
У столиці почали виплачувати допомогу 
до Дня Перемоги
Від 200 до 1 500 гривень ветерани та інші категорії городян зможуть 
отримати на пошті готівкою або на "Картку киянина"

Київ наводить мости з Віднем
В Австрії досягнуто домовленостей щодо співпраці в кількох галузях
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Дні Києва Відні, я і очі -
валось, сприяли по ращенню
побратимсь их відносин та
нала одженню нових партнер-
сь их взаємин між містами.
Зо рема за підс м ами діло-
вих з стрічей та бізнес-фор -
м , в я ом взяли часть 25
вітчизняних та 70 австрій-
сь их омпаній, домовленос-
тей же дося н то в машино-
б дівній, медичній та льт р-
ній ал зях.

У рамках заходів, присвячених Дням

Києва у Відні, голова КМДА Олександр

Попов відвідав одну з кращих австрій"

ських клінік. Він ознайомився з роботою

сучасного неврологічного реабілітацій"

ного центру “Розенхюґель”, який повер"

тає до повноцінного життя пацієнтів піс"

ля перенесених інфарктів та інсультів.

Медичну допомогу тут надають на най"

вищому рівні. Повністю виліковують 

70 % пацієнтів.

Такий позитивний досвід реабілітації

віденських колег вітчизняні лікарні пла"

нують запровадити в Києві в процесі ре"

формування медичної галузі.

Так, під час бізнес"форуму Олександр

Попов підписав меморандум із компа"

нією “VAMED” про наміри щодо будів"

ництва сучасного реабілітаційного цен"

тру в столиці України.

“У віденському неврологічному реабі"

літаційному центрі застосовують новітні

розробки медичної галузі, тому сюди на

лікування приїжджає чимало пацієнтів із

різних країн, зокрема й з України. Ми за"

раз вивчаємо досвід австрійських колег

для того, щоб запровадити такі сучасні

технології в Києві, використовувати точ"

но таке обладнання і надавати якісні по"

слуги на рівні стаціонарів і спеціалізова"

них клінік”,— підкреслив Олександр

Попов та зазначив, що майданчиком для

модернізації й запровадження європей"

ського досвіду стане Олександрівська

клінічна лікарня.

Пропонується створення цілком ав"

томатизованого об’єкта, що забезпе"

чить послуги гематологічної та мікро"

біологічної лабораторії, проведення ко"

агуляційних тестів. Увесь процес кон"

тролюватиметься комп’ютерно"інфор"

маційною системою. Високий рівень

автоматизації забезпечить відстеження

та мінімізацію ризиків, зменшення

кількості проб для одного відвідувача,

скорочення часу на обробку матеріалів,

а отже — збільшить кількість пацієнтів,

які отримають ці послуги. Лабораторія

дозволить виконувати високоякісні тес"

ти та зменшити кількість медичних по"

милок. При цьому відбудеться суттєве

скорочення витрат на утримання пер"

соналу.

До слова, австрійська група компаній

“VAMED” є лідером світового ринку в

галузі проектування, будівництва, осна"

щення і менеджменту комплексних

об’єктів охорони здоров’я, який вже ре"

алізував понад 600 успішних проектів у

70"ти країнах світу.

Представники компанії запросили

Олександра Попова з нагоди Днів Києва

у Відні ознайомитися з роботою тамтеш"

ніх провідних медичних установ, які

компанія збудувала й які знаходяться за"

раз в її управлінні.

Окрім цього голова КМДА також від"

відав міжнародну компанію"гігант

“Siemens”, що випускає автобуси на

електродвигунах і налагодила серійне

виробництво цього виду транспорту для

австрійської столиці.

Окрім бізнесових заходів, до уваги

австрійської публіки Київ представив і

культурні дійства. Зокрема, в концертній

залі “Stadthalle” з величезним успіхом

відбувся концерт уславленого Націо"

нального заслуженого академічного ан"

самблю танцю України імені Павла Вір"

ського. А в 19"му районі Відня, у мальов"

ничому парку поблизу української като"

лицької церкви цими днями було відкри"

то пам’ятник українським козакам, які

брали участь в обороні австрійської сто"

лиці 330 років тому. На урочистостях бу"

ли присутні голова КМДА Олександр

Попов, мер Відня Міхаель Хойпль, чле"

ни делегації з Києва та австрійська гро"

мадськість.

До речі, монумент встановлено за

кошти мецената — українського бізнес"

мена, який проживає та працює в Авст"

рії, за особистої підтримки мера Відня.

Авторами пам’ятника стали відомі віт"

чизняні скульптори Володимир та Олек"

сій Чепелики.

“Ми пишаємося нашою спільною іс"

торією й бережемо традиції дружби, що

склалася між нашими народами. Мені

особливо приємно бути тут сьогодні ра"

зом із бургомістром Відня, за особистого

сприяння якого вдалося встановити цей

чудовий монумент”,— наголосив Олек"

сандр Попов.

“Це місце стало наріжним каменем на"

шого спільного минулого. Ми пам’ятаємо

й шануємо його, але водночас орієнту"

ємося на майбутнє. Переконаний, у Ки"

єва та Відня є чудові перспективи спіль"

ного розвитку та взаємовигідної співпра"

ці”, — підсумував Міхаель Хойпль.

Нагадаємо, що Київ та Відень є міста"

ми"партнерами з 1992 року — саме тоді

був підписаний перший меморандум про

дружбу та співпрацю між двома столиця"

ми. З нагоди відзначення 20"річчя побра"

тимських стосунків на початку липня у

2012 році під час візиту мера Відня до

Києва було підписано меморандум про

поглиблення співпраці між містами.

Крім того, під час Днів Відня у Києві, що

відбулися торік восени, в українській

столиці організували українсько"авст"

рійський бізнес"форум “Київ"Відень”,

головною темою якого стали технології

та стратегії розвитку міста, зокрема у

сферах енергозбереження, утилізації

сміття, розвитку транспортної інфра"

структури, туризму, будівництва тощо

Галина ГЕРЕГА:
"Я роблю все, щоб викорінити 
в міській раді бюрократичні
пережитки" 

Е с люзивне інтерв’ю "Хрещати "

СТОР. 3 

У столиці врегулюють питання
"пересувної торгівлі" 

На засіданні Київради деп тати роз лян ть прое т
рішення щодо визначення термінів "перес вна тор-
івля" та "автотор івля"

СТОР. 2 

У Києві нараховується понад
півтисячі недобудов 

Упродовж 2012 ро іль ість незавершених об'є тів
б дівництва в місті зросла на 100 одиниць

СТОР. 3

У номері

Новини

Олександр Попов порадив водіям,
як не втрапити у ями
Голова КМДА Оле сандр Попов за ли ає иян-воді-

їв а тивніше орист ватися посл ами інформаційно-
о сайт “Київрем онтроль” (www.remcontrol.com.ua) і
план вати свої маршр ти з рах ванням рафі ів про-
ведення ремонтних робіт на доро ах міста. “Ми вдяч-
ні всім иянам, я і підтримали ініціатив місь ої влади
щодо онтролю ромадсь ості за ходом та я істю ре-
монт иївсь их дорі . Дорожні сл жби до ладають
ма сим м з силь, аби в стислі терміни завершити ре-
монтні роботи та поліпшити стан дорі після важ ої зи-
ми”,— зазначив Оле сандр Попов. Та , ожно о дня
на доро ах столиці одночасно працює 44 бри ади ре-
монтни ів — це майже 250 співробітни ів КК “Київ-
автодор”, задіяно до двохсот одиниць спецтехні и.
Щодня ремонт ється приблизно 2500 вадратних
метрів столичних дорі . Для то о, аби мініміз вати не-
зр чності для водіїв, на спеціально створеном сайті
“Контроль ремонт дорі ” (www.remcontrol.com.ua)
щоденно розміщ ється інформація про заплановані
на найближчі дні ремонтні роботи в столиці із зазна-
ченням час й точної адреси їхньо о проведення. Це
дасть можливість водіям при план ванні маршр т по-
їзд и оминати місця, де працюють дорожні сл жби

У столиці ліквідовують наслідки
зсувів
У Києві близь о 120 місць визначені я зс вонебез-

печні, з я их вісьмом надано стат с надзвичайної си-
т ації місцево о рівня. Наразі КП “СУППР” проводить
роботи із запобі ання зс вних процесів та лі відов є
наслід и зс вів на найбільш небезпечних ділян ах.
Утім, за словами в. о. першо о заст пни а олови
КМДА Анатолія Гол бчен а, це лише першочер ові
заходи, що дозволяють стабіліз вати сит ацію. Нада-
лі необхідно розробляти прое ти і ви он вати роботи
з ріплення схилів та им чином, щоб на найближчі
ро и небезпе а зс вів не вини ала. “У нас є розроб-
лені прое ти для більшості зі 120-ти зс вонебезпеч-
них місць столиці, розписаний план заходів, я і не-
обхідно ви онати, та отова прое тно- ошторисна
до ментація, але роботи не проводились зв’яз з
бра ом фінанс вання. Тож перед нами стоїть важли-
ве завдання — ви онати всі заходи, передбачені про-
е тами, а там, де немає прое тів — розробити їх. А
це немалі ошти, на жаль, силами місь о о бюджет
в орот ий термін профінанс вати ці заходи немож-
ливо”,— зазначив Анатолій Гол бчен о. У зв’яз з
тим, що цьо оріч на долю Києва випало чимало ви-
проб вань (аномальні сні опади, ло альні підтоплен-
ня, спричинені таненням сні , підмив дамби БСА та
значна іль ість зс вів), міст необхідна допомо а з
бо держави. Том КМДА звернеться до ряд У ра-
їни з проханням допомо ти столиці з фінанс ванням
для ріплення схилів, я і отримали стат с надзви-
чайної сит ації місцево о рівня

У мерії відзначили переможців
“Чемпіонського уроку киянина”
В Колонній залі КМДА відб лося рочисте на о-

родження переможців місь о о он рс “Чемпіон-
сь ий ро иянина”. У вітальном слові заст пни
олови КМДА Ві тор Корж за ли ав часни ів он-
рс продовж вати займатися спортом та приєд-

н ватися до різноманітних місь их ініціатив. Крім
то о, під час заход представни Національно о
прое т “Кни а ре ордів У раїни” повідомив про те,
що “Чемпіонсь ий ро иянина” проведено ре-
ордн іль ість разів — 1250. Відповідн відзна
отримав ідейний натхненни “ ро ” Юрій Чиж —
дворазовий чемпіон світ , п’ятиразовий чемпіон
світ серед війсь овосл жбовців, чемпіон світ се-
ред ст дентів, п’ятнадцятиразовий чемпіон та при-
зер чемпіонатів СРСР та У раїни, чемпіон Європи з
фехт вання, засл жений працівни фізичної льт -
ри і спорт У раїни

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Майже 77 тисяч ветеранів та жертв на-
цистсь их переслід вань відсьо одні ма-
ють змо отримати одноразов матері-
альн допомо з на оди 68-ї річниці Пе-
ремо и. На це б ло виділено понад
37 мільйонів ривень з місь о о бюджет .

У рамках міської цільової програми “Турбота. Назу"

стріч киянам” на 2011—2015 роки на фінансування її за"

ходів у 2013 році спрямують понад 37,3 млн грн. Про це

“Хрещатику” повідомили в Департаменті соціальної

політики.

З нагоди свята матеріальну допомогу від 200 до 1 500

гривень отримають пільгові категорії киян. Зокрема, це

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,

та ті, що брали участь у героїчній обороні міста Києва і

мають статус “учасника народного ополчення”.

Крім того, допомогу отримають інваліди І, ІІ та ІІІ

групи з числа інвалідів війни, колишніх малолітніх,

яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років,

в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового

утримання, визнаних інвалідами від загального захво"

рювання, трудового каліцтва або з інших причин.

Також грошову допомогу одержать ветерани підпіль"

но"партизанського руху та праведники Бабиного яру,

учасники бойових дій та колишні неповнолітні, яким на

момент ув’язнення не виповнилося 18 років, в’язні кон"

цтаборів та інших місць примусового утримання, а та"

кож діти, які народилися у зазначених місцях примусо"

вого утримання їхніх батьків.

Матеріальну допомогу отримають і вдови Героїв Ра"

дянського Союзу, особи, які були насильно вивезені на

примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших

учасників боротьби з націонал"соціалістським режи"

мом в тилу ворога.

Гроші також можуть отримати родини загиблих, дру"

жини та чоловіки померлих інвалідів війни, або помер"

лих учасників бойових дій, учасників війни і жертв на"

цистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами

від загального захворювання, трудового каліцтва та з ін"

ших причин, які не одружилися вдруге.

Зауважимо, що особам, які одночасно належать до

кількох категорій ветеранів війни, надається одна допо"

мога у більшому об’ємі.

Як повідомила “Хрещатику” директор Департаменту

соціальної політики Тетяна Костюренко, виплати цим

категоріям будуть здійснюватися через відділення по"

штового зв’язку, уповноважені установи банків (особам,

які перебувають на обліку в органах соціального захис"

ту населення) та в ГУ Пенсійного фонду України в Ки"

єві. “Власники ж “Картки киянина” зможуть отримати

одноразові нарахування на картковий рахунок”,— за"

значає директор Департаменту.

Виплати для ветеранів — доказ того, що місто про

них дбає і приділяє достатньо уваги. Як зазначив у ко"

ментарі “Хрещатику” керівник Солом’янської район"

ної у м. Києві організації ветеранів Великої Вітчизня"

ної війни Борис Парафейніков, ця матеріальна допо"

мога дуже важлива для ветеранів. “Ми уже починаємо

отримувати грошові виплати до свята й приємно зазна"

чити, що цього року вони значно більші”,— каже Бо"

рис Дмитрович.

Також він наголосив, що цього року — як ніколи —

ветерани відчувають підтримку й увагу з боку міста

В ТРАВНІ РОЗПОЧНУТЬСЯ

РОБОТИ НА МУЛОВИХ

ПОЛЯХ БСА   
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ГРОМАДСЬКА РАДА

ВЗЯЛА ПІД ОПІКУ 

РІЧКУ ЛИБІДЬ 
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УКРАЇНЦІ ЗМОЖУТЬ

ВИКУПЛЯТИ

ОРЕНДОВАНЕ ЖИТЛО 

СТОР. 3

ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА

НА НАСТУПНИЙ

ТИЖДЕНЬ 
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Категорії Сума
виплати,

грн.
Особи, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною 1 500

Інваліди І групи 1 400
Інваліди II групи 1 100
"Народні ополченці"

1 000Інваліди III групи 

Ветерани підпільно!партизанського руху та
праведники Бабиного яру 900

В'язні концтаборів та інших місць примусового
утримання 800

Вдови Героїв Радянського Союзу

200
В'язні концтаборів та особи, вивезені на примусові
роботи

Члени сімей загиблих та жертв нацистських
переслідувань

Розміри одноразової матеріальної
допомоги з нагоди 68$ї річниці Перемоги

Голова КМДА Оле сандр Попов відвідав підприємства машиноб дівної, медичної ал зі, розташовані в австрійсь ій столиці
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Новини

Цифра дня

1 810 200 
гривень становила загальна сума субсидій, призначених столичним
сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово!комунальних
послуг у січні–лютому 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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У Києві збирають батарейки на утилізацію
Енер озбері аючі лампи, термометри, елементи живлення — сі

дрібні речі, я і містять рт ть, приймають в Оперативно-рят вальній
сл жбі столиці (в л. Жилянсь а, 26-а, вхід з в л. Горь о о, 34) та від-
правляють на тилізацію до Львова. Про це "Хрещати " повідомив е-
рівни сл жби Володимир Діден о.
"Це для нас же стало плановою роботою, щодня б дні з 09.30 до

18.00 є чер овий, я о о й можна залишити ви ористані небезпечні
речі,— розповідає Володимир Діден о.— За п’ять місяців ми відправи-
ли на тилізацію вже три партії".
За словами пана Діден а, іль ість батарейо та лампочо постійно

збільш ється. Та , перша партія, відправлена на тилізацію, важила 41
, др а — 44 , третя — 54

Дві тисячі юних киян безкоштовно 
відвідають цирк 
З на оди свят вання Вели одня і травневих свят діти з сімей піль-
ових ате орій, чні столичних навчальних за ладів отримають пода-
р но — прем’єр нової про рами Національно о цир У раїни "Від
серця до серця". Ініціаторами свята для малечі вист пили КМДА та ГО
"Кон рес ділових жіно У раїни".
Юних лядачів вітатим ть а робати, повітряні імнасти, артисти та
ло ни. Нова про рама талановитої тр пи Національно о цир пода-
р є дітям незаб тні враження та арний настій, пере онані департа-
менті освіти і на и, молоді та спорт .
Та ож про рамі — вист пи п делів, ведмедів та мавп, пап а ара і

морж С лтан з Ч от и. Родзин ою заход стан ть величні пелі ани, я і
зачар ють лядачів з першо о по ляд . Крім цьо о, дітей розважати-
м ть своїми вист пами шотландсь і поні

У Дарниці відкрилася виставка ікон
У Б дин дитячої та юнаць ої творчості "Дивоцвіт", що на в лиці Вер-

биць о о, 4-б, від рилася районна вистав а і он, вишитих чнями та
педа о ами за ладів освіти Дарниць о о район . Захід відб вається в
рам ах під отов и та відзначення 1025-річчя хрещення Київсь ої Р сі.
Талановиті майстрині створили аз ові речі різноманітними техні а-

ми вишив и: починаючи від хрести а і за інч ючи плетінням бісер . У
вистав овій залі представлено близь о сотні робіт

Городян чекає "Весняна феєрія"
Уже 27 вітня иян та остей столиці запрош ють на е с люзивн ви-

став тюльпанів, я а традиційно відб деться на Співочом полі. Про
це "Хрещати " повідомили в ом нальном об’єднанні "Київзелен-
б д".
"Цьо орічна "Весняна феєрія" збере на своєм полі безліч е с люзи-

вів. Відвід вачі змож ть помил ватися різними видами тюльпанів, а та-
ож о лян ти зраз и елементів бла о строю, що ви отовляють фахівці
наших лісопар ових осподарств",— повідомляє енеральний дире -
тор КО "Київзеленб д" Михайло Царен о. За йо о словами, на Співо-
чом полі б д ть представлені альтан а, ад а, лісові навіси тощо.
Та ож до дня від риття вистав и зеленб дівці змонт ють т т топіар-

ні фі ри Орла (з березових іло ) та Вов а (з очерет ).
На адаємо, вистав а тюльпанів "Весняна феєрія" за ініціативи оло-

ви Київсь ої місь ої державної адміністрації Оле сандра Попова ор а-
нізов ється вже третій рі поспіль. Квіт ове диво може побачити ожен
охочий з 9.00 до 21.00 з 27 вітня. Вартість вит а — 25 рн, а для ді-
тей до 7 ро ів і пенсіонерів, інвалідів війни і ветеранів ВВВ — вхід без-
оштовний. Триватиме "Весняна феєрія" до 12 травня

Відбулося засідання тристоронньої 
соціально,економічної ради
У б дин Київсь ої місь ої ради профспіло відб лося чер ове засі-

дання тристоронньої соціально-е ономічної ради, під час я о о роз ля-
далися питання стан ви онання Територіальної оди щодо ор анізації
оздоровлення, льт рно о дозвілля та розвит фіз льт ри і спорт .
Сторони ради очолили заст пни олови КМДА Ві тор Корж, олова

Місь профради Валентин Мельни та член правління федерації Віталій
Май о. За алом протя ом 2012 ро місь а влада ви онала свої зо-
бов’язання за п н тами Територіальної оди. Про дося нення та проб-
лемні питання доповіли заст пни дире тора Департамент освіти та
на и, молоді та спорт Володимир Вов , перший заст пни начальни-
а Департамент фінансів Ві тор Падал а та заст пни дире тора Де-
партамент льт ри Єв ен Бондар. Під час засідання ерівни и депар-
таментів КМДА, ерівни и столичних підприємств та олови місь их а-
л зевих профспіл ових ор анізацій запропон вали а тивіз вати робо-
т останніх напрямі ор анізації оздоровлення, льт рно о дозвілля
та розвит фіз льт ри і спорт цьом році. Ві тор Корж на олосив
на важливості пор шених питань і запевнив, що місь а влада всіма
шляхами сприятиме подальшом ви онанню Територіальної оди

У столиці урегулюють питання 
"торгівлі на колесах"
Київсь а місь держадміністрація план є під от вати до наст пно о за-

сідання Київради прое т рішення щодо визначення термінів "перес вна
тор івля" та "автотор івля" і розробити вимо и щодо їх ф н ціон вання.
Про це йшлося на засіданні місь о о оперативно о штаб з оординації
дій щодо демонтаж тимчасових спор д місті Києві.
"О рім питання демонтаж неза онно встановлених малих архіте -

т рних форм, нам необхідно та ож взятися й за нов проблем — та
звані об’є ти перес вної тор івлі. Це ті ж самі МАФи, тіль и з олеса-
ми. Не можна назвати тор івлю в іос , я ий протя ом ро стоїть на
одном місці, "перес вною тор івлею". Ми видавали дозвіл на "пере-
с вн тор івлю" 60 об’є там, а їх наразі нарахов ється майже 300. То-
м я запропон вав внести в рафі з демонтаж тимчасових спор д сі
неза онні об’є ти. Крім то о, ми розробимо прое т рішення та пере-
дамо йо о для опрацювання профільній омісії Київради, аби вже на
наст пній сесії вирішити це питання",— зазначив в. о. першо о заст п-
ни а олови столичної держадміністрації Анатолій Гол бчен о.
О рім цьо о, план ється розробити визначення термін "автотор івля"

та затвердити вимо и до авто ав’ярень. За словами пана Гол бчен а,
продавати ав з автомобіля можна лише, я що джерелом тепла є еле -
троенер ія. Наразі ж більшість авто ав’ярень орист ються азовими ба-
лонами, тож це питання та ож потреб є на ально о вирішення

Громадська рада 
опікуватиметься річкою Либідь
Столичні активісти прагнуть за два роки зробити максимум для її
врятування
Мирослава ЛЕУС
"Хрещатик"

У мин лом Либідь вважа-
лася най расивішою річ-
ою в Києві. Нині джерела
її вито ів забиті м лом та
сміттям. У зв’яз з цим
вода втратила природне
оновлення, й річ а наполо-
вин заросла очеретом.
Упродовж останніх ро ів
вона стрім о міліє, і ця
в рай не ативна тенденція
має атастрофічні наслід-
и: Київ невбла анно втра-
чає один зі своїх найвідо-
міших історичних симво-
лів.

На сьогодні, згідно з даними спе�

ціальної експертизи співробітників

Інституту гідробіології НАН Укра�

їни, Либідь належить до числа силь�

но забруднених водойм. У воді, взя�

тої з річки, були знайдені патогенні

стеробактерії, в тому числі сальмо�

нели.

Якщо враховувати, що Либідь є

однією з приток Дніпра, то пробле�

ма її забруднення стає ще більш гос�

трою і актуальною, такою, що по�

требує невідкладного вивчення та

виділення коштів для очищення й

постійного догляду.

Мешканці навколишніх будинків

пов’язують знищення річки з від�

критим кілька років тому козацьким

селищем "Мамаєва слобода".

Тепер ця колишня частина місь�

кого парку загороджена високим

парканом. Кияни говорять, що,

перегородивши річку, в "слободі"

зробили ставок, і це порушило

природну систему очищення Либе�

ді.

Так це чи ні? Наразі важко з’ясу�

вати.

Але в суботу, 20�го квітня, Гро�

мадській раді Києва вдалося одно�

часно привернути увагу представ�

ників державної, міської та район�

ної влади до цієї проблеми. Поста�

вивши за мету за два роки своєї ка�

денції зробити максимум для вряту�

вання річки Либідь, Громадська ра�

да в повному складі виїхала у Від�

радненський парк на загальномісь�

ку толоку.

Як з’ясувалося пізніше, саме тут

також саджали дерева міністр еколо�

гії та природних ресурсів України

Олег Проскуряков, заступник голо�

ви КМДА Віктор Корж та новопри�

значений голова Солом’янського

району Максим Луцький.

Представникам влади все ж дове�

лося вислухати скарги наполегливих

киян на прояви абсолютно недозво�

леної халатності до всесвітньо відо�

мого історичного місця та покрокові

пропозиції щодо його порятунку.

Громадська рада отримала публіч�

ну обіцянку міністра екології взяти

під особистий контроль ситуацію з

порятунком Либеді та невідкладно

провести фахову експертизу причин

замулення річки.

Однак члени Громадської ради ма�

ють спільну позицію про необхід�

ність суворого громадського кон�

тролю за вирішенням даного питан�

ня. Адже важливе історичне та еко�

логічне значення Либеді зобов’язує

нас перед прийдешніми покоління�

ми дбайливо ставитися до цієї не�

від’ємної частини історичної спад�

щини древнього Києва

Роботи на мулових полях БСА
розпочнуться в травні 
На виконання завдань місто додатково просить в уряду 53 млн грн
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Після сит ації, я а вини -
ла на Бортниць ій станції
аерації цієї зими, стан м -
лових полів об’є та пере-
б ває під пильним на ля-
дом влади та ромадсь о-
сті. Роботи з ріплення
тих полів, на я их відб в-
ся підмив дамби, вже
майже завершені. Най-
ближчими днями розпоч-
н ть приводити до лад
м лові поля, що знахо-
дяться поблиз селища
Ревне. На почат ові ро-
боти роші міста є.

Роботи з підсипки першого муло�

вого поля БСА майже виконані, а

сама дамба знаходиться у задовіль�

ному стані. Про це під час виїзної

наради на об’єкт розповів в. о. пер�

шого заступника голови КМДА

Анатолій Голубченко. "Рівні дамб

вже на проектних позначках. Зали�

шилось лише прокласти тверде по�

криття, аби захистити дамбу від по�

трапляння вологи та облаштувати як

транспортний об’єкт для службових

потреб",— розповів пан Голубченко.

Ці роботи планують завершити

найближчим часом. 

Фахівці зауважують — аби уне�

можливити виникнення надзви�

чайних ситуацій у подальшому, по�

трібно приводити до ладу і другі му�

лові поля. Адже наразі кількість

відходів між цими двома каналіза�

ційними об’єктами розподіляється

нерівномірно — дві третини усього

навантаження беруть на себе перші

поля. 

За словами Анатолія Голубченка,

роботи з укріплення другого об’єкта

розпочали кілька років тому, але че�

рез брак фінансування їх виконано

лише на 15 %. За цей час ситуація

погіршилася: частина колектора,

який забезпечував рівномірний роз�

поділ маси, зруйнована. 

На виконання цих робіт потрібно

65 млн грн. Частину коштів може за�

безпечити місто, однак їх вистачить

лише на початку. Тож нині столична

влада готує звернення до Кабінету

Міністрів України з проханням до�

датково виділити 53 млн грн.

Як повідомив "Хрещатику" дирек�

тор Департаменту житлово�кому�

нальної інфраструктури Дмитро Но�

вицький, роботи з укріплення полів

розпочнуться вже на початку трав�

ня, коли підсохне земля. Тут мають

замінити пошкоджену частину ко�

лектора, встановлять нові перепуск�

ні колодязі, підсиплять дамбу. 

За його словами, це дасть змогу на

3—4 роки забезпечити нормальне

функціонування полів, допоки міс�

то шукатиме кошти на комплексну

реконструкцію станції. 

За попереднім проектом, питання

мулових полів на об’єкті планували

вирішувати інноваційно — тут ма�

ють встановити завод, який пере�

роблюватиме відходи на тверде па�

ливо, яке, в свою чергу, планують

використовувати для потреб міста.

Нагадаємо, наразі "Київводока�

нал" продовжує розробку проекту

масштабної реконструкції БСА,

його мають завершити й затвердити

до кінця року. Крім того, до 2014 ро�

ку влада планує провести тендер,

який визначить партнера з реалізації

цього проекту

З ходом робіт із підсип и першо о м лово о поля БСА під час виїзної наради ознайомився в.о. першо о заст пни а
олови КМДА Анатолій Гол бчен о

Питання мулових полів на об’єкті планували
вирішувати інноваційно – тут мають встановити завод,

який перероблюватиме відходи на тверде паливо, 
яке, в свою чергу, планують використовувати 

для потреб міста

У с бот члени Громадсь ої ради міста Києва в повном с ладі виїхали Відрадненсь ий пар на за альномісь толо

Згідно з даними
спеціальної експертизи
співробітників Інституту

гідробіології НАН
України, Либідь

належить до числа
сильно забруднених

водойм
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Ділові новини

Українці зможуть викупляти орендоване житло
Державна іпотечна станова до травня план є розроб нової лізин-
ової про рами забезпечення ромадян житлом, повідомляє прес-
сл жба ДІУ. Механізм про рами, я а передбачає оренд з правом ви-
п , наст пний: людина платить за житло з розрах н 3 % річних що-

місяця до момент повно о по ашення йо о вартості. Після здійснен-
ня останньо о платеж житло переходить власність платни а.
В ДІУ про ноз ють, що придбати житло лізин матим ть змо ро-

мадяни соціальних професій — вчителі, лі арі, а та ож молоді родини,
77 % з я их наразі не мають власно о помеш ання.
На нов житлов про рам ДІУ розрахов є спрям вати цьо оріч до

2 млрд рн, повідомив перший заст пни олови правління станови
Юрій Зоц. За йо о словами, прое т постанови Кабмін , що ре ламен-
т є робот лізин ово о механізм , наразі переб ває на з одженні в
профільних міністерствах

У Києві нараховується понад півтисячі 
недобудов
Протя ом 2012 ро іль ість незавершених об’є тів б дівництва в

Києві зросла на 100 одиниць і станом на почато 2013 ро дося ла
568-ми, повідомляє Головне правління статисти и Києва. Із них без-
посередньо б дівель — 478, ще 90 — спор ди. За словами е спертів
б дівельно о рин , для вирішення проблеми недоб дов необхідні но-
ві за они, отрі арант вали б захист прав в ладни ів. “Для то о, щоб
нас в майб тньом не б ло недоб дов (наразі їх наліч ється понад

3 тисячі), не б ло обд рених в ладни ів, ми повинні а тивніше спів-
працювати з ре іональними відділами, щоб м ніципалітет та ож брав
часть, аби б в та званий ластерний підхід, оли відповідальність
нес ть і власни и землі, й бан и. Щоб б ли захищені власни и, ми по-
винні створити відповідні за они й нормативн баз , я і арант вали б,
що їхні роші, в ладені б дівництво, не пропад ть”,— с азав радни
олови ВР з питань б дівництва І ор Лисов

В Україні зросли ціни на закупівлю молока 
у селян
Міністерство а рарної політи и й продовольства онстат є зростан-

ня за півельних цін на моло о в а раріїв, повідомив лава відомства
Ми ола Присяжню . Середня за півельна ціна на моло о приватних
осподарствах населення станом на 22 вітня с ладає 2554 рн за
тонн (2,6 рн за літр), що на 18 % вище в порівнянні з мин лим ро-
ом, а сільсь о осподарсь их підприємств моло о за пов ється в
середньом за ціною 3629 рн за тонн (3,6 рн за літр), що вище на
11 %.
У 2012 році Кабмін встановив мінімально доп стимий рівень за пі-

вельної ціни на моло о в населення на рівні 2,2 ривні за літр, аби по-
передити с орочення по олів’я вели ої ро атої х доби

Батько, який виховав п’ятеро та більше дітей,
отримуватиме підвищену пенсію
Президент У раїни Ві тор Ян ович підписав за он “Про внесення

змін до За он У раїни “Про пенсії за особливі засл и перед У ра-
їною” про призначення пенсії бать ам, я і виховали п’ятеро та більше
дітей. З ідно зі змінами до за он , право на пенсію за особливі засл -
и перед У раїною має бать о, я ий випад смерті матері або по-
збавлення її бать івсь их прав виховав до шестирічно о ві п’ятьох
або більше дітей. За он вст пає в дію 1 січня 2014 ро

Українці почали більше коштів витрачати 
на ліки

Продажі всіх ате орій товарів “аптечно о оши а” в січні — березні
2013 ро збільшилися на 22 % — до 9,186 млрд рн. Та і дані аналі-
тичної системи дослідження рин PharmXplorer/фармстандарт ом-
панії Proxima Research.
Зо рема роздрібні продажі лі арсь их препаратів через аптечні мере-

жі в першом варталі зросли в рошовом вираженні на 23,3 % — до
7,9 млрд ривень, в нат ральном — на 10,3 %, до 337 млн па ово .
Аптечні продажі виробів медично о призначення зросли на 15 % —

до 671 млн ривень, осмети и — на 3,8 %, до 350 млн ривень, діє-
тичних добаво — на 16,6 %, до 264 млн ривень.
Середньозважена вартість однієї па ов и товарів “аптечно о оши-
а” за підс м ами І вартал в середньом по рин зросла на 10,2 %
і становила 17,9 ривні.
При цьом на товари раїнсь о о виробництва припало 64 % реалі-

зованих через аптечн мереж лі арсь их засобів. В рошовом вира-
женні на част раїнсь их лі ів припадає 31 % рин

Частка іноземного капіталу в банківській 
системі України скоротилася
Част а іноземно о апітал в раїнсь ій бан івсь ій системі (в ста-

т тном апіталі бан ів) с оротилася до 38,3 % (на 1 вітня 2013 ро )
з 39,5 % (на 1 січня 2013 ро ). Про це повідомляє УНІАН з посилан-
ням на дані Нацбан . За 2012 рі іль ість бан ів з іноземним апіта-
лом не змінилася й на інець ро становила 53 бан и зі 177-ми заре-
єстрованих. Та ож не змінилася іль ість бан ів зі 100-відсот овим
іноземним апіталом — 22. С пний зареєстрований стат тний апі-
тал бан ів раїни в першом варталі ц. р. знизився на 0,08 % — до
175,061 млрд рн, ре лятивний апітал зріс на 2,01 % — до 182,505
млрд рн.
На адаємо, част а іноземно о апітал в раїнсь ій бан івсь ій сис-

темі в 2012 році с оротилася з 41,9 % (на 1 січня 2012 ро ) до 39,5%
(на 1 січня 2013 ро )

Прострочена заборгованість за кредитами 
банків зросла на 5 %
Обся простроченої забор ованості за редитами раїнсь их бан ів
першом варталі 2013 ро зріс на 5,23 %, або на 3,79 млрд рн —

до 76,31 млрд рн, повідомляє УНІАН з посиланням на дані Нацбан .
Част а простроченої забор ованості в за альном обсязі наданих бан-
ами редитів першом варталі цьо о ро зросла на 0,43 п. п.— до
9,32 %. Бан и наростили обся наданих редитів на 0,39 %, або 3,18
млрд рн — до 818,50 млрд рн. Зростання обся ів наданих бан ами
редитів відб лося в основном за рах но зростання редит вання
с б’є тів осподарювання на 1,7 %, або 10,38 млрд рн — до 619,58
млрд рн, при цьом обся и редит вання фізичних осіб зросли на
0,01 % — до 161,79 млрд рн. У першом варталі нинішньо о ро
бан и знизили обся и дов остро ових редитів на 1,33 %, або 5,25
млрд рн — до 388,99 млрд рн
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Галина ГЕРЕГА: 

"Я роблю все, щоб 
викорінити в міській раді 
бюрократичні пережитки"

— Галино Федорівно, політичне
різноманіття Верховної Ради зумов�
лює постійні конфлікти, які фактично
зупинили роботу парламенту. Нато�
мість Київрада, де фракцій утричі
більше, працює як годинник. У чому
секрет?

— Київрада, на відміну від Вер�

ховної Ради, не може собі дозволи�

ти гри “на публіку”. Люди особли�

во не відчувають, коли не працює

парламент, проте зупинка роботи

міської ради потягне за собою цілу

низку серйозних проблем, почина�

ючи з невиплат зарплат бюджетни�

кам і закінчуючи зупинкою будів�

ництва багатьох соціально значи�

мих об’єктів. На щастя, більшість

моїх колег це чудово розуміють.

— Ви підписали розпорядження про
спрощення допуску киян у будівлю
Київради. Які результати цього рішен�
ня?

— Цим розпорядженням змінено

процедуру доступу громадян до бу�

дівлі на Хрещатику, 36. Тепер, ма�

ючи при собі паспорт громадянина

України з відміткою про реєстрацію

місця проживання в м. Києві, люди�

на за п’ять хвилин може оформити

собі перепустку.

На черзі — зміни до Регламенту,

за якими буде виписано нову про�

цедуру допуску киян на пленарні

засідання Київради. Відповідний

проект рішення вже готує постійна

комісія з питань правопорядку,

регламенту та депутатської етики.

Над цим питанням працювала

робоча група, до складу якої входи�

ли як депутати, так і представники

громадськості. В результаті пере�

мовин було затверджено такий по�

рядок — на кожне пленарне засі�

дання будуть запрошуватися 15

представників громадськості: 10 —

за поданням фракцій Київради,

5 — за власною заявою для виступу

з питань порядку денного.

Власне, це не перший крок Київ�

ради до публічності. Ми долучаємо

киян до роботи в постійних комісі�

ях, оприлюднюємо результати по�

іменного голосування, заздалегідь

вивішуємо на сайті порядки денні

пленарних засідань Київради, для

журналістів перед кожним засідан�

ням проводяться брифінги. Як лю�

дина, яка багато років працювала в

підприємницькому секторі, я чудо�

во розумію, що в міській раді є чи�

мало бюрократичних пережитків

минулого. Але я роблю все, щоби

викорінити їх та зробити роботу

ради максимально відкритою для

киян.

— Які важливі ініціативи Київради
щодо соціального захисту киян вдало�
ся реалізувати за час вашого перебу�
вання на посту секретаря Київради?

— Мені знадобиться багато часу,

щоб перерахувати всі рішення,

спрямовані на соціальний захист

киян.

Почну, мабуть, із 20�відсоткової

муніципальної надбавки для вчите�

лів, медиків, працівників бюджетної

сфери. Не дивлячись на обмеженість

бюджетних ресурсів, і минулого, і

цього року ми знайшли кошти, аби

виплатити надбавки. Розпочато

впровадження “Картки киянина”,

яку вже отримали 54,6 тис. мешкан�

ців столиці. З 2011 року в Києві впро�

ваджується медична реформа, мета

якої — зробити медичні послуги

більш якісними та наблизити їх до

людей. Було прийнято низку рішень

щодо забезпечення закладів охорони

здоров’я лікарями. Затверджено місь�

кі цільові програми “Здоров’я киян”

та “Програма зайнятості населення”.

На минулому пленарному засіданні

Київрада підтримала проект рішення

про Програму забезпечення житлом

дітей�сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування.

Чимало рішень спрямовані на

збільшення фінансування малоза�

хищених категорій киян, закладів

охорони здоров’я та освіти. Звісно,

є ще багато питань, які залишають�

ся невирішеними. Причина ба�

нальна — нестача фінансових ре�

сурсів. Щорічно з міського до дер�

жавного бюджету вилучається 7—8

мільярдів гривень. І в першу чергу

від цього страждають такі галузі, як

інфраструктура та соціальний за�

хист.

— Упродовж двох років Київрада
прийняла чимало рішень щодо повер�
нення в комунальну власність земель�
них ділянок, які були роздані під забу�
дову, в тому числі в зелених зонах. Чи
розроблено механізм, який міг би за�
хистити зелені насадження поблизу
будинків киян?

— Найкращий механізм захисту

зелених зон — це дотримання зако�

нів України.

У містобудівній документації чіт�

ко визначені обмеження щодо мож�

ливості використання ландшафтно�

рекреаційних територій. Якщо ді�

лянка значиться як зелена зона, її

забудовувати не можна. Раніше пе�

редбачалася можливість зміни

функціонального призначення ді�

лянки шляхом внесення змін до Ге�

нерального плану м. Києва на під�

ставі затвердженого містобудівного

обґрунтування, але з набуттям чин�

ності Закону “Про регулювання міс�

тобудівної діяльності” така процеду�

ра стала неможливою.

У випадку, коли територія не

включена до переліку зелених зон,

але місцеві мешканці прагнуть збе�

регти її як зону відпочинку, одним

із найпростіших механізмів є на�

дання ділянці статусу скверу. Май�

же на кожному пленарному засі�

данні ми приймаємо по два�три та�

ких рішення. Також мешканці, за�

цікавлені в збереженні або у ство�

ренні зелених зон поблизу будин�

ків, можуть створювати ОСББ, ві�

дводити землі під ці об’єднання та

розпоряджатися ними на власний

розсуд.

— Тобто мешканці будинку можуть
просто звернутися до Київради з про�
ханням відвести прилеглу територію
під сквер?

— Звичайно. Можу вам навести

приклад із власної практики.

Мешканці Воскресенки звернули�

ся до мене з проханням захистити

єдиний зелений острівець у їхньо�

му мікрорайоні — зелену зону на

перетині просп. Генерала Ватутіна

(біля буд. № 22) і бульв. Перова

(біля буд. № 56). Люди були обуре�

ні тим, що автолюбителі перетво�

рили її на парковку, позбавивши

мешканців місця для відпочинку. Я

підготувала відповідний проект рі�

шення, який підтримала Київрада.

Тож уже незабаром на цьому місці

з’явиться красивий та благоустро�

єний сквер.

Тобто, головне — не бути пасив�

ними й не боятися відстоювати

свою думку.

— Галино Федорівно, фахівці напо�
лягають на необхідності змін законо�
давства щодо місцевого самовряду�
вання. Якими мають бути першочер�
гові заходи в цьому плані?

— За часи незалежності України

багато говорилося про необхідність

реформування місцевого самовря�

дування в нашій державі. Але, на

жаль, далі розмов справа не рухала�

ся. Місцеві органи влади на своєму

рівні намагаються вплинути на си�

туацію, але без змін у законодав�

стві — це марні старання.

Першочергово треба говорити про

децентралізацію влади, передачу

владних повноважень від держави до

органів місцевого самоврядування.

Важливе питання — надання орга�

нам місцевого самоврядування мате�

ріальних, фінансових та організацій�

них умов для забезпечення виконан�

ня завдань, які перед ними стоять. І

нарешті, не менш актуальне питан�

ня — вдосконалення механізмів залу�

чення жителів територіальних громад

до прийняття управлінських рішень.

Я маю на увазі місцеві референдуми.

Насправді, реалізувати ці заходи

не складно, але для цього необхід�

но затвердити відповідні норма�

тивно�правові акти, починаючи зі

змін до Бюджетного та Податково�

го кодексів та закінчуючи затвер�

дженням нової редакції законів

“Про місцевий референдум” і

“Про службу в органах місцевого

самоврядування”.

— Якою мірою на сьогодні налаго�
джено співпрацю між депутатами Ки�
ївради і Верховної Ради? Зокрема, у
Верховній Раді є група депутатів, об�
раних від міста Києва. Чи допомага�
ють вони почути думку й захистити ін�
тереси киян на рівні парламенту?

— Ми знаємо, що депутати�мажо�

ритарники, обрані в Києві, ведуть

роботу у Верховній Раді відносно

збільшення фінансових ресурсів

міста та змін до виборчого законо�

давства. Але, на жаль, результатів

цієї роботи поки що немає. Можли�

во, для того, щоб їх зусилля були

більш ефективними, міській раді та

депутатам�мажоритарникам від Ки�

єва треба більш тісно співпрацюва�

ти. Ми на рівні міста до такої спів�

праці завжди готові.

— Назвіть, будь ласка, п’ять най�
важливіших рішень Київради, які за
минулі два роки суттєво вплинули на
розвиток міста.

— Важко визначити п’ять, бо на�

справді їх було набагато більше. Це і рі�

шення щодо соціального захисту ки�

ян, про які я вже говорила, і рішення

щодо розвитку інфраструктури, будів�

ництва транспортних розв’язок, мет�

ро, шкіл та закладів охорони здоров’я.

Потужний поштовх місту дало

ЄВРО�2012. До цієї події було прий�

нято цілу низку рішень щодо роз�

витку інфраструктури.

Підтримане принципово важливе

рішення про затвердження меж 

м. Києва. Бо неможливо говорити

про майбутній розвиток столиці, не

маючи офіційно затверджених меж.

Прийнято документ, який визна�

чатиме долю міста на найближчі 

12 років — Стратегію розвитку 

м. Києва до 2025 року.

Я вже згадувала про медичну ре�

форму. Поки триває процес реорга�

нізації медичних закладів, складно

оцінити її плюси. Але наявна систе�

ма медичного обслуговування давно

віджила своє і ця реформа є конче

необхідною.

Особисто для мене важливими є

рішення, пов’язані зі збереженням

Біличанського лісу. Бо я вважаю, що

перш ніж говорити про розвиток

міста в майбутньому, необхідно збе�

регти те, що маємо сьогодні.

— Галино Федорівно, останнє пи�
тання більш особисте. Як ви відпочи�
ваєте від напруженого графіка? Є у
вас якісь захоплення?

— Я веду активний спосіб життя.

Якщо у вихідні є вільна годинка, обо�

в’язково присвячую її заняттям спор�

том. Взимку катаюся на лижах.

Але найкращий відпочинок для

мене — це час, проведений вдома із

родиною

Розмовляла 
Наталка СУХОРОНЧАК, 

“Хрещатик”

Астрологічне "досьє" Галини Гереги 
З астроло ічно о "паспорт " Галини Гере и видно, що це ба ато-
ранна особистість, в я ій армонійно поєднані символі и всіх сти-
хій: во ню, води, землі, повітря. Тобто — фізична, творча енер ія, ін-
теле т, емоції, ділова пра тичність пре расно збалансовані, що є за-
пор ою спішно о д ховно о розвит й життєвих дося нень. Сон-
це з Ураном в зна Лева дає пот жний лідерсь ий заряд, я ий ч -
дово реаліз ється на ромадсь ій арені, наділяє творче "Я" ори і-
нальністю, нетрадиційним підходом, про ресивним мисленням. А
Місяць з армічним в злом по аз є інстин тивне відч ття раси та
армонії, вміння адапт ватися б дь-я ій ритичній сит ації, миттє-
во о реслити її перспе тиви й за ладити протиріччя з мінімальними
з силлями. Отже, це мітливий дипломатичний лідер з витонченою
делі атною д шею, здатний діяти не "вхолост ", а з пра тичним при-
цілом, і що бажано — тіль и в надійном союзі чи армонійній діло-
вій оманді. Без соці м нія не можна, саме т т виростають бла о-
датні рила. Втім, нещадно боротися, воювати протипо азано (ця
арма відпрацьована), т т, я аж ть, раще по аний мир, ніж добра
війна.
Сфера, де доля влаштов є випроб вання, прищеплює смирення —

це вміння "вписатися" в посадов ієрархію "начальни -підле лий",
навчитися правильно ер вати й під орятися, всім єством сл жити
с спільств . Адже хто сл жить людям, той і має влад над ними.
На щастя, Галина Федорівна обійняла посад в досить сприятли-

вий час (21.04.2011 р.), нинішні повноваження ціл ом відповідають
про рамі орос опа, зараз її позиції досить сильні, але злет іще по-
перед , очі ється трі мфальний період з 17 липня 2014 р. до
11 серпня 2015 р. Це зоряний час дачі та поп лярності, роз віт та-
лантів, оли вдасться обі нати он рентів й реаліз вати найс ладні-
ші прое ти, пізнати справжнє щастя.

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 

20 вітня мин ло два ро и
з то о час , я Галина Ге-
ре а зайняла посад за-
ст пни а місь о о оло-
ви — се ретаря Київради.
В е с люзивном інтерв’ю
“Хрещати ” пані Гере а
роз рила се рети спішно-
о правління столичним
парламентом.
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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 "Т. Васильєва. У

мене ангельський
характер"

9.05 Підсумки тижня
9.45 Без цензури

10.10 Енергоблок
10.20 Т/с "Маруся.

Випробування" 
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.45, 15.20, 19.05, 21.25

Діловий світ
13.05 Право на захист
13.25 Темний силует
13.40, 19.45 Про життя
14.40 Вікно до Америки
15.25 Віра. Надія. Любов.

Спецвипуск
15.35 Життя на рівних
16.00 Х/ф "Проданий

сміх" 
18.45 Світ спорту
18.55 Агро8news
19.25 Останнє попередження
20.55 Офіційна хроніка
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 "Красунчик"
15.40 Секретні матеріали

шоу8бізнесу
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 Х/ф "Політ Фенікса" 
2.15 Х/ф "Стерво"
3.45 Х/ф "Між" 
5.05 Гроші

ІІННТТЕЕРР
5.20 Т/с "Анна Герман"
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 "Метелики"

12.00 Новини
12.20 Т/с "Метелики"
13.55 Судові справи
14.50 Сімейний суд
15.45 Чекай мене
18.05 Т/с "Жіночий лікар" 
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "1943"
22.25 Т/с "Німець" 
0.10 Х/ф "Брестська

фортеця" 
1.55 Подробиці
2.25 Х/ф "Ціна страху" 
4.15 Д/ф "Афон. Достукатися

до небес"

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 "Повернення
додому" 

13.50 Т/с "Слід" 
15.35 Щиросердне зізнання
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" 
23.20 Х/ф "Космополіс" 
1.20 Х/ф "Раптова

смерть" 
3.05 Щиросердне зізнання
3.30 Події
3.50 Говорить Україна
4.25 Х/ф "Любов до

запитання" 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
4.45, 5.55 Teen Time
4.50 Т/с "АйКарлі" 
6.00 Т/с "Світлофор" 
6.45, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.50 Піраньї
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Міс

Конгеніальність#2" 
11.10 Т/с "Вороніни" 
13.30, 14.40 Kids' Time
13.35 М/с "Качині історії" 
14.50 Т/с "Друзі" 
15.50 Т/с "Кадетство" 
16.50 Т/с "Щасливі разом" 
18.00 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
20.00 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор82
22.50 Т/с "Світлофор" 
23.55 Репортер
0.15 Т/с "Таємне коло" 
1.10 Т/с "Вероніка Марс" 
2.40 Служба розшуку дітей
2.45—4.40 Зона ночі

ІІССTTVV
5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок
6.30 Ділові факти
6.40 Факти тижня
7.35 Ділові факти
7.40 Т/с "Диверсант.

Кінець війни"
8.45 Факти. Ранок
9.15 Т/с "Диверсант.

Кінець війни"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Диверсант.

Кінець війни"
18.45 Факти. Вечір

19.10 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Винищувачі"
21.50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.00 Свобода слова
0.50 Надзвичайні новини
1.55 Про8ziкаве.ua
3.25 Свобода слова

ТТООННІІСС
6.00 Лемури
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранковий еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Зустріч лінивців

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Р. Карцев. Я знаю, де

зимують раки
12.15 Дивовижні розповіді

про тварин
14.00 В очікуванні кінця світу
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 Прокляття дому

Романових
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 А. Пороховщиков.

Приборкання
норовливого

22.40 Сім'я полярного
ведмедя і я

23.40 Невідоме про відомих.
Сірий вовк

0.40 Амурні мелодії
1.00 Х/ф "Ангел

пристрасті" 
2.25 Х/ф "Небезпечний

гріх любові" 
3.50 Лемури
4.15 Невідоме про відомих.

Сірий вовк
5.00 Ранковий еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ
6.30, 18.40, 0.00, 3.30

Київський час
6.45, 7.45, 18.50, 23.40,

0.20, 3.20 Час спорту
6.50, 7.35, 23.45, 0.55,

3.25 Огляд преси
7.00—23.00 Час новин

(щогодини)
7.15, 8.10, 22.40, 23.20,

0.15, 2.35, 3.15,
6.15 Бізнес8час

7.20 Автопілот8новини
7.40, 8.40 Трансмісія8новини
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 до Європи
16.45 Мотор
17.15 Драйв8новини
17.25 У кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час8тайм
22.15 Податковий щоденник
22.45, 4.15 Хроніка дня
23.30 Crime news
0.30 Кабінети
1.00 Час новин
2.40 Життя цікаве
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою

ННТТНН
5.55 Легенди карного

розшуку
6.55 Х/ф "Гарні й погані"
8.25 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.45 Х/ф "Турецький
гамбіт"

14.45 Т/с "ДАІшники"
18.30 Лохотрон
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Літєйний"
21.30 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"

22.30 Т/с "C.S.I. Майами#9"
23.30 Свiдок
0.00 Х/ф "Незаперечний#2"
1.45 Свiдок
2.15 Речовий доказ
3.20 Агенти впливу
4.25 Свiдок
5.00 Уроки тітоньки Сови

ССТТББ
5.10 Чужі помилки. Робін Гуд

з великої дороги
5.50 Все буде добре!
7.25 Неймовірна правда про

зірок
9.00 Зоряне життя. Зоряні

парі
9.55 Зоряне життя. Зоряні

розлучення
11.00 Один за всіх
12.55 Зваженi та щасливi82
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Зоряне життя. Ті, що

пішли в 2012 році
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні83
23.25 Битва екстрасенсів
0.20 Т/с "Доктор Хаус" 

1.15 Х/ф "Привіт від
Чарлі Трубача" 

2.40 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'я!
13.00 Інші новини
13.20 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Новини
14.20 Т/с "Торговий центр"
15.15 Поки що не пізно
16.00 Я подаю на розлучення
17.00 Вечірні новини
17.40 Давай одружимося!
18.55 Хай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Красуня"
22.40 Т/с "Переможний

вітер, ясний день"
0.35 Нічні новини
0.50 Хай говорять
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 Х/ф "Раз, два!

Люблю тебе!"
23.55 Дівчатка
0.35 Вісті +
0.55 Х/ф "Артистка з

Грібова"
3.25 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 А. 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
16.35 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 "Топтуни"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Лісник"
2.20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.30 Говоримо і показуємо
4.25 Шаховий огляд

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Лєнтяєво
7.30 М/с "Даша8слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтіком
8.25 М/с "Даша8слідопит" 
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 Богиня шопінгу
15.00 Т/с "Любить не

любить" 
16.10 Т/с "Студенти" 
17.10 Досвідос
18.10 "Даешь молодежь!"
19.10 Богиня шопінгу
20.10 Т/с "Любить не

любить" 
21.00 Віталька
22.20 У ТЕТа в Інтернеті
23.00 Дурнєв + 1
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

10.00 Х/ф "Олівер Твіст" 
12.25 Пороблено в Україні
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#2.

Поклик природи" 
23.40 Х/ф "Раптово

вагітна" 
1.15 Х/ф "Боротьба зі

спокусами" 
3.10 Нічне життя

22++22
6.00 М/ф
7.20 М/с "Бен 10.

Інопланетна надсила" 
8.00 Шоумухослон
9.15 Божевільне відео по8

українськи
11.00 Облом.ua
12.50 У бій йдуть мужики
14.00 Т/с "Солдати#17" 
16.00 Т/с "Псевдонім

"Албанець" 
18.00 Т/с "Псевдонім

"Албанець"#2" 
19.00 Т/с "Боєць" 
21.00 Новини 2+2
21.25 Т/с "Секретні

матеріали" 
0.25 Х/ф "Нашивки" 
2.30 Х/ф "Кам'яна душа" 
4.05 Х/ф "Зірка шерифа" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС
6.00, 12.50, 2.50 М/ф
7.00, 16.30, 21.30 М/с "Оггі

і кукарачі"

7.30 М/с "Бджілка Майя в
3D"

8.00 М/с "Дружба — це диво"
8.30 М/с "Клуб Міккі8Мауса"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні8

Пуха"
9.20 М/с "Перехрестя в

джунглях"
9.45 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
10.30 Містер Мейкер
11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена і
Холлі"

11.30 М/с "Маленька
принцеса"

12.00 М/ф "Кріт і його друзі"
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 "Кід vs. Кет"
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 "12 стільців"
1.45 Х/ф "Ассоль"
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ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www. rusdram. com. ua
25 вітня (чт.) — 19.00 "Наполеон і ор-
си ан а", 2 од. 40 хв.
26 вітня (пт.) — 19.00 "Любовне боже-
вілля", м зична вистава, 2 од. 30 хв.
27 вітня (сб.) — 18.00 "Останнє охан-
ня", мелодрама, 2 од. 15 хв.
27 вітня (сб.) — 19.00 "Її шалені чоло-
ві и", майже дрібниця без антра т , 1 од.
40 хв.
27 вітня (сб.) — 20.00 "JULIA@ROMEO.
com (Norway. Today)", 1 од. 20 хв.
28 вітня (нд.) — 18.00 "Жирна свиня",
1 од. 40 хв.
28 вітня (нд.) — 19.00 "Занадто одр -
жений та сист", омедія, 2 од. 30 хв.
28 вітня (нд.) — 20.00 прем’єра,
"Страждання юно о Вертера", драма, 1 од.
29 вітня (пн.) — 19.00 "Заповіт цнотли-
во о баболюба", омедія, 2 од. 30 хв.
29 вітня (пн.) — 20.00 "Ян олят о, або
Се с альні неврози наших бать ів", 1 од.
50 хв.
30 вітня (вт.) — 19.00 № 13 ("Боже-
вільна ніч, або Весілля Пі дена"), омедія,
2 од. 30 хв.
2 травня (чт.) — 18.00 "Справжній чоло-
ві на почат тисячоліття...", 1 од. 10 хв
2 травня (чт.) — 20.00 "Оле сандр Вер-
тинсь ий. Бал Господень...", моноспе -
та ль, 1 од. 25 хв.

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua
25 вітня (чт.) — 19.00 "Гол офа", ін-
сценізація Юрія Розстально о за мотивами
драматичних поем Лесі У раїн и
26 вітня (пт.) — 19.00 "Гімн демо ра-
тичної молоді", тра і омедія, Сер ій Жадан
27 вітня (сб.) — 12.00 "Натал а Пол-
тав а", раїнсь е м зично-драматичне
ро о о, Іван Котляревсь ий
27 вітня (сб.) — 19.00 "Чай а", Антон
Чехов, пам’яті Бо дана Ст п и
27 вітня (сб.) — 19.00 "Morituri te salu-
tant" ("У нас все свято"), Василь Стефани
28 вітня (нд.) — 19.00 "Фредері , або
Б львар злочинів", театральний роман,
Ері -Еман ель Шмітт
28 вітня (нд.) — 19.00 "Увертюра до по-
бачення", сценічна версія Андрія Приходь а
за новелою Івана Фран а "Сойчине рило"
30 вітня (вт.) — 19.00 "Кін IV", тра і о-
медія, Гри орій Горін

1 травня (ср.) — 19.00 "Прибор ання
норовливої", Вільям Ше спір
2 травня (чт.) — 19.00 "Дві віт и ольо-
р інди о", хорео рафічна драма, Оле -
сандр Білоз б

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ

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

25 вітня (чт.) — 19.00 "Сірано де Бер-
жера ", Е. Ростан, 2 од. 40 хв.
26 вітня (пт.) — 19.00 "26 імнат", до-
свід прочитання омедії з одним пострі-
лом, А. Чехов, 2 од. 40 хв.
27 вітня (сб.) — 15.00 "Трохи вина...
або 70 обертів", омічне дійство з неаполі-
тансь ими піснями, Л. Піранделло, 1 од.
40 хв.
27 вітня (сб.) — 19.00 прем’єра "Опіс-
ін. Фома!", е сцентрична омедія, Ф. До-
стоєвсь ий, 2 од. 30 хв.
28 вітня (нд) — 19.00 "Мене немає
(Пізно ля ати...)", В. Си арєв, Л. Проталін,
2 од.
28 вітня (нд) — 19.00 "Чотири причини
вийти заміж", омедія про охання, Р. Ба-
ер, 2 од.
30 вітня (вт.) — 19.00 "Три сестри", А.
Чехов, 2 од. 40 хв.
2 травня (чт.) — 19.00 "Дзвіно з мин -
ло о", А. Крим, 1 од. 30 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Укра�
їна")
Тел: (044)33�222�17, www.theatreonpodol.com
25 вітня (чт.) — 19.00 Малий зал Пала-
ц "У раїна", "Фараони", омедія-фарс
26 вітня (пт.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, "Моє сторіччя", мелодрама
27 вітня (сб.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, прем’єра, "Лебедине озеро. С тін-
и", м зичний спе та ль
27 вітня (сб.) — 19.00 Малий зал Пала-
ц "У раїна", "Звід и бер ться діти", лірич-
на омедія
28 вітня (нд.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, "Лист Бо ", лірична омедія

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
25 вітня (чт.) — 19.00 "Сон літньої но-
чі", феєрія, В. Ше спір, 2 од. 50 хв.
26 вітня (пт.) — 18.00 "Ромео і Дж ль-

єтта", мюзи л, В. Ше спір, 2 од. 45 хв.
27 вітня (сб.) — 18.00 "Вов и та...",
риміналістична омедія, О. Островсь ий,
3 од. 40 хв.
28 вітня (нд.) — 19.00 "І ри вночі",
ане дот, В. Мереж о, 2 од. 45 хв.
30 вітня (вт.) — 19.00 "Чай а", повість
для театр , А. Чехов, 2 од. 50 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
25 вітня (чт.) — 19.00 "Ци ансь ий ба-
рон", оперета, Й. Штра с
26 вітня (пт.) — 19.00 "Та е єврейсь е
щастя", мюзи л, І. По лад
27 вітня (сб.) — 19.00 "За двома зай-
цями", оперета, В. Ільїн, В. Л ашов
28 вітня (нд.) — 19.00 "Звана вечеря з
італійцями", омічна оперета, Ж. Оффенбах

ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ
Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua
25 вітня (чт.) — 19.00 "Спарта ", балет
на 3 дії, А. Хачат рян
26 вітня (пт.) — 19.00 "Т рандот", опе-
ра на 3 дії, Дж. П ччіні, ви он ється італій-
сь ою мовою
27 вітня (сб.) — 12.00 "Білосніж а та
семеро номів", балет на 3 дії, Б. Павлов-
сь ий
27 вітня (сб.) — 19.00 Концерт засл -
жених артистів У раїни Павла і Петра
Прийма ів
28 вітня (нд.) — 12.00 Концерт, Націо-
нальний а адемічний народний хор імені
Г. Г. Верьов и, Національний а адемічний
ансамбль танцю імені П. П. Вірсь о о
28 вітня (нд.) — 19.00 "Ромео і Дж ль-
єтта", балет на 3 дії, С. Про оф’єв
30 вітня (вт.) — 19.00 "Жізель", балет
на 2 дії, А. Адан
1 травня (ср.) — 19.00 "Любовний на-
пій", опера на 2 дії, Г. Доніцетті
2 травня (чт.) — 19.00 "Корсар", балет
на 2 дії, А. Адан

ТЕАТР "СУЗІРТЯ"
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua
27 вітня (сб.) — 19.00 "В Барабанном
пере л е", во зальна історія 27 арти-
нах, Б. О джава
28 вітня (нд.) — 19.00 "Сміх лан сти",
тра і омедія, Дж. Маррелл

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
25 вітня (чт.) — 12.00
"Вождь червонош ірих",
тра і омедія за мотивами
оповідання О. Генрі, 1 од.
45 хв., для дітей від 7-ми
ро ів
26 вітня (пт.) — 12.00
"Сні ова оролева", м зич-
на аз а, Г.-Х. Андерсен, 1 од. 30 хв., для дітей від 7-ми ро ів
27 вітня (сб.) — 11.00 "До оридри ом", аз а- ра, К. Дра-
нсь а, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів, вистава росій-

сь ою мовою
27 вітня (сб.) — 13.00 "До оридри ом", аз а- ра, К. Дра-
нсь а, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів, вистава йде ро-

сійсь ою мовою
28 вітня (нд.) — 11.00 "Не хоч б ти соба ою", аз а- ра, С.
Бєлов, С. К ваєв, 1 од. 10 хв., для дітей від 5-ти ро ів
28 вітня (нд.) — 13.00 "Не хоч б ти соба ою", аз а- ра, С.
Бєлов, С. К ваєв, 1 од. 10 хв., для дітей від 5-ти ро ів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
27 вітня (сб.) — 13.00, 17.00, 28 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

25 вітня (чт.) — 19.00
"Чарівна м зи а", омічна
опера- аз а на 2 дії, М.
Мін ов, 1 од. 45 хв.
26 вітня (пт.) — 19.00
"Ма лі", балет на 2 дії, О.
Градсь ий, 1 од. 50 хв.
27 вітня (сб.) — 12.00

"Каз а про царя Салтана", опера на 2 дії, М. Римсь ий-Корса-
ов, 2 од. 10 хв.
28 вітня (нд.) — 12.00 "Попелюш а", балет на 2 дії, С. Про-
оф’єв, 2 од.
28 вітня (нд.) — 19.00 прем’єра "Средь ш мно о бала...",
вечір романс ви онанні солістів

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
27 вітня (сб.) — 11.00
"Марій а і ведмідь", М.
Швембер ер, 40 хв., для
дітей від 3-х ро ів
27 вітня (сб.) — 13.00
"Слоненя", Г. Владичина,
40 хв., для дітей від 3-х
ро ів
27 вітня (сб.) — 15.00 "Іваси -Телеси ", С. Брижань, 35 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
27 вітня (сб.) — 17.00 "Кіт чоботях", Ю. Сі ало за Ш. Пер-
ро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
28 вітня (нд.) — 11.00 "Г сеня", Н. Гернет, 40 хв., для дітей
від 3-х ро ів
28 вітня (нд.) — 13.00 "Таємничий іпопотам", В. Лівшиць, І.
Кичанова, 30 хв., для дітей від 3-х ро ів
28 вітня (нд.) — 15.00 "Дюймовоч а", Б. Заходер за Г.-Х. Андер-
сеном, 50 хв., вистава російсь ою мовою, для дітей від 4-х ро ів
28 вітня (нд.) — 17.00 "Пітер Пен", Є. О ородній за Дж. Бар-
рі, 60 хв., для дітей від 5-ти ро ів

ДИТЯЧА АФІША

"ЛЮДВІГ БАВАРСЬКИЙ"
Країна: Німеччина
Режисери: Марі Ноель, Петер Зер
У ролях: Сабін Тамбреа, Себас-
тьян Шиппер, Па ла Бір
Ст дія: Bavaria Pictures
Бюджет: 16 млн євро
Тривалість: 130 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Людві II Баварсь ий — одна
з найвідоміших особистостей
німець ої історії. Йо о нази-
вали "лебединим оролем", " оролем-мрійни ом". За оханий в
мистецтво, монарх ставив йо о вище за всі цінності. Стріч а
оповідає про життєвий шлях ороля, я ий молодості опі єть-
ся ращими митцями, запрош є до двор Ріхарда Ва нера і в
той же час про рає війн з Пр ссією. А в зрілом віці, залишив-
ши правління раїною на міністрів, б д є замо - аз і ор ані-
зов є м зичні феєрії, щоб врят вати світ за допомо ою ч дес.
В інотеатрах "Київ", "Жовтень", "Кінопанорама"

"СТЕЖЕННЯ"
Країна: США
Режисер: Джей Ананія
У ролях: Вайнона Райдер, Джеймс
Фран о, Джош Хемілтон
Ст дія: RabbitBandini Productions
Бюджет: 10 млн дол. США
Тривалість: 92 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Головна ероїня психоло ічно о
трилера — театральний драма-
т р , я а сти ається з власною

параноєю. Після створення ново о сценарію Мартін вини а-
ють підозри, що нав оло відб вається щось недобре. І це явно
знайшло від ви ляді те ст до нової п'єси. У спробі розі-
братися в собі й своїх проблемах жін а розривається між здо-
ровим л здом і алюцинаціями, що притя є до онфлі т її о-
ле Тирона, режисера одно о з театральних ніверситетів Нью-
Йор а.
В інотеатрах "Жовтень", "Ме апле с", "М льтипле с",
мережах "Лінія іно" та "Баттерфляй"

"РОБОТОДАВЕЦЬ"
Країна: США
Режисер: Френ Мерле
У ролях: Мал ольм Ма Да-
елл, Давид Дастмалчян,
Пейдж Ховард
Ст дія: Hyrax Entertainment
Тривалість: 100 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Величезна омпанія
Carcharias Corporation,
діяльність я ої невідо-
ма, від риває робоч ва ансію, що заці авила ба атьох. Напе-
редодні завершально о етап он рс п'ятьох андидатів ви-
радають і, на ачавши нар оти ами, поміщають в за рит ім-
нат . Не знайомі один із одним, вони — висо о валіфі овані
професіонали в своїй справі й брали часть пробах на ва ант-
не місце в цю фірм . Але чом їх за рили, і я їм вибратися?
В мережі інотеатрів "Лінія іно" та "Баттерфляй"

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
"Кінопанорама", в л. Ш. Р ставелі, 19, тел.: (044)278-30-41,
www.kinopanorama.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
"Ме апле с" просп. Мос овсь ий,34-в, тел.: (044)498-48-32, 498-48-33
"М льтипле с в ТРК Комод", в л. Л начарсь о о, 4, тел.: (044)593-35-80

КІНОПРЕМ’ЄРИТЕАТРАЛЬНА АФІША 25 квітня�2 травня

з 25 квітня

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

25 квітня – 1 травня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ЛЕГЕНДА №17 СВІТ ЗАБУТТЯ

КОХАННЯ, СЕКС ТА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ

NEW VISION INTERNATIONAL 

SHORT FILM FESTIVAL 2013

АНШЛАГ, КЛАСІК
БІЛОСНІЖКА МІСЦЕ ПІД СОСНАМИ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ВЕЛИКА ВЕЧІРКА ЛЮДВІГ БАВАРСЬКИЙ

ХОРОШИЙ ЛІКАР ПАПАША

ШЕРЕХ КУБИКІВ ЛЬОДУ

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

Футбол. Вихідними розпочнеться турнір 
“Кубок регіональних чемпіонів 
імені Петра Безносенка”
Останній ві -енд вітня б де відзначено почат ом одно о з наймасо-

віших ф тбольних т рнірів Київщини — "К б а ре іональних чемпіонів
імені Петра Безносен а" серед аматорсь их оманд, я ий відб деться
вже вп’яте. До ва и вболівальни ів Київсь а обласна федерація ф т-
бол оп блі вала про рам першо о ра нд . 27 вітня з стрін ться:
“Со іл” (с. Морозів а, Баришівсь ий р-н) — “Стей а ро” (с. Гайшин,
Переяслав-Хмельниць ий р-н). Почато о 16.00; “Рось” (м. Біла Цер -
ва) — “Синявсь е” (Ро итнянсь ий р-н), о 15.00; “Енер ія” (с. Дідівщи-
на, Фастівсь ий р-н) — ФК “Ксаверів а” (Василь івсь ий р-н) о 16.00;
ФК “Бородян а” — “Колос” (с. Вели а Димер а) о 15.00; “С зір’я”
(с. Попр жна, Ставищенсь ий р-н) — ФК “Володар” (смт Володар а)
о 16.00. 28 вітня з стрін ться: “Титан” (м. Бровари) — ФК “Стай и”
(Ка арлиць ий р-н) о 15.00; “Дорожни ” (смт З рів а) — “Біотех” (с.
Городище, Бориспільсь ий р-н) о 14.00; ФК “С ачі” (Іван івсь ий р-
н) — ФК “Вовч ів” (Полісь ий р-н) о 15.00; “Діназ-2” (м. Виш ород) —
“Со іл” (с. Михайлів а-Р бежів а) о 12.00; “Арсенал” (м. Фастів) —
“Росава” (м. С вира) о 15.00; “Енер опром” (м. Об хів) — ФК “Василь-
ів” (м. Василь ів) о 16.00

Баскетбол. “Хижаки” з Глевахи стали 
переможцями чемпіонату Київської області
Завершилися фінальні матчі плей-офф в чемпіонаті Київщини з бас-
етбол . У вищій лізі в з стрічі за золоті на ороди зійшлися “Хижа и” з
с. Глевахи та л б з м. Переяслав-Хмельниць о о “Удар”. Я і належить
вирішальним поєдин ам, матч видався досить напр женим. Перш по-
ловин ри на майданчи точилася рівна боротьба. Стартова чверть
завершилася на ористь “ дарівців” — 16:15. У др ій їхня перева а
стала дещо більшою — 14:12. Одна після вели ої перерви “хижа ам”
вдалося переломити хід поєдин і завершити матч на свою ористь.
Ключовою стала третя чверть, я оманда з Глевахи спромо лася за-
вершити з рах н ом 22:15. У завершальном відріз час майб тнім
переможцям вдалося втримати свою перева , том в підс м вони й
свят вали спіх. Остаточний рез льтат фінально о матч — 72:67. Ще
більш інтри ючою стала з стріч за третє місце між бас етбольними
л бами з міст Бровари та Виш ород. У першій чверті броварчанам
вдалося набрати 17 очо , натомість їхній опонент відзначився лише 9-
ма. У др ій десятихвилинці равцям “Виш орода” вдалося дещо вирів-
няти р — 21:18. А ось третя чверть, я і в попередньом матчі, стала
вирішальною. Її просто-та и фантастично провели виш ородці, я і не
залишили с перни ам жодних шансів — 29:16. На жаль для прихильни-
ів БК “Бровари”, бас етболістам цьо о оле тив не вистачило зовсім
трохи, аби віді рати значний ґанди ап. У підс м мінімальн перемо-

здоб ли представни и Виш орода — 79:78.
Та ож відб лися й за лючні матчі в першій лізі. Т т золото чемпіона-

т здоб ли представни и столично о л б “Бо омоли”, я і впевнено
здолали василь івсь их “Ві ін ів” — 85:64. Бронзові на ороди в а тиві
иївсь о о БК “Ле іон”. Столичні спортсмени виявилися сильнішими
за оманд “Дра они” з Борисполя — 61:57

Температура +14°С

Атм. тиск 760 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +21°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 50 %

Температура +16°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 70 %

Прогноз погоди на 25 квітня 2013 року

Події сьо однішньо о та завтрашньо о днів зв’яз із
затемненням Місяця (о 22.58) нес ть печат приречено-
сті й об мовлені д м ами та поч ттями, що на опич ва-
лися тривалий час. Життя робить р тий поворот — я
б ло раніше, вже не б де. Природа нинішньо о затем-
нення стос ється не персональних справ, а оле тивної
співпраці. Сит ації в он ретній сфері б ття ся н ть ри-
тичної точ и, вима аючи термінової реор анізації.
ОВНИ, на поверхню сплив ть всі недолі и в бізнесі, рошо-

ва без осподарність, матеріальне нехлюйство. Пильн йте, аби
не вс очити в бор ов ям чи не взяти на себе збит ові дов о-
тривалі зобов’язання, поставтеся серйозно до проблем, пов’я-
заних із подат ами, страх ванням, фінансовими омпенсаці-
ями.
ТЕЛЬЦІ, дов ола пан є д х онфронтації, я що вам доро ий

подр жній союз — розслабтеся, ви схильні остро реа вати на
жадібність, ревнощі, холодність постійно о партнера, на йо о
спроби тисн ти й маніп лювати. Протистояння з шефом, он-
рентом, лієнтом за рож є стати затяжним через обопільн

впертість і а ресивність, спрово вавши професійні проблеми,
відмови в офіційних інстанціях, розрив од тощо.
БЛИЗНЯТА, с млінне ви онання взятих зобов’язань та стан

здоров’я — ось найа т альніші сфери, що потреб ють ма си-
мальних з силь. При от йтеся до ритичних сит ацій, що вима-
ають ваших пожертв (ви онання ч жої та неці авої роботи), не
розрахов ючи на вдячність.
РАКИ переб вають в е зальтованом стані, що стане імп ль-

сом до прод тивних дій — я на ділових, та і на сердечних
фронтах. Зрештою тим, хто дов о мріяв про особисте щастя,
поталанить з стріти своє охання. Зробіть виснов и з мин лих
помило (де біди наробили через власний е оїзм, чи не та ?)
ЛЕВИ, дов ола вас — наеле тризована атмосфера, тримай-

те себе під залізним само онтролем, не проявляйте жорсто о-
сті до підле лих, смиренно сприймайте пресин ерівництва.
Непороз міння з близь ими, оханими мож ть вини н ти на тлі
залежності від рошей чи се с .
ДІВИ, я що поставили за мет розба атіти, омерційна ді-

яльність має відб ватися на основі взаємної ви оди. Про бла-
одійність заб дьте, дармівщина т т не передбачена, й не ро-
біть пожертв іншим. Дійте лише на “бартерних” домовленос-
тях: “ти мені — я тобі”.
ТЕРЕЗИ, вас день емоційних переживань через фінансові

та се с альні проблеми, я і ся н ли точ и ипіння. Я що хоче-
те б ти ба атими й щасливими — ділове та інтимне життя по-
треб є термінових модернізацій. Лібідо висо е!
СКОРПІОНАМ за рож є віро ідність опинитися в центрі

с андалів чи беш ет . День ритичний, ви можете стати мішен-
ню для ч жої а ресії, не висловлюйте претензій, тримайтеся
від з’яс вань стос н ів. Утім, я не дивно, та а поведін а для
протилежної статі тра т ється я се с альна жа а до вас, а ре-
сія — то нереалізована плотсь а енер ія.
СТРІЛЬЦІ, на “халяв ” не сподівайтеся — “не все от мас-

ниця”, час потр дитися, проявити завзятість і наполе ливість.
Смиренно тя ніть робочо о воза на тлі болючо о перетворення
в д шевній, любовній, сл жбовій сферах. Слід дозовано розпо-
діляти сили, братися за завдання пост пово за їхньо о надхо-
дження. Іна ше захворієте чи станете жертвою пристріт , на-
врочень, ата и демонічних сил.
КОЗОРОГИ сприйматим ть все в чорних тонах, проте — не

піддайтеся песимізм : майб тнє не та е жахливе, я нині здає-
ться. Облиште д мати, що ваші мин лі здоб т и — марна ви-
трата час , сил, рес рсів. Зробіть для себе принципові “ ста-
нов и” в др жбі, бізнесі, любовних справах, фінансових потре-
бах.
ВОДОЛІЇ, це день фізичних та психоло ічних перевантажень,

зовнішні обставини за ли ають до змін, але ви ризи єте по-
трапити в підст пний ап ан. Стабільність існ вання та ар’єра
під за розою, не ро йте “по оловах”, дотрим йтеся посадо-
вої с бординації, спроможіться всі рес рси ин ти на розв’я-
зання важливих проблем.
РИБИ, ч йність, дипломатичність плюс інт їція зроблять ди-

во: ви здатні випл татися з найс ладнішої сит ації й опинитися
в “дам ах”. Питання, що пов’язані з любов’ю, се сом, бізне-
сом, рошима, бор ами, ціл ом виріш вані. Головне — знайти
золот середин між д ховним та матеріальним, дисбаланс т т
протипо азаний

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 5  К В І Т Н Я

ранок день вечір

В столиці билися 
за "Київські рукавиці"
У місті відбувся міжнародний турнір з боксу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В столиці в приміщенні
“У раїнсь о о дом ” від-
б вся вже др ий міжна-
родний т рнір з бо с “Ки-
ївсь і р авиці”. Захід ор-
аніз вала Київсь а місь а
ор анізація федерації бо -
с У раїни за підтрим и
КМДА. Участь зма аннях
взяли представни и шести
раїн світ : Росії, Кир из-
стан , Вірменії, Узбе иста-
н , Литви та У раїни.
Впродовж вечора відб ли-
ся 10 видовищних поєдин-
ів, в я их вітчизняні бо -
сери здоб ли 5 перемо .

На один день “Український дім”

став справжньою Меккою світового

боксу, адже тут відбувався міжнарод�

ний турнір “Київські рукавиці”. Пе�

ред початком поєдинків організатори

заходу приготували цікавий сюрприз

відвідувачам — у показовому бою на

ринг вийшли президент Київської

міської федерації боксу України Ки�

рило Шевченко та віце�президент цієї

організації Євген Воронов. Звісно, у

присутніх могли виникнути певні

сумніви щодо “справжності” цього

бою. Однак все виявилося навпаки.

Обидва боксери намагалися будь�що

схилити прихильність журі на свій

бік. А в другому раунді всі підозри бу�

ли розвіяні — в середині трихвилинки

Кирило Шевченко наніс точний удар,

після якого у його опонента з’явилося

розсічення над лівим оком. Але це не

завадило Євгену Воронову довести

бій до кінця. Своєрідною бригадою

арбітрів виступили самі глядачі, які

так і не змогли визначити переможця,

тому в поєдинку була зафіксована ні�

чия. До речі, напередодні бою Євген

Воронов відзначив своє 45�річчя, і

федерація вирішили зробити йому

подарунок у вигляді “очної зустрічі” з

керівником. “Це чудовий подарунок

на мій день народження, — розповів

ювіляр.— Я багато років віддав боксу і

роботі у федерації, тому, думаю, заслу�

жив на це. Звичайно, в самому по�

єдинку мені не вдалося показати все,

адже справжній боксер ніколи не по�

винен бути задоволений собою на всі

100 %”.

Далі на ринг вийшли безпосередні

учасники турніру. Програму змагань

відкрили боксери вагової категорії до

49 кг. У цьому бою зустрілися Турат

Осмонов з Киргизстану та киянин

Денис Козарук. Загалом поєдинки

легковаговиків завжди вирізняються

високим темпом та інтенсивністю по�

дій. Не стала винятком і ця дуель. У

підсумку бригаді суддів було складно

визначати переможця, тому їхні рі�

шення розділилися — 3:2 на користь

представника Киргизстану.

Поразкою українського боксера за�

вершився і бій у категорії до 52 кг. Ро�

сіянин Алібек Бахтіяров досить упев�

нено переміг столичного спортсмена

Єгора Голубєва знову ж таки за рішен�

ням суддів — 5:0. Невтішна серія ви�

ступів продовжилася і у двох наступ�

них поєдинках (у категорії 56 кг та 60

кг). В першій зустрічі Медер Мамаке�

єв (Киргизстан) завдав поразки

Дмитру Саласенку (Україна) — 5:0, а в

другій — вірменин Артурюн Такворян

у другому раунді зумів завдати україн�

ському спортсменові Анзору Басилаії

точного удару, після якого останній не

зміг продовжити бій через сильне роз�

січення.

А ось надалі столичні боксери лише

радували своїх уболівальників. Сумну

серію поразок перервав В’ячеслав

Кисліцин (вагова категорія 64 кг),

який здолав опір Артура Кіраджана

(Вірменія) — 5:0. Другу перемогу для

України приніс Олексій Атаманчук

(69 кг), завдавши поразки Еркіну Бо�

лотбеку Уулу (Киргизстан) — 5:0. У

категорії 75 кг Олександр Циба вже в

першому раунді зумів довести судді

свою перевагу над Хусніддіном Хуса�

новим (Киргизстан).

І ось, нарешті, черга дійшла до важ�

коваговиків. У категорії до 91 кг зу�

стрілися литовець Євген Туткус та Ар�

тем Усик. Обидва боксери продемон�

стрували неперевершені бійцівські

якості. Всі три раунди вони діяли на

найвищих швидкостях, тому пере�

можця важко було визначити навіть

рефері. Однак судді віддали перевагу

Артемові (5:0), який одразу після пе�

ремоги поділився з “Хрещатиком”

своїми враженнями: “Відчуття —

просто не передати. У мене був до�

свідчений опонент, учасник багатьох

міжнародних змагань. Але я наполег�

ливо працював, готуючись до цього

турніру. Хотів би подякувати своєму

тренеру й усій команді. Без них мені

було б важко перемогти”.

Заключний бій (категорія +91кг)

відбувся за участі двох столичних бок�

серів Володимира Мамітька та Вікто�

ра Вихриста. У цьому поєдинку гідно

трималися обидва боксери. Перший

раунд активніше провів Віктор, однак

у наступному Володимир зумів завда�

ти опоненту кількох потужних ударів.

У завершальній стадії поєдинку бійці

намагалися діяти на межі своїх мож�

ливостей, однак за рішенням суддів

перемогу здобув Віктор Вихрист

(5:0)
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Цей день в історії 25 квітня

1719 — вихід в Лондоні пер-
шо о видання роман Даніеля
Дефо "Життя і дивовижні при о-
ди Робінзона Кр зо"
1783 — в Анноні (Франція) за-

п щено перш повітрян лю з
вантажем, я ий дорівнював вазі
дорослої людини
1792 — Франції на Гревсь ій

площі в Парижі вперше спор ди-
ли і ви ористали для п блічної
страти ільйотин (тоді вона на-
зивалася Л зеттою)
1901 — в штаті Нью-Йор

вперше в світі введені автомо-
більні номери
1928 — народився а тор Юрій

Васильович Я овлев, народний
артист СPСР
1964 — в білор сь ом ол-
оспі орова народила сім телят
(світовий ре орд)

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У першом поєдин бо серсь о о вечора Денис Козар (правор ч) пост пився Т рат Осмонов роздільним рішенням
с ддів 2:3
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