
Після аварійних розриттів 
відновлять благоустрій
Значну увагу буде приділено ліквідації наслідків аварій на теплових 
та електромережах

Київ на шляху до єдиного
медичного простору
До серпня у всіх районах столиці з’являться центри ПМСД 
та Консультативно#діагностичні центри

Так, первинну допомогу кияни змо�

жуть отримувати в амбулаторіях та Цен�

трах первинної медико�санітарної допо�

моги. Тільки у разі, якщо пацієнт потре�

бує більш вузькоспеціалізованого обсте�

ження, його направлятимуть до Кон�

сультативно�діагностичного центру —

такий об’єкт, як юридична особа, в кож�

ному районі буде один. Директор Депар�

таменту охорони здоров’я Віталій Мохо�

рєв заспокоює — таке нововведення ні в

якому разі не спричинить скорочення

поліклінік в місті, а лише призведе до

зменшення адміністративного персона�

лу і, що найголовніше, підвищить до�

ступність кожного громадянина до якіс�

ного обстеження. “Всі поліклініки бу�

дуть об’єднані в одну юридичну особу.

Це дасть змогу кожному мешканцю

району, незалежно від того, до якого ме�

дичного закладу він прикріплений, про�

йти обстеження на обладнанні, яке на�

явне в будь�якій лікувальній установі ад�

міністративної одиниці. Однак лише за

наявності направлення від лікаря сімей�

ної медицини”,— роз’яснив пан Мохо�

рєв.

За словами посадовця, це зменшить

кількість необґрунтованих звернень до

вузькоспеціалізованих фахівців, а в пер�

спективі дозволить знизити завантаже�

ність стаціонарних закладів, адже наразі

в місті проводиться багато недоцільних

госпіталізацій.

Нагадаємо, що в Києві реформа систе�

ми охорони здоров’я розпочалася ще в

2011 році на базі двох районів — Дніп�

ровського та Дарницького. І хоча про

системні зміни в галузі говорити зарано,

перші ознаки покращення як для паці�

єнтів, так і для лікарів вже помітні.

Зокрема у двох пілотних районах

збільшилась кількість виявлення хворих

на туберкульоз на 6 %, кількість хворих

із занедбаними візуальними формами

онокозахворювань знизилась на 25 %,

кількість викликів додому (за період

2011–2012 років) зменшилась на 24 %

(через активне звернення громадян до

лікарів первинної ланки), рівень госпі�

талізації населення у 2012 році, порівня�

но з попереднім, зменшився на 11 %.

При цьому зарплата лікарів у цих райо�

нах завдяки впровадженню нової систе�

ми оплати праці сягнула 5–7 тисяч грн...

Практика і проблеми, які виникали

під час запровадження реформи у Дніп�

ровському та Дарницькому районах, до�

зволили профільному управлінню сфор�

мулювати чіткий алгоритм розділення

первинної та вторинної ланок медичної

допомоги для решти восьми адміністра�

тивних одиниць. Відповідно до нього,

вже на початку серпня у всіх десяти

районах столиці мають запрацювати

Центри ПМСД та Консультативно�діа�

гностичні центри, як окремі юридичні

особи. Як відмітив заступник голови

КМДА Віктор Корж, аби реформа та її

переваги стали більш зрозумілими ме�

дичній спільноті та киянам, у кожному

районі також проведуть громадські слу�

хання з цього питання та роз’яснюваль�

ну роботу серед населення.

Нагадаємо, 17 квітня депутатський

корпус Київради прийняв рішення про

поширення медичної реформи ще на ві�

сім столичних районів, а саме — Свято�

шинський, Оболонський, Подільський,

Голосіївський, Печерський, Солом’ян�

ський, Шевченківський та Деснян�

ський

Роман ВАСИЛИШИН:
Люди будуть робити все, аби не
дати зруйнувати Олександрівську
лікарню
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День Перемоги відзначать
ретропарадом та творчим
марафоном 

"Хрещати " дізнався, що очі є иян 9 травня

СТОР. 4 

Великодній кошик за 400 гривень 
У с іль и обійдеться цьо о ро свят овий стіл
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Новини
Маленькі хокеїсти вимагають 
добудувати стадіон “Авангард”
Півсотні малень их хо еїстів разом із бать ами

вима ають доб д вати льодовий стадіон столиці.
Я повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі про ра-
т ри Шевчен івсь о о район , про рат ра від рила
два римінальних провадження за фа том роз ра-
дання бюджетних оштів, я і б ли виділені на ре он-
стр цію льодово о палац “Аван ард”, що на
в л. Мельни ова, 46-а.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що ди-

тячо-юнаць ий чбово-спортивний центр профспі-
ло “Аван ард” 2010 році лав з ТОВ “WМ-У ра-
їна” до овір на проведення робіт з ре онстр ції
льодово о палац та постав и відповідно о облад-
нання для йо о ф н ціон вання.
Працівни и Держфінінспе ції в м. Києві провели

ревізію фінансово- осподарсь ої діяльності, а саме
ви ористання оштів, виділених відповідно до Дер-
жавної цільової соціальної про рами “Хо ей У раїни”
підприємства Дитячо-юнаць ий чбово-спортивний
центр профспіло м. Києва “Аван ард”, за рез льта-
тами я ої б ло встановлено, що збит и с ладають
26 982,80 тис. рн.
Я з’яс валося, товариством мов до овор не ви-
онано та ре онстр цію льодово о палац не про-
ведено. Натомість посадові особи “Аван ард ” під-
писали завідомо неправдиві а ти приймання-пере-
давання ви онаних робіт та неза онно перерах вали
товариств понад 12 млн рн бюджетних оштів.
Стосовно посадовців дитячо-юнаць о о центр

“Аван ард” від рито римінальне провадження за
ч. 2 ст. 364 КК У раїни “Зловживання владою або
сл жбовими становищем”, а стосовно посадовців
“WМ-У раїна” — за ч. 5 ст. 191 КК У раїни “При-
власнення, розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання сл жбовим становищем”

На Великдень метрополітен 
працюватиме довше
Я повідомили “Хрещати ” КП “Київсь ий мет-

рополітен”, з метою забезпечення належно о пере-
везення пасажирів свят овий день на Вели день
змінюється режим роботи підзем и. Та , ніч з 4 на
5 травня поїзди рс ватим ть на один довше.
Крім то о, відповідно до розпорядження КМДА

“Про ор анізацію роботи місь о о пасажирсь о о
транспорт день свята Вели одня 5 травня 2013
ро ”, 5 травня станції Київсь о о метрополітен
від риються для пасажирів на 1 один раніше

На травневі та пасхальні свята 
ретропоїзд ПЗЗ запрошує 
в екскурсійну подорож
На травневі та пасхальні свята Південно-Західна

залізниця запрош є всіх бажаючих вир шити ретро-
поїздом в е с рсійн подорож нав оло Києва. Я і
завжди, ретромандрів б де розпочато від першої
платформи столично о во зал 1, 2, 3, 4, 5, 6 трав-
ня та 9, 10, 11, 12, 18, 25 травня о 14 од. 31 хв.
К рс вання ретропоїзда залізничним “ ільцем”

нав оло Києва впроваджено ПЗЗ напередодні про-
ведення чемпіонат з ф тбол .
Але і після проведення Євро-2012 він продовж є
орист ватися попитом серед остей та меш анців
столиці, я ці авий та незвичайний відпочино ви-
хідний або свят овий день. Аналіз ючи попит ретро-
мандрів и, залізнични и оре ють роз лад та
с лад поїзда. Завжди для омфортної подорожі
с ладі є ва он-ресторан.
Наразі ле енда залізнично о транспорт здійс-

нила понад 80 рейсів, а пасажирами стали понад
4 тис. подорожан.
На ад ємо, що після за інчення е с рсійної по-

дорожі, маючи на р ах проїзний вито , пасажири
ретропоїзда мають можливість без оштовно відві-
дати вистав овий майданчи , присвячений історії
р хомо о с лад Південно-Західної залізниці. Йо о
розташовано біля 14-ї олії ст. Київ-Пасажирсь ий

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Протя ом двох місяців місто а тивно при-
чеп рювали до свят — прибрали сміття,
висадили дерева, щі і віти. Та ями,
я і залишилися столичних дворах після
лі відації аварій на мережах, залишили-
ся. Вони пс ють ви ляд міста й часто за-
важають иянам. Сит ацію план ють ви-
рішити я омо а швидше, аби до Дня міс-
та всі ці ділян и заасфальт вати.

Як розповів “Хрещатику” директор Департаменту

міського благоустрою та збереження природного середо�

вища Сергій Садовой, незакритими після ліквідації ава�

рій на мережах станом на 29 квітня є 430 контрольних

карток. Зокрема ПАТ “Київенерго” — 382, ПАТ “АК”

Київводоканал” — 15, ПАТ “Київгаз” — 4, КП “Київ�

пастранс” — 12 та відповідальність за 17 об’єктів лежить

на інших організаціях міста. “Нас стурбувало, що у місті

стільки незакритих розриттів напередодні свята,— за�

значає Сергій Садовой.— Кияни разом з комунальника�

ми виходили, аби прибрати Київ, а ці канави псують за�

гальний вигляд столиці й заважають людям”.

Зауважимо, “Київпастранс” уже розібрався з усіма

аварійними розриттями й найближчим часом їх заас�

фальтує, оперативніше ліквідувати ями на своїх терито�

ріях обіцяють й у “Київгазі”. На противагу всім іншим

“Київводоканал” на своїх об’єктах уже цілком відновив

благоустрій — нині картки знаходяться на знятті з кон�

тролю.

Із усіх організацій, які не заасфальтували ремонтні

траншеї, за левову частку територій відповідальність не�

се “Київенерго”. Керівник служби ремонту Київських

теплових мереж Юрій Виговський каже, що підготовчі

роботи для ліквідації наслідків розриттів уже розпочали�

ся й з початку травня ліквідацію ремонтних робіт активі�

зують. Заасфальтувати ці ділянки обіцяють своєчасно.

Така ж ситуація й з контрольними картками на елек�

тричних мережах. В товаристві пояснюють, що віднови�

ти одночасно благоустрій на всіх розриттях не встига�

ють, адже щодня на мережах стається 20–30 нових ава�

рій, з яких для ліквідації 15�ти необхідно копати тран�

шеї.

В. о. першого заступника голови КМДА Анатолій Го�

лубченко зауважив, що 430 незакритих контрольних

карток від початку року для столиці забагато. “Ситуацію

потрібно вирішувати якомога швидше, й до Великодня

ми запланували виконати основний масив асфальтуван�

ня територій”,— каже Анатолій Голубченко.

Додамо, оскільки у “Київенерго” найбільше таких ді�

лянок, вони не встигнуть впоратися до Великодня, тому

до 7 травня мають подати графік ліквідації аварійних

розриттів й окреслити об’єм роботи, яку вже вдалося

виконати

ВЕЛИКОДНЯ ПАСКА —

ДО КОЖНОГО 
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Вже на почат серпня всіх десяти районах столиці мають запрацювати Центри ПМСД та Конс льтативно-діа ностичні центри, я о ремі юридичні особи

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Медичн реформ поширили на всю територію міста. Аби цей
процес пройшов без проблем та синхронно всіх районах сто-
лиці, профільне правління розробило поетапний ал оритм
розділення первинної та вторинної лано надання посл . Тож
же з серпня ияни отрим ватим ть медичн допомо за но-
вою схемою.
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Новини

Привітання керівництва міста з Великоднем
Христос Вос рес, доро і ияни!
Настали радісні дні — весь пра-

вославний світ відзначає Вели -
день. Ч до Вос ресіння Христово-
о з надзвичайною силою відч -
вається Києві, звід и християн-
ство пішло животворною ходою
слов’янсь ими землями.
Велич цьо о свята ствердж є пе-

ремо добра над злом, дар є д -
ховне піднесення та ріплює на-
дію, надихає на милосердні вчин и
та творч працю. Пасха — це яв-
лення вели ої милості Божої. Гос-
подь дар вав нам спо т та вічне
життя наших д ш.
Тож нехай серці ожно о з нас

пан є світло, родинах — зла ода, а в оселях — достато ! Творімо
добро, дар ймо любов, славимо Бо а і молитвою, і справами.
Нехай Бо береже наш славетний Київ та сіх иян!
Зі святом! Христос Вос рес!

Голова КМДА Олександр ПОПОВ

Доро і ияни!
Від щиро о серця вітаю вас з ве-

ли им святом — Вос ресінням
Христовим!
Цей день сповнений любові, на-

дії та безмежної віри. Заб ваючи
про всі т рботи і не аразди, ми
від риваємо свої серця Бо та
один одном . Ми щиро вітаємо
наших др зів та молимося за здо-
ров’я та доброб т наших близь-
их.
Я хоч побажати всім иянам,

щоб ваші молитви б ли поч ті,
щоб сі надії та очі вання втілили-
ся життя. Нехай це ч дове свято
подар є вам арний настрій, нат-

хнення та сповнить ваші д ші радістю й спо оєм.
Щиро зич , щоб ожн домів разом із Вели однем завітали мир,

доброб т та Боже бла ословення.
Бажаю арно о свята і добро о настрою.
Христос Вос рес!

Заступник Київського міського голови — секретар Київради 
Галина ГЕРЕГА

Цифра дня

5 729 600 000 
доларів США становив оборот зовнішньої торгівлі товарами у столиці
в січні–лютому 2013 року 
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“Картку киянина” отримають три тисячі 
городян найближчими тижнями
Найближчим часом ородяни, я і протя ом пілотно о період прое т

“Карт а иянина” подали заяв и на отримання даних соціальних арт,
отримають їх на р и. Зараз та их осіб наліч ється майже 3 тисячі, по-
відомила Ірина Стар — заст пни дире тора Департамент соціальної
політи и — начальни правління піль і державної соціальної допомо и.
“Впровадження пілотно о етап прое т “Карт а иянина” завершилося,
я вважаю, вдало. На цьом етапі нас системі “Карт а иянина” б ло
зареєстровано 58 тисяч осіб, 55 тисяч з них вже отримали арт и. Про-
тя ом найближчих двох тижнів бан івсь а станова видасть нам решт
арто , ми їх роздамо до ор анів соціально о захист , і пілотний прое т
б де остаточно завершено”,— зазначила вона

Києву катастрофічно не вистачає місць 
для паркування
За даними Державтоінспе ції, зараз на території столиці близь о

1 млн автомобілів. З них місцями для пар вання — ба атоповерхо-
вих, підземних, тимчасових пар ін ах — забезпечено лише 360 тисяч
авто, повідомив дире тор КО “Інстит т Генерально о план
м. Києва” Сер ій Броневиць ий. “Це д же низь ий відсото . Інші авто-
мобілі просто пар ються хаотично: чи на проїжджій частині, чи біля
станов, чи біля б дин ів. Том завданнями Генерально о план роз-
ділі транспорт є, в том числі, й вирішення проблеми пар вання”,—
зазначив пан Броневиць ий. За йо о словами, Інстит том розроблено
орієнтовн про рам розвит пар омісць Києві, де передбачено
місця, на я их подальшом план ється б дівництво пар ін ів, перш
за все та званих перехоплюючих пар вань, отрі б д ть розташова-
ні на в’їздах до центральної частини міста Києва

На травневі свята покладуть перший шар 
асфальту на головному проспекті столиці
Працівни и КК “Київавтодор” от ються по ласти перший шар ас-

фальт на проспе ті Перемо и від в’їзд в місто до проспе т Палладі-
на. Роботи план ють ви он вати під час травневих свят, оли знизить-
ся інтенсивність р х транспорт Києві. А вже до Дня міста автодорів-
ці обіцяють завершити цей відрізо зворотном напрям . Паралель-
но ви он ватим ть роботи з лашт вання заїзної ишені біля автостан-
ції “Дачна”. Я зазначили “Хрещати ” в орпорації, під час ре онстр -
ції на проспе ті Перемо и ластим ть три шари асфальтобетон . З них
верхній — це щебенево-мастичний асфальтобетон — новітній матері-
ал, що добре заре оменд вав себе після апремонт проспе т Ми о-
ли Бажана. Крім то о, розпочато ремонт підземних переходів

У п’ятницю киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 3 травня, п’ятницю, столиці відб д ться традиційні сільсь о-
осподарсь і ярмар и. Зо рема в цей день тор ватим ть в Голосіїв-
сь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на
в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій,
15; в Печерсь ом — на розі в лиць Первомайсь о о та Мечні ова,
пров. Вино радний; в Шевчен івсь ом — на в л. О. Гончара, в л. Во-
ровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій,1, в л. І. Я іра,19, в л. В. Пі а, на розі в л.
Щ сєва та Тираспольсь ої

Великодня Паска — 
до кожного столу
Марта КОХАН
“Хрещатик”

На найбільше православне свято ві-
ряни традиційно освяч ють цер -
вах пас и та рашан и, ретельно
в ладаючи їх в плетені оши и та
при рашаючи р шни ами.

Сьогодні кожен може обрати на свій смак ве�

ликодній кошик будь�якої форми та розміру.

Тим більше, що вибір є великим, в тому числі в

столиці. “Кияни в основному вибирають коши�

ки, сплетені зі світлої лози, вважаючи їх більш

гарними. А для діточок вибирають в основному

невеликі кошики, прикрашені орнаментом. Під�

вищеним попитом поки користуються великі

розміри, адже наші люди вважають, що до церк�

ви треба нести якомога більше продуктів”,— по�

ділилась спостереженнями з “Хрещатиком” ке�

рівник проекту “Едим со вкусом” Світлана На�

умова.

Традиційно у кошик вкладають паску, крашан�

ки, м’ясо, кільце ковбаски, запечене сало, вино,

сіль, нарізаний корінь хрону та свічку, нагадує во�

на. Зрозуміло, що найкраще смакуватимуть стра�

ви, приготовлені у домашніх умовах, адже в них

“вкладена душа” господині.

Печемо по>сучасному

Незважаючи на те, що в останні роки жінки все

менше уваги приділяють випіканню пасок в до�

машніх умовах (занадто вже це трудомістке за�

няття), традиція ця все ж відроджується, зауважу�

ють експерти. Чимала заслуга в цьому належить

“розумним” помічникам, якими жінок обдарував

технічний прогрес, і найперше — це хлібопічка.

“Головна перевага пасок з хлібопічки полягає в

тому, що це один з найлегших способів їх приго�

тування. Тому що, завантаживши в ємність усі не�

обхідні продукти, вам залишається тільки виста�

вити потрібні програми та дочекатись звукового

сигналу, який підкаже, що паска готова і її пора

діставати з хлібопічки. Єдиний мінус такого спо�

собу приготування — паски виходять квадратни�

ми. Однак і тут можна знайти вихід: в хлібопічці

просто замісити тісто, а потім перекласти його в

паперові форми і запекти їх або в духовці, або в

тій же хлібопічці",— розповіла Світлана Наумова.

Що ж стосується випічки за допомогою ще одно�

го “чуда” техніки — в мультиварці, то паска вий�

де традиційної округлої форми, однак замішувати

тісто у цьому випадку доведеться вручну (або

“кликати” на допомогу хлібопічку), каже вона.

Принагідно експерт поділилась з “Хрещатиком”

найкращими великодніми рецептами, які ми й

пропонуємо вашій увазі.

"Паска з хлібопічки"
Ін редієнти: борошно — 600 , сир

(2%-ний) — 220 , вода — 300 мл, яйця —
3 шт., с хе моло о — 2 ст. лож и, рослинна
олія (або розтоплене верш ове масло) — 2 ст.
лож и, родзин и (запарені о ропом) — 100 ,
мед — 2 ст. лож и, дріжджі (без ір и) — 2 ,
сіль (щіп а). Для лаз рі: біло — 1 шт., ц ро-
ва п дра — 100 .

Як готувати: Розбиваємо яйця і виливаємо в

мірну склянку, збовтуємо їх, доливаємо до них во�

ду так, щоб загальний обсяг становив 300 мл. Ви�

ливаємо суміш у хлібопічку, додаємо сухе молоко,

сир, олію, мед, сіль, родзинки і 2 ч. ложки сухих

дріжджів (без гірки). Просіюємо борошно, дода�

ємо спочатку в хлібопічку 500 г, коли всі інгреді�

єнти перемішуються, але тісто ще липне до сті�

нок, додаємо ще 100 г борошна. Включаємо хлі�

бопічку на режим 3 години. Готову паску дістаємо

з хлібопічки. Поки вона охолоджується, готуємо

глазур: 1 білок збиваємо з 100 г цукрової пудри.

Змащуємо глазур’ю верх паски і посипаємо різ�

нобарвною посипкою.

"Паска із мультиварки"
Ін редієнти: пряжене моло о — 1 л, ц -
ор — 1 , верш ове масло — 500 , яйця —
10 шт., жовт и — 3 шт., дріжджі (свіжі) —
150 , сіль — 1 ч. лож а, родзин и (запаре-
ні) — 200 , ванільний ц ор — 2-3 па ети а,
борошно — близь о 3 .
Для лаз рі: біло — 1 шт., лимонний сі —

1 ч. лож а, ц рова п дра — 100

Як готувати: Яйця злегка збиваємо, масло нарі�

заємо шматочками (можна попередньо трохи пі�

дігріти в мікрохвильовці, але не розтоплювати),

змішуємо з цукром, жовтками. Додаємо в суміш

дріжджі з теплим молоком і залишаємо в теплому

місці на 8�12 год. (сміливо залишайте на ніч).

Вранці (або після закінчення часу) додаємо в опа�

ру сіль, родзинки (попередньо пропарені в гаря�

чій воді), ванільний цукор і просіяне борошно.

Вимішуємо м’яке тісто, вмочуючи руки в соняш�

никову олію — чим довше, тим краще стане тісто.

Ставимо тісто на на 1�1,5 год. в тепле місце (попе�

редньо змастивши форму рослинним маслом),

поки воно не збільшиться вдвічі. Викладаємо го�

тове тісто в каструлю для мультиварки, яку попе�

редньо змащуємо рослинним маслом: воно має

займати тільки 1/3 її об’єму. Включаємо режим

“Розігрів” на 30�40 хв. Як тільки тісто піднялося,

включаємо режим “Випічка” на 65 хв., а потім до�

даємо ще 15 хв. Дістаємо паску з каструлі, охоло�

джуємо. Готуємо глазур: збиваємо в піну білок,

додаємо цукрову пудру і знову збиваємо до загус�

тіння. Додаємо лимонний сік і ще трохи збива�

ємо. Глазур’ю змащуємо остиглі паски, прикра�

шаємо і ставимо на холод для застигання глазурі.

Великодні крашанки

Сьогодні хазяйки часто відмовляються від тра�

диційних варіантів з декору великодніх яєць,

констатують експерти. Так, замість звичної фар�

би або цибулиння використовують... крупу. “Са�

ме крупа допомагає зробити незвичайний декор

яйцям. Та й впоратися з цим завданням може на�

віть школяр молодшого віку”,— розповідає Світ�

лана Наумова. Для цього декорування відварюю�

ться яйця, охолоджуються. Потім кожне яйце

злегка змащується клеєм і вже на нього викла�

даються крупинки пшона, гороху, рису або чор�

ного перцю горошком.

М’ясні делікатеси

Нести в храм великодній кошик зі смакотою,

приготованою своїми руками, набагато приємні�

ше, ніж зі звичним набором з магазину. Експерти

також вказують, що це більш дешевий та безпеч�

ний для здоров’я варіант. “Кільце домашньої ков�

баски, що апетитно визирає з кошика, не тільки

прикрасить святковий стіл, але й дозволить усім

подругам із заздрістю поглядати у ваш бік. А крім

того, цей м’ясний делікатес абсолютно безпечний

для вашого здоров’я: адже в ньому немає ні підси�

лювачів смаку, ні іншої “хімії”,— відзначає Світ�

лана Наумова.

"Домашня ковбаска"
Нарізаємо великими кубиками ошийок, серед�

німи кубиками — підчеревину. Додаємо до м’яса

чорний мелений перець, приправу до свинини,

часник (очищений від лушпиння і пропущений

через часничницю), сіль і молоко. Все перемішу�

ємо. Начиняємо фаршем попередньо промиті

кишки. Готову ковбасу викладаємо на деко і ста�

вимо в розігрітий до 180° С духову шафу. Смажи�

мо 25�30 хв.

Ін редієнти: м’ясо свиняче (ошийо ) — 1,7
, м’ясо свиняче (підчеревина) — 200 , час-

ни — 10 з бчи ів, приправа до м’яса — за
сма ом, иш и свинячі — 1,6 м, моло о —
0,5 л, масло рослинне — 70 мл.

“А ось традиційну великодню страву — буже�

нину можна приготувати по�різному,— зауважує

Світлана Наумова.— Наприклад, один з найбільш

ледачих способів — запекти м’ясо в мультиварці.

Закуска виходить дивовижна на смак. Для цього

береться будь�який рецепт буженини, обсмажує�

ться в режимі “Випічка”, а потім томиться в

мультиварці 5 годин. М’ясо просто тане в роті”.

"Буженина з сюрпризом"
М’ясо гарненько промиваємо, солимо, перчи�

мо, накриваємо кришкою міцно і ставимо щось

важке зверху (на ніч залишаємо в прохолодному

місці). Потім струшуємо або змиваємо зайву сіль,

робимо надрізи і в них засовуємо шматочки час�

нику і лаврового листа, курагу. Посередині шма�

точка м’яса гострим ножем робимо надріз і засо�

вуємо курагу. Розміщуємо м’ясо в кулінарний ру�

кав і запікаємо в духовці при температурі 200 гра�

дусів 50�60 хв.

Ін редієнти: свинина — 500 , часни —
1-2 олов и, ра а — жменя, сіль, перець
чорний мелений, папри а, лавровий лист —
за сма ом.

Оригінальні закуски

“Ну і якщо традиційні м’ясні закуски — ков�

баска і буженина — вам вже не до душі, можна до

свят приготувати оригінальні страви. Приміром,

“Мисливські рулетики”, а простіше кажучи — ку�

рячі стегенця, фаршировані мисливськими ков�

басками”,— радить керівник проекту “Едим со

вкусом”.

"Мисливські рулетики"
Курячі стегенця миємо та акуратно вирізаємо

кісточку. М’ясо посипаємо спеціями, солимо і

перчимо за смаком. Залишаємо в холодильнику

для маринування на 30 хв. Замість кісточки в ку�

ряче стегенце вставляємо мисливську ковбаску і

згортаємо м’ясо рулетом, пов’язуємо харчовою

ниткою. У глибоку сковорідку викладаємо підго�

товлені рулетики, заливаємо кип’яченою водою і

варимо до тих пір, поки вода не випарується

(близько 5�7 хв.). Коли вода в сковорідці википає,

додаємо до неї рослинне масло й обсмажуємо ру�

летики з двох боків на маленькому вогні під за�

критою кришкою. Готові рулетики викладаємо на

паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир.

Ін редієнти: рячі сте енця — 3 шт., мис-
ливсь і овбас и — 3 шт., вода — 0,5 с лян и
(я що с оворід а вели а, то більше), папри а,
аррі, базилі — за бажанням, сіль, перець —
за сма ом

Традиційно у кошик вкладають
паску, крашанки, м'ясо, кільце
ковбаски, запечене сало, вино,

сіль, нарізаний корінь хрону 
та свічку

"Хрещатик" зібрав найкращі поради та найсмачніші рецепти до свята
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Ділові новини
Столичним ветеранам 
запропонують оздоровитися
в Київському регіоні
Цьо о ро в рам ах реалізації

про рами "Т рбота. Наз стріч и-
янам" на оздоровлення ветеранів
план ють витратити 10 млн рн.
Поправити своє здоров'я часни-
и Вели ої Вітчизняної війни
змож ть в основном в Київсь о-
м ре іоні.
"Проблема санаторно- рорт-

но о оздоровлення, особливо ве-
теранів війни, залишається ос-
трою. Зараз нас на облі
майже 10 тисяч осіб, я і йо о по-
треб ють. Торі ми оздоровили
майже 3 тисячі осіб, і за рах но
оштів про рами "Т рбота" б ло
за плено 1 400 п тіво , з я их
700 б ли в місь бальнеоло ічн
лі арню. Тобто 30 % ромадян ми
оздоровили. Я вважаю, що це до-
сить висо ий по азни . Цьо о ро-

на ці цілі виділено понад 10 млн
рн, 1,2 млн рн з я их ми план -
ємо витратити саме на придбання
п тіво . Ос іль и ветерани старі-
ють, зростає ряд захворювань,
зменш ється здатність до само-
обсл ов вання, ми хочемо при-
дбати п тів и переважно в Київ-
сь ий ре іон і найближчі до ньо о

області", — під реслила Ірина
Стар — заст пни дире тора
Департамент соціальної політи-
и — начальни правління піль і
державної соціальної допомо и

Сир, який так люблять 
городяни, може подорожчати

Найближчий місяць-два в У ра-
їні можливе подорожчання мо-
лочних прод тів. Я зазначила
ерівни аналітично о департа-
мент "Консалтин ової А енції
ААА" Марія Колесни , зараз
раїні традиційно має йти сезон-
не зниження цін на молоч , од-
на зв'яз з пос хою в Новій
Зеландії очі ється істотне подо-
рожчання молочних прод тів,
що, безс мнівно, позначиться на
вартості прод ції й в У раїні. За
інформацією аналіти а, вже з ін-
ця березня на світових рин ах
верш ове масло, с хе моло о і
тверді сири значно почали дода-
вати в ціні. Пані Колесни за ва-
жила: "У раїна не стоятиме осто-
ронь, ос іль и ми є я імпортера-
ми, та і е спортерами прод ції,
том це здорожчання відіб'ється
в найближчі місяць-два й на ра-
їнсь ом вн трішньом рин ".

При цьом е сперт під ресли-
ла, що інцевий споживач в У ра-
їні, я мінім м, не відч є знижен-
ня цін на молочн прод цію цієї
весни. Що ж стос ється імпортної
прод ції, в перш чер твердих
сирів, то найближчим часом вони
подорожчають

Інваліди війни 
отримають у травні 
підвищені пенсії
Інвалідам війни ІІ та ІІІ р п із

числа часни ів бойових дій пе-
ріод Вели ої Вітчизняної війни
1941—1945 рр. та часни ам бо-
йових дій період ВВВ, я им ви-
повнилося 85 ро ів, з 1 травня
підвищили розмір мінімальних
пенсій до 2 547,9 рн. Про це по-
відомила заст пни олови прав-
ління Пенсійно о фонд У раїни
Валентина Ни итен о.
На даний час до вищез аданої
ате орії ромадян відноситься
близь о 60 тисяч ветеранів війни.
Станом на 1 січня 2013 ро

середній розмір пенсій часни ів
війни становив 1 744,72 рн.
Зо рема для інвалідів І р пи
часни ів ВВВ — 3 614 рн, ІІ
р пи — 3 549 рн, ІІІ р пи —

2 858 рн, часни ів бойових
дій — 2 261,75 рн.
До 1 травня розмір мінімальної

пенсійної виплати часни а бойо-
вих дій становив 165 % прожит-
ово о мінім м , інвалідів війни ІІ
р пи — 255 %, інвалідів ІІІ р -
пи — 225 % прожит ово о мінім -
м для непрацездатних. Тепер це
співвідношення одна ове для всіх
ате орій і становить 285 % про-
жит ово о мінім м .
Перерах но пенсій 85-річних

ветеранів війни проведено без їх
звернення до ор анів Пенсійно о
фонд У раїни, а виплати здій-
снюватим ться до 10 травня.
Наст пне перерах вання пен-

сій, з ідно з держбюджетом на
2013 рі , заплановане на 1 р д-
ня 2013 ро

Застраховані містяни 
зможуть краще відпочити

Фонд соціально о страх вання
з тимчасової втрати працездат-
ності збільшив на 22 % фінанс -
вання оздоровчих заходів щодо
застрахованих осіб та членів їхніх
сімей. Відповідні зміни до бю-
джет Фонд хвалені на засідан-
ні правління, повідомив дире тор

ви онавчої дире ції Фонд Оле
По одін.
За йо о словами, на санатор-

но- рортне та відновлювальне
лі вання цьо о ро виділено
оштів на 32 % більше, ніж торі ,
на фінанс вання санаторіїв-про-
філа торіїв — на 12 %.
"Протя ом ро понад 200 ти-

сяч застрахованих осіб та членів
їхніх сімей отримають посл и із
санаторно- рортно о лі ван-
ня",— розповів пан По одін. Та-
ож, за йо о інформацією, за ра-
х но оштів Фонд протя ом
2013 ро план ється здійснити
част ове фінанс вання 133 сана-
торіїв-профіла торіїв підпри-
ємств, станов, вищих навчаль-
них за ладів та ор анізацій

Кияни можуть сподіватися,
що м’яса й молока 
побільшає 
У І варталі по олів'я вели ої

ро атої х доби (ВРХ) зросло на
3,4 % порівняно з анало ічним
періодом мин ло о ро , й ста-
ном на 1 вітня дося ло 5,2 міль-
йона олів. Про це "Хрещати "
повідомили прес-сл жбі Міна -
рополіти и.

За словами міністра а рарної
політи и та продовольства Ми о-
ли Присяжню а, на сьо одні сит -
ація в тваринництві стабільна,
станом на 1 вітня 2013 ро в
У раїні чисельність по олів'я ВРХ

осподарствах населення зрос-
ла на 5,2 % порівняно з відповід-
ним періодом мин ло о ро .
Цьом сприяли державні про ра-
ми фінансової підтрим и селян-
сь их осподарств, зо рема ви-
плата дотацій за збереження та
тримання молодня а ВРХ. "За-
почат вавши цю про рам з
червня мин ло о ро , ми отри-
мали с ттєві рез льтати. Адже
вперше за часи незалежності з -
пинився спад по олів'я та за рі-
пилася тенденція до йо о зрос-
тання. Цьо о ро ми продовж -
ємо виплач вати селянам дотації
за збереження та тримання мо-
лодня а ВРХ. І станом на 1 вітня
2013 ро вже нараховано 63,8
мільйона ривень цієї допомо-
и",— розповів пан Присяжню .
На сьо одні майже 90 тисяч фі-

зичних осіб подали до менти за
збереження ними 121,4 тисячі о-
лів ВРХ. Причом цьо оріч для от-
римання цієї дотації зверн лося
майже 30 тисяч селян

Великодній кошик
за 400 гривень
"Хрещатик" підраховував, 
у скільки обійдеться цього року
святковий стіл
Марта КОХАН
"Хрещатик"

Цьо оріч вели одній оши обійдеться раїнцям дорож-
че на 10 % порівняно з мин лорічними святами, онста-
т ють е сперти. Хоча все, що повинно б ло зрости в ці-
ні, вже зросло, не ви лючено, що та тенденцію ми б -
демо спостері ати й надалі — впродовж сьо о травня.

Сьогодні вартість мінімального набору для великоднього кошика (паска,

крашанки, вино) у економ�варіанті стартує від 60—70 грн. "Якщо взяти ці три

найменування, то порівняно з минулим роком ціни зросли на 7—10 % за ра�

хунок того, що трохи подорожчали паски, тому що товаровиробники нама�

гаються краще оздобити та прикрасити їх, підвищити якість продукції",—

розповіла "Хрещатику" керівник аналітичного департаменту консалтингово�

го агентства "ААА" Марія Колесник. Так, мінімальна вартість паски (500 г)

складатиме від 25 грн, а столичні приватні кондитерські пропонують свої ве�

ликодні традиційні випічки, починаючи від 100—250 грн за виріб. Яйця вже

підскочили в ціні і коштують в середньому в роздрібних мережах 10 грн за де�

сяток. Хоча, порівняно з минулим роком, вони все ж подешевшали. "Якщо

порівнювати з квітнем минулого року, то зараз середня оптова ціна товаро�

виробника коливається між 4,50—6,50 грн; минулого ж року вона складала

близько 8 грн",— відзначають у консалтинговому агентстві "ААА".

Пляшку традиційного червоного вина для святкування Великодня можна

купити сьогодні й за 25—30 грн, хоча тенденція до підвищення цін також за�

лишається. "У нас весь час йде зростання вартості алкоголю за рахунок ак�

цизів",— нагадує Марія Колесник.

Загалом ціни у столиці традиційно залишаються найвищими серед віт�

чизняних міст. "Якщо порівнювати Київ з іншими регіонами, то тут більше

пропозицій у середньому та преміальному ціновому сегменті. Що саме лю�

ди будуть обирати для свого великоднього кошика — залежить тільки від га�

манця, але середня вартість у Києві в будь�якому випадку виходить біль�

ша",— визнає експерт.

Що стосується м'яса, "розговітися" цього року теж вже буде дорожче. "Як�

що порівнювати з квітнем 2012 року, то оптова ціна на свинину і яловичину

у середньому зросла на 1 грн за кілограм",— каже пані Колесник. У роздріб

свинину можна купити за 35—55 грн за кілограм, яловичину — за 40—60 грн

за кілограм, але тенденція до зростання продовжується. "Попит на м'ясо

суттєво зростатиме на свята, це може спричинити ще подорожчання в ме�

жах 10 % у роздрібних мережах. Що стосується ринків, там напередодні свят

ціни йдуть вгору не завжди адекватно",— підкреслює експерт.

В той же час овочі та фрукти навряд чи будуть надалі суттєво змінюватись в

ціні, бо вже й так подорожчали. Порівняно з минулим роком "борщовий" набір

здорожчав на 60 %, причому подорожчання припало на кінець березня — поча�

ток квітня. Що стосується тепличної продукції, експерти цього тижня також за�

фіксували суттєве зростання цін, зокрема на перець. "Це імпортна продукція,

але навряд чи відпускна ціна в Європі так збільшилася — якщо минулого тиж�

ня у роздрібних мережах перець коштував 35 гривень, то зараз це більше, ніж 

60 грн, а оптова ціна вже становить 45—47 грн",— каже пані Колесник.

Загалом, у середньому, святкування Великодня може коштувати 350—400 грн

для родини. Але експерти не виключають, що на свята ціни на продукти харчу�

вання у роздрібних мережах ще можуть "злетіти" на 10—20 %, а на ринках ціно�

вий сплеск може сягнути 30—50 %, зокрема через спекулятивну складову
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Роман ВАСИЛИШИН: "Люди будуть 
робити все, аби не дати 
зруйнувати Олександрівську 
лікарню"
Оле сандрівсь а лі арня — ні аль-
ний медичний за лад Києва. На роз-
ташованих самом центрі міста
14 е тарах землі знаходяться де-
сять орп сів, де вже 136 ро ів по-
спіль вірою та правдою лі ють и-
ян. Сво о час т т працювали та і
видатні вчені, я Ми ола Вол ович
(засновни хір р ії в У раїні), Василь
Образцов та Ми ола Стражес о.

На жаль, протягом останніх десяти років лікар�

ні не дають спокою комерсанти, які зажадали

землю на Печерських пагорбах. Виходить так, що

у позаминулому сторіччі заможні кияни профі�

нансували зведення лікарняного закладу для лю�

дей. Багатії ж нашого сторіччя, навпаки, хочуть

позбавити жителів столиці цієї “розкоші”. Про

сьогодення та майбутні плани Олександрівської

лікарні розповів “Хрещатику” головний лікар Ро�

ман Василишин.

— Наприкінці березня Вищий адміністративний суд
України, суд останньої інстанції, дозволив компанії
“Житло�буд” відновити будівництво, яке велося май�
же впритул до одного з корпусів Олександрівської лі�
карні. Який розвиток подій ви прогнозуєте надалі?

— Як тільки з’явилося перше рішення Київ�

ської міськради про відчуження наших земель ще

у 2003 році, медики, кияни дали всім зрозуміти,

що тут не можна щось побудувати. Це історичне

місце, намолене хворими, їхніми родичами. Люди

будуть робити все можливе, аби не дати зруйнува�

ти цієї лікарні — лягати під трактори, влаштову�

вати акції.

Мені здається, що компанія�забудовник це та�

кож розуміє, і рішенням суду вона хоче шантажу�

вати київську владу, аби отримати щось на замін.

Два роки тому “Житло�буд” вже відмовлявся від

своїх претензій на нашу землю, але потім все по�

чалося спочатку.

Розгляд останної справи у суді ініціювала проку�

ратура Києва (2011 року Президент Віктор Януко�

вич доручив Генпрокуратурі розібратися з незакон�

ним відчуженням наших земель). За 1,5 року кіль�

ка ділянок повернулося до нашої лікарні, однак

договір оренди 0,34 га під скандальним будівниц�

твом суд не розірвав. До того ж, ми досі не можемо

отримати державного акту на землю.

Зараз ми готуємо лист до Президента Віктора

Януковича від співробітників лікарні, будемо

збирати також підписи киян, аби привернути ува�

гу суспільства до нашої ситуації. Ми проситимемо

Президента втрутитися у ситуацію.

Я хочу закликати “Житло�буд” до розуму, аби

вони відмовилися від своїх планів, тому що вони

все одно не зможуть нічого побудувати на тій те�

риторії.

— Який зараз загальний стан справ у лікарні?
— Коли я, прийшовши до лікарні понад 2 роки

тому, проаналізував всі фінансові надходження,

то був у розпачі: найкраща лікарня міста не отри�

мувала коштів ні на капітальний ремонт, ні на по�

точні потреби. Мені здавалося, що таким чином

навмисно хотіли поступово довести заклад до зу�

божіння, аби легше було перейти до розподілу 

14 га землі у центрі міста.

Сьогоднішня місцева влада робить в рази біль�

ше за попередників. Торік було побудовано ін�

фекційний корпус № 2, де�факто це рівень 4�зір�

кового готелю, загалом маємо 6 поверхів на 80 лі�

жок, на будівництво та оснащення влада Києва

виділила 80 млн грн. Найсучасніше обладнання

дає змогу діагностувати інфекцію майже миттєво,

тоді як раніше на це витрачався значний час.

Цьогоріч ми завершуємо повну реконструкцію

10�го корпусу, для нього придбано обладнання на

60 млн грн, кошти передбачено у місцевому бю�

джеті. Це буде приймально�діагностичне відді�

лення, всі хворі будуть спочатку надходити туди,

де їх обстежать, встановлять діагноз і потім пере�

правлять до профільного відділення.

Тож багато років нічого не робилося, а зараз

місто вкладає у лікарню десятки мільйонів гри�

вень щорічно. Звісно, хотілося би більше, однак

ми цінуємо те, що є.

— Які плани з розвитку лікарні, чи є перспектива
повної модернізації?

— Ми порахували: для того, аби реконструюва�

ти всі наші корпуси, потрібно приблизно 1 млрд

грн. Однак на сьогоднішній день 10 окремих кор�

пусів — це вчорашній день. Колись така структу�

ра була необхідна, аби інфекції не перехрещува�

лися, зараз же існують ефективні методи оброб�

ки, й схеми лікарень вже інші. Тому ми запропо�

нували побудувати нову єдину будівлю на нашій

же території, і київська влада підтримала цю ідею.

Економічніше і доцільніше побудувати нову лі�

карню, ніж відбудовувати ці корпуси.

Я звернувся з пропозиціями до двох структур —

“Укрмедпроекту” в Україні і компанії “Фамед” у

Австрії. Остання професійно займається будів�

ництвом лікувальних закладів, виконала 600 про�

ектів по всьому світу. Вона надіслала до Києва ар�

хітектора з Відня, який працював цілий місяць і

розробив передпроект будівництва нової лікарні.

У центрі Відня також є Центральна клінічна лі�

карня "АКХ" на 2 тисячі ліжок, таке собі компакт�

не медичне містечко, тож “Фамед” взяла її проект

за основу для Києва.

Але будівництво можливе лише за умови, що ста�

рі корпуси працюватимуть до того часу, поки нову

будівлю не буде здано в експлуатацію. Австрійці

визвалися будувати власним коштом (під гарантії

уряду або державних банків) й готові виконати про�

ект “під ключ” потягом 26 місяців за 200 млн євро.

Лікарня у свою чергу може запропонувати ін�

вестору в обмін на реалізацію проекту частину

землі — 9 га з 14�ти. Але це наша пропозиція, пи�

тання такого рівня має бути вирішено на сесії Ки�

ївради або навіть на засіданні Кабінету Міністрів.

— А чи не стане на заваді цих планів ситуація з
“Житло�будом”?

— Звісно, це стримуючий фактор. Коли йшла

підготовка до квітневої презентації проекту будів�

ництва у Відні, представники австрійської сторо�

ни звертали увагу на те, що судові справи усклад�

нюють процес інвестування. Вони добре вміють

рахувати гроші і ретельно оцінюють усі ризики.

Хоча вільна ділянка для будівництва у нас є, її

не “зачепила” хвиля судових справ. Ми, до речі,

запрошували до участі в інвестпроекті українські

компанії, але вони хочуть відразу отримати шма�

ток землі і натомість нічого не зробити.

Якби наші плани вдалося реалізувати, в Україні

з’явилася б перша сучасна лікарня європейського

рівня. Тому нам вкрай необхідно якомога скоріше

врегулювати питання із правом на землю.

— Як ви оцінюєте хід медичної реформи?
— На низовому рівні системи охорони здоров’я у

пілотних регіонах розпочалася революційна пере�

будова, реорганізуються амбулаторії, ФАПи, полі�

клініки, невеликі лікарні. Я можу сказати одне: за 20

років було багато розмов про необхідність реформу�

вання, але до останнього часу не було зроблено ні�

чого конкретного. Тож діючій владі можна сказати

“велике спасибі” хоча б за те, що реалізуються ре�

альні кроки. Нехай реформа має як позитиви, так і

негативи, й припустимо, що негативів поки навіть

більше. Але реорганізація відбувається, на прикладі

пілотних областей та Києва вчаться інші, вони вже

не будуть повторювати попередні помилки.

Зрозуміло, реформа — це непопулярні кроки, у

певної частини населення вони викликають су�

против, незадоволення. Питання мусить вирішу�

ватися поступово і дуже обережно, адже за цим

стоять долі тисяч людей. Хоча я більш би ради�

кально підходив до проблеми оптимізації системи

лікарняних закладів, тому що в Україні чимало та�

ких лікарень, які стоять напівпорожні, а держава

їх утримує. Я зробив би на їх місці соціальні уста�

нови, будинки для пенсіонерів.

— Які, на вашу думку, перспективи введення ме�
дичного страхування у нас?

— В системі охорони здоров’я мусить запрацю�

вати економічний підхід, це відрегулює всю сис�

тему медицини, починаючи від кількості ліжок в

стаціонарах і закінчуючи вартістю та якістю ліку�

вання. На жаль, наші люди не звикли платити за

своє здоров’я наперед. Я порахував — приблизно

100 грн на місяць є достатньою сумою для випла�

ти по медичному страховому полісу. Але люди мо�

жуть витрачати по 100—200 грн на сплату рахун�

ків за телефон, тоді як викласти таку ж суму за

страхування більшість не готова.

Навіть Білорусь, Росія давно йдуть шляхом

страхової медицини, є певні проблеми, вони про�

водять роботу над помилками, й більш�менш сис�

тема працює. Нам також слід розпочинати цю ро�

боту, але обов’язково продумати діючий механізм,

аби люди не зневірилися у цій схемі. В будь�яко�

му разі введення медстрахування — справа най�

ближчих років

Розмовляла Ольга ДРОЗДОВА, 
“Хрещатик”

Медики, кияни дали всім зрозуміти, що тут не можна щось побудувати. 
Це історичне місце, намолене хворими, їхніми родичами. Люди будуть

робити все можливе, аби не дати зруйнувати цієї лікарні – лягати під
трактори, влаштовувати акції

Заява про екологічні наслідки спорудження об'єкта "Центр
оброблення даних "Регіональний центр електронного 

урядування "Електронна столиця" (міський дата7центр)"
Апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої

державної адміністрації) має намір створити центр оброблення даних
"Ре іональний центр еле тронно о ряд вання "Еле тронна столиця""
по в л. Де тярівсь а, 37 в Шевчен івсь ом районі м. Києва.
Прое том передбачається ре онстр ція частини антресольно о

поверх б дівлі ремонтно-механічної майстерні під центр оброблен-
ня даних "Ре іональний центр еле тронно о ряд вання "Еле тронна
столиця".
Джерелом забр днення атмосферно о повітря являється авто-

транспорт. Прое том передбачається розташ вання на території
об'є т від ритої автостоян и на 2 машиномісця додат ово до існ -
ючих місць в аражах.
При е спл атації об'є т виділятим ться забр днюючі речовини в

атмосферне повітря міста від автотранспорт в за альній іль ості:
0,00479 /с та 0,02514 т/рі .
Проведені розрах н и по азали, що вплив на нав олишнє середо-

вище від діяльності об'є та б де незначним і прийнятним для здо-
ров'я населення.
Та ож можливий орот очасний вплив на атмосферне повітря від

роботи 2-х дизель- енераторів, я і встановлюються для безперебій-
но о забезпечення б дівлі еле троенер ією (аварійні ви иди). Тим-
часові ви иди становитим ть 3,071 /с та 1,017 т/рі .
Замовни зобов'яз ється ви он вати прое тні рішення відповід-

ності до норм і правил охорони нав олишньо о середовища і вимо
е оло ічної діяльності.
Зі зверненнями та пропозиціями звертатися до апарат ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36.
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ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 9.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 Зроблено в Києві

10.15 Повнота радості життя
13.20 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112"

15.00 Якісне життя
15.35, 18.20 Фестиваль

гумору "Сміхота"
17.20, 22.00, 0.50 Тимчасово

доступний
20.00 Т/с "Мафіоза"
21.00, 23.00, 0.25 СТН
21.25 Служба порятунку
23.25, 5.00 Громадська

приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00, 6.30 Т/с "Управа"
7.10, 23.10 Х/ф "Фронт за

лінією фронту"
9.00 Підсумки тижня
9.40 Без цензури

10.05 Т/с "Маруся.
Випробування"

12.30 Х/ф "Машенька"
13.45 Вікно в Америку
14.15, 19.45 Про життя
15.25 Життя на рівних
15.40 Т/с "Довга дорога в

дюнах"
18.20 Новини
18.35 Про головне
18.55 М. Гнатюк. "Час рiкою

пливе"
19.20 Останнє попередження
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.20 Концерт "Великий День

Перемоги"
22.20 Д/ф "Київські доти"
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
0.50 Клуб гумору

11++11

6.10 ТСН
6.45 Секретні матеріали шоу6

бізнесу
8.55 Х/ф "Некерований"

10.55 Х/ф "Любов і голуби"
13.10 Х/ф "Коли зацвіте

багно"
17.10 Т/с "Чудове століття.

Роксолана:2"
19.30 ТСН

20.00 Х/ф "Джентльмени,
удачі!"

22.15 Х/ф "Діамантова
рука"

0.20 Х/ф "Next.
Наступний"

4.00 ТСН
4.35 Секретні матеріали шоу6

бізнесу

ІІННТТЕЕРР

5.00 Т/с "Анна Герман"
7.30 Т/с "Сімейний

детектив"
9.00 Новини
9.10 Т/с "Сімейний

детектив"
10.20 Т/с "Чи в саду, чи в

городі"
12.00 Новини
12.10 Т/с "Чи в саду, чи в

городі"
14.10 Судові справи
15.00 Сімейний суд
16.00 Чекай мене
18.10 Т/с "Жіночий лікар"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "1943"
22.20 Х/ф "Ангели війни"
2.05 Подробиці
2.35 Т/с "Сімнадцять

миттєвостей весни"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.10 Кращий кухар на селі62
7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід"

10.00 Т/с "Інтерни"
12.00 Х/ф "Карусель"
14.00 Т/с "Яблучний спас"
17.45 Т/с "Буду вірною

дружиною"
19.00 Події
19.20 Т/с "Буду вірною

дружиною"
22.00 Х/ф "Прості

складнощі"
0.30 Х/ф "Любов поза

правилами"
2.20 Х/ф "Нас прийняли!"
3.40 Події
4.00 Х/ф "Острів"
5.45 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.55 Т/с "Тру Джексон"
6.45 Х/ф "Ніндзя:серфери"

8.10 Уральські пельмені
9.45 Х/ф "Матриця"

12.35 Х/ф "Матриця:2.
Перезавантаження"

15.05 Х/ф "Матриця:3.
Революція"

17.50 Х/ф "Леон:кілер"
20.00 Т/с "Вороніни"
21.00 Ревізор62
22.55 Т/с "Світлофор"
23.55 Т/с "Таємне коло"
0.55 Т/с "Вероніка Марс"
2.30—5.35 Зона ночі

ІІССTTVV

5.30 Факти
5.45 Свiтанок
6.55 Провокатор
7.45 Т/с "Убивча сила"
9.50 Х/ф "Эйс Вентура.

Розшук свійських
тварин"

11.30 Х/ф "Эйс Вентура.
Коли природа
кличе"

13.05 Х/ф "Бібліотекар. 
У пошуках Списа
Долі"

14.55 Х/ф "Бібліотекар:2. 
У пошуках
копалень царя
Соломона"

16.50 Х/ф "Бібліотекар:3.
Проклін Чаші Іуди"

18.45 Факти. Вечір
19.00 Т/с "Винищувачі"
20.50 Х/ф "Жінка:кішка"
22.45 Х/ф "Химера"
0.50 Х/ф "Острів

проклятих"
3.00 Х/ф "Залишайся 

зі мною"
4.25 Про6Ziкаве.ua

ТТООННІІСС

6.00 Х/ф "Весна:29"
7.40 Мешканці дому Віндзорів
8.00 Таке спортивне життя
8.30 Україна у вогні, рік 416й.

Коли не вистояти не
можна

9.00 Алаверди Геннадію
Хазанову

10.00 Гігантські видри в басейні
Амазонки

11.15 В. Лановий. Секунди
життя

12.00 Майстер подорожей

14.00 Х/ф "Золотий
ключик"

15.50 Майстер подорожей
16.30 Лемури
16.50 Життя в новому світі
17.30 Таке спортивне життя
17.55 Була собі бабця. 

Т. Пельтцер
18.30 Україна у вогні, рік 426й.

Рік поразок і перемог
18.58 В гостях у Д. Гордона
20.00 О. Яковлева. Артисток

багато. Вона — одна!!!
21.00 Кілька життів Семена

Фаради
22.00 Рік у дикій природі
23.00 Чарівний світ комах
0.05 Лемури
0.45 Амурні мелодії 
1.20 Х/ф "Венеціанський

каприз"
2.50 Чарівний світ комах
3.40 Світські хроніки
4.05 Бенефіс Н. Петраша

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
Бізнес6час

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

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

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час6тайм
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

6.00 Легенди карного розшуку
6.30 Х/ф "Апостол Фома"
8.10 Т/с "Панотець"

15.20 Т/с "Даішники"
19.30 Х/ф "День

катастрофи"
23.00 Х/ф "Ноїв ковчег"
2.10 Речовий доказ
3.45 Агенти впливу
4.45 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ

5.35 Усе буде добре!
7.10 Неймовірна правда про

зірок
8.45 Зіркове життя. Зіркові

комплекси
9.45 Х/ф "Будинок

малятка"
13.35 Зваженi та щасливi62
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда про

зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Зіркове життя. Полюби

себе такою...
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні63
23.20 Битва екстрасенсів
0.20 Т/с "Доктор Хаус"
1.20 Х/ф "Горобиновий

вальс"
3.05 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"
15.15 Поки ще не пізно
16.00 Я подаю на розлучення
17.00 Вечірні новини

17.40 Давай одружимося!
18.50 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Наркомівський

обоз"
22.35 Х/ф "Милий друг"
0.20 Нічні новини
0.35 Нехай говорять
1.35 Контрольна закупівля
2.00 Новини
2.05 Давай одружимося!
3.05 Т/с "Торговий центр"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Учитель із "залізним"

хрестом
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

триває
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 "Сімейний

детектив"
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Т/с "Усе почалося в

Харбіні"
23.10 "Черговий по країні" 

М. Жванецький
0.05 Дівчата
0.45 Вісті +
1.00 Х/ф "Не забудь...

станція Лугова"
3.05 Х/ф "У лісах під

Ковелем", с. 1
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 Х/ф "Єгорушка"

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"
19.40 Говоримо й показуємо
20.35 Т/с "Провінціал"
22.30 Т/с "Лісник"
2.10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.20 Говоримо й показуємо
4.15 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки
4.50 Рятувальники

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Лентяєво
7.30 М/с "Даша6слідопит"
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша6слідопит"
9.00 Т/с "Ранетки"

10.00 Т/с "Усе жінки —
відьми"

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

12.00 Т/с "Помста"
13.00 Х/ф "Один вдома"
15.20 Т/с "Вісімдесяті"
16.20 "Даешь молодежь!"
16.55 Досвідос
17.55 Х/ф "Один вдома:2"
20.35 Т/с "Вісімдесяті"
21.00 Віталька
22.20 Х/ф "Супер

Макгрубер"
0.20 Х/ф "Холостяцька

вечірка"
2.15 До світанку

КК11

7.00 М/ф
11.25 Х/ф "Цінності сімейки

Адамс"
13.15 Пороблено в Українi
14.40 КВК
17.00 Розсміши коміка
18.00 Звана вечеря
19.00 Таємний кухар
20.00 Лямур Тужур

21.00 Розсміши коміка
22.00 М/ф "Шрек"
23.40 Х/ф "Люблю тебе,

чувак"
1.30 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.15 М/с "Бен 10. Інопланетна

надсила"
8.00 Шоумухослон
9.00 Божевільне відео по6

українськи
11.00 Облом.ua
12.45 У бій ідуть мужики
14.00 Т/с "Солдати:17"
16.00 Т/с "Псевдонім

"Албанець":2"
19.00 Т/с "Боєць.

Народження
легенди"

21.00 Т/с "Секретні
матеріали"

0.00 Х/ф "Царство
Небесне"

2.35 Дорожні війни
2.45 Х/ф "Дорога на Січ"
4.05 Х/ф "Далекий

постріл"

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.50, 2.10 М/ф
7.00, 16.30, 21.30 М/с "Оггі

й кукарачі"
7.30 М/с "Бджілка Майя в 3D"
8.00 М/с "Дружба — це чудо"

8.30 М/с "Клуб Міккі6Мауса"

8.55 М/с "Нові пригоди Вінні6

Пуха"

9.20 М/с "Перехрестя в

джунглях"

9.45 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"

10.30 Містер Мейкер

11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена й

Холлі"

11.30 М/с "Маленька

принцеса"

12.00 М/ф "Кріт і його друзі"

14.30 Єралаш

15.30 Т/с "Джессі"
17.00 М/с "Маленькі торнадо"

17.30 М/с "Обережно,

ведмеді!"

18.00 М/с "Кід проти Кет"

18.30 М/с "Шибайголова. Кік

Бутовскі"

19.30 М/с "Ліло й Стіч"

20.30 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на

допомогу"

22.30 Знімала мама

23.30 Х/ф "Дитинство
Бембі"

1.00 Х/ф "Червоненька
квіточка"
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ПОНЕДІЛОК ТРАВЕНЬ6

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Традиційно в цей день місто
вшанов є ветеранів та на ад є
сім меш анцям і остям столи-
ці про славетний подви — Пе-
ремо ВВВ. На честь 68-ї річ-
ниці в центрі Києва пройде па-
рад ор естрів, війсь ово-істо-
рична хода та онцерти. Уро-
чистості та масові заходи влаш-
тов ють і в сіх районах столи-
ці.

Святкування Дня Перемоги розпочнеться

о 9.00 з церемонії підняття Державного прапо�
ра України за участі Міністра оборони Укра�

їни Павла Лебедєва. Після цього Хрещати�

ком пройдуть військові оркестри, а також

відбудеться військово�історична хода МГО

“Червона зірка”. “Ми хочемо, щоб кияни

відчули атмосферу і дух свята. Найцікавіші

заходи відбуватимуть зранку, тож запрошу�

ємо не полінуватися приїхати в центр міста

та подивитися дійство на Майдані з боку Го�

ловпоштампа”,— зазначив заступник голо�

ви КМДА Віктор Корж.

О 10.00 в місті пройде ритуал Пам’яті — по�

кладання квітів до могили Невідомого сол�

дата у парку Вічної Слави, а також до пам’�

ятника героям�танкістам, стели Перемоги,

пам’ятника генерала армії Миколи Ватутіна.

Об 11.00 на Майдані Незалежності розпоч�
неться творчий марафон — виступи колекти�

вів з усіх областей України, які триватимуть

протягом усього дня. З 20.00 святкову про�

граму продовжить Київський муніципаль�

ний духовий оркестр, колектив Національ�

ного ансамблю танцю України ім. П. Вір�

ського, а також Ансамблю пісні й танцю

ЗСУ.

Епіцентром подій у столиці стане територія
Меморіального комплексу “Національний му�
зей історії ВВВ”. Тут відбудеться церемонія

запалення Вогню Слави та покладання гір�

лянди Військової слави “Вклонімося вели�

ким тим рокам!”. Об 11.30 пройде військо�

во�історичний парад “Незабутнє”, а далі —

концертна програма “Пісні Перемоги”. Піс�

ля урочистостей за частуванням солдат�

ською кашею ветерани зможуть поспілкува�

тися з фронтовими товаришами.

У Національному Палаці мистецтв “Укра�
їна” для ветеранів війни та праці, представ�

ників громадськості з регіонів України про�

йде урочистий концерт українських естрад�

них зірок.

Завершиться святкування Дня Перемоги
феєрверком о 21.45 — від готелю “Україна”,

який продовжить салют на Трухановому ос�

трові. 

Насиченою стане і програма святкування

у районах.

У Голосіївському вшанують 
пам’ять загиблих

8 травня о 9.30 в районі влаштують ритуал

Пам’яті “Ніхто не забутий, ніщо не забуто” з

урочистим покладанням квітів до пам’ятних

місць району (стела в Голосіївському парку,

меморіальний комплекс в Конча�Заспі (ху�

тір Мриги), кафе у Голосіївському парку)

В Дарниці познайомлять 
з творчістю ветеранів

6 травня в КМЦ (вул. Ревуцького, 6) від�

кривається виставка живопису ветерана

ВВВ, підполковника прикордонних військ

у відставці, художника Угрімова М. П. Цьо�

го ж дня о 17.00 з концертом виступить на�

родний хор ветеранів ВВВ та праці “Вете�

ран” (літній театр, ПК “Дарниця”, вул. За�

слонова, 16). День Перемоги в районі поч�

нуть о 9.00 з покладання квітів та вінків до

12�ти пам’ятників району, присвячених по�

діям ВВВ. О 12.00 проведуть театралізова�

ний мітинг�реквієм біля Монумента муж�

ності (Привокзальна площа), а з 14.00 в

парку “Партизанська слава” (вул. Славго�

родська) розпочнеться святковий концерт

за участю колективів художньої самодіяль�

ності району, оркестру “Парадіс” та часту�

вання ветеранів війни солдатською кашею.

В Деснянському районі 
продемонструють військову 
техніку

7 травня мешканців району запрошують

на мітинг�реквієм на Букринському плац�

дармі, а також на виставку військової техні�

ки часів ВВВ, що триватиме 7 та 8 травня

біля кінотеатру “Флоренція”. 8 травня об

11.00 в парку “Деснянський” (просп. Ма�

яковського, 29) розпочнеться захід “Слави�

мо героїв, шануємо героїв” з покладанням

квітів до пам’ятників загиблим воїнам, на�

городженням ветеранів та концертом, а 9

травня пройде концерт “Этот день мы при�

ближали, как могли” (13.00, кіностудія

“FILM. UA”, вул. Закревського, 22).

Дніпровські ветерани отримають
святкове вітання

День Перемоги в районі стартує о 9.00 з

урочистої ходи ветеранів війни та праці за

участю молоді, громадськості району — від

будинку Дніпровської РДА до Кургану Без�

смертя в Парку культури та відпочинку

“Перемога”, де пройде ритуал пам’яті з по�

кладанням квітів. З 11.00 в парку триватиме

народне гуляння “Салютує весна Перемозі

Великій” з пригощанням ветеранів солдат�

ською кашею, що завершиться святковим

феєрверком.

Печерськ відзначить Перемогу 
концертами

Печерський район підготував концертну

програму, що триватиме 9 травня з 13.00 у

ЦПКіВ. Цього ж дня ветеранів запрошують

на благодійний перегляд вистави Театру

пластичної драми на Печерську, а 11 трав�

ня — на тематичний вечір�концерт “Спо�

емте, друзья...” у Центрі художньої та тех�

нічної творчості “Печерськ”. Також з 14.00

в Печерському ландшафтному парку висту�

патиме народний хор ветеранів війни та

праці “Фронтовичка”.

На Оболоні ветеранам подарують
святковий обід

8 травня захід до Дня Перемоги з приго�

щанням солдатською кашею влаштують бі�

ля пам’ятника воїнам ВВВ (вул. Тимошен�

ка), а 9 травня в актовій залі Оболонської

РДА пройде святковий концерт та обід з

врученням подарунків, святкових листівок,

квітів ветеранам війни.

На Куренівці пригощатимуть 
солдатською кашею

7 травня ветерани Подолу відвідають

святковий концерт у Київському муніци�

пальному академічному театрі опери і бале�

ту для дітей та юнацтва. 9 травня о 10.00 бі�

ля пам’ятника Монітору “Желєзняков” на

Куренівському цвинтарі відбудеться мі�

тинг�реквієм з нагоди Дня Перемоги, а о

13.30 у Куренівському парку розпочнеться

святкова концертна програма до Дня Пере�

моги з пригощанням солдатською кашею.

У Святошинському районі 
покажуть кінофільми 
та влаштують ретромайданчик

7 травня о 10.00 в районі пройде покла�

дання квітів до пам’ятників, пам’ятних

знаків і могил полеглих при визволенні

Києва та України, а об 11.30 біля пам’ят�

ника “Воїнам�автомобілістам” (вул. Си�

миренка) відкриють меморіальну плиту із

зазначенням прізвищ воїнів, похованих у

братській могилі. Цього ж дня в парку

“Інтернаціональний” влаштують ретро�

майданчик “Перемога, свята Перемога!”

за участю учнівської молоді, педагогів,

батьків і громадськості району та благо�

дійний обід (солдатська кухня) для ветера�

нів ВВВ.

На Солом’янці ім’ям генерала 
назвуть університет

9 травня о 12.00 на приміщенні Націо�

нального університету оборони України

урочисто відкриють дошку з написом про

присвоєння навчальному закладу імені дві�

чі Героя Радянського Союзу генерала армії

Івана Черняховського. Святкування ж про�

йдуть в мікрорайоні “Жуляни” (10.00 — мі�

тинг та концертна програма “Серед брат�

ських могил у Жулянськім краю”) та біля

Солом’янського меморіалу в парку ім. М.

Островського (13.00 — хода�реквієм, кон�

цертна програма “Це свято — День Пере�

моги!”).

У Шевченківському районі 
ветеранів привітають концертом 
та змаганнями

8 травня о 14.00 на стадіоні “Піонер”

(вул. Туполєва, 22�Д) пройдуть урочиста

зустріч керівництва району з ветеранами

ВВВ та мешканцями, святковий районний

концерт “Салют і квіти ветеранам — пере�

можцям у війні!”, спортивні змагання се�

ред дітей

День Перемоги відзначать ретропарадом 
та творчим марафоном
"Хрещатик" дізнався, що очікує киян 9 травня
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1 – 7 травня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ЛЕГЕНДА №17          ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА 3

СВІТ ЗАБУТТЯ

КОХАННЯ, СЕКС ТА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ

NEW VISION INTERNATIONAL 

SHORT FILM FESTIVAL 2013

АНШЛАГ, КЛАСІК
МІСЦЕ ПІД СОСНАМИ           ВЕЛИКА ВЕЧІРКА

ЛЮДВИГ БАВАРСЬКИЙ         РИФ 2

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ШЕРЕХ КУБИКІВ ЛЬОДУ     ГАРНИЙ ЛІКАР

ТАТУСЬ

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26
м. «Контрактова площа»

205959951 (автовідповідач),
417927902 (бронь),
417930904 (адмін.)

www.zhovten9kino.kiev.ua

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Фотофакт

Футбол. Студенти Національного університету
ДПС України — срібні призери міжнародного
турніру
У місті Ірпінь відб вся I т р міжнародно о т рнір з ф тбол серед

ст дентсь их оманд, ор анізований Міжнародним ст дентсь им ф т-
больним союзом, Все раїнсь ою ф тбольною асоціацією ст дентів та
Міжре іональною ромадсь ою ор анізацією лі відаторів наслід ів
аварій на радіаційних об’є тах “Чорний леле а” за підтрим и Федера-
ції ф тбол У раїни. У матчі-від ритті збірна Росії (Держ ніверситет-
УНПК) з стрічалася з омандою Молдови (Технічний ніверситет Мол-
дови). При майже рівній рі перемо з рах н ом 3:0 свят вали росі-
яни. Два м’ячі в цьом матчі б ли забиті з пенальті. Др а з стріч, я а
розпочалася після рочисто о від риття т рнір , звела в очном про-
тистоянні ф тболістів У раїни та Білор сі. Матч завершився важ ою
перемо ою вітчизняних ф тболістів з рах н ом 2:1. Переможний м’яч
б в забитий на останній хвилині з стрічі. У протистояннях др о о т -
р б ли зафі совані два нічийних рез льтати — Росія зі рала 0:0 з Бі-
лор сією, а У раїна — 1:1 з Молдовою. В за лючний і ровий день до-
ля золотих медалей виріш валася в матчі між Росією та У раїною. Гра
завершилася внічию — 2:2. За ре ламентом т рнір за додат овими
по азни ами перемо здоб ли представни и Росії, а раїнці стали
др ими! А ось іншом протистоянні Молдова, обі равши Білор сію
з рах н ом 3:1, завоювала третє місце

Більярд. Киянка Вікторія Іванова стала 
чемпіонкою України з “Вільної піраміди”
У Києві завершився чемпіонат У раїни з “Вільної піраміди”. За тит л

боролися 83 спортсмени (19 жіно і 64 чолові а). У зма аннях чолові ів
вирішальном поєдин з стрілися два представни и Дніпропетров-

сь а — Єв ен Новосад та Владислав Косо ов, я ий нещодавно став пе-
реможцем І етап К б а У раїни. Владислав здолав сво о земля а з
рах н ом 7:3. Обидва фіналісти отримали місця збірній У раїни й те-
пер мають на од заявити про себе на міжнародній арені. У фіналі жі-
ночо о т рнір зійшлися Марія П дов іна з Криво о Ро та иян а Ві -
торія Іванова. Остання здоб ла перемо — 4:3 і стала чемпіон ою

Спортивне життя. Київська обласна федерація
футболу оголосила конкурс для фанатів
Пресовий омітет спільно з Комітетом з проведення зма ань Київ-

сь ої обласної федерації ф тбол о олосили обласний он рс на ра-
щ ор анізован р п симпати ів ф тбольних л бів. Участь он р-
сі, я ий має стати традиційним і проводитиметься щоро , мож ть
взяти болівальни и всіх аматорсь их оманд, задіяних в офіційних
обласних т рнірах. Оцінювання болівальниць ої діяльності ор анізо-
ваних фанівсь их р п здійснюватиме спеціальне ж рі на основі ра-
портів інспе торів б ових і алендарних матчів, а та ож інформації,
що її надаватим ть представни и ромадсь ості. Переможці он рс
б д ть відзначені відповідними на ородами на рочистій церемонії
підбиття підс м ів ф тбольно о ро

Температура +19°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +26°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 56 %

Температура +22°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 67 %

Прогноз погоди на 3 травня 2013 року

В зв’яз із затемненням Сонця, я е відб деться 10 травня о 2 од.
26 хв., хід фатальних подій, що розпочалися раніше, ся не льмінації.
Це поворотний момент долі, вплин ти на я ий неможливо, ос іль и са-
ме Провидіння зап с ає механізм приреченості, причинно-наслід ових
зв’яз ів, я і не підля ають змінам. В цей час відб вається процес “пере-
завантаження” свідомості, змінюються вн трішні станов и, зап с ають-
ся події, проди товані зовнішніми обставинами, з мовленими армічно.
Старт є новий життєвий ци л, що виводить на перший план справи,
я им с дитиметься віді равати важлив роль продовж майб тніх іль ох
ро ів, а те, що т рб вало донині, почне втрачати свою а т альність, від-
далятися.

ОВНИ, матеріальна тема найа т альніша, пере ляньте своє
ставлення в сфері “бер -даю”, зробіть ревізію приб т ів, витрат,
дбайливо ставтеся до природних рес рсів та вчіться осподарюва-
ти, опі ючись спільними рошима. І вчасно розрахов йтеся з бор-
ами, подат ами.
ТЕЛЬЦІ, девіз тижня: “Хай живе оновлення!” Я що ваш шлюб-

ний союз висить на волосинці, то настав час йо о реанім вати: по-
лопочіться про зовнішність, обновіть ардероб, поставте хрест на
по аних звич ах і запаліть серце оханням, а очі се с альним
блис ом, і тоді ваш с п тни залишиться з вами — і ніхто цьом не
завадить!
БЛИЗНЮКИ, не ловіть риб в алам тній воді, за всієї розс д-

ливості ви ризи єте потрапити в паст до підст пних недр ів.
Б дьте чесними з собою та оточенням, м жньо визнайте прихова-
ні слаб ості, по айтеся в ріховних провинах, пра ніть до співч ття
і бла очестя в б дь-я их хворобливих сит аціях. Чистота совісті —
запор а д шевно о та фізично о здоров’я.
РАКАМ імпон є роль ромадсь о о діяча, і т т є всі шанси ста-

ти лідером, позб вшись е оїстичних звичо . Керм йте й пам’ятай-
те, що ви — серце, мозо робочо о оле тив . Це місія відпові-
дальна, де зловживання протипо азані. На любовном фронті на-
мічаються ардинальні зміни, поставтеся серйозно до нових зна-
йомств і нама айтеся розвивати романтичні взаємини в лючі са-
мовіддачі.
ЛЕВИ, в ар’єрі зап щено процес “перезавантаження”, при о-

т йтеся до професійних реор анізацій зі зміною вид діяльності,
ерівництва, сл жбово о стат с . Це повчальний ро долі тим, хто
збився з правильно о шлях і запізнився з реалізацією фахово о
по ли ання, я е дано Всевишнім. Дбайте про бать ів, сімейний
доброб т, шан йте сімейні традиції.
ДІВИ, зривайтеся з насиджено о місця й р шайте в дале і

мандри для з стрічі з іншими звичаями, льт рою. Це принесе
сюрпризи й зрештою ардинально вплине на стал філософію б т-
тя. Втім, ч жом на чайтеся, але й сво о не ц райтеся! Про емі -
рацію заб дьте, рідний рай — це святе!
ТЕРЕЗИ, настала пора моральної й матеріальної розплати, не-

від ладно о ви онання бор ових зобов’язань. Не засм ч йтеся, а
радійте, адже все за ономірно — те, що б ло взято олись над мі-
р , доведеться поверн ти. Розрах йтеся з бор ами, тоді й вам до-
ля поверне все, що забор вала!
СКОРПІОНИ потрібні всім! Ідіть наз стріч, об’єдн йтеся і б д й-

те спільні справи на ф ндаменті взаємних інтересів. Я що потра-
пили під ч жий вплив, відч ли обмеження особистої свободи — це
по аний симптом, доля на аз є вам верховодити і приймати оста-
точні рішення с різь!
СТРІЛЬЦІ— на сл жбі невідворотні ардинальні зміни, намічаю-

ться адрові перестанов и з новим олом зобов’язань, роботи до-
дасться. Не перетворіться заради рошей на тр до олі а: механіч-
на праця зараз ш ідлива, бо замилює емоції, заземляє д ш , що
за рож є втратою здоров’я. Стресові перевтоми протипо азані!
КОЗОРОГИ по ли ані піднятися з либин песимізм до вершин

блаженства і оцінити всю рас б ття. Розслабтеся, життя — це
ра, вона пре расна, і жодна поб това р тина не може затьмари-
ти радість свят ово о настрою! Кохання й др жба — це рідні сес-
три, з я ими вам розл чатися зась!
ВОДОЛІЇ, сімейні та ар’єрні проблеми продовж ють шт рм ва-

ти, б’ють по психіці, лишають рівнова и. Ви на роздоріжжі, ва а-
єтеся — ди поверн ти?.. Ве тор долі в аз є на професійні спра-
ви, а сім’я зараз є др орядною. Одна під рідним дахом відб ває-
ться трансформаційний процес, не підвладний вашій волі — сми-
ренно пристосов йтеся, все піде на бла о.
РИБАМ відведена роль вов а, я о о но и од ють. Завдя и цьо-

м отрим ватим ть ма сим м ористі із з стрічей, знайомств, си-
т ацій, я і не є випад овими, а армічно об мовлені. Ч дова поін-
формованість допоможе домовитися з людьми з привод б дь-чо-
о, вирішити життєво важливі питання, що в майб тньом зі рають
доленосн роль

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Столичні танцюристи — 
переможці Кубка України
На турнірі з танцювального спорту рівних не було 
парі Микола Рубіс — Таїсія Шульга
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Южно раїнсь відб -
лися зма ання Від рито о
міжнародно о т рнір з
танцювально о спорт
“К бо Южно-У раїнсь ої
АЕС —2013”. Т рнір вій-
шов в офіційний рафі
Державної сл жби молоді
та спорт У раїни, Все-
світньої Федерації Танцю-
вально о Спорт (WDSF),
Все раїнсь ої федерації
танцювально о спорт
(ВФТС). Слід зазначити,
що в рам ах “К б а Юж-
но-У раїнсь ої АЕС” б ли
проведені Все раїнсь і
зма ання за К бо У раїни
серед ювеналів ІІ (8 тан-
ців) та рейтин ові зма ан-
ня WDSF серед молоді
стандарт та латина, на
я их перемо здоб ла
иївсь а пара Ми ола Р -
біс — Таїсія Ш ль а.

Справжнє свято танцювального

спорту відбулося нещодавно в Юж�

ноукраїнську. Протягом двох днів у

місті тривав масштабний турнір

“Кубок Южно�Української АЕС�

2013”. У рамках цих змагань були

вперше проведені Міжнародні зма�

гання WDSF Youth Open. У заході

взяли участь представники 6�ти

країн: України, Росії, Молдови, Бі�

лорусі, Латвії, Польщі. Турнір

пройшов на високому організацій�

ному та виконавському рівнях. Та�

кож був проведений Кубок України

серед ювеналів II (8 танців). При�

ємно, що в цих змаганнях на пер�

ших ролях були представники сто�

лиці.

Перша гарна звістка прийшла із

Южноукраїнська за підсумками

Міжнародних змагань WDSF Youth

Open (стандартна програма). Київ�

ська пара Роман Редзюк — Єлизаве�

та Басюк продемонстрували досить

високу майстерність, яку журі оці�

нило пристойним п’ятим результа�

том. До призових місць нашим тан�

цюристам не вистачило зовсім тро�

хи, до того ж, й конкуренція була

значною, адже в турнірі брали

участь 24 пари фіналістів та півфіна�

лістів Чемпіонату Європи та Світу.

А ось у Кубку України серед юве�

налів ІІ (8 танців) кияни Микола

Рубіс — Таїсія Шульга переверши�

ли усі сподівання тренерів. З само�

го початку наші спортсмени усім

дали зрозуміти, що саме вони за�

слуговують на найвищі місця

п’єдесталу. У підсумку вирок журі

був однозначний: Микола та Та�

їсія — володарі Кубка України.

Після нагородження тренер пере�

можців Сергій Грицак залишився

задоволеним виступами своїх під�

опічних: “Звичайно, я пишаюсь

першим місцем дітей. З кожним

таким змаганням вони набирають�

ся дуже важливого досвіду. Хочу

зазначити, що Микола та Тая від�

повідально ставляться до трену�

вань і завжди викладаються на всі

сто. Гадаю, що скоро про них гово�

ритимуть не лише в Україні, а й в

усьому світі”.

Підбиваючи підсумки дводенного

танцювального марафону, прези�

дент ВГО “Всеукраїнська федерація

танцювального спорту” Борис Дейч

прокоментував “Хрещатику” висту�

пи киян: “Перш за все, хотів би ска�

зати, що такі турніри ми намагати�

мемося проводити дедалі частіше.

Сьогодні ми стали свідками непере�

вершених виступів як вітчизняних

спортсменів, так і зарубіжних. Га�

даю, що ми рухаємося у правильно�

му напрямку, розвиваючи танцю�

вальний спорт. Щодо виступів

представників столиці, то, на мою

думку, кияни просто зобов’язані

займати високі місця. Адже Київ —

це столиця держави, взірець для ін�

ших міст. Так само й для танцюрис�

тів: кияни завжди повинні давати

гарний приклад для наслідування.

На цих змаганнях вони впоралися з

нелегким завданням. Тому я їх вітаю

і бажаю подальшого досягнення но�

вих висот”
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Цей день в історії 3 травня

1880 — від рито перший в У -
раїні львівсь ий інний трамвай
1891 — народився Михайло

Б л а ов, відомий радянсь ий
письменни , автор романів
"Майстер і Мар арита", "Собаче
серце", "Біла вардія".
1900 — народився Ми ола

Я овчен о, раїнсь ий а тор
("За двома зайцями", "Фарао-
ни")
1902 — США створені ом-

панії "Пепсі- ола" і "Міннесота
майнін енд меньюфе черін "
1904 — амери ансь ий вина-

хідни Джордж Пар ер запатент -
вав свою перш письмов р ч
1986 — ф тболісти иївсь о о

"Динамо" вдр е ви рали К бо
володарів б ів європейсь их
раїн. Кияни рали в Ліоні з "Ат-
леті о" (Мадрид) і перемо ли
іспанців з рах н ом 3:0
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

р. вчений,
патофізіоло ,
а адемі

співочий
оле тив Х

дош а для
арифметичних
обчислень
(ст. Грец.)

рочистий
вірш

промовець

родоначальни
дете тивно о

жанр Р
б дівля

місцево о
само-

вряд вання

насичена
солями вода

озер Е
житло тюр с.

народів
річ а в Росії

(Комі)

чоловіче ім’я
(той, хто пахне

миром) Щ
на а про

паперові роші

амер.
омпозитор

тюр с.
правитель А

столиця
Норве ії

я і ще хтось
один

олона —
чоловіча
постать Т

ви Архімеда

солі молочної
ислоти

польсь ий Іван

Міжнародна
ор анізація И

артопля (діал.)
ате орія, сорт

товар
офтальмоло

сорт столово о
вино рад

є ип. бо
місяца,
м дрості,
письма

тон а н ч а
іл а

вист п бо ової
стіни — опора К

Київсь а пара Роман Редзю – Єлизавета Басю продемонстр вали досить
висо майстерність, я ж рі оцінило пристойним п’ятим рез льтатом

Учора свій 60�й сезон розпочала

Київська дитяча залізниця. Не одне

покоління мешканців столиці по�

бувало в Сирецькому парку, де саме

розташовані станції “Яблунька” і

“Вишенька”. Традиційно потяги

вирушають в дорогу під управлін�

ням маленьких машиністів, які та�

кож обслуговують пасажирів і як

контролери. Навчитися азам заліз�

ничників юні кияни мали нагоду з

жовтня по квітень місяць. За цей

час вони вивчали теорію, яку тепер

закріплюють на практиці.

До слова, довжина маршруту по

всьому Сирецькому парку стано�

вить 2,5 км, включаючи стометро�

вої висоти віадук. Розташована ди�

тяча залізниця неподалік від станції

метро “Дорогожичі”.

На дитячій магістралі юні заліз�

ничники працюватимуть з 1 травня

по 26 серпня 2013 року з 10.30 до

16.00. До 10 червня — у святкові дні

та щонеділі, потім до 26 серпня ще

й кожної суботи. Маленькі пасажи�

ри з їхніми батьками зможуть подо�

рожувати дитячою залізницею з

10.30 до 16.00. Дорослий квиток на

проїзд у поїзді коштує 15 грн, а ди�

тячий — 11,24 грн.

Інформація “Хрещатика”

Столична дитяча залізниця відкрила 
60�й ювілейний сезон
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Наст пний номер з телепро рамою вийде 8 травня 2013 ро


