо-
дарства, б дівництва та інфра-
стр т ри.
"А редитовані в про рамі бан и
же почали роз ляд перших про-
е тів. Я вима аю від Міністерства
фінансів поставити робот з бан-
ами та им чином, щоб прис о-
рити роз ляд прое тів. Звичайно,
без ш оди для я ості та о о роз-
ляд . На це відводиться час до
інця вітня. На почат травня
повинна розпочатися реалізація
схвалених прое тів, тобто їх рит-
мічне фінанс вання і ор анізація

пра тичних робіт",— на олосив
Ми ола Азаров

Українці стали більше 
купувати

Міністерство е ономічно о роз-
вит й тор івлі онстат є ріст
споживчої а тивності населення з
почат 2013 ро . Про це пові-
домила дире тор департамент
ма рое ономічно о про ноз ван-
ня міністерства Наталія Горш о-
ва. "Причин т т де іль а: по-пер-
ше, в е ономіці У раїни збері-
ається цінова й рсова стабіль-
ність. У та их мовах росте спо-
живча а тивність населення. По-
др е, ряд планомірно підвищ є
соціальні стандарти, ми маємо
д же висо ий темп рост реаль-
ної заробітної плати",— цит ють
посадовця "У раїнсь і новини".
Горш ова додала, що в січні—

лютом 2013 ро реальна зарпла-
та зросла на 9,6 %, що позитивно
впливає на підвищення півельної
спроможності населення. Крім то-
о, вона зазначила, що свідченням
зростаючо о попит населення є
швид і темпи рост роздрібної
тор івлі: за 2 місяці він становив
14,8 %. "На сьо одні драйвером

розвит е ономі и У раїни є ріст
вн трішньо о попит населення. І
це позитивно позначається й на
розвит , і на стр т рі е ономі-
и",— зазначила пані Горш ова

ВВП України може впасти 
до 0 %

Міжнародний валютний фонд
по іршив про ноз рост ВВП У ра-
їни на 2013 рі з 3,5 % до 0 %. Про
це с азано в Світовом е ономіч-
ном про нозі (World economic
outlook) фонд . Відповідно до до-
мента, ріст ВВП У раїни в 2014

році становитиме 2,8 %.
Разом з тим, МВФ поліпшив

про ноз інфляції в У раїні ( р -
день до р дня) з 5,9 % до 2,8 %
в 2013 році. Інфляція в 2014 році
( р день до р дня), за оцін ами
МВФ, становитиме 4,7 %.
Що стос ється середньорічної

інфляції в У раїні, то в 2013-м ,
я д має МВФ, вона становити-
ме 0,5 % (попередній про ноз —
7,4 %), а в 2014 році — 4,7 %.
Фонд та ож по іршив про ноз

дефіцит поточно о рах н пла-
тіжно о баланс У раїни з 6,6 %
ВВП до 7,9 % ВВП в 2013 році. В
2014-м , я д мають е сперти

фонд , дефіцит поточно о рах н-
платіжно о баланс У раїни

становитиме 7,8 % ВВП.
На адаємо, жовтні 2012 ро

МВФ про ноз вав ріст ВВП У ра-
їни 3,5 % і інфляцію ( р день до
р дня) 5,9 % 2013 році

Президент доручив 
переглянути бюджет"2013

Глава У раїнсь ої держави Ві -
тор Ян ович дор чив Кабінет
Міністрів пере лян ти державний
бюджет за підс м ами першо о
вартал , а потім — першо о пів-
річчя. Про це с азано в повідом-
ленні прес-сл жби Президента.
"Ми завжди це робили, і цей рі

не є винят ом. Сьо одні є та і
плани і є вже дор чення ряд
для то о, щоб під от вати зміни в
бюджет за рез льтатами першо о
вартал , а потім і першо о пів-
річчя",— с азав Ві тор Ян ович.
Глава держави повідомив, що

ці зміни б д ть стос ватися рі-
шення соціальних питань, ви-
правлення недолі ів, доп щених
при прийнятті бюджет , і питань
розвит ре іонів.
На адаємо, січні Адміністрація

Президента вист пила за збіль-

шення фінанс вання впроваджен-
ня е стреної медичної допомо и
при пере ляді державно о бюдже-
т на 2013 рі , що план ється
здійснити за рез льтатами І вар-
тал . Раніше Держсл жба з над-
звичайних сит ацій про ноз вала
виділення фінанс вання в с мі
1 849 млн рн на за півлю нової
техні и після пере ляд держбюд-
жет -2013 за підс м ами йо о ви-
онання в І варталі

У раціоні наших
співвітчизників бракує риби
та фруктів
Асоціація дієтоло ів У раїни

в аз є на в рай недостатнє спо-
живання раїнцями морсь ої ри-
би та фр тів. Про це с азав пре-
зидент Асоціації дієтоло ів, олов-
ний дієтоло Міністерства охоро-
ни здоров'я Оле Швець, повідом-
ляють "У раїнсь і новини".
При цьом меди в азав на за-

надто вели е споживання раїн-
цями м'ясних виробів, ц р й
хліба.
З о ляд на це, дієтоло и попе-

реджають про ризи зростання за-
хворювань на атерос лероз, діа-
бет, хвороби серця й с дин, я і ви-

ли ає надмірне споживання хлі-
боб лочних виробів, ц р , а та-
ож недостатнє споживання фр -
тів. При цьом д же низь ий рівень
споживання риби, особливо порів-
няно із занадто висо им рівнем
споживання м'ясних прод тів, не-
ативно може позначитися на за-
альном стані здоров'я с спіль-
ства, ос іль и морсь а риба є о-
ловним і майже єдиним джерелом
вітамін D і ислот Omega-3.
Я писав "Хрещати ", за дани-

ми Міне ономрозвит , I вар-
талі 2013 ро ціни на фр ти
зросли на 2,1 %, на риб — на
30 %. Серед причин здорожчан-
ня овочів е сперти називають
сезонний фа тор, посилений не-
сприятливими по одними мова-
ми березні— вітні, що значно
с ладнило достав плодоово-
чевої прод ції споживачам, а
та ож пост пове за інчення за-
пасів мин ло о ро . Водночас
очі ється надходження на рино
свіжих овочів врожаю поточно о
ро , що відраз з мовить зни-
ження цін на цей вид продоволь-
ства. Що ж стос ється цін на ри-
б , то, с оріш за все, тенденція
до підвищення ціни продовжить-
ся

Великодні ярмарки:
куди піти
"Хрещатик" дізнався, де можна
зекономити на продуктах 
до травневих свят
Марта КОХАН
"Хрещатик"

По всій раїні тривають ярмар и сіль осппрод ції, де
споживачі мож ть придбати я існе продовольство за
дост пною ціною безпосередньо від виробни ів. З на-
ближенням Вели одня іль ість та их заходів збіль-
ш ється, адже передсвят овий період зростає попит
на прод цію. Очі ється, що проведення ярмар ів до-
поможе трим вати ціни на прод ти під час травневих
свят на стабільном рівні.

Столичний регіон традиційно вважається одним із лідерів за кількістю яр�

маркових заходів. Як повідомили "Хрещатику" в Департаменті промислово�

сті та розвитку підприємництва, у першому кварталі 2013 року в Києві про�

ведено 336 продовольчих ярмарків (січень — 79, лютий — 121, березень —

139), що у 2,1 разу більше, ніж за такий самий період минулого року. На них

реалізовано 26,5 тис. тонн різної сільгосппродукції та продовольчих товарів,

у тому числі: овочів — 11,1 тис. тонн, м'яса та м'ясопродуктів — 3,4 тис.

тонн, риби та рибопродуктів — 0,9 тис. тонн, інших товарів — 11,1 тис. тонн.

У другому кварталі поточного року в столиці заплановано провести понад

300 ярмаркових заходів.Загалом ярмарки щотижнево проводяться за 69�ма

адресами в усіх десяти районах Києва. До участі в них залучається понад 3

тисячі сільгоспвиробників, фермерів та інших виробників продовольчої

продукції. Близько 70 % учасників ярмарків — підприємці Київщини та,

власне, міста Києва. При цьому для підприємців участь у ярмарках безкош�

товна.

Ціни на ярмарках традиційно на 10—15 % нижчі за середні по столиці.

Наразі можна вже завчасно планувати похід на ярмарок. Графік проведен�

ня продовольчих ярмарків у передсвяткові та святкові дні вже відомий:

27 квітня — у всіх 10�ти районах міста

29 квітня — у Шевченківському районі — на вулицях Воровського, 2—4,

Ризькій, 1, Якіра, 19, В. Піка, на розі вулиць Щусєва та Тираспільської;

30 квітня — у Шевченківському районі — на вулицях Трудовій, 7�а, Воров�

ського, 2—4, Ризькій, 1, Якіра, 19, В. Піка, на розі вулиць Щусєва та Тирас�

пільської;

3 травня — у Голосіївському районі — по просп. 40�річчя Жовтня, 116, у

Дніпровському районі — на вул. Гродненській, 1/35—5, у Печерському райо�
ні — на розі вулиць Первомайського та Мечнікова, у Святошинському райо�
ні — на вул. Підлісній, 8;

8 травня — у Подільському районі — на просп. Правди, 31—35, Святошин�
ському районі — на розі вул. Тулузи та бульв. Ромена Роллана, у Шевченків�
ському районі — на вул. Трудовій, 7�а;

10 травня — у Голосіївському районі — на просп. 40�річчя Жовтня, 116, у

Дніпровському районі — на вул. Алма�Атинській, 64, у Святошинському райо�
ні — на вул. Підлісній, 8, у Шевченківському районі — на вулицях Воровського,

2—4, Ризькій, 1, Якіра, 19, В. Піка, на розі вулиць Щусєва та Тираспільської;

18 травня — в усіх 10�ти районах міста
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 18 квітня 2013 року

Олександр КАРАБАНОВ: 

"Взаємодія з правоохоронними органами
сприятиме забезпеченню ефективного
фінансового контролю у нашій столиці"
В с часних мовах роз-
вит інформаційно о с -
спільства я ість процесів
взаємодії в системі ор а-
нів ви онавчої влади, що
забезпеч ють реалізацію
онтрольних ф н цій дер-
жави на території міста
Києва, є основним фа то-
ром спішно о розвит я
особистості, та і самих
ор анів влади я ор аніза-
ційних стр т р. Водночас
вони стим люють динамі-

демо ратичних змін я
системи владних відно-
син, та і відносин між
владою та с спільством.
Про це зо рема мова
йшла і під час р ло о
стол "Взаємодія Держфі-
нінспе ції в м. Києві з
правоохоронними ор ана-
ми. Проблеми і перспе -
тиви". Детальніше про це
"Хрещати " розповів на-
чальни Держ-фінінспе ції
в м. Києві Оле сандр Ка-
рабанов.

— Олександре Вікторовичу, розка�
жіть, з якими структурами ви найчас�
тіше взаємодієте у своїй роботі?

— Сьогодні у багатоаспектній

системі взаємодій нашої інспекції з

органами державної, місцевої вла�

ди та суспільством пріоритетним

вектором є взаємодія з правоохо�

ронними органами. З ними нас по�

єднує функція державного контро�

лю. Зокрема протягом минулого

року наша інспекція забезпечила

розгляд 776 звернень, що надійшли

від правоохоронців. Для координа�

ції взаємодії з ними в інспекції

створено відділ інспектування за

зверненнями правоохоронних ор�

ганів.

— Які результати спільної роботи з
правоохоронцями?

— Ступінь інтеграції діяльності

нашої інспекції і діяльність право�

охоронних органів досить високий.

Насамперед правоохоронці ініці�

юють проведення інспекцією кон�

трольних заходів. Так, у 2012 році ми

прийняли до виконання 273 таких

звернення. За результатами їх роз�

гляду наші фахівці здійснили 86 ре�

візій, що становить майже чверть

річної кількості усіх контрольних за�

ходів інспекції.

Окрім цього, правоохоронні орга�

ни залучають наших фахівців до

участі у проведенні власних переві�

рок. За минулий рік ми задовольни�

ли майже третину — 108 таких звер�

нень.

Також правоохоронці використо�

вують наші інформаційні матеріали.

Зокрема за минулий рік наша ін�

спекція задовольнила 67 звернень

правоохоронних органів щодо на�

дання матеріалів ревізій та 194 —

щодо надання інформацій та пропо�

зицій. Крім того, ми системно ін�

формуємо правоохоронців про ре�

зультати проведених контрольних

заходів.

Поряд з цим наша інспекція до�

сить часто потребує втручання пра�

воохоронних органів для забезпе�

чення повного відшкодування вияв�

лених порушень фінансового зако�

нодавства.

— Розкажіть про конкретні заходи,
які вживаються правоохоронцями по
вашим зверненням.

— Так, у 2012 році на підставі на�

ших звернень правоохоронні органи

внесли до об'єктів контролю 23 акти

реагування, ініціювали 12 судових

проваджень, склали 17 протоколів

про вчинення корупційних діянь,

подали 2 позови до суду.

Крім того, за результатами кон�

трольних заходів нашої інспекції у

минулому році правоохоронні орга�

ни порушили 38 кримінальних

справ (в т. ч. за зверненнями право�

охоронних органів — 15), а за довід�

ками залучених спеціалістів Держ�

фінінспекції порушено 64 такі

справи. Хочу зазначити, що у І

кварталі цього року до Єдиного

державного реєстру досудових роз�

слідувань внесено 20 матеріалів ре�

візій, направлених Держфінінспек�

цією в м. Києві, що майже вдвічі

більше, ніж за відповідний період

минулого року.

Хочу зазначити, що високий сту�

пінь інтеграції процесів діяльності

Держфінінспекції в м. Києві та пра�

воохоронних органів зумовлює і ви�

сокий ступінь відповідальності кож�

ного з контролюючих органів за на�

лежну організацію процесів взаємо�

дії між ними, визначених чинним

законодавством. Зокрема дотриман�

ня Порядку взаємодії органів дер�

жавної контрольно�ревізійної служ�

би, органів прокуратури, внутрішніх

справ, Служби безпеки України, за�

твердженого спільним наказом Го�

ловного контрольно�ревізійного

управління України, Міністерства

внутрішніх справ України, Служби

безпеки України та Генеральної про�

куратури України від 19.10.2006

№ 346/1025/685/53.

— Але ж при цьому існують і проб�
леми?

— Звичайно, що у реальній прак�

тиці нашої взаємодії існує ряд проб�

лем, що не дозволяють нам вивести

її на більш ефективний рівень під

час реалізації контрольних повнова�

жень. Тому ми проаналізували сис�

тему та структуру процесів взаємодії

з правоохоронними органами під

час реалізації контрольних функцій

держави у сфері фінансового кон�

тролю на території міста Києва і ви�

значили основні напрямки, корегу�

вання яких має бути здійснено ком�

плексно: як нашою інспекцією, так і

правоохоронними органами.

— До речі, цій темі нещодавно був
присвячений круглий стіл?

— Саме так. З метою забезпечен�

ня погодженості дій, спрямованих

на удосконалення взаємодії нашої

інспекції з правоохоронцями, ми

ініціювали проведення круглого

столу "Взаємодія Держфінінспекції

в м. Києві з правоохоронними ор�

ганами. Проблеми і перспективи".

Засідання круглого столу відбулося 

12 квітня 2013 року у Держфінінс�

пеції в м. Києві. У ньому взяли

участь представники прокуратури

м. Києва, Управлінь державної

служби з економічною злочинніс�

тю, по боротьбі з організованою

злочинністю та Головного слідчого

Управління Міністерства внутріш�

ніх справ України в м. Києві,

Управління Служби безпеки Укра�

їни у м. Києві та Київській області,

Управління податкової міліції Дер�

жавної податкової служби у м. Ки�

єві.

Користуючись нагодою, хочу ви�

словити щиру вдячність представ�

никам правоохоронних органів за

те, що вони не лише відгукнулися на

наше запрошення, але й прийняли

активну участь у обговоренні проб�

лем нашої співпраці. Зокрема вони

ознайомили присутніх із змінами

порядку розгляду матеріалів кон�

трольних заходів, переданих до пра�

воохоронних органів відповідно до

вимог нового кримінально�проце�

суального Кодексу. Також ми отри�

мали від них позитивну оцінку орга�

нізації інформування нашою ін�

спекцією правоохоронних органів

про проведені контрольні заходи.

— Які ще важливі питання обгово�
рювалися під час круглого столу?

— Під час роботи круглого столу

було проаналізовано стан взаємодії

нашої інспекції з правоохоронними

органами та визначено основні її на�

прямки, що потребують покращен�

ня. Також відзначено потребу удо�

сконалення процесів інформування

та зворотного зв'язку з правоохорон�

цями та порядку залучення право�

охоронними органами спеціалістів

інспекції до перевірок, проведення

позапланових ревізій та зустрічних

звірок. Поряд з цим учасники обго�

ворили необхідність внесення змін

до Порядку взаємодії органів дер�

жавної контрольно�ревізійної служ�

би, органів прокуратури, внутрішніх

справ, Служби безпеки України,

спрямованих на забезпечення сис�

темної взаємодії між ними для під�

вищення рівня ефективності дер�

жавного фінансового контролю в 

м. Києві.

Відкрите і неупереджене обгово�

рення взаємодії між Держфінінспек�

цією в м. Києві та правоохоронними

органами дозволило учасникам кра�

ще зрозуміти проблеми, що виника�

ють в процесі взаємодії, усвідомити

ступінь їх впливу на ефективність ді�

яльності інспекції, а також визначи�

ти зміст очікувань один одного щодо

їх належної якості.

За результатами круглого столу

учасники прийняли узгоджене рі�

шення щодо заходів, спрямованих

на удосконалення процесів взаємо�

дії.

Переконаний, що саме такий від�

повідальний підхід до організації ро�

боти сприятиме взаємодії нашої ін�

спекції з правоохоронними органа�

ми і виведе її на якісно новий рівень

продуктивної співпраці для забезпе�

чення ефективного фінансового

контролю у нашій столиці

Розмову вів 
Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ,

"Хрещатик"

У 2012 році на підставі звернень Держфінінспекції 
у м. Києві правоохоронні органи внесли до об`єктів
контролю 23 акти реагування, ініціювали 12 судових

проваджень, склали 17 протоколів про вчинення
корупційних діянь, подали 2 позови до суду
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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 29 вітня 2013 ро о 10.10, оп блі овано о

в азеті "Бюлетень. Цінні папери У раїни" № 59 (3609)
29 березня 2013 ро , наст пними питаннями:

12. Внесення змін до Стат т ПАТ "Універма "У раїна" шляхом ви ладення Стат т ПАТ "Універ-
ма "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". Призна-

чення осіб, повноважених підписати положення про За альні Збори А ціонерів ПАТ "Універ-
ма "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, повно-
важених 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 питан-
ня, 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, 19.25 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
20.00 Т/с "Мафіоза"
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 "В. Глаголєва.

Наперекір долі"
9.05 Підсумки тижня
9.45 Без цензури

10.10 Т/с "Маруся.
Випробування"  

12.25, 15.00, 18.20 Новини
12.35, 20.55 Офіційна

хроніка
12.55, 15.10, 19.10, 21.25

Діловий світ
13.05 Право на захист
13.25 Темний силует
13.35, 19.45 Про життя
14.40 Вікно в Америку
15.30 Життя за рівних умов
15.50 Т/с "УГРО"
18.45 Світ спорту
18.55 Агро7news
19.30 Останнє попередження
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 "Хімія відчуттів" 
13.40 Не бреши мені74
14.40 Сімейні мелодрами73
15.40 Секретні матеріали

шоу7бізнесу
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана�2"  

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Королева

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

шоу7бізнесу
1.15 Гроші
2.05 Х/ф "Нене"  
3.40 "ТСН. Особливе"
4.05 Не бреши мені74
4.55 Сімейні мелодрами73

ІІННТТЕЕРР
5.40 Х/ф "Велика

різниця"  
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 "Генеральська

невістка", с. 1—3
12.00 Новини
12.30 Х/ф "Генеральська

невістка", с. 4
13.30 Судові справи
14.25 Сімейний суд
15.25 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Жіночий лікар"  
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Хуторянин"
23.25 Т/с "Голубка"
1.20 Х/ф "Кремінь", 

с. 1—4  

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.10 Т/с "Дорожній

патруль�6"  
7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід"  

10.00 Т/с "Квиток на двох"  
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"  
21.50 Т/с "Слід"  
23.15 Х/ф "Смертельні

перегони�2"  
1.20 Х/ф "Точка

повернення"  
3.20 Події
3.40 Говорить Україна
4.15 Х/ф "Любка", с. 1  
5.35 Срібний апельсин

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

шокуюче
6.45, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.50 Піраньї
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Гаррі Поттер і

Дари смерті�2"  
11.25 Т/с "Вороніни"  
13.40, 14.50 Kids' Time
13.45 М/с "Качині історії"  
15.00 Т/с "Друзі"  
16.00 Т/с "Кадетство"  
17.00 Т/с "Щасливі разом"  
18.00 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
20.00 Т/с "Вороніни"  
21.00 Ревізор72
22.50 Т/с "Світлофор"  
0.00 Репортер
0.20 Т/с "Таємний круг"  
1.15 Т/с "Вероніка Марс"  
2.00 Т/с "Різзолі і Айлс"
2.40 Служба розшуку дітей
2.45—4.40 Зона ночі

ІІССTTVV
5.35 Служба розшуку дітей
5.45 Свiтанок
6.45 Ділові факти
6.55 Т/с "Таксі"
7.15 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.50 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Т/с "Мисливці за

караванами"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Мисливці за

караванами"
13.15 Т/с "Морські

дияволи"
14.15 Х/ф "Протистояння"
15.50 Х/ф "Механік"
17.35 Т/с "Убивча сила"
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Морські

дияволи"
21.50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.00 Свобода слова
0.50 Х/ф "В ім'я

правосуддя"  
2.15 Надзвичайні новини
3.05 Про7Zікаве.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
9.00 Собаки. Інструкція по

експлуатації
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Лія Ахеджакова.

Маленька жінка у
великому кіно

12.15 Щоденник великої
кішки

14.00 Є. Чазов. Кремлівський
лікар

15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Лемури
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Маестро моди
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 М. Кононов. Весь світ

проти мене
22.40 Еверест — лікарі в

мертвій зоні
23.40 Планета життя
0.45 Амурні мелодії
0.55 Х/ф "Венеціанський

каприз" 
2.25 Х/ф "Бажання плоті" 
3.45 Лемури
4.10 Планета життя
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
Бізнес7час

7.20 Автопілот7новини
7.40, 8.40 Трансмісія7новини
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 Драйв7новини
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 Час7тайм
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
4.00 Т/с "Чоловік без

пістолета"
6.20 Х/ф "Нелегал"
8.10 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.45 Т/с "Краповий бере"
14.30 Т/с "Даішники"
18.30 Лохотрон
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів�
10"

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�3.

Переможець
отримує все"  

1.30 Свiдок
2.00 Речовий доказ
2.35 Агенти впливу
3.05 Свiдок
3.35 Уроки тітоньки Сови

ССТТББ
5.55 Чужі помилки. Репортаж

з петлею на шиї
6.40 Все буде добре!
8.40 Неймовірна правда про

зірок
10.00 Зоряне життя. Зоряні

будинки
11.05 Зоряне життя. Секс7

символи із зморшками
12.10 Один за всіх
14.05 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 брехні73
0.05 Битва екстрасенсів
1.00 Т/с "Доктор Хаус"  
1.55 Х/ф "Краще літо

нашого життя"  
3.35 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа
4.00 Новини
4.05 Добрий ранок!
8.00 Новини
8.15 Контрольна закупівля
8.50 Жити здорово!
9.55 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!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Легенди про

Круг"
22.30 Вечірній Ургант
23.00 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 "Винищувачі"
22.05 Т/с "Каменська"
23.05 Борнео. Курорт для

справжніх чоловіків
0.00 Т/с "Петро I. Заповіт"
1.00 Дівчата
1.40 Вісті+
2.00 Х/ф "Грибний дощ"
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 "Захист 

Красіна�3"
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 "Лісник"
0.35 Т/с "Агент

особливого
призначення"

2.30 Т/с "Прокурорська
перевірка"

3.40 Говоримо і показуємо
4.30 Шаховий огляд

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Лентяєво
7.30 М/с "Даша7дослідниця"
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша7дослідниця"  
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"  
13.00 Лялечка
14.00 Т/с "Любить —

не любить"  
15.00 Одна за всіх
16.00 Т/с "Студенти"  
17.10 Досвідос
18.10 "Даешь молодежь"!
19.10 Бардак73
19.35 Богиня шопинга
20.10 Т/с "Любить —

не любить"  
21.00 Віталька73
22.20 У Тета в Інтернеті
23.00 Дурнєв + 1
23.25 "Мосгорсмех"
0.00 Т/с "Притулок"  
1.00 Твою маму!
1.25 Досвідос72
1.50 Бабуни і дідуни
2.15 Теорія зради
3.05 До світанку

КК11
7.00 М/ф
8.10 Х/ф "Квартет на

двох"  
10.00 Х/ф "Моє велике

грецьке літо"
11.50 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 "Троє в каное"  
23.40 Х/ф "Нові мурашки

в штанях"  
1.10 Нічне життя

22++22
8.00 Ульотне відео по7

російськи  
9.00 У бій йдуть мужики
9.45 Російський аватар

10.50 Х/ф "Небесний
капітан і світ
майбутнього"  

12.50 Х/ф "На межі"  
15.10 Х/ф "Люди честі"  
17.50 ЧУ. "Арсенал" —

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

матеріали"  
0.25 Т/с "Падаючі

небеса"  
2.25 Дорожні війни
2.45 Х/ф "Дорога на Січ"
4.05 Х/ф "Віддалений

постріл"  

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.00, 3.05 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 Міккі Мауса"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні7

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 "Джесі"
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

Бутовскі"
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 "Чарівний голос

Джельсоміно"
1.45 Х/ф "Двоє під однією

парасолькою"
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ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5 
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 
18 вітня (чт.) — 20.00 "Справжній чолові
на почат тисячоліття...", 1 од. 10 хв.
19 вітня (пт.) — 19.00 "Жирна свиня",
1 од. 40 хв.
20 вітня (сб.) — 18.00 "С ажена ров",
1 од. 30 хв.
20 вітня (сб.) — 20.00 "Валентинів
день", драма, 2 од.
21 вітня (нд.) — 18.00 "Пізансь а
вежа", фарс, 2 од.
21 вітня (нд.) — 19.00 "Різдвяні мрії",
омедія, 2 од. 40 хв.
22 вітня (пн.) — 19.00 "Дерева
помирають стоячи", 2 од. 35 хв.
23 вітня (вт.) — 19.00 "Сімейна
вечеря", омедія, 2 од. 20 хв.
23 вітня (вт.) — 20.00 "Оле сандр
Вертинсь ий. Бал Господень...",
моноспе та ль, 1 од. 30 хв.

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

18 вітня (чт.) — 19.00 "Жона є жона",
за оповіданнями Антона Чехова
19 вітня (пт.) — 19.00 "Увертюра до
побачення", сценічна версія Андрія
Приходь а за новелою Івана Фран а
"Сойчине рило"
19 вітня (пт.) — 19.00 "Ур с-Шайтан",
бай и про Сір а, І ор Афанасьєв
20 вітня (сб.) — 12.00 "Ромео і
Дж льєтта", Уільям Ше спір
20 вітня (сб.) — 19.00 "Едіт Піаф.
Життя в редит", мюзи л, Юрій
Рибчинсь ий, Ві торія Васалатій
20 вітня (сб.) — 19.00 "Cтара жін а
висидж є", моновистава, Таде ш Р жевич
21 вітня (нд.) — 12.00 "Мартин
Бор ля", омедія, Іван Карпен о-Карий
21 вітня (нд.) — 19.00 "Райсь е діло",
автопортрет перед дзер алом за творами
Івана Мал овича
21 вітня (нд.) — 19.00 "Момент
охання", інсценізація Тараса Жир а за
творами Володимира Винничен а, слідчий
е сперимент
23 вітня (вт.) — 19.00 "Весілля
Фі аро", П’єр-О юстен Бомарше

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ 

Адреса: Броварський просп., 25 
Тел: (044) 517�89�80,
www.drama�comedy.kiev.ua 

18 вітня (чт.) — 19.00 "Дон Ж ан, або
Уро и зваблювання" ("Гості ряд ть
опівночі"), 2 од. 35 хв.
19 вітня (пт.) — 19.00 "Майн Кампф,
або Ш арпет и в авни ", 2 од. 40 хв.
19 вітня (пт.) — 19.00 прем’єра "Дві
дамоч и бі півночі", 1 од. 40 хв.
20 вітня (сб.) — 15.00 "Дзвіно з
мин ло о", с часна омедія, 1 од. 30 хв.
20 вітня (сб.) — 19.00 "Войце .
Карнавал плоті", спе та ль- онцерт, 1 од.
40 хв.
21 вітня (нд) — 15.00 прем’єра "Дві
дамоч и бі півночі", 1 од. 40 хв.
21 вітня (нд) — 19.00 "Анна Кареніна",
2 од. 30 хв.
23 вітня (вт.) — 19.00 "Море... Ніч...
Свіч и...", 1 од. 50 хв.
24 вітня (ср.) — 19.00 "Глядачі на
вистав не доп с аються!", 3 од. 40 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ 
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б 
(театральна гостьова), В. Васильківська, 103
(Палац "Україна"), Тел: (044) 33�222�17,
www.theatreonpodol.com 
18 вітня (чт.) — 19.00 Малий зал
Палац "У раїна", "Фараони", омедія-
фарс
19 вітня (пт.) — 19.00 Малий зал
Палац "У раїна", "Старший син", лірична
омедія О. Вампілова
20 вітня (сб.) — 19.00 Театральна
остьова, "Ніч на двох", лірична омедія
21 вітня (нд.) — 19.00 Малий зал
Палац "У раїна", "La bonne Anna, або Я
збере ти сім’ю", омедія
21 вітня (нд.) — 19.00 Театральна
остьова, прем’єра "Амнезія", ліричний
олаж
23 вітня (вт.) — 19.00 Малий зал
Палац "У раїна", прем’єра
"Недо м ватий Ж рден", омедія з
м зи ою та танцями
24 вітня (ср.) — 19.00 Малий зал
Палац "У раїна", "Дзер ало Сен-
Жермена", омедія, Борис А нін

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: в л. Липсь а, 15/17,
Тел: (044)253-62-19, www.tuz.kiev.ua
18 вітня (чт.) — 19.00 "Обережно — жін-
и!", мелодраматична омедія, 2 од. 30 хв.
19 вітня (пт.) — 19.00 прем’єра

"Вишневий сад", омедія, 2 од. 30 хв.,
вистава йде російсь ою мовою
21 вітня (нд.) — 19.00 "Сон літньої
ночі", феєрія, 2 од. 30 хв.
23 вітня (вт.) — 19.00 "Химера", майже
антична тра едія, 3 од.
24 вітня (ср.) — 18.00 "Лісова пісня",
драма-феєрія, 2 од. 30 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 
18 вітня (чт.) — 19.00 "Тан о життя",
танцювально-пластичне шо
21 вітня (нд.) — 19.00 "Ключ на
бр івці, або при оди весільної ночі",
омічна оперета, Ж. Оффенбах
24 вітня (ср.) — 19.00 "Сорочинсь ий
ярмаро ", оперета, О. Рябов

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

18 вітня (чт.) — 19.00 "Віденсь ий
вальс", балет на 2 дії, Йо ан Штра с
(бать о), Йозеф Штра с, Йо ан Штра с
(син)
19 вітня (пт.) — 19.00 "Кармен", опера
на 3 дії, Ж. Бізе, ви он ється франц зь ою
мовою
20 вітня (сб.) — 19.00 астролі театр
балет Бориса Ейфмана, "Онє ін",
П.Чай овсь ий, О. Сит овець ий
21 вітня (нд.) — 19.00 астролі театр
балет Бориса Ейфмана, "Онє ін",
П. Чай овсь ий, О. Сит овець ий
23 вітня (вт.) — 19.00 "Алє о",
С. Рахманінов, опера на 1 дію, "Болеро",
М. Равель, балет на 1 дію
24 вітня (ср.) — 19.00 "Перехрестя",
балет-триптих, М. С ори , "Київ модерн-
балет"

ТЕАТР "СУЗІР’Я" 
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б 
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua 
18 вітня (чт.) — 19.00 "Ос ар — Бо ",
діало з таїною, Ері -Емманюель Шмітт
19 вітня (пт.) — 19.00 "Довершений
Чарлі", іронічна мелодрама для
повнолітніх, Лев Хохлов
20 вітня (сб.) — 19.00 прем’єра "Страх
бажання", тра і омедія, Т. Вільямс
22 вітня (пн.) — 19.00 "У радене
щастя", драма, Іван Фран о
23 вітня (вт.) — 19.00 "Все про
охання", тессера т, Оле сандр Олесь

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
18 вітня (чт.) — 16.00
"Романти з планети eBay",
омедія, 2 од. 30 хв., для дітей
від 14-ти ро ів
19 вітня (пт.) — 12.00 "Привид
зам Кентервіль", мюзи л, 2 од.
50 хв., для дітей від 12-ти ро ів
20 вітня (сб.) — 11.00 прем’єра "Троє поросят", м зична
аз а за мотивами омі сів Уолта Діснея, 1 од., для дітей
від 5-ти ро ів
20 вітня (сб.) — 12.00 "Зеленими па орбами о еан ", аз а,
1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів
20 вітня (сб.) — 18.00 "Ромео і Дж льєтта", мюзи л, 2 од.
45 хв., для дітей від 14-ти ро ів
21 вітня (нд.) — 12.00 "Сні ова оролева", м зична аз а,
1 од. 30 хв., для дітей від 7-ми ро ів
23 вітня (вт.) — 12.00 "Чарівна Пеппі", м зична вистава,
1 од. 40 хв., для дітей від 7-ми ро ів

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2 
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua 
20 вітня (сб.) — 13.00, 17.00, 21 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 

18 вітня (чт.) — 19.00
"Веронсь ий міф:
ше спірименти", балет на 1 дію
за творами В. Ше спіра на
м зи П.Чай овсь о о, Г. Ф.
Генделя та доби Ренесанс ,
"Київ Модерн-балет"
19 вітня (пт.) — 19.00
"Травіата", опера, Дж. Верді,

2 од. 30 хв.
20 вітня (сб.) — 12.00 "Ма лі", балет на 2 дії, О. Градсь ий,
1 од. 50 хв.
21 вітня (нд.) — 12.00, 15.00 "При оди Б ратіно", мюзи л
на 2 дії, О. Білаш, 1 од. 40 хв.
24 вітня (ср.) — 19.00 "Ре вієм", ви онанні солістів, хор ,
симфонічно о ор естр , В. А. Моцарт

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 
20 вітня (сб.) — 11.00 "Наш
веселий олобо ", Г. Усач,
40 хв., для дітей від 3-х ро ів
20 вітня (сб.) — 13.00 "Вов
і озенята", Є. Гімельфарб,
40 хв., для дітей від 3-х ро ів
20 вітня (сб.) — 15.00
"Царівна-Жаба", А. Дєж ров,
40 хв., для дітей від 4-х ро ів
20 вітня (сб.) — 17.00 "Нові при оди Піфа", Є. Ж овсь а,
М. Астрахан, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
21 вітня (нд.) — 11.00 "Золоте рча", В. Орлов, 45 хв.,
для дітей від 3-х ро ів
21 вітня (нд.) — 13.00 "Червона Шапоч а", Є. Шварц, 50 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
21 вітня (нд.) — 15.00 "Попелюш а", Є. Шварц, 50 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
21 вітня (нд.) — 17.00 "Золотий лючи ", О. Толстой, 65 хв.,
для дітей від 3-х ро ів

ДИТЯЧА АФІША

"КОН-ТІКІ"
Країна: Вели обританія, Данія, Норве ія
Режисери: Хоа ім Роннін ,
Еспен Сандбер
У ролях: Пол Сверре Валхейм Ха ен,
Андерс Крістіансен Баасмо, Г стаф
С арс ард, Одд Ма н с Уілльямсон
Ст дія: Nordisk Film Production
Бюджет: 17 млн дол. США
Тривалість: 118 хв.
Ві ові обмеження: 14 ро ів

Біо рафічна драма розповідає про неймовірні при оди Т ра
Хейєрдала, відомо о норвезь о о мандрівни а і вчено о-
антрополо а. У 1947 році він вирішив довести, що на
звичайном плот можна безпечно проплисти від бере ів
Південної Амери и до Полінезії. Разом з п’ятьма своїми
відчайд шними др зями Т р, я ий, до речі, не вмів плавати,
здійснив від ритом морі шлях, завдовж и 8 000 ілометрів,
я ий виявився не та им вже безпечним і спо ійним.
В інотеатрах "Київсь а Р сь", мережах інотеатрів
"Баттерфляй" і "Лінія іно"

"ЛЕГЕНДА № 17"
Країна: Росія
Режисер: Ми ола Лєбєдєв
У ролях: Данило Козловсь ий,
Оле Меньши ов, Світлана Іванова,
Володимир Меньшов
Ст дія: Централ Партнершип
Бюджет: 10 млн дол. США
Тривалість: 125 хв.
Ві ові обмеження: 14 ро ів

Головний ерой російсь ої спортивної драми - світова ле енда
хо ею Валерій Харламов, чия оманда в 1972 році ви рала з
рах н ом 7:3 професійної збірної Канади НХЛ. Одна фільм
розповість не тіль и про сам р , але й про шлях до перемо и
номера 17, я им наре ли Валерія Харламова після
ле ендарно о матч . Юном спортсмен довелося пережити
ба ато добро о та по ано о, перш ніж до ньо о прийшли слава і
визнання.
В інотеатрах "Київ", "Київсь а Р сь", мережах
інотеатрів "Баттерфляй" і "Лінія іно"

"КОХАННЯ, SEX
І ТУРБУЛЕНТНІСТЬ"

Країна: Франція
Режисер: Оле сандр Кастаньєтті
В ролях: Людівін Саньє, Ні оля Бедо,
Джонатан Коен, Бриджитт Катійон
Ст дія: Universal Pictures International
Тривалість: 96 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Дія романтичної омедії відб вається на борт літа а, що летить
з Нью-Йор а в Париж. Процвітаючий адво ат Ант ан, завжди
оточений жіночою ва ою, випад ово опиняється в с сідньом
ріслі з олишньою подр ою, х дожницею Дж лі. Приречені
провести разом сім дов их один олишні оханці всти ають
з адати старі образи та неприємності, доставлені один одном ,
і зроз міти, що їх розрив б в помил ою. Але чи всти н ть вони
цю помил виправити?
В інотеатрах "Київ", "Жовтень", "У раїна", "Київсь а
Р сь", мережах інотеатрів "Баттерфляй" і "Лінія іно"

КІНОТЕАТРИ
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)234-73-81, 234-33-80,
www.kievkino.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
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
Мережа інотеатрів "Лінія іно", www.liniakino.com:
ТЦ "Аладдін", в л. Гриш а, 5, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Ма еллан", в л. А адемі а Гл ш ова, 13-б, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Метрополіс", в л. Малиновсь о о, 12, тел.: (044)521-30-01

КІНОПРЕМ’ЄРИТЕАТРАЛЬНА АФІША 18�24 квітня

з 18 квітня

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

18 – 24 квітня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ЛЕГЕНДА №17

СВІТ ЗАБУТТЯ

АНШЛАГ, КЛАСІК
КОХАННЯ, СЕКС ТА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ

МІСЦЕ ПІД СОСНАМИ

ШЕРЕХ КУБИКІВ КРИГИ

ПАПАША

ХОРОШИЙ ЛІКАР

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
БІЛОСНІЖКА РЕАЛЬНІСТЬ 

РЕНУАР. ОСТАННЯ ЛЮБОВ

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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СПОРТ
Хрещатик 18 квітня 2013 року

Температура +13°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +19°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 47 %

Температура +12°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 73 %

Прогноз погоди на 18 квітня 2013 року

ОВНИ, марафон самоствердження виходить на фінішн пря-
м , спо с до сваро женіть еть! Вам слід зробити трі м-
фальний риво і завершити (до обід ) розпочаті раніш важли-
ві справи. Остаточно поставити рап треба неодмінно, іна -
ше поч ття незадоволеності собою м читиме д же дов о. І ні з
им не сваріться! Вечір проведіть з оханими або влашт йте
інтимне побачення.
ТЕЛЬЦІ, тримайтеся від часті справах, я і вас безпосе-

редньо не стос ються. Я що зран з имось посварилися, по-
ст піться, змініть тон, бо ввечері стос н и за рож ють перей-
ти в л хе протистояння, але при мові, що ваша впертість пе-
рейде всі межі. В інці дня доведеться зайнятися домашніми
лопотами, де очі ється поб товий дис омфорт та відс тність
психоло ічно о затиш .
БЛИЗНЯТА, ви схильні в пориві емоцій смітити рошима,

внаслідо чо о придбаєте нея існий чи бра ований товар. Не
женіться за швид им приб т ом, бо втратите й те, що маєте.
Я що промахн лися і все-та и вс очили в халеп , по айтеся і
провадьте режим жорст ої фінансової е ономії. Вечір
промайне на любовній хвилі, принесе розрад та заспо оїть
д ш .
РАКИ, я що вам не йметься самоствердитися і добитися ба-

жано о, при належній відвазі, цілеспрямованості, заповзятли-
вості це вдасться, але потім поч ватиметеся я вичавлений ли-
мон, “халявних” перемо цьо о дня не передбачено. А ось ле-
дарів че ає не тихе б ття, а с цільна нервова лихоман а під
ц намі с ладних проблем. Вечір присвятіть по п ам, побавте
себе любих модною обнов ою. Й близь их не заб дьте.
ЛЕВИ знаходяться вже третій день в потоці армічних подій,

“Е о” б нт є, а я ась незрима Р а різ о обрізає рила, сили
тан ть. Град с нервово о напр ження висо ий, що не ативно
відображається навіть на шл н (дотрим йтеся емоційно о та
тілесно о пост ) — йде період розплати за мин лі ріхи. Зате
вечері все омпенс ється, вас че ають приємні сюрпризи,
зможете діяти та , я заманеться, і після попередніх випроб -
вань поч ватиметеся досить щасливими.
ДІВИ, доведіть розпочаті раніш справи до інця за б дь-я

цін , идати діла на півдорозі заборонено, при от йтеся діяти
самостійно на свій страх і ризи . Я що хтось образив, не
мстіть, простіть ривдни а, іна ше те зло повернеться б ме-
ран ом. Вечір проведіть в спо ійній атмосфері, подр жнім па-
рам слід тверезо оцінити взаємини з обранцями і від оре ва-
ти їх за новим сценарієм.
ТЕРЕЗИ, ле их перемо для вас не передбачено, лаврами

вінчають себе тіль и хоробрі та завзяті, я і отові шт рм вати
найнеприст пніші висоти. Пле айте бойовий д х і стійте на-
смерть заради реалізації професійних планів, відст пати ні -
ди! Спо ійно реа йте на апризи ділових (шлюбних) партне-
рів, шефа не чіпайте, обходьте десятою доро ою, іна ше меч
йо о нів впаде на ваш бідолашн олов ! Вечір все
відш од є, подар є радість б ття та романтичне піднесення.
СКОРПІОНІВ че ає напр жений робочий ритм, чистіть ав і-

єві онюшні на сл жбі, асіть онфлі ти, заверш йте лі вання,
здавайте лієнтам замовлення. Вечір присвятіть сім’ї, відрес-
тавр йте любовні взаємини, я що серце тьохне, значить все
ч дово, ви — на правильном шлях . Ваші обранці та і се с -
альні та чарівні, до ладіть ма сим м з силь, аби ваш союз не
дав найближчим часом фатальн тріщин !
СТРІЛЬЦІ, аби залишитися на п’єдесталі авторитет , он-

тролюйте д шевні вібрації, а точніше — темн сторон єства.
Прибор айте страх, нів, ревнощі — то від л аво о, що за ро-
ж є нищівним падінням, втратою життєвих орієнтирів, р йна-
цією взаємин. В інці дня розпочнеться бла одатна пора для
застос вань інтеле т альних талантів, сяйте артистизмом і -
мором, діліться свіжими новинами і новими зад мами, пере-
давайте знання та ідеї молодом по олінню.
КОЗОРОГИ, при от йтеся відбивати ата и та виріш вати о-

ловолом и. Вдень доля може не залишити вам вибор , ос іль-
и ініціаторами подій б д ть інші люди. Уни айте с андалів, ос-
іль и ви не спроможні онтролювати сит ації. Вечір все роз-
ставить на свої місця: знизьте темп, заспо ойтеся, тоді розв’я-
зання проблем любовній, фінансовій, професійній сфері про-
йде спішно. У вас в запасі має б ти власний страте ічний
план, іна ше без цьо о озир найближчим часом зазнаєте
фіас о.
ВОДОЛІЇ, наполе ливо прям йте до фініш і зробіть все від

вас залежне. Емоційні і інші переш оди не привід відмовляти-
ся від справ, я і ви самі ж і почали. Б дьте обережні за ер-
мом, ні з им не онфлі т йте, не лізьте на рожен з роботодав-
цями. Найбільш серйозні випроб вання от є вечір. Вас може
здолати песимізм, відч ження від близь их людей, розчар -
вання в любові, обраній професії. Не впадайте відчай,
моліться і вірте все най раще, тоді на д ші розпо одиться!
РИБИ, при от йтеся до потрясінь, ваші нерви піддаються

випроб ванню на міцність. Навіть найспо ійніші особи мож ть
чи не збожеволіти від дестр тивних емоцій через свар и в ді-
ловій, фінансовій, професійній сфері. І оловне — вам не
вдасться ні о о під пити. Я що д ша переповниться нівом,
ревнощами, д хом с перницва, знайте — ви перетворите її на
обитель для демонів! А потім захворієте!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 8  К В І Т Н Я

ранок день вечір

Держслужбовці пробігли 
"Естафету поколінь"
У Києві відбулися змагання з легкої атлетики
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У столиці на базі спортив-
но о омпле с Респ блі-
ансь о о вищо о чилища
фізичної льт ри відб ли-
ся зма ання з ле ої атле-
ти и за про рамою Київ-
сь ої місь ої спарта іади
“Здоровий Киянин” — “Ес-
тафета по олінь — К бо
Юрія Т масова”. Захід зі-
брав понад 200 часни ів,
серед я их б ли я зовсім
юні спортсмени, та і до-
рослі.

“Дорогу молодим” — саме під та�

ким девізом розпочався черговий

етап Київської міської спартакіади

“Здоровий Киянин” — “Естафета

поколінь — Кубок Юрія Тумасова”.

Програму змагального дня відкрили

ще зовсім юні атлети (2001 року на�

родження й молодші). Представни�

ки цієї вікової категорії взяли участь

у бігу на 30 м (дівчата) та 60 м (юна�

ки). Попри молодий вік, своєрідні

баталії на легкоатлетичних доріжках

нічим не поступалися виступам

професійних атлетів. Подекуди роз�

ташування на п’єдесталі пошани ви�

значали не десяті, а соті долі се�

кунди. Така висока конкуренція за

нагороди в черговий раз підтверди�

ла, що у вітчизняному спорті під�

ростає гідне покоління легкоатлетів.

Щодо результатів, то трійка призе�

рів у змаганнях дівчат розташува�

лась таким чином: 1 місце здобула

Віра Шквира, яка дистанцію у 30 м

подолала за 5,26 с. З другим резуль�

татом до фінішу добігла Альбіна

Слабінська — 5,32 с. Трійку призерів

замкнула Віка Пікот — 5,34 с. Серед

хлопців “золото” турніру виборов

Іван Матвєєв із часом 9,54. Чотирма

сотими секундами йому поступився

Владислав Яменко. Бронзова ме�

даль дісталася Тимофію Греці —

9,66 с.

У віковій категорії 1998�2000 року

народження дівчата змагалися у бігу

на 60 м, хлопці пробігли класичні

100 м. У підсумку спортсмени здола�

ли дистанції з такими результатами:

дівчата — 1 місце Ілона Ярмоленко з

часом 8,5 c., другою прийшла Ірина

Нєкрасова (9 с.), третьою — Влада

Гаврилова 9,18 с. У змаганнях юнаків

переможцем став Ярослав Наумчак

(12,12 с.), другий час у його тезки

Ярослава Орлова — 12,59 с., третім

став Олександр Єрмолаєв —12,91 с.

Всі призери отримали нагороди з

рук призера московської Олімпіади

чемпіона в естафеті Віктора Бурако�

ва. Легендарний атлет у розмові з

“Хрещатиком” розповів про необхід�

ність проведення змагань саме для

молоді. “У таких спартакіадах діти

відчувають, як важливо віддаватися

улюбленій справі на всі сто. І так по�

трібно робити не лише у спорті. Не

всі учасники в майбутньому стануть

чемпіонами Європи та світу. Однак,

завдяки спорту, можна стати чемпіо�

ном у житті — що набагато важливі�

ше. Ще мені подобається назва зма�

гань — “Естафета поколінь”, бо саме

старше покоління на власному при�

кладі повинно показати, що будь�яка

фізична діяльність може принести

масу позитивних емоцій”.

Після змагань юних спортсменів

черга продемонструвати свої вміння

настала і для держслужбовців. Тут

вікові категорії були досить прости�

ми — до 35 років та після. Дистанції

для представників категорії “до 35”

були такими: жінки — подолання

1000 м, чоловіки — 2000 м. І вже у

першому забігу представниць слаб�

кої статі спортсменки подарували

глядачам неймовірну інтригу. Май�

же усю дистанцію Анна Дяченко

(Солом’янська РДА) та Юлія Вася�

нович (Голосіївська РДА) йшли май�

же на рівні. Однак на фінішний

спурт більше сил залишилося у Ан�

ни Дяченко, яка випередила свою

суперницю на 5 секунд. Результат

переможниці — 4.54,83 хв., а час

Юлії Васянович — 4.59,83 хв. Тре�

тьою стала Світлана Усатенко

(Дніпровська РДА). Чоловіки пере�

тнули фінішну стрічку з такими по�

казниками: Віталій Бігун (Дарниць�

ка РДА) став першим — 7.18,06 хв.,

Богдан Триліс (Дніпровська РДА)

був другим — 7.46,34 хв., а третім

прибіг Олександр Кучерявий (Обо�

лонська РДА) — 7.56,88 хв.

У віковій категорії “після 35” жін�

ки змагалися у бігу на 500 м, а чоло�

віки — на 1500 м. Результати зма�

гань: жінки: 1 місце — Наталія Ро�

манова (Печерська РДА) — 1.59,83

хв., друге здобула Ольга Вязіна

(Шевченківська РДА) — 2.07,10 хв.,

третє — Світлана Шевчук (Оболон�

ська РДА) — 2.08,76 хв. У чоловічих

забігах час призерів був таким: 1 міс�

це — Денис Михайленко (Шевчен�

ківська РДА) — 5.52,39 хв., друге —

Ігор Родинський (Солом’янська

РДА) — 6.52,63 хв., третім прий�

шов Олександр Тихоневич (Свято�

шинська РДА) — 7.15,32 хв.
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Цей день в історії 18 квітня

1506 — почато б дівництва
собор свято о Петра Римі
1846 — амери анець Роял Га-
сс запатент вав теле рафний
апарат
1865 — першим Росії за о-

ном про др с асована ценз ра
1902 — Данія стала першою
раїною, я ій відбит и пальців
стали ви ористов вати для вста-
новлення особи злочинців
1922— Мос ві почав ф н ці-

он вати перший автоб с
1937 — народилася Світлана

Немоляєва, російсь а а тор а
("Сл жбовий роман" та "Небеса
обітованні", "Гараж")
1995 — Київсь а місь а рада

прийняла рішення про повернен-
ня древньо о ерба міста Києва
із зображенням Архан ела Миха-
їла

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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