
З нагоди свята окремим категоріям киян виплачують від 200 до 1500 гривень

Ветерани отримують одноразову допомогу 
до 9 травня

Кохання сильніше, ніж війна
Поблизу столичного "мосту закоханих" з’явилася скульптура вічної любові

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

На мапі про ляно за оханих
Києві з’явився новий

п н т — пам’ятни "Історія о-
хання". Йо о від рили Марі-
їнсь ом пар , поблиз "мос-
т за оханих". С льпт ра ві-
овічила непідвладне час та
відстані поч ття італійця Л -
їджі Пед тто та раїн и Мо -
рини Юрз , я их поєднала та
розл чила Др а світова війна.

Пам’ятник зображує чоловіка та жінку,

які обійнялися в пориві почуттів після

тривалої розлуки. За задумами скульпто�

рів, він символізує зустріч Луїджі та

Мокрини після шістдесятирічної розлу�

ки. Українка й італієць зустрілися в авст�

рійському таборі для полонених у дале�

кому 1943 році. Та закінчення війни по�

ставило крапку на єдності закоханих. У

1945 році Луїджі повернувся до Італії,

Мокрина — до України. Зустрілися вони

аж через 60 років — у 2004�му — завдяки

програмі "Чекай на мене". Після того, як

знову віднайшли один одного, чоловік та

жінка зустрічаються щороку. Мокрина

відвідувала коханого в Італії, а Луїджі вже

п’ять разів приїжджав до неї в гості у се�

ло на околиці Кривого Рогу й навіть за�

мислюється над тим, щоб придбати там

власний будинок.

Саме історія цього почуття, яке вияви�

лося сильнішим за війну, надихнуло

скульпторів на створення пам’ятника.

Поки що композиція тимчасова, а зго�

дом її створять з матеріалу, схожого на

бронзу.

Відкрив скульптуру особисто пан Лу�

їджі. Він подякував киянам та українцям

за таку честь. "Для мене це висока наго�

рода за все, що мені довелося пережити в

цьому житті. Мене переповнюють емо�

ції, їх дуже багато. Моє серце сповнене

почуттями",— піднесено розповів про

враження Луїджі Педутто.

З усіма небайдужими італієць ділиться

секретом вічного кохання — завжди збері�

гати світлі почуття в серці та не зневіряти�

ся в них у будь�яких життєвих ситуаціях.

Пані Мокрина на свято приїхати не

змогла — не дозволив стан здоров’я. Її

онучки Олена та Галина розповідають,

що на ідею створення пам’ятника жінка

зреагувала досить стримано. Про історію

любові бабусі вони чули з дитинства. Те�

пер пан Луїджі став для родини другим

дідусем та справжнім членом сім’ї.

Зворушлива скульптура Луїджі та

Мокрини, увічнена в бронзі, стане

справжнім талісманом для всіх закоха�

них. Таку думку висловив голова КМДА

Олександр Попов. "Знаково, що місце,

де встановили пам’ятник, для багатьох

киян є, як кажуть, намоленим. Адже зов�

сім поряд — пішохідний міст, на якому

вже традиційно мешканці столиці освід�

чуються в коханні. Приємно, що сього�

дні тут оселилася дуже красива легенда —

життєва історія Луїджі та Мокрини. Я пе�

реконаний, що символ непідвладного

часу почуття стане одним із найроман�

тичніших куточків столиці",— наголосив

пан Попов.

Під час урочистої церемонії на фоні

скульптури сфотографувалася і перша

пара наречених — саме в цей день зако�

хані створили власну родину.

Був присутній на відкритті й Надзви�

чайний і Повноважний Посол Республі�

ки Італія в Україні Фабріціо Романо.

"Сьогодні Італія та Україна активно роз�

виваються в багатьох сферах. Але саме

гуманітарне співробітництво і взаємне

культурне збагачення є найбільш цінним

вкладом у зміцнення стосунків між на�

шими націями. Впевнений, що такі при�

клади народної дипломатії та чудові іні�

ціативи ще сильніше поєднають наші на�

роди",— зазначив пан Романо.

До слова, "Історія кохання" — не єди�

ний монумент, який з'явився в столиці

напередодні Дня Перемоги. Нещодавно

у Парку Вічної слави було урочисто від�

крито пам’ятники двічі Героям Радян�

ського Союзу Георгію Тимофійовичу Бе�

реговому та Амет�Хану Султану. Цією

подією фактично розпочалася реалізація

проекту створення в місті Алеї Воїнської
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У Києві триває реформування
медичної галузі 
Про це йшлося під час наради щодо впровадження
реформи в сіх районах столиці
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Новини
У столиці стартує збір�похід 
"Козацькими шляхами"
З 8 до 12 травня столична молодь р шить ХХIII

збір-похід дитячих та молодіжних ГО "Козаць ими
шляхами". Цьо оріч часни и наймасштабнішо о
молодіжно о дійства весни влаштов ють а тивний
відпочино під аслом "Ми творимо щастя своїми
р ами!" рам ах Ро дитячої творчості в У раїні.
Свою мандрів юнацтво розпочне з рочистої лі-

ній и пам’яті, присвяченій 68-й річниці Перемо и
Вели ій Вітчизняній війні, я а відб деться сьо одні
Пар льт ри та відпочин "Перемо а" на майда-
ні біля р ан "Безсмертя" о 9.00.
За алом понад 1200 часни ів, серед я их: с а-
ти, волонтери, лідери ш ільно о та ст дентсь о о
самовряд вання, а та ож деле ати дитячих та мо-
лодіжних ГО з сієї У раїни, протя ом п’яти днів
меш атим ть наметовом таборі на березі річ и
Рось Корс нь-Шевчен івсь ом районі Чер ась ої
області. О рім арт власних мінь та навичо в
мовах життя без "бла цивілізації", часни и захо-
д змож ть позма атися с а тсь их випроб ван-
нях, відвідати різноманітні семінари, а та ож творчі
майстерні.
Ор анізаторами заход вст пили: Київсь ий місь-
ий осередо ВМГО "Національна ор анізація с а-
тів У раїни", Київсь ий місь ий центр соціальних
сл жб для сім’ї, дітей та молоді за підтрим и Дер-
жавної сл жби молоді та спорт У раїни та сприян-
ня КМДА

Іноземна комерційна компанія
сплатить 10 мільйонів гривень 
податків
Я з’яс вали фахівці Головно о правління Міндо-

ходів м. Києві, раїнсь е представництво поль-
сь ої фармацевтичної омпанії роз орн ло столиці
б рхлив омерційн діяльність, проте положення
про представництво, я е визначило свій непостійний
стат с, не передбачало осподарсь ої діяльності.
Насправді ж, перевір а йо о діяльності виявила,

що представництво, не сплач ючи подат ів, на по-
стійній основі здійснювало осподарсь діяльність
та займалося реєстрацією лі арсь их засобів, під-
трим ою онта тів з мережею лієнтів, а та ож нада-
вало ре ламні посл и. У рез льтаті виявлених пор -
шень за онодавства представництв б ло донарахо-
вано 9,8 мільйона ривень подат на приб то .
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі Головно-
о правління Міндоходів м. Києві, незважаючи на
пор шення за онодавства, представництво нама а-
лось в адміністративном поряд ос аржити рішен-
ня столичних фахівців Міндоходів, проте все ж б ло
зм шене сплатити всі донараховані с ми до бюджет
та перейти на за альн систем оподат вання

На Майдані Незалежності 
відбудеться масовий захід 
"Скажімо Мамі: "Дякую"
У неділю 12 травня на Майдані Незалежності від-

б деться масовий захід "С ажімо Мамі:"Дя ю", ор-
анізований ТОВ "Неомед 2007". Підписано відпо-
відне розпорядження КМДА про підтрим ініціативи
товариства, я е взяло відповідальність за під отов
та проведення цієї а ції.
Ор анізатора зобов’язано забезпечити дотриман-

ня Правил бла о строю міста Києва під час під о-
тов и та проведення заход на Майдані Незалежно-
сті з 4.00 12 травня та відновлення пор шено о бла-
о строю до 22.00 12 травня 2013 ро .
Місь а влада проситиме Головне правління МВС

У раїни в м. Києві забезпечити охорон ромадсь о-
о поряд на Майдані Незалежності під час прове-
дення масово о заход .
Зі сво о бо КМДА забезпечить постійн отов-

ність ом нальної аварійно-рят вальної сл жби "Ки-
ївсь а сл жба порят н " та чер вання машин
швид ої медичної допомо и під час проведення он-
церт 12 травня на оловній площі раїни

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Столичним ветеранам та жертвам на-
цистсь их переслід вань продовж є над-
ходити одноразова матеріальна допомо а
з на оди 68-ї річниці Перемо и. Майже
77 тисяч ромадян, я і рят вали раїн
від фашистсь их за арбни ів та постраж-
дали від ніт нацистів, отримають від
200 до 1500 ривень з місь о о бюджет .

В рамках міської цільової програми "Турбота. Назу�

стріч киянам" на 2011�2015 роки" та фінансування її за�

ходів у 2013 році" на ці цілі з міського бюджету спряму�

ють понад 37,3 млн грн. Про це "Хрещатику" розповіли

в Департаменті соціальної політики.

Багато хто з ветеранів уже отримали грошову допомо�

гу й були приємно здивовані, зазначаючи, що цього ро�

ку виплати значно збільшилися. Зауважимо, гроші на

рахунки ветеранів та жертв нацистських переслідувань

розпочали надходити з 25 квітня. Так, з нагоди свята

окремі категорії киян отримають від 200 до 1500 грн.

Зокрема по 1500 грн отримають особи, які мають осо�

бливі заслуги перед Батьківщиною; 1400 грн — інваліди

І групи з числа інвалідів війни та колишні малолітні в’яз�

ні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років)

концентраційних таборів, гетто та інших місць примусо�

вого тримання, визнані інвалідами від загального захво�

рювання, трудового каліцтва та з інших причин.

1100 грн перерахують інвалідам II групи з числа інва�

лідів війни та колишніх малолітніх в’язнів (яким на мо�

мент ув’язнення не виповнилося 14 років) концентра�

ційних таборів, гетто та інших місць примусового три�

мання, визнаних інвалідами від загального захворюван�

ня, трудового каліцтва та з інших причин.

По 1000 грн видадуть особам, які брали участь у геро�

їчній обороні Києва та яким встановлено статус "учас�

ника народного ополчення". В такому ж розмірі випла�

ту отримають й інваліди III групи з числа інвалідів вій�

ни та колишні малолітні в’язні (яким на момент ув’яз�

нення не виповнилося 14 років) концтаборів, гетто та

інших місць примусового тримання, визнаних інваліда�

ми від загального захворювання, трудового каліцтва та з

інших причин.

900 грн до 9 травня отримають ветерани підпільно�

партизанського руху та праведники Бабиного Яру; 800

грн — учасники бойових дій та колишні неповнолітні

в’язні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18

років) концтаборів, гетто, інших місць примусового

тримання, а також діти, які народилися у зазначених

місцях примусового тримання їхніх батьків.

По 200 грн перерахують удовам Героїв Радянського

Союзу; учасникам війни та колишнім в’язням концта�

борів, гетто, інших місць примусового тримання, осо�

бам, які були насильно вивезені на примусові роботи,

дітям партизанів, підпільників, інших учасників бо�

ротьби з націонал�соціалістським режимом в тилу воро�

га. Стільки ж отримають і члени сімей загиблих та дру�

жини (чоловіки) померлих інвалідів війни, дружини

(чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників

війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за

життя інвалідами від загального захворювання, трудо�

вого каліцтва та з інших причин, які не одружилися

вдруге.

Зауважимо, що особам, які одночасно належать до

кількох категорій ветеранів війни, надається одна допо�

мога у більшому розмірі.

Як зазначила "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 соцзахисту населен�

ня) та в ГУ Пенсійного фонду України в Києві.

Пані Костюренко зауважує, що власники "Картки ки�

янина" зможуть отримати одноразові нарахування на

свій картковий рахунок.

Загалом за останні роки в державі вдалося реалізувати

низку ініціатив Президента України Віктора Януковича,

спрямованих на підвищення соціальних стандартів для

ветеранів війни. Так за останні два роки розмір пенсій

учасників війни підвищився на 473 грн, або на 49 %. Ра�

зова грошова допомога ветеранам війни до дня Перемо�

ги зросла за цей час у середньому в 4�4,5 разу
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Новини

Привітання керівництва міста з Днем Перемоги
Доро і ветерани!
Шановні ияни!

Щиро вітаю вас із 68-ю річницею
Перемо и Вели ій Вітчизняній вій-
ні! Цей день і радісний, і водночас
с мний. Ми радіємо чистом неб
над нашими містами та селами,
вільній раїні і зі см т ом схиляємо
олови перед мо илами поле лих
співвітчизни ів за цю омріян ро и
війни свобод . Немає в У раїні сім’ї,
я ої б не тор н лося оре війни. І для
всіх нас 9-те травня назавжди зали-
шиться днем пам’яті та вдячності
людям, я і не пош од вали власно о
життя та врят вали світ від “ оричне-
вої ч ми”. Їхній подви назавжди за-
лишиться нашій пам’яті та пам’яті наст пних по олінь! Низь о в лоня-
юся вашій м жності та звитязі, доро і ветерани! Бажаю вам міцно о здо-
ров’я, зла оди та дов оліття. Зич мир вам та вашим сім’ям!
Зі святом вас, шановні ияни!

З повагою, голова КМДА Олександр ПОПОВ

Шановні співвітчизни и,
доро і ветерани!

Вітаю вас з днем Вели ої Перемо-
и, зі святом пам’яті, слави та ордо-
сті! У раїнці — сильна та м жня на-
ція, проте ця перемо а далася нам
д же тяж ою ціною.
Ми пройшли через сі жахи війни,

втратили мільйони наших бать ів та
дідів. Сьо одні ми щиро пишаємося,
що наших жилах тече їхня ров.
Кров справжніх ероїв, відважних во-
я ів, вірних патріотів своєї раїни.
У нашій пам’яті назавжди зали-

шаться імена тих, хто по лав життя,
захищаючи наш Бать івщин . Ми
низь о в лоняємося всім тим, хто

вистояв цій страшній війні.
Слава переможцям! Слава захисни ам Вітчизни! Слава У раїні!
З днем Вели ої Перемо и!

З повагою, заступник Київського міського голови — 
секретар Київради Галина ГЕРЕГА

Цифра дня

7 800 000 
тонн вантажів було відправлено Південно�західною залізницею в
січні–березні 2013 року, що на 13,2 % більше, ніж за січень–березень
минулого року
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У столиці триває реформування медичної галузі
Під олов ванням заст пни а олови КМДА Ві тора Коржа відб лася

нарада щодо заходів із впровадження медичної реформи в сіх районах
столиці. Зо рема на засіданні йшлося про розширення мережі амб лато-
рій за альної пра ти и/сімейної медицини, створення Центрів первинної
меди о-санітарної допомо и та ліні о-діа ностичних центрів. Та , а тив-
на реор анізація відб вається в Оболонсь ом , Шевчен івсь ом , Голосі-
ївсь ом , Деснянсь ом , Печерсь ом , Подільсь ом , Святошинсь ом
та Солом’янсь ом районах. На базі наявних медза ладів цих районах
створять 19 ом нальних не омерційних підприємств “Центр первинної
меди о-санітарної допомо и” та 8 ом нальних не омерційних підпри-
ємств “Конс льтаційно-діа ностичний центр”. За словами дире тора
профільно о Департамент Віталія Мохорєва, в основ моделі реформ -
вання за ладів охорони здоров’я восьми районів Києва по ладено прин-
цип створення мов для рівної дост пності до медичних посл , що на-
даються для всіх меш анців незалежно від місця їхньої реєстрації. Крім
то о, реалізація реформ вання первинної лан и дозволить створити в
столиці чіт систем направлень пацієнтів та забезпечить взаємодію між
різними рівнями медичної допомо и. При цьом мережа мед станов пов-
ністю збережеться, жодно о за лад за рито не б де, запевняють Де-
партаменті охорони здоров’я.
Та ож заст пни олови КМДА Ві тор Корж за ли ав ерівництво РДА

та районних профільних правлінь найближчим часом ініціювати та про-
вести ромадсь і об оворення щодо створення центрів первинної меди-
о-санітарної допомо и та онс льтаційно-діа ностичних центрів за час-
ті медпрацівни ів та пацієнтів амб латорно-полі лінічних за ладів Голосі-
ївсь о о, Деснянсь о о, Оболонсь о о, Печерсь о о, Подільсь о о, Свя-
тошинсь о о, Солом’янсь о о та Шевчен івсь о о районів

Прокуратура вимагає повернути киянам 
земельну ділянку вартістю 12 млн грн
Про рат ра Солом’янсь о о район заявила позов до Господарсь о о

с д та вима ає поверн ти столичній ромаді 0,4 а землі вартістю майже
12 млн рн. Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Солом’янсь ої про-
рат ри, Київрадою ще 2005 році земельн ділян по в лиці Біл ород-

сь ій, 6-а б ло передано в оренд ТОВ “Інвест омпле с” для б дівництва
житлово о б дин з підземним пар ін ом.
Одна , за виснов ами Департамент земельних рес рсів КМДА, зем-

ля й досі не ви ористов ється за цільовим призначенням, б дь-я і б ді-
вельні роботи на ній не проводилися. Про рорсь ою перевір ою та ож
встановлено, що до овір оренди земельної ділян и за інчився ще 2010
році та не продовж вався. За рез льтатами перевір и Солом’янсь а
про рат ра зверн лася до с д з вимо ою зобов’язати ТОВ “Інвест
омпле с” поверн ти до ом нальної власності 0,4 а землі на в л. Біл-
ородсь ій

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та поб т ,

8 і 10 травня столиці відб д ться ярмар и. Зо рема в серед тор вати-
м ть в Дніпровсь ом районі на просп. Возз’єднання, 2-10; Подільсь о-
м — на просп. Правди, 31-35; в Святошинсь ом — на розі в л. Т л зи
та б льв. Р. Роллана; в Солом’янсь ом — на в л. Стадіонній (від в л. В -
зівсь ої до в л. М. Кривоноса); в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій,
7-а. У п’ятницю ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-
річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій, 64; в Свя-
тошинсь ом — на в л. Підлісній, 8; в Шевчен івсь ом — на в л. Воров-
сь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а, розі в л. Щ сєва
та Тираспольсь ої

Ніхто не забутий, ніщо не забуто
Влада Києва вшановує захисників Вітчизни

Вітаючи ветеранів під час урочис�

того заходу в КМДА, Олександр По�

пов відзначив, що їхній подвиг є не�

забутнім для прийдешніх поколінь.

“Ви бачите, який красивий та ошат�

ний зараз Київ — цвітуть каштани,

розпускаються квіти. Наче сама

природа готується зустрічати велич�

не свято — День Великої Перемоги.

Серед Вас присутні ті, хто воював на

фронтах Великої Вітчизняної війни,

в партизанських загонах. Ви люди,

які відбудовували Київ і повернули

йому красу. Тож ми ще раз дякуємо

Вам за можливість мирно жити на

власній землі, виховувати дітей та

онуків. Міцного здоров’я Вам та

довголіття”,— зазначив у вітальному

слові Олександр Попов.

Привітала зі святом присутніх у

Колонній залі міськадміністрації й

заступник міського голови — секре�

тар Київради Галина Герега. “Я хочу

щиро подякувати за наше майбутнє,

за мир і спокій на українській землі.

Ви — гордість нашої держави, гідний

приклад для багатьох поколінь на�

щадків. На вас ми рівняємося, вва�

жаємо вас справжніми героями. Від

щирого серця дякуємо за Перемогу!

Бажаємо вам доброго здоров’я, дов�

голіття та родинного благополуччя.

Зі святом вас, дорогі ветерани!”,—

зазначила Галина Герега.

До свята 15 захисників Вітчизни

отримали почесні грамоти та іменні

годинники. Вже традиційно їм нали�

ли і фронтові сто грамів, а заверши�

лась зустріч урочистим концертом.

Напередодні свята очільник

міськадміністрації традиційно відві�

дав також Київський міський клі�

нічнний шпиталь інвалідів ВВВ. У

цьому медичному закладі учасників

війни зустрічали ностальгічними

піснями у виконанні військового

оркестру та теплими обіймами дав�

ніх побратимів. “Наш ветеранський

шпиталь — особливе місце, бо тут

піклуються про живих легенд. Я ра�

дий тому, що вчорашні воїни отри�

мують тут не тільки висококваліфі�

ковану медичну допомогу, піклуван�

ня чуйного персоналу, а й можли�

вість спілкуватися з друзями та по�

братимами”,— наголосив Олек�

сандр Попов.

Традиційно на зустрічі вшанували

тих, хто не повернувся з фронтів Ве�

ликої Вітчизняної, хто віддав власне

життя заради миру та процвітання

рідної землі.

Зазначимо, що 9 травня урочисті

заходи пройдуть у всіх районах сто�

лиці. Хрещатиком пройде парад вій�

ськових оркестрів, а на головній

площі країни — майдані Незалеж�

ності — виступатимуть творчі ко�

лективи з усіх куточків України. За�

вершиться дійство традиційним фе�

єрверком

Триває оновлення столичних доріг
Під час травневих свят на проспекті Перемоги розпочали укладати
асфальт
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У той час я ияни відпо-
чивали й насолодж валися
травневим сонцем, праців-
ни и КК “Київавтодор” —
врахов ючи, що дорожній
р х в місті менш інтенсив-
ний — а тивно ремонт ва-
ли доро и. Розпочали
ладання асфальт й на

проспе ті Перемо и. За-
важимо, дорожни и ма-
ють першочер ове завдан-
ня здолати ям овість на
оловних столичних ма іс-
тралях.

Як повідомили “Хрещатику” в

КК “Київавтодор”, з 1 по 7 травня

було виконано роботи із заміни ас�

фальтобетонного покриття вулиць

Притисько�Микільської та Хорива

загальною площею понад 4500 м2 та

ліквідовано ямковість вулично�

шляхової мережі міста на майже

15 000 м2.

Також нанесено дорожню розміт�

ку фарбою поздовжньої — 145 382 м.

п., поперечної — 1439 м2 та пласти�

ком поздовжньої — 3888 м. п. Заува�

жимо, загалом нанесено розмітки на

38 % вулиць відповідно до плану (на

07.05.2013).

Окрім цього, очищено від піща�

но�соляної суміші понад 150 км до�

ріг, пофарбовано колесовідбійні

стрічки (12 563 м. п.) та направляючі

пішохідні огородження (21 254 м.

п.).

Під час травневих свят автодорів�

ці уклали й два нижніх шари асфаль�

тобетонного покриття на просп. Пе�

ремоги на ділянці площею понад

12 000 м2. Дорожні служби вкрива�

ють автостраду щебенево�мастич�

ним асфальтобетоном — він і лежить

довше, і міцніший за звичайний.

Усього вкладуть три шари дорож�

нього "одягу". "Нижній прошарок

складає 8 см, середній — 6 см, а

верхній — 5 см. Така конструкція

дорожнього "одягу", як на просп.

Бажана, адже тут спостерігається

чимале навантаження на транспорт�

ну артерію, зокрема рухаються повні

вантажівки, й ця конструкція по�

винна витримати таку напругу”,—

зазначив генеральний директор КК

“Київавтодор” Петро Береговий.

Надалі шляховики продовжать

роботи з влаштування нижнього

шару асфальтобетонного покриття

по проспекту від Кільцевої дороги у

напрямку виїзду з міста. На період

виконання запланованих заходів на

зазначеній ділянці рух авто буде пе�

рекрито.

Хоча роботи ускладнюють пересу�

вання автотранспорту, Петро Бере�

говий каже — аби вчасно виконати

поставлене перед автодорівцями

завдання, потрібно активно працю�

вати, адже в будній день тут іще

більші затори.

Нагадаємо, головну магістраль

в’їзду в столицю із західного на�

прямку останній раз масштабно

оновлювали понад 30 років тому. З

того часу на трасі проводився лише

частковий ремонт. Нині ж проспект

активно реконструюють з викорис�

танням новітніх технологій.

Відпочиватимуть ремонті бригади

лише 9 травня, а далі продовжать

відновлювати столичні дороги. Зок�

рема, за даними комунальної корпо�

рації, до 13 травня планується вико�

нати підготовчі роботи для заміни

асфальтобетонного покриття вулиць

М. Грушевського та І. Мазепи на ді�

лянці від вул. Шовковичної до пло�

щі Слави включно. Відзначимо, що

під час виконання заходів тут част�

ково буде обмежено рух.

На площі майже 4000 м2 ліквіду�

ють ямковість. Для реалізації цих

робіт залучать 32 бригади (242 чол.)

та майже 180 одиниць техніки.

Також шляховики продовжать

фарбувати колесовідбійні стрічки та

пішохідні огорожі й наносити до�

рожню розмітку.

Зауважимо, на всі дні в період з 9

по 13 травня буде забезпечено ціло�

добову роботу диспетчерських

пунктів, чергових водіїв, механіза�

торів та дорожніх робітників

Напередодні Дня Перемо и олова КМДА Оле сандр Попов вр чив 15-ти захисни ам Вітчизни почесні рамоти
та іменні одинни и

"Київавтодорівці" 
до 13 травня мають
виконати підготовчі
роботи для заміни

асфальтобетонного
покриття вулиць 
М. Грушевського 

та І. Мазепи на ділянці 
від вул. Шовковичної 

до площі Слави включно

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вже завтра У раїна відзна-
чатиме 68-м річницю Пе-
ремо и Вели ій Вітчизня-
ній війні. Нині в місті три-
вають інтенсивні при от -
вання до цієї непересічної
дати. Ува ою та вдячністю
одаров ють ожно о вете-
рана, адже саме прижит-
тєвий подви ціло о по о-
ління забезпечив мирне
життя їхніх нащад ів на
рідній землі. Вчора олова
КМДА Оле сандр Попов ві-
тав захисни ів Вітчизни
Колонній залі мерії та заві-
тав до ветеранів, я і пере-
б вають на лі ванні в Ки-
ївсь ом місь ом лінічно-
м шпиталі інвалідів ВВВ,
що П щі-Водиці.

Аби вчасно ви онати поставлене завдання, дорожні сл жби а тивно працюють вихідні та свят ові дні, адже б дні
на столичних ма істралях автіво в рази більше
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Вчора голова КМДА
Олександр Попов вітав

захисників Вітчизни 
у Колонній залі мерії 
та відвідав ветеранів, 

які перебувають на
лікуванні в Київському

міському клінічному
шпиталі інвалідів ВВВ, 

що у Пущі�Водиці 
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Ділові новини

Ціни на квартири в Києві 
дещо зросли
З 29 вітня по 6 травня на пер-

винном рин нер хомості Києва
середня ціна на вартири підви-
щилася на 0,06 %, або на 1 до-
лар — до 1540 доларів за 1 в. м,
свідчать дані портал mirkvartir.ua.
Ма симальна середня ціна за-

фі сована в Печерсь ом районі,
де вона становила 2511 доларів
за 1 в. м, мінімальна — Свято-
шинсь ом районі, де 1 в. м
ошт є 1088 доларів. Середня ці-
на на одно імнатні вартири
зросла на 0,67 %, або на 10 дола-
рів — до 1498 доларів за 1 в. м;
на дво імнатні — на 0,86 %, або
на 13 доларів — до 1525 доларів
за 1 в. м; на три імнатні — на
0,78 %, або на 13 доларів — до
1670 доларів за 1 в. м.
У свою чер , на вторинном

рин нер хомості Києва середні
ціни на вартири за цей же пері-
од підвищилися на 0,44 %, або
на 8 доларів — до 1833 доларів
за 1 в. м. Ма симальн середню
цін зафі совано в Печерсь ом
районі, де вона становила 2768
доларів за 1 в. м, мінімальн — в
Деснянсь ом районі, де 1 в. м
ошт є 1355 доларів. Середня
ціна на одно імнатні вартири

підвищилася на 0,54 %, або на
10 доларів — до 1856 доларів за
1 в. м; на дво імнатні варти-
ри — на 0,55 %, або на 10 дола-
рів — до 1822 доларів за 1 в. м;
на три імнатні — на 0,50 %, або
на 9 доларів — до 1800 доларів
за 1 в. м

Київщина — третя 
за зарплатними боргами

Київсь а область посіла третє
місце за обся ом на опиченої за-
бор ованості із заробітної плати,
я а зросла вітні на 31,5 млн
рн — до 87,4 млн рн проти 55,9
млн рн березні. В той же час
м. Києві забор ованість зменши-
лася до 67,5 млн рн із 85,7 млн
рн березні. Я випливає з да-
них Держсл жби статисти и, лі-
дером із забор ованості зали-
шається Донець а область. Її об-
ся забор ованості вітні стано-
вив 253,7 млн рн, що на 0,7 млн
рн більше від даних березня (253
млн рн). Др ою є Хар івсь а об-
ласть з обся ом забор ованості
вітні в 99,3 млн рн проти 97,5
млн рн березні. Найменший
обся забор ованості Черні-
вець ій області — 0,4 млн рн
проти 0,1 млн рн березні

Підприємства міста 
збільшили витрати 
електроенергії
У Києві за 2012 рі зменшились

фа тичні питомі витрати отель-
но-пічно о палива, теплоенер ії та
збільшились фа тичні питомі ви-
трати еле троенер ії порівняно з
попереднім ро ом. За даними ГУ
статисти и м. Києві, торі під-
приємства та ор анізації знизили
питомі витрати паливно-енер е-
тичних рес рсів при виробництві
прод ції та проведенні робіт. Ра-
зом із тим підприємства, я і до-
п стили зростання питомих ви-
трат енер орес рсів, збільшили
фа тичні витрати палива та енер-
ії на 125,5 тис. т в мовном ви-
мірі ( отельно-пічно о палива —
на 11,8 тис. т . п., теплоенер ії —
на 160,7 тис. Г ал, еле троенер-
ії — на 264,6 млн. Вт/ од). Із за-
ально о обся збільшення фа -
тичних витрат отельно-пічно о
палива найбільша част а припа-
дала на підприємства із вироб-
ництва та розподілення еле тро-
енер ії, аз та води — 73,1 %, та
з переробної промисловості —
11,0 %; теплоенер ії на підприєм-
ства з операцій з нер хомо о май-
на, оренди, інжинірин та надан-
ня посл підприємцям — 46,2 %,

з переробної промисловості —
22,6 %, з діяльності транспорт та
зв’яз — 9,6 %; еле троенер ії
на підприємства з операцій із не-
р хомо о майна, оренди, інжині-
рин та надання посл підприєм-
цям — 27,8 %, з переробної про-
мисловості —17,6 %, з діяльності
транспорт та зв’яз —16,9 %. У
2012 році підприємства ви орис-
тали на виробничо-е спл атаційні
та ом нально-поб тові потреби
7486,0 тис. т паливно-енер етич-
них рес рсів, том числі отель-
но-пічно о палива — 5000,7 тис. т
. п., теплоенер ії — 6608,6 тис.
Г ал, еле троенер ії — 4149,6
млн. Вт/ од. Порівняно з 2011 р.
споживання паливно-енер етич-
них рес рсів зменшилося на
0,3 %, том числі отельно-піч-
но о палива — на 1,6 %, а тепло-
енер ії та еле троенер ії збільши-
лось відповідно на 4,8 % і 0,6 %

Де киянам можна звітувати
з електронним ключем

Відтепер люч еле тронно о під-
пис , виданий А редитованим
центром сертифі ації лючів Мініс-
терства доходів і зборів, дає змо
звіт вати в режимі онлайн не лише
до ор анів Міндоходів, а й до ор а-

нів державної статисти и У раїни
та Пенсійно о фонд У раїни, ви-
ористов ючи без оштовний
онлайн-сервіс “iFinZvit”. Про це по-
відомляє прес-сл жба ГУ Міндохо-
дів м. Києві. Більш детальн ін-
формацію про без оштовний он-
лайн-сервіс “iFinZvit” можна пере-
лян ти розділі “Про рамне за-
безпечення” офіційно о інформа-
ційно о рес рс АЦСК ІДД —
http://acskidd.gov.ua. В столиці
віддаленими п н тами реєстрації
орист вачів при подат ових ін-
спе ціях м. Києва А редитовано о
центр сертифі ації лючів, що ді-
ють в Центрах обсл ов вання
платни ів подат ів, на інець вітня
видано 46,2 тисячі без оштовних
еле тронних лючів. Власни ами
цифрових підписів стали 20,7 ти-
сячі фізичних та 8,6 тисячі юридич-
них осіб.
ГУ Міндоходів м. Києві та ож

на ад є, що зв’яз з травневими
святами Центри обсл ов вання
платни ів подат ів працюватим ть:
9-12 травня 2013 ро з 9 до 16 о-
дини чер овом режимі. 8 травня
ЦОППи працюватим ть звичайно-
м режимі. В свою чер , підрозді-
ли митно о оформлення, для я их
встановлено цілодобовий режим
роботи, всі свят ові дні працювати-

м ть звичайном режимі. Митні
пости митниць Міндоходів працю-
ють за о ремим рафі ом. Інфор-
мація оперативних чер ових
http://sts.gov.ua/data/files/343.xls

Скільки коштує в столиці
орендувати житло

Середня ціна оренди одно ім-
натних вартир Києва з 29 вітня
по 6 травня знизилася на 0,94 %,
або на 5 доларів — до 525 дола-
рів/місяць, свідчать дані портал
mirkvartir.ua. З 29 вітня по
6 травня середня ціна оренди
дво імнатних вартир знизилася
на 1,37 %, або на 10 доларів — до
719 доларів/місяць; три імнат-
них — на 0,28 %, або на 3 дола-
ри — до 1071 долара/місяць. Мі-
німальн вартість оренди зафі -
совано в Деснянсь ом районі —
413 доларів/місяць для одно ім-
натних вартир, 525 доларів/мі-
сяць — для дво імнатних і 625 до-
ларів/місяць — для три імнатних.
Ма симальн вартість оренди за-
фі совано в Печерсь ом райо-
ні — 688 доларів/місяць для од-
но імнатних вартир, 1000 дола-
рів/місяць — для дво імнатних і
1738 доларів/місяць — для три-
імнатних

Влада 
відреставрує 
Караїмську 
кенасу
У столиці 48 об’єктів культурної
спадщини потребують негайного
капремонту
Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

Цьо о ро місь а влада план є відреставр вати сади-
б , в я ій меш ав авіа онстр тор І ор Сі орсь ий, а
та ож Караїмсь енас , Колон Ма деб рзь о о права
та ін. На це потрібно щонайменше 22 млн рн. Об’є ти,
що переб вають ом нальній власності столиці, ма-
ють ремонт вати оштом місь о о бюджет , а ті, що в
приватній власності, — за рах но інвесторів. Одна
в ладати роші доро овартісн ре онстр цію бізнес-
мени не поспішають.

Як повідомив “Хрещатику” в. о. начальника Управління охорони куль�

турної спадщини Яків Діхтяр, колишній будинок родини Сікорських у Ки�

єві кінця XIX сторіччя (вул. Ярославів Вал, 15�Б), Караїмська кенаса

1898—1902 рр. (вул. Ярославів Вал, 7) та Колона Магдебурзького права

1802—1808 рр. (Набережне шосе, 6) входять до Плану ремонтно�реставра�

ційних робіт об’єктів культурної спадщини на 2013 рік.

“З метою збереження пам’яток культурної спадщини управління щоріч�

но складає переліки об’єктів, що потребують виконання першочергових ре�

монтно�реставраційних робіт і забезпечує їх проведення в разі отримання

відповідного фінансування”,— зазначив пан Діхтяр.

Як повідомили “Хрещатику” в Управлінні охорони культурної спадщи�

ни, на ці цілі потрібно щонайменше 22 млн грн.

Наразі з бюджету Києва виділено тільки 10 млн грн — на реставрацію схо�

дів пам’ятника Магдебурзького права, який стане ключовим під час відзна�

чення 1025�ї річниці Хрещення Русі в Києві. З них у цьому році 1 млн грн

спрямують на проектні роботи. В цілому вартість усіх необхідних заходів на

об’єкті становить 13,3 млн грн.

За словами пана Діхтяра, наразі у Києві капремонту потребують 48 об’єктів,

що перебувають в аварійному стані. Це, зокрема: міська садиба (1913 р.) по

вул. Мала Житомирська, 12, садиба родини художників Мурашків (сер. ХІХ —

поч. ХХ ст.) по вул. Мала Житомирська, 14, “будинок зі зміями” (1910 р.) по

вул. Велика Житомирська, 32, садиба міська Ф. Міхельсона по вул. Пушкін�

ська, 35 (1884�1885 рр.), 37�Б (1946�49 рр.), театр анатомічний (1851�1853 рр.)

по вул. Б. Хмельницького, 37, кілька прибуткових будинків тощо.

Інформація про ці об’єкти розміщена на сайті Управління охорони куль�

турної спадщини і мала б привернути увагу інвесторів до них. Та поки що

охочих “взяти під опіку” історичну спадщину немає. З початку року ніхто з

інвесторів не виявив бажання вкладати кошти у реконструкцію, повідоми�

ли в управлінні.

До речі, садиби Мурашків та Міхельсона торік повернули громаді — че�

рез те, що їхні власники нічого не робили і будинки ледве не на очах поча�

ли обсипатися.

Експерти зазначають, що вкладати кошти у пам’ятки архітектури можуть

собі дозволити тільки дуже забезпечені бізнесмени, адже реставрація таких

об’єктів обійдеться на 20—50 % дорожче, ніж будувати з нуля чи реставру�

вати звичайні будинки. Тим більше, що використання таких будівель

обмежено: від готелів — у замках чи садибах до бізнес�центрів — у колиш�

ніх казених та прибуткових будинках.

Проте столиця вже має кілька прикладів успішної реалізації проектів в іс�

торичних будинках, наприклад: готелі “Прем’єр Палас”, Radisson, бізнес�

центри “Ренесанс”, “Леонардо”. Тож будемо сподіватися, що кращий до�

свід реставрації історичної спадщини Києва спонукатиме меценатів долу�

чатися до таких проектів.

Зауважимо, історична забудова міста столиці налічує понад 12 000 буді�

вель. З них на державному обліку перебувають понад 3500 пам’яток: 51 —

занесена до Списку пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 379 —

пам’ятки національного значення, 1883 — пам’ятки місцевого значення,

1310 — щойно виявлені об’єкти культурної спадщини. Серед них пам’яток

археології — 59, пам’яток історії — 1847, пам’яток мистецтва — 354, пам’�

яток архітектури, містобудування, садово�паркового мистецтва — 2230.

Внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 849 об’єктів

культурної спадщини по м. Києву
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Теплиці на дровах
До кінця року всі розсадники столиці опалюватимуть твердим 
біопаливом
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Столичні оранжереї пере-
водять на нові види опа-
лення — замість азових в
теплицях встановлюють
отли, я і працюють на
дровах. Фахівці оворять,
що це значна е ономія для
бюджет міста, тож в по-
дальшом та схем пла-
н ють поширити і на інші
сфери ом нально о ос-
подарства.

Економія на поламаних 
гілках

Дрова — це поширене, доступне і

недороге паливо, яке люди викорис�

товують ще з первісних часів. Та з

появою вугілля та газу їх масове ви�

користання відійшло на другий

план. Однак у зв’язку з різким змен�

шенням кількості зазначених видів

палива та як наслідок — їх дорого�

визною, людство повертається до

традиційних схем опалення. Як роз�

повів “Хрещатику” заступник ди�

ректора Інституту відновлювальної

енергетики Степан Кудря, опалення

дровами — досить перспективна іні�

ціатива для використання в умовах

мегаполісу. “Практика, коли певні

господарства міста опалюються де�

ревиною, досить поширена у бага�

тьох країнах світу. Адже опалення

дровами на 30—40% дешевше, ніж,

наприклад, газом. Деякі спеціалісти

висловлюють побоювання, що ви�

користання біопалива збільшує

кількість викидів СО2, але з сучас�

ними системами очистки, я вважаю,

турбуватися не треба”,— зазначив

пан Кудря.

Світовий досвід взяли на озбро�

єння і в Києві — першими на опа�

лення за допомогою деревини вирі�

шили перевести столичні теплиці.

Як повідомили в КО “Київзелен�

буд”, раніше всі оранжереї міста от�

римували тепло з системи централі�

зованого опалення, а за специфі�

кою роботи об’єктів на це витрача�

лося чимало бюджетних коштів.

Разом з тим, щороку з вулиць міста

та зелених зон спеціалісти вивозять

велику кількість сухостоїв, дерев,

які повалені буревіями. Тож вирі�

шити ці два питання в міськадмі�

ністрації вирішили комплексно, та

почали обладнувати столичні теп�

лиці котлами, які працюють на дро�

вах. На сьогодні вже п’ять оранже�

рей — в Печерському, Дніпровсько�

му, Деснянському, Шевченківсько�

му та лісопаркове господарство

Дарницького району — обігріваю�

ться за допомогою твердого біопа�

лива.

Ціна питання

Як розповів “Хрещатику” радник

голови КМДА Олександр Мазурчак,

ефект від такого нововведення вже

помітний. Наприклад, теплиця Пе�

черського району раніше на опален�

ня своїх приміщень використовува�

ла 700 тисяч грн за сезон, після

впровадження новітньої техноло�

гії — у сім разів менше. За інформа�

цією КО “Київзеленбуд” встанов�

лення газогенераторних котлів на

всіх виробничих базах об’єднання

дозволить зекономити до 1 млн грн

у рік. Ще один безперечний плюс

такої системи, на якому неоднора�

зово наголошував голова КМДА

Олександр Попов,— це те, що вона

дасть змогу значно здешевити по�

садковий матеріал, який вирощують

для потреб міста.

Котли на підприємствах встанов�

люють виключно вітчизняного ви�

робництва. Фахівці відмічають — це

сучасні та ефективні установки, які

окупаються за 1,5�2 сезони. Працю�

ють вони за принципом піролізу —

двухступеневого спалювання дере�

вини, коли відбувається процес за�

тягування горіння. Це дає змогу за�

вантажувати дрова лише раз на де�

кілька годин і постійно підтримува�

ти потрібну температуру в примі�

щеннях теплиці.

Пелети для сектору ЖКГ

Така схема опалення настільки се�

бе виправдовує, що дивлячись на

позитивний досвід колег, подібні ус�

тановки планують встановлювати і в

інших оранжереях столиці. За сло�

вами інженера КП УЗН Подільсько�

го району Ганни Копач, в їхньому

зеленому господарстві вже готують�

ся перейти на нову систему опален�

ня, адже деревини у районі виста�

чає. “Це набагато вигідніше, ніж

опалювати теплиці централізовано.

Для рослин — ніякої різниці немає,

а от підприємству дозволяє і зеконо�

мити, і ефективно використати ве�

лику кількість сухостоїв, зламаних

буревіями дерев”,— зазначила пані

Копач.

Подібні прагнення зеленбудівців

міста підтримує і столична влада.

За словами Олександра Мазурчака,

до кінця року всі теплиці Києва бу�

дуть переведені на нову схему опа�

лення. “Така технологія застосо�

вується в багатьох галузях народно�

го господарства і може використо�

вуватися не лише для опалення

теплиць. На таку систему ми вже

перевели Дарницьке лісопаркове

господарство, є база житлово�ко�

мунального господарства в Печер�

ському районі, де використовують

альтернативне паливо. Тож місто і

в подальшому розвиватиме цей на�

прямок”,— наголосив пан Мазур�

чак.

Підійти до цього питання плану�

ють комплексно. Зокрема вже в

цьому році представлять проект

окремого підприємства з перероб�

ки деревини. На ньому сировину,

яку збирають з вулиць та зелених

зон міста і яка непридатна для про�

мислового використання, подріб�

нюватимуть та робитимуть пресо�

вані пелети. Це значно спростить і

обслуговування котлів, які працю�

ють на твердому біопаливі, адже пе�

лети до них потраплятимуть в авто�

матичному режимі. За словами

Олександра Мазурчака, таке під�

приємство може з’явитися в місті

вже наступного року.

Нагадаємо, що цього року в сто�

лиці планують висадити рекордні 15

млн квітів. Серед них — 1 млн тро�

янд у рамках акції “Кожному ки�

янину по троянді”

Раніше теплиця Печерського району 
на опалення своїх приміщень використовувала 

700 тисяч грн за сезон, після впровадження новітньої
технології – в сім разів менше 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
либо о с м є з привод тяж ої втрати для національної

льт ри і мистецтва, смерті видатно о раїнсь о о
інорежисера, народно о артиста У раїни

Мащен а Ми оли Павловича,

і висловлює щире співч ття рідним та близь им по ійно о.
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ПОНЕДІЛОК ТРАВЕНЬ13

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Адреса: в л. Б. Хмельниць о о, 5
Тел: (044) 234-42-23, www.rusdram.com.ua
8 травня (ср.) — 19.00 “Дивна місіс Севідж”, тра і-
омедія, 2 од. 45 хв.
8 травня (ср.) — 19.00 “Ян олят о, або Се с альні
неврози наших бать ів”, 1 од. 50 хв.
9 травня (чт.) — 18.00 “Пізансь а вежа”, фарс, 2
од.
9 травня (чт.) — 19.00 “Сто п’ята сторін а про о-
хання”, історія в двох частинах, 2 од. 30 хв.
9 травня (чт.) — 20.00 “Оле сандр Вертинсь ий.
Бал Господень...”, моноспе та ль, 1 од. 30 хв.
10 травня (пт.) — 19.00 “У полоні пристрасті”
(“Кам’яний володар”), драма, 1 од. 25 хв.
10 травня (пт.) — 20.00 “І ри на задньом дворі”,
драма, 1 од. 30 хв.
11 травня (сб.) — 18.00 прем’єра, “Жін и. Фра -
мент. С андал без антра т ”, драма, 2 од.
11 травня (сб.) — 19.00 № 13 (“Божевільна ніч, або
Весілля Пі дена”), омедія, 2 од. 30 хв.
11 травня (сб.) — 20.00 прем’єра, “Страждання
юно о Вертера”, драма, 1 од.
12 травня (нд.) — 18.00 “Останнє охання”, мело-
драма, 2 од. 15 хв.
12 травня (нд.) — 19.00 “Занадто одр жений та -
сист”, омедія, 2 од. 30 хв.
13 травня (пн.) — 19.00 “Занадто щасливий бать-
о”, омедія, 2 од. 30 хв.
14 травня (вт.) — 19.00 “Заповіт цнотливо о бабо-
люба”, омедія, 2 од. 30 хв.
15 травня (ср.) — 18.00 “Пізансь а вежа”, фарс, 2 од.
15 травня (ср.) — 19.00 “Вишневий сад”, омедія, 3
од. 15 хв.

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Адреса: пл. Івана Фран а, З
Тел: (044) 279-59-21, 279-71-01, www.ft.org.ua
8 травня (ср.) — 19.00 “Швей ”, за мотивами рома-
н “При оди браво о воя и Швей а” Ярослава Гаше а
9 травня (чт.) — 19.00 “Ур с-Шайтан”, бай и про
Сір а, І ор Афанасьєв
10 травня (пт.) — 19.00 “Марія” (“Коли розл чають-
ся двоє”), пам’яті вели ої раїнсь ої а триси Марії
Зань овець ої
10 травня (пт.) — 19.00 “Райсь е діло”, автопортрет
перед дзер алом за творами Івана Мал овича
11 травня (сб.) — 19.00 “Самотня леді”, І ор Афа-
насьєв
11 травня (сб.) — 19.00 “В неділю рано зілля опа-
ла...”, Оль а Кобилянсь а, інсценізація Неди Нежданої
12 травня (нд.) — 19.00 “Чай а”, Антон Чехов,
пам’яті Бо дана Ст п и
14 травня (вт.) — 19.00 “Шельмен о-денщи ”, оме-
дія, Гри орій Квіт а-Основ’янен о
14 травня (вт.) — 19.00 “Поміж небом і землею”,
оллів дсь а мрія, І ор Афанасьєв
15 травня (ср.) — 19.00 “Morituri te salutant” (“У нас
все свято”), Василь Стефани

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ
Адреса: Броварсь ий просп., 25
Тел: (044) 517-89-80, www.drama-comedy.kiev.ua
8 травня (ср.) — 19.00 “Граємо Чон іна”, за рома-
ном-ане дотом В. Войновича, 3 од.
10 травня (пт.) — 15.00 “Море... Ніч... Свіч и...”, не-

ви адана історія на Середземном морі, Йосеф Бар-
Йосеф, 1 од. 50 хв.
10 травня (пт.) — 19.00 “Повернення бл дно о бать-
а”, Ілля Ноябрьов, 2 од. 10 хв.
11 травня (сб.) — 15.00 “Ти, о о любить д ша
моя...”, еротична драма, Надія Пт ш іна, 2 од. 10 хв.
11 травня (сб.) — 19.00 “Дрібний біс”, тра і омедія,
Федір Соло б, 2 од. 35 хв.
12 травня (нд) — 15.00 прем’єра “Дві дамоч и бі
півночі”, ілюзії з м зи ою, П’єр Нотт, 1 од. 40 хв.
12 травня (нд) — 19.00 “Майн Кампф, або Ш арпет-
и в авни ”, Дьйордь Таборі, 2 од. 30 хв.
13 травня (пн.) — 19.00 “Чер а”, смішна історія,
Оле сандр Мардань, 2 од. 50 хв.
14 травня (вт.) — 19.00 “Войце . Карнавал плоті”,
спе та ль- онцерт, Геор Бюхнер, 1 од. 40 хв.
15 травня (ср.) — 19.00 “Лоліта”, Володимир Набо-
ов, 3 од. 40 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ
Адреса: Андріївсь ий звіз, 20-б
(театральна остьова), В. Василь івсь а, 103 (Палац
“У раїна”),
Тел: (044) 33-222-17, www.theatreonpodol.com
8 травня (ср.) —
19.00 Театральна
остьова, “Моє сто-
річчя”, мелодрама
10 травня (пт.) —
19.00 Театральна
остьова, “Лю сем-
б рзь ий сад”, фан-
тазія-шансон
11 травня (сб.) — 19.00 Театральна остьова,
прем’єра “Амнезія”, ліричний олаж
12 травня (нд.) — 19.00 Театральна остьова, “Я —
Марія Каллас”, драма
14 травня (вт.) — 19.00 Малий зал Палац “У ра-
їна”, “Дзер ало Сен-Жермена”, омедія, Борис А нін
15 травня (ср.) — 19.00 Малий зал Палац “У ра-
їна”, “Тра тирщиця”, омедія
15 травня (ср.) — 19.00 Театральна остьова, “Лист
Бо ”, лірична омедія

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: в л. Липсь а, 15/17,
Тел: (044)253-62-19, www.tuz.kiev.ua
8 травня (ср.) — 19.00 прем’єра, “Над прірвою...”,
фантазія тінейджера, Дж. Селінджер
10 травня (пт.) — 19.00 “Обережно — жін и!”, мело-
драматична омедія, А. К рейчи , 2 од. 30 хв.
11 травня (сб.) — 19.00 “Місяць селі”, омедія, І.
Т р енєв, 2 од. 30 хв., вистава йде російсь ою мовою
12 травня (нд.) — 18.00 “Мій бідний Марат”, діало-
и, О. Арб зов, 3 од. 30 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійсь а, 53/3
Тел: (044)287-62-57, www.operetta.com.ua
8 травня (ср.) — 19.00 “Кавова антата”, онцерт,
Й.-С. Бах
10 травня (пт.) — 19.00 “Летюча миша”, оперета, Й.
Штра с
11 травня (сб.) — 19.00 “За двома зайцями”, опере-
та, В. Ільїн, В. Л ашов
12 травня (нд.) — 19.00 “Ключ на бр івці, або При-
оди весільної ночі”, омічна оперета, Ж. Оффенбах

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
11 травня (сб.) — 12.00 “Бременсь і м зи анти”, мюзи л,
Геннадій Глад ов, Василій Ліванов, Юрій Ентін

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: в л. Липсь а, 15/17
Тел: (044) 253-62-19, www.tuz.kiev.ua
10 травня (пт.) — 12.00 “При оди Тома Сойєра”, життєпис
хлопчи а, М. Твен, 2 од., для дітей від 7-ми ро ів
11 травня (сб.) — 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
11 травня (сб.) — 12.00 “Чарівна Пеппі”, м зична вистава, А.
Лінд рен, 1 од. 40 хв., для дітей від 7-ми ро ів
12 травня (нд.) — 12.00 “Велосипед з червоними олесами”,
неймовірна при ода, Т. Власова, 1 од. 10 хв., для дітей від
5-ти ро ів
14 травня (вт.) — 12.00 “Привид зам Кентервіль”, мюзи л,
В. Бас ін, В. Вербін, за мотивами оповідання О. Уальда, 2 од.
50 хв., для дітей від 12-ти ро ів
15 травня (ср.) — 12.00 “Вождь червонош ірих”, тра і омедія
за мотивами оповідання О. Генрі, 1 од. 45 хв., для дітей від
7-ми ро ів

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійсь а, 53/3
Тел: (044)287-62-57, www.operetta.com.ua
12 травня (нд.) — 12.00 “Лампа Аладдіна”, м зична аз а, С.
Бед сен о

ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
Адреса: в л. Межи ірсь а, 2
Тел: (044)425-42-80, www.musictheatre.kiev.ua
8 травня (ср.) — 12.00 “Спляча рас ня”, балет-феєрія на 2
дії, П. Чай овсь ий, 2 од.
10 травня (пт.) — 19.00 “Кармен. TV”, балет на 2 дії на м зи-

Ж. Бізе, “Київ модерн-балет”, 1 од. 40 хв.
11 травня (сб.) — 12.00 “Попелюш а”, балет на 2 дії, С. Про-
оф’єв, 2 од.
12 травня (нд.) — 12.00 “Каз а про царя Салтана”, опера на
2 дії, М. Римсь ий-Корса ов, 2 од. 10 хв.
14 травня (вт.) — 19.00 “Карміна Б рана”, сценічна антата,
К. Орф
15 травня (ср.) — 13.00 “Стій ий олов’яний солдати ”, м -
зична аз а-феєрія, С. Баневич, 1 од. 45 хв.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: в л. Гр шевсь о о, 1-a
Тел: (044)278-58-08, www.akadempuppet.kiev.ua
11 травня (сб.) — 11.00
“Троє поросят”, Г. Усач,
С. Єфремов, 45 хв., для ді-
тей від 3-х ро ів
11 травня (сб.) — 13.00
“Пан Коць ий”, С. Бри-
жань, 40 хв., для дітей від
4-х ро ів
11 травня (сб.) — 15.00 “Дюймовоч а”, Б. Заходер за Г. Х.
Андерсеном, 50 хв., вистава російсь ою мовою, для дітей від
4-х ро ів
11 травня (сб.) — 17.00 “Золотий лючи ”, О. Толстой, 65 хв.,
для дітей від 3-х ро ів
12 травня (нд.) — 11.00 “Наш веселий олобо ”, Г. Усач, 40
хв., для дітей від 3-х ро ів
12 травня (нд.) — 13.00 “Попелюш а”, Є. Шварц, 50 хв., для
дітей від 4-х ро ів
12 травня (нд.) — 15.00 “Золоте рча”, В. Орлов, 45 хв., для
дітей від 3-х ро ів
12 травня (нд.) — 17.00 “Кіт чоботях”, Ю. Сі ало за Ш. Пер-
ро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 8�15 травня

ТТРРКК  ККииїївв
6.00, 9.25, 11.35

Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик

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
17.30, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
19.20, 23.20 Міська варта
19.25 Столиця
20.00 Т/с "Мафіоза"
21.25 Служба порятунку
23.25 Небосхил

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.15, 7.15 Господар 

в будинку
6.20, 7.20 Країна online
6.30 Т/с "Управа"
7.25 Ера бізнесу
7.30 Клуб гумору
8.15 Д/ф "З. Ніконенко. 

О, щасливчик!"
9.05 Підсумки тижня
9.40 Без цензури

10.10 Т/с "Маруся.
Випробування"

12.30, 15.00, 18.20 Новини
12.45 Віра. Надія. Любов.

Спецвипуск
13.00 Театральні сезони
13.40, 19.45 Про життя 
14.40 Вікно до Америки
15.05, 18.40, 21.20 Діловий

світ
15.20 Життя на рівних
15.35 Т/с "УГРО�2"
18.55 Агро7news
19.15 Сільрада
19.30 Останнє попередження
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.30 ПКЕ72013. Щоденник
21.40 Концерт "Трагедія і

доблесть Афгану"
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 Пiдсумки
23.20 Д/ф "В. Тихонов. Миті

довжиною в життя"
0.25 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 Х/ф "Вій"
11.40 Х/ф "Кур'єр"
13.35 Не бреши мені74
14.40 Сімейні мелодрами73
15.40 Секретні матеріали

шоу7бізнесу
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана�3" 

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Розвідниці" 
22.30 Гроші
23.45 ТСН
0.00 ТСН. Особливе
0.25 Х/ф "Next�2"
2.20 Х/ф "Кур'єр"
3.45 Х/ф "Вій"
5.00 Гроші

ІІННТТЕЕРР
5.30 Т/с "Сімейний

детектив"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Х/ф "Даша", с. 1–3

12.00 Новини
12.20 Х/ф "Даша", с. 4
13.15 Судові справи
14.35 Сімейний суд
15.35 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Жіночий 

лікар�2"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Людмила"
22.25 Т/с "Собача робота"
0.25 Т/с "Одну тебе

люблю" 
4.00 Подробиці

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.10 Кращий кухар на селі72
7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід" 

10.00 Х/ф "Княжна 
з хрущовки" 

13.45 Т/с "Слід" 
15.30 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 "Глухар" 
21.45 Х/ф "Особливо

небезпечний" 
23.50 Х/ф "Шпигунські

ігри" 
2.00 Т/с "Правила життя" 
3.30 Події
3.50 Т/с "Правила життя" 
5.15 Т/с "Дорожній

патруль�7" 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
4.40, 5.50 Teen Time
4.45 Т/с "Айкарлі" 
5.55 Т/с "Світлофор" 
6.40, 7.10, 7.40, 8.45

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

у Вегасі" 
11.00 Т/с "Вороніни" 
13.40, 14.45 Kids' Time
13.45 М/с "Качині історії" 
15.00 Т/с "Друзі" 
16.00 Т/с "Кадетство" 
17.00 Т/с "Щасливі разом" 
18.00 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
19.55 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор72
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 Зона ночі

ІІССTTVV
5.20 Служба розшуку дітей
5.30 Свiтанок
6.30 Ділові факти
6.40 Т/с "Таксі"
7.05 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.45 Стоп710
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.10 Х/ф "Сорокоп'ятка"
12.00 Т/с "Вулиці

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

розбитих ліхтарів"
13.10 Х/ф "Врятувати або

знищити"
16.50 Т/с "Топтуни"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Чужий район"
21.50 Т/с "Прокурорська

перевірка"

23.00 Свобода слова
0.55 Надзвичайні новини
1.55 Про7ziкаве.ua
3.25 Свобода слова

ТТООННІІСС
6.00 Майстер подорожей
6.30 Cвіт за тиждень
7.00 Ранковий  еспресо
8.30 Cвіт за тиждень
9.00 О. Дем'яненко. Зношене

серце
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Життя з бабуїнами
12.45 Дивовижні розповіді

про тварин
14.00 Мешканці дому

Віндзорів
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Сто питань про тварин
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 Клінтони. Сімейні

таємниці
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 М. Пуговкін. Житіє

моє...
22.40 Тварини, як ми
23.40 Сто питань про тварин
0.40 Амурні мелодії
1.25 Х/ф "Філософія

будуара Маркіза
де Сада" 

2.50 Майстер подорожей
3.15 Х/ф "Оповідь про

землю Сибірську" 
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 Бізнес7час

7.20 Автопілот7новини
7.40, 8.40 Трансмісія7новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
9.15, 13.10, 14.10 5

елемент
10.15 Велика політика
11.15 Підсумки тижня
12.15 Новостеметр
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.15 Драйв7новини
17.25 У кабінетах

18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час7тайм
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 кримінального

розшуку
6.30 Х/ф "Година Зеро"
8.05 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.55 Т/с "Доктор Тирса"
14.30 Т/с "Даішники"
18.30 Лохотрон
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів�
10"

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

22.30 Т/с "C.S.I. Нью�
Йорк" 

23.30 Свiдок
0.00 Х/ф "Засуджений" 
2.10 Свiдок
2.40 Х/ф "Вогнем і

мечем" 
4.35 Свiдок
5.05 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ
6.00 Чужі помилки. Проклята

Попелюшка
6.45 Усе буде добре!
8.30 Неймовірна правда про

зірок
10.05 Зіркове життя. Зірки й

армія
11.00 Один за всіх
12.55 Зваженi та щасливi72
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Т/с "Маша Пирогова

– народний юрист"
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні73
0.00 Битва екстрасенсів
1.00 Т/с "Доктор Хаус"
1.50 Х/ф "Шлях в

"Сатурн"
3.10 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!
18.55 Хай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Анна Герман"
23.40 Нічні новини
23.55 Хай говорять
1.15 Поки ще не пізно
2.00 Новини
2.05 Давай одружимося!
3.05 Т/с "Торговий центр"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА
5.00 Ранок Росії
9.05 Шукачі

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

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

продовжується
15.00 Т/с "Таємниці

інституту
шляхетних дівчат"

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

року
17.40 Т/с "Сімейний

детектив"
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Прямий ефір
20.20 Т/с "Людмила"
22.05 Т/с "Хуторянин"
23.05 Л. Зикіна. Діаманти

самоти
0.00 Т/с "Смерть 

Вазір�Мухтара"
0.55 Дівчатка
1.35 Вісті+
1.55 Х/ф "Обрив", с. 1
3.15 Вісті.ru
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ
5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

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

згадку
10.05 Х/ф "Справа честі"
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.35 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
16.40 Т/с "Захист 

Красіна�3"
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Лісник"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Самотній вовк"
0.30 Т/с "Повернути на

дослідування"
2.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.35 Говоримо і показуємо
4.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Лєнтяєво
7.30 М/с "Даша7слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтіком
8.25 М/с "Даша7слідопит" 
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
15.05 Т/с "Студенти" 
16.10 Т/с "Вісімдесяті" 
17.10 Досвідос
18.10 Т/с "Всі жінки –

відьми" 
19.10 Богиня шопінгу
19.45 Т/с "Вісімдесяті" 
20.45 Віталька
22.25 У ТЕТа в Інтернеті
23.00 Дурнєв + 1
23.35 "Мосгорсмех"
0.00 Т/с "Притулок" 
1.00 Твою маму!
1.25 Досвідос
2.15 Теорія зради
3.05 До світанку

КК11
7.00 М/ф

10.30 Х/ф "Нові
Робінзони"

12.20 Пороблено в Українi
13.45 Таємний кухар
14.45 Звана вечеря
15.45 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Таємний кухар
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
22.00 М/ф "Шрек72"
23.45 Х/ф "Американська

незаймана"
1.10 Х/ф "Пам`ятай

мене"
2.50 Нічне життя

22++22
6.00 М/ф
7.20 М/с "Бен 10.

Інопланетна надсила" 
8.00 Божевільне відео 

по7українськи
9.00 Новини 2+2
9.25 Ударна сила

10.05 Х/ф "Тварина" 
12.15 Х/ф "Професіонал" 
14.45 Х/ф "Воїни�

примари. Атака 
на Острів диявола" 

16.45 Х/ф "Атака на
Острів диявола�2.
Гора Смерті" 

18.45 Т/с "Десантура" 
21.00 Новини 2+2
21.25 Т/с "Секретні

матеріали" 
0.25 Х/ф "Щури" 
2.15 Дорожні війни
2.35 Х/ф "Дорога на Січ" 
3.55 Х/ф "Іван і кобила" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС
6.00, 12.50, 1.55 М/ф
7.00, 16.30, 21.30 М/с "Оггі

й кукарачі"
7.30 М/с "Бджілка Майя в

3D"
8.00, 10.30 М/с "Дружба –

це чудо"
8.30 М/с "Клуб Міккі7Мауса"
8.55 М/с "Нові пригоди 

Вінні7Пуха"
9.20 М/с "Спецагент Осо"
9.45 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
10.10 Арт атак
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/з "Джессі"
17.00 М/с "Маленькі

торнадо"
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 й Стіч"
20.30 М/с "Чіп і Дейл

поспішають 
на допомогу"

22.30 Знімала мама
23.30 Х/ф "Лялька�Руслан

і його друг Санька"
0.35 Х/ф "Без сина 

не приходь"

8 – 14 травня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА 3

СВІТ ЗАБУТТЯ САМСАРА

ЖАРТИ В СТОРОНУ РИФ 2

АНШЛАГ, КЛАСІК
МІСЦЕ ПІД СОСНАМИ СНІГОВА ТЮРМА

ТойХтоПройшовКрізьВогонь

КОХАННЯ, СЕКС ТА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ

ЛЮДВИГ БАВАРСЬКИЙ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ХОРОШИЙ ЛІКАР (IN ENGLISH)

ПАПАША ВЕЛИКА ВЕЧІРКА

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

До ва и иян, ерівни ів підприємств та житлово-
е спл атаційних ор анізацій!

З метою під отов и до опалювально о сезон 2013/2014 р.
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" проводитиме щорічні ідравлічні

випроб вання теплових мереж.

Випроб вання відб ватим ться:

13-27 травня 2013 ро в частині Голосіївсь о о, Печерсь о о,
Дарниць о о районів (центральна частина міста, житлові масиви Терем и-1,
Терем и-2, Деміїв а (част ово), Саперна Слобід а, Позня и, Осо ор и).

У зв'яз з цим постачання арячої води б де припинено з 12.00 12 травня.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься в межах:
- залізничної олії, в лиць Саперно-Слобідсь ої, Голосіївсь ої, Героїв Оборони,

Потєхіна, Заболотно о, Лятошинсь о о, Л цен а (Крейсера "Аврора"),
Я бовсь о о, Ломоносова, Василь івсь ої, Стельмаха, К станайсь ої,
К станайсь о о пров л , проспе т На и, Голосіївсь о о проспе т ,
Червонозоряно о проспе т (част ово), в лиць Кірово радсь ої,
Фрометівсь ої, Ямсь ої, Федорова, Димитрова, Антоновича, Фіз льт ри,
Вели ої Василь івсь ої;

- в лиць Рев ць о о, Вишня івсь ої, Кр шельниць ої, Гмирі, Чавдар, Ахматової,
Дра оманова, Пчіл и, проспе т Бажана, Дніпровсь ої набережної, проспе т
Гри орен а;

- в лиць Вели ої Василь івсь ої, Димитрова, Анрі Барбюса, Лабораторно о
пров л , в лиць Літньої, Щорса, Предславинсь ої, Л м мби, Ковпа а, К дрі,
Чесь ої, Менделєєва, Філатова, б львар Др жби народів.

13-27 травня 2013 ро в частині Солом'янсь о о район (житловий
масив Чо олів а). У зв'яз з цим постачання арячої води б де припинено з
16.00 12 травня.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься в межах:
- Чо олівсь о о б львар , в лиць Ушинсь о о, Антонова, Климен а,

Златопільсь ої, Гаріна, Радчен а, Медової, Волинсь ої, Фастівсь-
ої,Червонозоряно о проспе т ;

- в лиць Гетьмана, Польової, Галана, Ніжинсь ої, Борща івсь ої,
Машиноб дівної, Виборзь ої, А адемі а Ян еля, Дашавсь ої, Польової,
Залізничної, Політехнічної, проспе т Перемо и та пров л
Машиноб дівно о.

13 травня – 3 червня 2013 ро в частині Шевчен івсь о о,
Подільсь о о, Святошинсь о о районів (житловий масив Нив и).

У зв'яз з цим постачання арячої води б де припинено з 16.00 12 травня.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах в лиць
А адемі а Т полєва, Стецен а, Маршала Греч а, Котовсь о о, Тираспольсь ої
Саратовсь ої, Салютної, Ба мана, Чер ась ої, Толб хіна, Калинової,
Усс рійсь ої, Цюр пинсь ої, Баб ш іна, Щерба ова, пров л Ба мана,
проспе т Перемо и.

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до
температ ри не вищою ніж 40°С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає
нормативам. Це дозволить виявити і лі від вати ма симально можлив іль ість
пош оджень, запобі ши та им чином їхній появі під час опалювально о сезон .

Через виявлені пош одження аряче водопостачання може
затрим ватися на час, необхідний для їхньо о с нення, про що
КИЇВЕНЕРГО додат ово повідомить ЖЕО.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або
поряд з я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів для
збереження матеріальних цінностей на випадо пош одження теплових мереж.
На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може
трапитися пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та
ви идів води на поверхню.

Шановні ияни! Б дьте важні та обережні!

У разі вини нення провалин та появи на поверхні води не
наближайтеся самі та не доп с айте до та их місць дітей. Повідомляйте
про виявлені випад и фахівців КИЇВЕНЕРГО за телефонами онта т-
центр 15-88 або 202-15-88 (з мобільно о та стаціонарних телефонів).

На ад ємо, що під час щорічних ідравлічних випроб вань тепломереж
КИЇВЕНЕРГО не нарахов є плат за споживання теплової енер ії житловим
ор анізаціям для отримання арячої води. Кори вання розрах н ів з
меш анцями здійснюють ЖЕО.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вань тепломереж можна
отримати за телефонами онта т-центр 15-88 (для дзвін ів із стаціонарно о
телефон ) або 202-15-88 (для дзвін ів із мобільно о або стаціонарно о
телефонів), а та ож на офіційном сайті Компанії www.kyivenergo.ua.

Перепрош ємо за тимчасові незр чності!
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, вартира за адресою:
в л. Вільямса, б д. 9, в. 13, видане з ідно розпорядження від 16 березня 2001 ро
№ 25373 Державною адміністрацією Мос овсь о о район на ім'я Костючен о Зінаїди
Іванівни та Костючен а Дмитра Ми олайовича (в рівних долях), вважати недійсним.
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Спортивні новини

Київ спортивний. Фінішував відкритий турнір 
з міні�футболу серед аматорських команд 
школярів

На міні�полі НСК “Олімпійський” відбулася урочиста церемонія закрит�

тя відкритого турніру з міні�футболу серед аматорських команд школярів

“Великий м’яч” на Кубок голови Шевченківської РДА Сергія Зіміна. Цьо�

го року змагання проводилися за олімпійською системою у двох вікових ка�

тегоріях: збірні команди школярів 5�6�х та 7�8�х класів. Заявки на участь

подали 49 команд із 25�ти загальноосвітніх навчальних закладів Шевчен�

ківського району. Результати фінальних матчів турніру: матч за 3�тє місце

серед збірних команд 7�8�х класів: СЗШ № 138 — СЗШ № 139 — 1:7; фінал

серед збірних команд 7�8�х класів: СЗШ № 175 — СЗШ № 27 — 3:5; матч за

3�тє місце серед збірних команд 5�6�х класів: СЗШ № 82 — СЗШ № 41 —

2:3; фінал серед збірних команд 5�6�х класів: СЗШ № 163 — СЗШ № 24 —

1:6. Під час церемонії закриття команди�учасниці та переможці турніру бу�

ли нагороджені кубками, медалями, дипломами, комплектами спортивної

форми й футбольними м’ячами

Футбол. Гравці “Динамо” Роман Безус 
та Денис Гармаш пропустять кінець сезону

Після матчу чемпіонату України між командами “Металіст” — “Дина�

мо” відразу два гравці “біло�синіх” поповнили лазарет команди. У поне�

ділок був прооперований Роман Безус, який травмувався в своєму юві�

лейному 100�му матчі в Прем’єр�лізі. У півзахисника “Динамо” пошко�

джено гомілковостопний суглоб, тож у цьому сезоні Безус команді вже не

допоможе. Також біль в ділянці грудної клітки відчув Денис Гармаш.

Комп’ютерна томографія в 3D�форматі виявила у футболіста перелом

дев’ятого ребра. Найближчі два тижні Денису приписано спокій, після

чого футболіст почне займатися за індивідуальною програмою

Гандбол. У столиці відбувся чемпіонат України
серед ветеранів

У Києві завершився IV чемпіонат України серед жінок�ветеранів, ін�

формує офіційний сайт ФГУ. Цьогорічна національна першість зібрала

три колективи — з Херсона, Полтави та Києва. За підсумками змістов�

них та безкомпромісних ігор команди розташувались у такій послідов�

ності: 1�ше місце — Херсон; 2�ге місце — Київ; 3�тє місце — Полтава.

Призери змагань у відповідності до підсумкових місць були нагороджен�

ні медалями та дипломами. Окрім командних відзнак, організатори чет�

вертого чемпіонату України назвали найкращих гравців, які отримали

іменні кубки. Кращим воротарем було визнано Оксану Площанську�Не�

рубенко (Київ); кращим гравцем першої лінії — Ларису Духнову (Київ);

кращим бомбардиром — Олену Карпову (Київ); кращим гравцем — Ла�

рису Ковальову (Херсон), якій вручили приз від Асоціації ветеранів та

аматорів гандболу. Приз глядацьких симпатій отримала Галина Фоміна

(Київ); за вагомий внесок в розвиток гандболу в Україні — Ірина Пере�

пелиця (Полтава) — їй вручили приз від Асоціації ветеранів та аматорів

гандболу

Температура +18°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура +24°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 45%

Температура +17°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 70 %

Прогноз погоди на 8 травня 2013 року

ОВНИ, б ти щасливим — це мати роші, задовольняти власні
апетити, з одж вати “хоч ” й “треба”, де, на жаль, точиться війна.
Пра тицизм нині — ваш найліпший др , роз ош вати можна лише
в сім’ї. Наведіть лад фінансовом осподарстві, зробіть ревізію
витрат, це допоможе дбайливо ставитися до матеріальних бла ,
цін вати зароблене, прибор авши спо с транжирства.
ТЕЛЬЦІ р хаються фатальним оридором: “ ро лівор ч, ро

правор ч — розстріл!” Облиште е сперимент вати, ачати свої
права в пориві самоствердження, бо це наш одить сім’ї. Спрямо-
в йте пот жний енер опотенціал, влад , чарівливість на бла о
сім’ї, б дьте само ритичними, аде ватно реа йте на ч жі під аз-
и, за важення, а оловне — бережіть священні шлюбні (ділові)
зи, нехай партнер верховодить, а ви авторитетно ро йте слід
слід позад , тримаючи сит ацію під онтролем.
БЛИЗНЯТА, армічна см а триває, ни айте велелюдних

місць, в тиші самотності ви б дете на зв’яз з Всевишнім і змо-
жете чіт о визначитися, я діяти далі. Аналіз йте, робіть правильні
виснов и, бо тіль и свідомлення помил ової поведін и впродовж
мин лих ро ів та тодішньо о неправильно о вибор зробить вас
д ховно зрілими.
РАКИ, на сердечном фронті сонячно, вас щиро охають, із

вдячністю сприймайте той дар Небес і відповідайте взаємністю.
“Перезавантаження” в любовній сфері є невідворотним для вашо-
о ж бла а! Нас іль и нинішня ар’єра є хлібним місцем, з’яс єть-
ся саме зараз. Я що ви не задоволені стат ами, спрям йте свій
олосальний енер опотенціал в р сло зба ачення, завзято тр діть-
ся та заробляйте роші.
ЛЕВИ, ваші вчин и подібні до наст п важ ої артилерії, настав

час для ріплення завойованих ар’єрних р бежів, де відб вають-
ся немин чі події. Аби заре оменд вати себе я фахівець з най ра-
що о бо , апелювати до ерівництва слід лише в пра тичном
онте сті. Демонстр йте ділов ріш чість та ціл овит омпетент-
ність, зар чившись підтрим ою др зів.
ДІВИ, тиждень промайне під а орди армічних сит ацій, сми-

ренно розплач йтеся за доп щені раніше помил и, розв’яз йте
давні проблеми. Одночасно піартеся, демонстр йте таланти, твор-
чі та ділові дося нення, що дасть енер опідзаряд і впевненість
власних силах. В робочом оле тиві сталися невідворотні події,
я і мають вплин ти на майб тнє.
ТЕРЕЗИ, “перезавантаження”, що відб лося в фінансовій сфері,

є приписом долі. Рах йте власні роші й не зазіхайте на ч же, ні-
ом не заздріть, це від л аво о. Тоді аманці, серця, рес рси
оточення стан ть дост пними, оловне — “роз ошелювати” з ви о-
дою, рамотно хазяйн вати с місними та інвесторсь ими фінанса-
ми, не жаліти ч ттєво о тепла бла овірним.
СКОРПІОНИ, с оріше за все, доведеться змінити оней на пе-

реправі — це на аз долі. Аби триматися на ар’єрном ребені,
слід сформ вати баз для співпраці й армонійно вписатися в
ієрархію ділової оманди, де партнери з пра тичною жил ою до-
свідчені й наба ато сильніші та впливовіші за вас.
СТРІЛЬЦІ, стос н и з роботодавцями, оле ами виходять на

чільне місце, де доведеться дбати про армонійний мі ро лімат в
оле тиві та продемонстр вати на власном при ладі, я треба
прод тивно працювати в ролі фахівця широ о о профілю. З лю-
бов’ю працюйте — і он ренти з ин ть, я роса на сонці.
КОЗОРОГИ, захопливі любовні при оди (де відб лася різ а змі-

на сма ів) вам потрібні, я повітря! Том я що шлюбні обранці не
прив’яж ть вас до сімейно о іл а, зм сивши зайнятись вихован-
ням дітей, с млінно ви он вати подр жній обов’язо , аби не пере-
втілитися на вірт озних рабів охання, доведеться ш ати вітра в
полі.
ВОДОЛІЇ, я що хочете жити в зла оді з нав олишнім світом,

створити міцний (чи ріпити розхитаний) подр жній союз, спря-
м йте оловні з силля на поліпшення сімейно о доброб т , саме
під родинним дахом наслідо невідворотних подій вам визначено
оптимально самореаліз ватися в ролі дбайливо о осподаря, люб-
лячо о чолові а (др жини), т рботливо о реставратора стос н ів
“бать и — діти”. В любовній сфері все ч дово, я що знайшли др -
а і оханця в одній ролі — ви щасливчи ! Любіться, пестіть одне
одно о, ця пристрасть вас омолодить, додасть тоніз ючо о баль-
зам серцям.
РИБИ, ви б дете неперевершені в ролі пра тично о посередни-

а, оординатора, я ий є всюдис щим, знає — де, оли і з им ма-
ти справи, дати омпетентн онс льтацію, нала одити різноманіт-
ні ви ідні зв’яз и чи с ористатися давніми стос н ами з впливови-
ми особами, зар читися проте цією сильних світ цьо о. А олов-
не — б дь-я ий збі обставин, отриман інформацію зможете по-
ставити на онвеєр прод тивності

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 2 — 1 8  Т Р А В Н Я

ранок день вечір

"Будівельник" впевнено 
пробився у фінал
Столичний клуб чотири рази поспіль переграв львівську "Політехніку"

Четвертий матч між “Політехнікою” та “Бу�

дівельником” не обіцяв інтриги. Це стало зро�

зуміло після оголошення складу львівської

команди, адже в заявці не знайшлося місця для

лідера цього колективу Владана Вукосавлевича.

Звісно, рішення тренерського штабу можна бу�

ло зрозуміти, адже центровий “політехів” про�

вально зіграв у попередньому матчі. Однак у

цьому сезоні Вукосавлевич неодноразово дово�

див, що він — один із найкращих у львівському

колективі.

Сам матч просто неперевершено розпочали

київські баскетболісти. Підопічні Айнарса Ба�

гатскіса стартували надпотужно — ривком 12:3,

чим змусили керманича “Політехніки” Желько

Лукаїча взяти ранній тайм�аут. Спілкування з

наставником нічим не допомогло “левам”, і не�

забаром перевага гостей зросла до 16:3. Лише

коли до кінця першої чверті залишалося 2 хви�

лини, господарям вдалося перетнути позначку

в 3 набраних бали. Точний кидок вселив надію

у гру львівських баскетболістів, і вони пішли

уперед. До кінця чверті їм майже вдалося віді�

гратися — відставання скоротилося до трьох

пунктів. Однак останнє слово залишилося за

киянами — Деніел Кіккерт дальнім влучанням

встановив рахунок 19:13 на користь “будівель�

ників”.

Починаючи другу чверть з різницею лише в 6

пунктів, гравці “Політехніки” дуже скоро отри�

мали і другий нокдаун у матчі. Серія дальніх влу�

чань з боку киян збільшила перевагу до 15�ти

пунктів, зафіксувавши рахунок 15:30. У такій

складній ситуації — та ще й у відсутності Владана

Вукосавлевича — роль головної сили під кільця�

ми спробував взяти на себе Олег Салтовець. На�

самперед завдяки українському ветеранові ближ�

че до середини десятихвилинки “Політехніці”

вдалося скоротити відрив до 8�ми очок, а коли до

великої перерви залишалося трохи менше трьох

хвилин, брати таймаут настала черга вже Айнарса

Багатскіса. Однак коротка перерва кардинально

не вплинула на рахунок — і на відпочинок коман�

ди пішли з результатом 31:37.

Практично всю третю десятихвилинку на пар�

кеті точилася рівна боротьба. Тому рахунок 14:14

за підсумками цієї чверті був цілком закономір�

ним.

Останній відрізок часу став справжнім триле�

ром. Господарям вдалося скоротити відставання

до 4�х очок. І вони ще з більшим бажанням кину�

лися в атаку. Однак помітний поспіх “левів” зі�

грав з ними злий жарт. Кияни щоразу ловили су�

противників на контратаках. За кілька хвилин до

завершення матчу вони здобули досить комфорт�

ну перевагу у 15 очок. Єдине, на що вистачило

“політехів”, — це на один влучний кидок. У під�

сумку “Будівельник” переміг з рахунком 69:56 і

вийшов у фінал Суперліги, де на нього чекатиме

маріупольський “Азовмаш”.

Після матчу наставник “Будівельника” Айнарс

Багатскіс зазначив, що їм дістався гідний супер�

ник: “Львів’яни — дуже організована команда.

Навіть за відсутності основних гравців вони мо�

жуть дати справжній бій супернику. Сьогодні за

рахунок дисципліни, певного азарту, а також ба�

жання перемогти вони виглядали досить прис�

тойно. Однак перемогли ми — і, звичайно, я задо�

волений цим. Хочу побажати “політехам” удачі в

іграх за третє місце”
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8—9 травня — Дні пам’яті і
примирення, присвячені
пам’яті жертв Др ої світової
війни
Всесвітній день Червоно о

Хреста і Червоно о Півмісяця
1847 — ан лійсь ий винахід-

ни Роберт Томсон запатент вав
мов амер для оліс
1876 — народився Ми ола

Б рден о, відомий хір р , один із
творців нейрохір р ії
1886 — до тор Джон Пембер-

тон з Атланти вперше продав свій
лі вальний елі сир. Цей засіб, що
продавався через апте , орист -
вався та им попитом, що через
три ро и йо о се ретн форм л
б ло продано за 2300 доларів —
сьо одні йо о продають во всьом
світ під назвою Coca-Cola
1951 — свій перший вірш

оп блі вав поет Іван Драч
1962 — Лондоні припинили
рс вати останні тролейб си
1965 — Брестсь а фортеця,

Вол о рад, Севастополь, Одеса,
Ленін рад і Київ отримали звання
"місто- ерой"
1967 — Києві рочисто від-
рили мон мент міст - ерою Ки-
єв
1984 — олімпійсь ий омітет

СРСР відмовився направляти
спортсменів на XXIII Олімпіад в
Лос-Анджелесі, це б ла відповідь
за бой от амери анцями Мос-
овсь ої олімпіади-1980
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Фото 4

Столичний "Б дівельни " не з стрів опор з бо львівсь ої "Політехні и", перемі ши чотирьох з стрічах

Цей день в історії 8 травня
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У С перлізі з бас етбол відб лися
останні півфінальні матчі. Переможець
ре лярно о чемпіонат иївсь ий
“Б дівельни ” серії до чотирьох пе-
ремо не залишив жодно о шанс
львівсь ій “Політехніці”, перемі ши в
сіх з стрічах. Останній виїзний по-
єдино “ ладіатори” провели досить
певнено й завдали пораз и опоне-
нтам із рах н ом 69:56. Та им чином,
підопічні Айнарса Ба атс іса здоб ли
п тів и фінал, де з стрін ться з ма-
рі польсь им “Азовмашем”.
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