
У столиці тривають 
"Дні діагностики раку шкіри"
Фахівці наголошують, що в державних та комунальних клініках 
обстежитися на меланому можна будь�коли

Київ презентував інвест�проекти
бізнесменам з тридцяти країн
У столиці України стартував Міжнародний форум інвестицій та інновацій

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ продовж є нарощ вати іль ість ін-
вестиційно-привабливих прое тів. На сьо-
одні портфель місь их ініціатив с лада-
ють більш ніж 3 тисячі пропозицій на с -
м понад 15 млрд доларів. Сюди нале-
жать я прое ти- і анти (метро на Тро-
єщин та інноваційний пар Bionic
Hill),та і значно менші за масштабом.
Найбільш ці аві пропозиції місто презен-
т вало й на Міжнародном фор мі інвес-
тицій та інновацій, я ий чора розпочав-
ся в столиці У раїни.

Київ постійно перебуває в процесі пошуку нових ін�

весторів та готовий до співпраці з бізнесменами задля

вдосконалення усіх сфер життєдіяльності міста. Про

це під час виступу на форумі зазначив заступник голо�

ви КМДА Руслан Крамаренко. “Київ — не лише одне

з найстаріших та найкрасивіших міст Європи. Це та�

кож потужний банківський та інвестиційний центр

України, що створює 20 % ВВП держави. Ми відкриті

та зацікавлені в співпраці з бізнесом, і сьогодні пре�

зентуємо портфель інвестиційно�привабливих пропо�

зицій на суму понад 15 млрд доларів”,— зазначив пан

Крамаренко.

Посадовець підкреслив, що місто постійно оновлює

пакет пропозицій для бізнесу, на зміну вже реалізованим

проектам приходять нові цікаві пропозиції. Так, за кош�

ти інвесторів в центрі столиці України вже був забезпече�

ний безкоштовний доступ до всесвітньої павутини через

мережу Wi�fi. На завершальній стадії перебуває і створен�

ня системи якісного мобільного зв’язку в підземці.

Серед масштабних проектів, які вже традиційно

місто представляє на розсуд потенційних інвесто�

рів — інноваційний парк Bionic Hill та будівництво

третьої гілки метро в напрямку житлового масиву

Троєщина. Як повідомив “Хрещатику” Руслан Крама�

ренко, наразі перемовини з урядом щодо початку фі�

нансування проекту знаходяться на завершальній ста�

дії. Тож уже до Дня міста метрополітенівці розпочнуть

роботи з прокладання майбутньої лінії на правому бе�

резі до станції “Тараса Шевченка”. Зазначимо, що на

початок робіт Києву необхідно виділити з держбюд�

жету 400 млн грн. У столичній скарбниці цьогоріч пе�

редбачено 15 млн грн на проектні роботи. Загалом

спорудження метро на Троєщину коштуватиме від 13

до 16 млрд грн.

До слова, зацікавленість у будівництві третьої гілки

висловили російські інвестори приватного підпри�

ємства “Вебкапітал” та “Внєшекономбанк Росії”. Од�

нак для підписання угоди з містом необхідні гарантії з

боку держави. За словами пана Крамаренка, столична

влада ще не визначилась із остаточним партнером

щодо цього проекту, і поки не підписаний інвестицій�

ний договір, продовжує шукати інші пропозиції, аби

забезпечити найкращі умови фінансування будівниц�

тва важливого транспортного об’єкта.

Загалом Міжнародний форум інвестицій та іннова�

цій, який триватиме в Києві до 17 травня, зібрав пред�

ставників бізнесу з�понад 30�ти країн світу. За слова�

ми президента Європейської економічної палати тор�

гівлі, комерції та промисловості в Україні Станіслава

Григорського, захід стане вагомим внеском у розви�

ток України та сприятиме поліпшенню інвестиційно�

го клімату нашої держави. “На форумі створений

майданчик для налагодження зв’язків між україн�

ським та європейським бізнесом з метою підвищення

інвестиційної привабливості нашої країни. Ми впев�

нені: під час заходу вдасться об’єднати зусилля бізне�

су та влади на шляху покращення іміджу країни на

міжнародній арені”,— запевнив пан Григорський.

Як розповів “Хрещатику” радник голови КМДА

Олександр Мазурчак, форум цікавий також тим, що

має не лише економічну, а й культурну складову. Так,

на гостей заходу чекає чимало цікавих подій, серед

яких — презентація унікальної колекції скіфського зо�

лота та “Київський бал”. “Іноземці матимуть змогу по�

бачити Київ не лише як економічну, а й як культурну

столицю нашої країни”,— наголосив пан Мазурчак

Міжнародний фор м інвестицій та інновацій, я ий триватиме в Києві до 17 травня, зібрав представни ів бізнес з-понад 30-ти раїн світ

У Києві з'явиться новий житловий
район 
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У столиці тривають дорожні
роботи 

В місті вже лі відовано ям овість на площі понад
160 тисяч вадратних метрів
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Пластикова "чарівна паличка" 
Столична влада до інця травня завершить перший
етап прое т "Карт а иянина"
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Новини
У столичних дитсадках 
замінять вікна
Старі ві на в столичних дош ільних навчальних за-
ладах замінять на с часні, я і дозволять поліпшити
температ рний режим та зменшити споживання
енер орес рсів. Відповідне розпорядження підпи-
сав очільни КМДА Оле сандр Попов.
Та , з ідно з розпорядженням КМДА, встановити

нові ві на мають 93-х садоч ах міста. Зо рема мо-
ва йде про ДНЗ №№ 41, 131, 640, 641, 659 та 725
Голосіївсь ом районі та №№ 126, 138, 189, 290,
800 та 809 Дарниць ом районі.
Та ож встановлюватим ть с часні ві на дитсад-
ах №№ 9, 12, 27, 50, 102, 175, 176, 202, 300, 301,
421, 491, 508, 509, 514, 519, 528, 534, 555, 569, 597,
721, 757, 767, 769, 770 Деснянсь о о район .
Замінять ві на і в дош ільних за ладах №№ 166,

184, 274, 282, 311, 319, 337, 381, 404, 409, 444, 474,
505, 525, 566, 568, 576, 583, 591, 700, 702, 801
Дніпровсь ом районі.
В Оболонсь ом районі ві на замінять садоч ах

№№ 234, 280, 291, 436, 527, 589, 673.
У Печерсь ом районі нові ві на встановлять

ДНЗ №№ 325, 424 та 653, а в Подільсь ом —
N№ 307 та 563.
У Святошинсь ом районі замінять ві на дитсад-
ах №№ 85, 516, 587, 615, 682, 693, 789, 814, 819.
У Солом’янсь ом — в садоч ах №№ 191, 225,

255, 360, 374, 476, 623, 624, 648, 650, 687 та 714

До Дня Європи в центральній 
частині міста перекриють рух
транспорту
Столична ДАІ інформ є, що зв’яз з традиційним

свят ванням Дня Європи на вихідні дні, 18-19 трав-
ня, б де пере рито р х транспорт на Хрещати від
Бессарабсь ої до Європейсь ої площі. Звертаємо
ва , що р х пере риють з 21-ї одини
17 травня до 7-ї одини ран 19 травня. Державто-
інспе ція радить иянам та остям столиці обмежити
свої поїзд и транспортними засобами до центральної
частини міста. А я що та а потреба все ж вини ла, то
пар вати транспорт лише в тих місцях, де це не про-
тирічить правилам і не б де заважати іншим часни-
ам дорожньо о р х . Для зр чності ДАІ пропон є
часни ам заходів, я і б д ть задіяні свят ванні
Дня Європи та приб д ть автоб сами, с ористатися
пар вальними майданчи ами, я і розташовані біля
наст пних станцій метро: майданчи біля станції мет-
ро “Червоний Х тір”; станція метро “Лісова” ( двох
напрям ах); станція метро “Житомирсь а”; станції
метро “Іподром” та “А адеммістеч о”

У “Парку Київська Русь” русичі
проведуть бій з ординцями
17-19 травня в “Пар Київсь а Р сь” пройде

Міжнародний фестиваль “Київсь а Р сь XIII-XIV
ст.”, присвячений 1025-річчю Хрещення Р сі та
1150-річчю створення слов’янсь ої азб и. Понад
300 часни ів л бів історичної ре онстр ції з
У раїни, Росії, Білор сі відтворять реальні серед-
ньовічні битви, льт р , поб т, ремесла тієї істо-
ричної доби. У про рамі — масові битви (“між соб-
ні війни”, “боротьба р сичів проти орди”), яс раві
театралізовані дійства, т рнір витязів, вист пи ін-
но-трю ово о театр , а та ож середньовічна м зи-
а від ансамблю “Rokash” (Білор сь). Крім то о,
ості змож ть відвідати табір ре онстр торів і взя-
ти часть майстер- ласах з древніх ремесел та в
середньовічних бо атирсь их забавах. Увечері на
відвід вачів че ають театралізована омпозиція
про втор нення ординців на Р сь, нічна масова
битва воїнів, яс раве во няне шо та свят овий фе-
єрвер . “Пар Київсь а Р сь” розташований с.
Копачів Об хівсь о о район Київсь ої області. Діс-
татись можна маршр тними автоб сами від ст. м.
“Вид бичі” або власним транспортом. Вартість
вхідно о вит а — 100 рн, для пенсіонерів — 50
рн, діти дош ільно о та ш ільно о ві відвід ють
Пар без оштовно

Щороку, за різними підрахунками, від

меланоми у світі помирають приблизно

50 тисяч людей. Цифра ця збільшується,

незважаючи на те, що технології в ліку�

ванні постійно вдосконалюються. У Де�

партаменті охорони здоров’я КМДА за�

значають, що рак шкіри та меланома —

злоякісні новоутворення, які посідають

перші місця серед онкологічних захво�

рювань киян.

В Україні через несвоєчасну діагности�

ку смертність хворих на меланому в де�

кілька разів вища, ніж у європейських

країнах. Тому “Дні діагностики раку шкі�

ри” покликані привернути увагу людей

до новоутворень на шкірі, звернутися до

фахівців для своєчасної діагностики та

ефективного подальшого лікування.

Долучитися до акції, окрім одинадця�

ти державних, вирішили і більше десяти

приватних клінік. Зокрема клініка Інсти�

туту дерматології і косметології доктора

Богомолець, де за попереднім записом

можуть обстежитися усі охочі. Крім того,

у клініці вирішили навчати перукарів та

косметологів звертати увагу на новоутво�

рення на шкірі їхніх клієнтів.

“Головна мета “Дня меланоми” — не

лише огляди людей, які ми проводимо

щодня, скільки масове інформування і

навчання населення, нагадування про

небезпеку сонячного опромінення перед

початком сезону відпусток”,— зауважила

заслужений лікар України, професор,

координатор програми “Євромеланома”

в Україні Ольга Богомолець.

Для українців навіть розробили своє�

рідний алгоритм самодіагностики ознак

переродження родимок у меланому, так

зване правило АКОРД, де кожна літера

“відповідає” за характерну ознаку ро�

димки: А — асиметрія; К — край родим�

ки має нерівності чи зазубринки; О —

зміна кольору чи його нерівномірність;

Р — розмір збільшення родимки вшир

або висоту; Д — динаміка, поява кірочок,

кровоточивість та втрата волосся. Лікарі

попереджають, що якщо ви виявили у се�

бе хоча б одну із цих ознак, необхідно

терміново звернутися до фахівців.

“Меланома і рак шкіри дуже підступні,

якщо їх не діагностувати своєчасно, тому

міська влада приділяє максимум зусиль

для інформування киян щодо необхідно�

сті профілактики,— розповіла “Хреща�

тику” перший заступник директора Де�

партаменту охорони здоров’я Валентина

Залеська.— Водночас хочу наголосити,

що після закінчення “Днів діагностики”

фахівці наших державних та комуналь�

них клінік шість днів у тиждень готові

обстежувати киян”
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

З 13 до 19 травня Києві четвертий рі поспіль триває за аль-
нонаціональна а ція в рам ах “Днів діа ности и ра ш іри”.
Лі арі 11 ом нальних та з десято приватних ліні без ош-
товно о лядатим ть пацієнтів. Меди и на олош ють, що на
ранніх стадіях нед можна подолати в 90 відсот ах випад ів,
а от на пізніх стадіях вона майже невилі овна.
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Новини

Керівництво столиці привітало Злату Огнєвіч 
з виходом до фіналу “Євробачення”
Голова КМДА Оле сандр Попов вітає Злат О нєвіч з виходом до фі-

нал пісенно о он рс “Євробачення”. “Вист п нашої талановитої
харизматичної співач и під орив європейсь о о лядача — Злата О -
нєвіч вийшла до фінал “Євробачення”. Я щиро вітаю Злат з цим ро-
ом до перемо и в он рсі. Вірю, що своїм неймовірним олосом і ч -
довою піснею Злата ідно представить наш раїн в фіналі й привезе
“Євробачення-2014” до У раїни. А я, в свою чер , запевняю, що Київ
отовий прийняти престижний пісенний он рс та провести йо о на
висо ом ор анізаційном та льт рном рівні, адже столиця вже має
досвід проведення подібних заходів”,— зазначив Оле сандр Попов.
Та ож олова КМДА побажав раїнсь ій он рсантці спіх на фі-
нальном вист пі та впевненої перемо и. “Київ і вся У раїна вболіва-
ють за Злат . Хоч , щоб вона відч ла наш підтрим , й це додало їй
сна и та впевненості”,— додав Оле сандр Попов

Поблизу арки Дружби народів встановлять 
колесо огляду
До Дня Незалежності в Києві запрацює олесо о ляд . Про це “Хре-

щати ” повідомив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. “Про-
е том передбачено, що олесо б де висотою 65 метрів. Розмістять йо-
о на дніпровсь их схилах, поблиз ар и Др жби народів, тож ияни та
ості міста матим ть змо з найвищої точ и атра ціон помил ватися
панорамою всьо о Києва”,— зазначив пан Крамарен о. Остаточно о
переможця он рс на зведення олеса о ляд визначать сьо одні на
засіданні інвестиційної омісії КМДА. За прое тною до ментацією, по-
лян ти на місто з висоти пташино о польот можна б де за 50 рн

Забудовника змусять повернути землю 
біля Караваєвих Дач
Про рат ра Солом’янсь о о район заявила позов до Господарсь о-
о с д та вима ає поверн ти місцевій ромаді землю вартістю понад
800 тис. рн біля Караваєвих Дач. Я повідомили “Хрещати ” в прес-
сл жбі Солом’янсь ої про рат ри, 2007 році земельн ділян по в л.
Польовій, 87-89 рішенням Київради б ло передано в оренд ВАТ “АК
“Київре онстр ція” для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
адміністративно-с ладсь их приміщень виробничо о призначення з під-
земно-наземним пар ін ом. Одна , я встановлено про рорсь ою пе-
ревір ою, б дь-я е б дівництво на зазначеній території й досі не ве-
деться, а до овір оренди землі, я ий за інчився ще 2012 році, підпри-
ємством не поновлювався. У позові про рат ра вима ає зобов’язати
ВАТ “АК “Київре онстр ція” поверн ти до ом нальної власності зе-
мельн ділян по в л. Польовій, 87-89, привівши її належний стан

Цифра дня

1 809 000 000 
гривень відшкодовано з початку цього року столичним платникам
ПДВ, зокрема 280 мільйонів гривень — у автоматичному режимі 

За інформацією прес&служби Головного управління Міндоходів
у м. Києві 
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У Голосієві святкуватимуть “День Теремків”
18 травня в Голосієві за сприяння Бла одійно о фонд І оря Лисова

“Рідне місто моє” та Голосіївсь ої РДА відб деться “День Терем ів”. За
традицією, свято розпочнеться з вели о о продовольчо о та ниж ово о
ярмар на в л. Конєва. О 10.00 на базі ДЮСШ№ 15 по в л. Я бовсь о-
о, 7-б старт ватиме ф тбольний т рнір. З 11.00 в Єлизаветинсь ом
пар триватиме вели а розважальна про рама для дітей. На юних відвід-
вачів че ають веселі аніматори, вистав а робіт вихованців Київсь ої ди-
тячої х дожньої ш оли № 9, он рс малюн ів, спортивні зма ання, і ри
та, звісно, подар н и. О 12.00 на оловній сцені Єлизаветинсь о о пар
розпочнеться дитячий онцерт зраз ових х дожніх оле тивів Б дин ди-
тячої та юнаць ої творчості Голосіївсь о о район і ращих оле тивів на-
вчальних за ладів район . Понад 500 юних талантів Голосієва продемон-
стр ють остям свята свою майстерність. О 18.00 на оловній сцені Єли-
заветинсь о о пар відб деться вели ий зір овий онцерт. На остей че-
ають вист пи рт O. Torvald, рт Without Limits, танцювальної ст дії
StuDance, Андрія Іщен а, во ально о ансамблю “Гетьман”, а та ож неза-
б тні вист пи зіро 80-х: російсь о о рт “Фристайл” з Вадимом Коза-
чен ом та німець о о рт Arabesque (“Арабес и”)

В Музеї історії міста Києва проведуть 
антикварні торги
25 травня о 14.00 в М зеї історії міста Києва відб д ться тор и ан-

ти варних предметів та артефа тів історії, льт ри й мистецтва А -
ціонно о дом “Епоха”. Від риття переда ціонної вистав и заплано-
вано напередодні свят вання Міжнародно о дня м зеїв (17 травня) на
19.00. За важимо, що лоти, я і б д ть виставлені на тор и, мають ве-
личезн історичн та льт рн цінність. Традиційно відвід вачам
представлять артини відомих х дожни ів ХІХ—ХХ століть: Х. Платоно-
ва, В. Галімсь о о, І. Селезньова, Г. Калми ова, Є. Вржеща, В. Непий-
пива, З. Зацепіної, Г. Зорі, Ф. Захарова та інших. Та ож ияни та ос-
ті міста змож ть ознайомитися з роботами с льпторів, творчість я их
пов’язана з Києвом: І. Кавалерідзе та Я. Ражби. Перлиною а ціон
має стати оле ція і он, чільне місце в я ій посідає і она по ровителя
міста Києва — Архістрати а Михаїла. Крім то о, серед лотів — вели а
іль ість б іністичних видань про Київ, фото рафії та равюри з иїв-
сь ими раєвидами тощо. Вистав а а ціонних робіт триватиме з 17
до 24 травня цьо о ро . На адаємо рафі роботи М зею: понеді-
ло з 10.00 до 16.00, від вівтор а до неділі — з 10.00 до 20.00.
Адреса: в л. Бо дана Хмельниць о о, 7 (ст. м. “Театральна”)

У столиці вперше в Україні відбудуться 
спортивні змагання на електромобілях
18 травня в рам ах свят вання Дня Європи в центрі столиці відб -

д ться перші в У раїні та на теренах СНД спортивні зма ання на еле -
тромобілях. Та ий захід отримав право на життя завдя и інноваційно-
м підход Київсь о о місь о о автомото л б та а тивістам л б
еле тромобілістів “Еле тро-автосам”. У зма анні візьм ть часть еле -
тромобілі з сієї У раїни: серійні еле тромобілі BIO AUTO, переоблад-
нані моделі вітчизняно о та імпортно о виробництва, а ще — повністю
саморобні еле тромобілі. Крім то о, ожен охочий зможе ознайомити-
ся я із особливостями еле тромобілів, та і о лян ти робочий стенд,
що демонстр ватиме принципи роботи еле тротранспорт , та взяти
часть від ритих ле ціях із еле тромобілеб д вання. Для малень их
майб тніх водіїв л б пропон є веселі автомобільні розмальов и.
Додат ова інформація за тел. (044) 463-95-46 або e-mail: electroav-

tosam@gmail.com

У Києві вшанували матерів
З нагоди Дня матері та Міжнародного дня сім’ї в місті відбулися
урочисті заходи
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

На травневом алендарі
чимало червоних дат, од-
на найбільш близь ими
для ожно о серця вже
давно стали День матері
та Міжнародний день сім’ї,
я і цьо о ро в У раїні
відзначають 11 та 15 трав-
ня. З на оди цих свят для
столичних мам влашт вали
рочистий захід.

Зворушливо ніжна музика та сло�

ва вдячності й любові вчора лунали

в Колонній залі столичної мерії. З

нагоди Дня матері та Дня сім’ї в уро�

чистій атмосфері тут привітали бага�

тодітних мам, тих, які виховують ді�

тей�інвалідів, взяли дітей під опіку

чи на виховання. Загалом у Києві

проживає майже 7 тис. багатодітних

сімей, 3,5 тис. непрацюючих, які до�

глядають за дітьми�інвалідами, по�

над 20 тис. одиноких матерів.

Як розповіла “Хрещатику” за�

ступник начальника Управління у

справах жінок, інвалідів, ветеранів

війни та праці Ірина Рудешко, саме

в такій невимушеній обстановці

місто вшановує жінку�матір.

Серед тих, хто присвятив своє

життя дітям, і Світлана Малахов�

ська. Разом із чоловіком вони вихо�

вують семеро власних дітей — чоти�

рьох дівчаток і трьох хлопчиків.

Старшій доньці вже 23 роки, най�

менша готується стати школяркою.

Пані Світлана розповіла “Хрещати�

ку”, що діти для неї — це весь світ.

“Я навіть не уявляю життя без них,

адже у нас хороша, дружна родина.

Ми любимо одне одного й активно

спілкуємося. Хоча дітки вже великі,

та все ж про сім’ю не забувають”,—

каже багатодітна мама. Пані Мала�

ховська приємно відзначає, що вони

обов’язково її вітають у мамин день і

завжди приходять зі словами вдяч�

ності та подарунками.

Діти Світлани вже майже дорослі

та самостійні, а мама свій батьків�

ський досвід, енергію та любов да�

рує нині іншим малюкам — разом із

подругою вони відкрили дитячий

садок “Ти особливий”. Адже жінка

впевнена, що її материнської любові

й тепла вистачить на всіх.

Під час святкування на урочистій

ноті нагородили також лауреатів лі�

тературного конкурсу “Лист до ма�

ми”. На десятьох переможців чека�

ли грошові винагороди: за перше

місце — 1500 грн, друге — 1000 грн і

третє — 750 грн.

Всі учасники заходу отримали со�

лодкі подарунки й спеціально виго�

товлену до свята чашку�сувенір із

написом “День матері”.

Додамо, що міська влада робить

усе можливе для того, аби всі катего�

рії киян змогли реалізуватися та ком�

фортно почувалися в рідному місті.

Разом із тим, ключовими завдан�

нями столичної влади є всебічна до�

помога одиноким матерям, дітям�

сиротам, малозабезпеченим сім’ям

із дітьми, подолання домашнього

насильства, підвищення престижу

сім’ї та формування відповідального

батьківства.

Нагадаємо, вперше у нашій країні

День матері відзначили в 1929 році,

однак офіційності цей день набув

лише через 70 років, коли в 1999�му

указом Президента була встановле�

на офіційна дата його святкування.

Окрім України, в другу неділю трав�

ня День матері відзначають ще у 23

країнах світу, серед яких США,

Австралія, Індія, Мексика.

Історія свята матері бере початок

у далекому 1908 році в Америці, ко�

ли молода жінка Анна Джервіс за�

пропонувала на законодавчому рівні

ввести День матері

У столиці тривають дорожні
роботи
В місті вже ліквідовано ямковіcть на площі понад 160 тисяч 
квадратних метрів
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столичні автодорівці ціло-
добово працюють, аби від-
новити місь і ма істралі
після аномальної зими.
Заданий від почат темп
шляхови и не збавляють,
натомість а тивно лі відо-
в ють ям овість та дають
нове життя оловним сто-
личним ма істралям. Нині
роботи тривають на просп.
Перемо и, в лицях М. Гр -
шевсь о о та І. Мазепи,
мостах Патона і Венеціан-
сь ом .

Як розповів “Хрещатику” голов�

ний інженер КК “Київавтодор” Ва�

силь Мельниченко, в місті вже лікві�

довано ямковість на площі понад 160

тис. м2. Зокрема ями залатали на

міських та загальнорайонних магіс�

тралях, нині ж роботи розпочали на

вулицях місцевого значення. Тож

днями цілком “перевдягнуться” ву�

лиці М. Грушевського та І. Мазепи.

“Якщо сприятиме погода, то сього�

дні до обіду ми плануємо завершити

влаштування асфальтобетонного по�

криття на вулицях М. Грушевського

та І. Мазепи, на ділянці від вул. Шов�

ковичної до площі Слави”,— повідо�

мив “Хрещатику” пан Мельниченко.

Вкладатимуть покриття одразу на

всю ширину проїжджої частини, аби

уникнути поздовжніх та поперечних

спайок. Для зручності виконання

робіт дорогу впродовж дня перекри�

ватимуть, але поетапно — спершу

працюватимуть від Шовковичної до

Московської, а звідти перейдуть на

відрізок до площі Слави. Загалом

тут буде вкладено понад 2,5 тис.

тонн асфальтобетону, вже замінено

бордюри та короби зливоприймачів.

Зауважимо, раніше ці центральні ву�

лиці ремонтувалися окремими ді�

лянками, а такого масштабного

оновлення вже давно не було.

На реконструкції нині й просп.

Перемоги — від межі міста до просп.

Палладіна вже укладено два нижніх

шари асфальтобетонного покриття

(понад 15 тис. м2). Виконання робіт

триває, зокрема на ділянці від Вели�

кої кільцевої дороги до виїзду з Ки�

єва у напрямку  Житомира. Дорож�

ники фрезерують старе та готуються

укладати нове асфальтобетонне по�

криття.

Під час реконструкції шляхової

артерії здійснять і капітальний ре�

монт усіх підземних переходів через

проспект Перемоги — їх обладнають

сучасною гідроізоляцією, відремон�

тують сходи й парапети, встанов�

лять спеціальні з’їзди для людей з

особливими потребами. Рекон�

струкція дев’яти переходів, розта�

шованих від вул. Чорнобильської до

станції метро “Нивки”, завершить�

ся до початку липня.

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 із викорис�

танням новітніх технологій.

Окрім цього, головний інженер

КК “Київавтодор” зазначив, що на�

разі в роботі знаходяться тротуари

мосту Патона. Тут відремонтують за�

лізобетонні плити та замінять дефор�

маційні шви. Через це з 08.00 18 трав�

ня до 20.00 19 травня буде перекрито

першу та другу смугу руху транспорту

в напрямку Лівого берега.

Активізують діяльність шляхови�

ки й на Венеціанському мосту —

водну переправу капітально відре�

монтують. Василь Мельниченко по�

яснив “Хрещатику”, що на цьому

об’єкті працюватимуть ще близько

двох місяців, адже підняття рівня

води в Гідропарку сповільнило тем�

пи робіт. Нині ж автодорівці готую�

ться до монтування нових дорожніх

плит для перекриття мосту.

Паралельно в місті й надалі трива�

тиме ліквідація вибоїн на дорогах

Під час реконструкції шляхової артерії здійснять 
і капітальний ремонт усіх підземних переходів 

через проспект Перемоги — їх обладнають сучасною
гідроізоляцією, відремонтують сходи й парапети

У Києві проживає майже
7 тис. багатодітних сімей, 

3,5 тис. непрацюючих, 
які доглядають 

за дітьми%інвалідами,
понад 20 тис. одиноких

матерів  

Під час ре онстр ції проспе т Перемо и дорожни и фрезер ють старе та от ються ладати нове асфальтобетонне по риття

З на оди Дня матері та Дня сім’ї в Колонній залі мерії привітали ба атодітних мам, я і вихов ють дітей-інвалідів або взяли
дітей під опі чи на виховання
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Тенденції

Ділові новини
Третина юридичних осіб 
реєструється в Києві
Від почат нинішньо о ро в

У раїні зареєстровано майже 17
тис. (16 827) юридичних осіб,
близь о третини з них — Києві,
майже 5 тис. (4883). Про це пові-
домили "Хрещати " в Державній
реєстраційній сл жбі У раїни.
Др е місце посідає Дніпропет-
ровсь а область, де від почат
ро б ло зареєстровано майже
1,2 тис. (1127) нових юридичних
осіб. Найменша іль ість юросіб,
внесених до Єдино о державно о
реєстр юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців Черні-
вець ій області — це 186 с б’є -
тів осподарювання (юридичних
осіб)

У столицю України 
інвестують 119 країн світу

У січні-березні 2013 ро в е о-
номі Києва іноземними інвесто-
рами в ладено 874,3 млн дол.
США прямих інвестицій (а ціо-
нерно о апітал ). Я повідомляє
ГУ статисти и м. Києві, станом
на 01.04.2013 ро з почат ін-
вест вання в е ономі міста на-
дійшло прямих іноземних інвес-
тицій (а ціонерно о апітал ) об-
ся ом 27217,2 млн дол. США,

зо рема: з раїн ЄС — 20694,7
млн дол. США (76,0 % від за аль-
но о обся прямих інвестицій в
е ономі міста); з раїн СНД —
3274,4 млн дол. США (12,0 %); з
інших раїн — 3248,1 млн дол.
США (12,0 %). Прямі інвестиції в
розрах н на 1 особ населення
становили 9761,1 дол. США.
Станом на 01.04.2013 ро в

е ономі столиці здійснювали
інвестиції 119 раїн світ . Най-
більшими державами-інвестора-
ми є Кіпр (7923,8 млн дол. США,
або 29,1 %), Нідерланди (3030,5
млн дол. США, або 11,1 %), РФ
(2956,6 млн дол. США, або 10,9 %),
Австрія (2816,6 млн дол. США,
або 10,3 %), Швеція (1414,6 млн
дол. США, або 5,2 %).
За видами е ономічної діяльно-

сті найва оміш част (49,1 %)
сіх прямих інвестицій, я і на-
дійшли в е ономі міста, спря-
мовано в розвито підприємств
та ор анізацій, що здійснюють фі-
нансов та страхов діяльність.
Значний обся прямих інвестицій
в ладено та ож в оптов та роз-
дрібн тор івлю; ремонт авто-
транспортних засобів (13,5 %);
професійн , на ов та технічн
діяльність (9,9 %); операції з не-
р хомим майном (7,9 %); інфор-
мацію та теле ом ні ації (6,8 %);

промисловість (4,0 %); б дівниц-
тво (3,4 %).
Станом на 01.04.2013 р. забор-
ованість підприємств прямо о
інвест вання міста за редитами
та пози ами, тор овими редита-
ми та іншими зобов’язаннями пе-
ред прямими іноземними інвес-
торами (бор ові інстр менти)
становила 3817,8 млн дол. США,
зо рема за редитами та пози а-
ми— 3144,9 млн дол. США (82,4 %
від за ально о обся бор ових
зобов'язань), за тор овими ре-
дитами — 658,7 млн дол. США
(17,2 %), за іншими зобов’язан-
нями перед прямими іноземними
інвесторами — 14,2 млн дол.
США (0, %)

Підприємства міста 
збільшили витрати 
на охорону природи
Впродовж 2012 ро на охорон

нав олишньо о природно о сере-
довища підприємствами, ор ані-
заціями та становами Києва ви-
трачено 1320,2 млн рн, що на
44,1 % більше, ніж 2011-м . Про
це інформ є ГУ статисти и
м. Києві. Із за альної іль ості ви-
трат на охорон нав олишньо о
природно о середовища 961,2 млн
рн (на 49,1 % більше проти 2011

ро ) становлять поточні витрати,
359 млн рн (на 32,1 % більше від
2011- о) — апітальні інвестиції

Оренда будинків стає 
все популярнішою

Почато літньо о сезон в У ра-
їні ознамен вався підвищеним
попитом на оренд б дин ів, по-
відомили "Хрещати " аналіти и
Slando. Майже 60 % пропозицій
оренди в У раїні надходить всьо-
о з трьох ре іонів. На Крим та
Одесь область припадає по 15 %
всіх о олошень, а на Київ і об-
ласть — 30 %. Т т же розташова-
ні й найдорожчі пропозиції. Та , в
Конча-Заспі ши арний б дино
площею 940 м2, розміщений на
ділянці в 53 сот и, пропон ють
оренд вати за 285 тис. рн на мі-
сяць. І подібних пропозицій чима-
ло. Тіль и в Київсь ій області зда-
ють понад 50 б дин ів, орендна
плата за я і перевищ є 100 тис.
рн на місяць. Приблизно та а ж
сама іль ість б дин ів цьом
ре іоні, я і можна оренд вати де-
шевше 1000 ривень на місяць.
Але найпоп лярніший цінни в
Києві та області — до 5000 рн.
Та их пропозицій дещо менше
третини. Кожен четвертий б ди-
но пропон ють за 10—20 тис.

рн, а ожен п'ятий — за 20—50
тис. рн на місяць. Що стос ється
У раїни в цілом , то більше поло-
вини б дин ів здається в оренд
менше ніж за 3000 рн. При цьо-
м третина — за площею до
100 м2. Об'є ти від 100 м2 до 200 м2

пропон ють в 27 % о олошень, а
від 200 м2 до 350 м2 — 25 %. Б -
дівлі площею понад 350 м2 с ла-
дають 15 % від за ально о числа
пропозицій. А в ожном десято-
м з цих б дин ів є басейн. Нара-
зі в базі сайт Slando збері аєть-
ся понад 4,4 млн приватних о о-
лошень від раїнсь их інтернет-
орист вачів. З них понад 30 тис.
пропозицій припадає на розділ
"Оренда б дин ів"

Столичні платники ПДВ 
звітують через Інтернет

У вітні 55 тисяч иївсь их плат-
ни ів подат на додан вартість
подали до столичних подат ових
інспе цій Міндоходів де ларації з
ПДВ, з я их в еле тронном ви-
ляді прозвіт вали 53,1 тисячі
підприємств та 1,9 тисячі фізич-
них осіб. Про це повідомили
"Хрещати " в ГУ Міндоходів
м. Києві. Подато на додан вар-
тість посідає перше місце за поп -
лярністю ви ористання еле трон-

но о способ подання подат ових
де ларацій. Значн част звітно-
сті з подат на приб то підпри-
ємств платни и та ож подають че-
рез Інтернет. Та , за підс м ами
2012 ро , з-поміж близь о 92-х
тисяч платни ів зазначено о по-
дат понад 66 % прозвіт вали в
еле тронном ви ляді.
Дещо менше за допомо ою Ін-

тернет подають свою звітність
платни и єдино о подат —
юридичні особи. Напри лад, то-
рі серед поданих до подат ових
ор анів майже 16-ти тисяч де ла-
рацій в еле тронном ви ляді
прозвіт вали 52 % платни ів.
Не достатньо висо ий по азни

ви ористання еле тронно о по-
дання подат ових звітів демон-
стр ють платни и єдино о подат-

— фізичні особи. Лише 22 %
платни ів подали звіти в еле -
тронном ви ляді, а це майже 19
тисяч де ларацій за 2012 рі .
На адаємо, щоб надсилати по-

дат ов звітність через Інтернет,
необхідно отримати в Центрах
обсл ов вання платни ів подат-
ів люч цифрово о підпис . Всю
необхідн інформацію щодо отри-
мання еле тронних лючів розмі-
щено на с б-сайті ГУ Міндоходів
м. Києві в банері "А редитований
центр сертифі ації лючів"

Пластикова 
"чарівна паличка"
Столична влада до кінця травня
завершить перший етап проекту
"Картка киянина"
Вікторія ГАЛУШКО
"Хрещатик"

У Києві заверш ється пілотний етап прое т "Карт а и-
янина", я ий розпочався в березні 2012 ро . До інця
травня пласти ов арт отримають останні 3 тисячі із
зареєстрованих 58-ми тисяч охочих. Вона дає право
без оштовно о проїзд в метрополітені та отрим вати
25—30-відсот ові зниж и на придбання 86-ти лі арсь их
засобів в мережі ом нальних апте "Фармація". Неза-
баром влада роз лядатиме питання про видач арт и
більш широ ій ате орії піль ови ів та малозабезпече-
них меш анців столиці.

Найближчим часом Київська міська держадміністрація розгляне та оці�

нить проміжні результати реалізації важливої соціальної програми, яка має

на меті спростити життя, в першу чергу, незахищеним категоріям мешкан�

ців столиці. На першій стадії програми "Картку киянина" змогли отримати

такі категорії громадян як пенсіонери, інваліди, непрацюючі особи, які до�

глядають дітей�інвалідів, особи, які не мають права на пенсію, соціальні

працівники, один із батьків багатодітної сім’ї, який виховує трьох і більше

неповнолітніх дітей. "Впровадження пілотного етапу проекту "Картка ки�

янина" завершилося, я вважаю, вдало... Протягом найближчих двох тижнів

банківська установа видасть нам решту карток, ми їх спрямуємо до органів

соціального захисту, і пілотний проект буде остаточно завершено",— пові�

домила заступник директора Департаменту соціальної політики — началь�

ник управління пільг і державної соціальної допомоги КМДА Ірина Старук.

Вся інформація про перелік пільг власника пластика зберігається на сер�

вері, тож у разі втрати картки її слід заблокувати так само, як будь яку пла�

тіжну або кредитну. В цьому випадку ніхто інший скористатися нею не змо�

же. Якщо відповідальними працівниками буде виявлено, що пластиком ко�

ристується стороння людина, її також буде заблоковано. Для відновлення ж

картки знадобиться кілька тижнів, і цей строк буде поступово скорочувати�

ся.

Наступний етап програми — розширення категорій мешканців, які мають

право на отримання картки. "З’явилося рішення Київської міської ради,

тож найближчим часом масштаб проекту збільшиться, це справа тижнів, ми

відкриємо реєстрацію вже для широкої групи громадян. Усі, хто отримує до�

помогу від КМДА, отримають "Картку киянина" у найближчому періоді",—

заявив Дмитро Турчак, радник голови КМДА з реалізації стратегії розвитку

м. Києва до 2025 року. Наразі право на пільги та допомогу від міста мають

майже 425 тис. осіб. Робоча група КМДА незабаром розгляне питання щодо

черговості видачі карток. В першу чергу її планується видавати тим малоза�

безпеченим громадянам, які вкрай потребують знижок, зокрема на при�

дбання ліків.

Крім того, планується розширити можливості картки — нею можна буде

сплачувати за комунальні послуги, хоча столична влада інформує, що но�

вовведення запровадять через певний проміжок часу. Поступово буде також

розширюватися перелік медпрепаратів, на які розповсюджується знижка.

Київміськадміністрація також домовляється з низкою торговельних ме�

реж на отримання в них знижок. У найближчі тижні, за словами пана Тур�

чака, буде оголошено перелік супермаркетів, які візьмуть участь у соцпроек�

ті
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Хрещатик 16 травня 2013 року

У Києві з'явиться новий
житловий район
Містобудівна рада розгляне проект забудови земель 
агрокомбінату "Пуща�Водиця"

За інформацією профільного

Департаменту, містобудівну доку�

ментацію щодо нового житлового

району планується розглянути після

отримання висновків відповідних

інстанцій.

Як пояснив "Хрещатику" перший

заступник директора Департаменту

містобудування та архітектури Андрій

Куделін, розвитком Генплану столиці

на території агрокомбінату "Пуща�

Водиця" передбачений значний обсяг

житлового будівництва. "Враховуючи

опрацювання Генерального плану,

Київ отримує черговий містобудівний

документ, на підставі якого будуть ви�

даватися містобудівні умови і обме�

ження для окремих об'єктів будівниц�

тва на цій території. Передбачена сис�

тема громадського міського транс�

порту та продовження Печерсько�Си�

рецької лінії метро з будівництвом

трьох додаткових станцій і депо, що

дозволить максимально наблизити

жителів периферійної частини міста

до центру",— зазначив він.

Також, за словами пана Куделіна,

цей проект має стати одним з найго�

ловніших майданчиків масового жит�

лового будівництва (крім Теремків).

"У нас інших майданчиків немає, і в

рамках Генерального плану з будів�

ництвом більшої кількості житла і по�

шуку майданчиків на правому березі,

це повністю вкладається в загальну

концепцію розміщення житла на

правому і збільшення робочих місць

на лівому березі для того, щоб уник�

нути дисбалансу між правим і лівим

берегом",— відзначив посадовець.

Нагадаємо, що громадські

слухання щодо цього проекту

проводились з 13 квітня до 13 травня

2013 року. ДПТ розробляється від�

повідно до Рішення Київської місь�

кої ради від 25.12.2012 року

№ 714/899.

Після затвердження, ДПТ є ос�

новним документом, який регла�

ментує розміщення об’єктів місто�

будування, відведення земельних

ділянок, будівництво та благоустрій

територій, прокладання інженерних

мереж тощо. Як вказують в КМДА,

основна мета проекту — створення

передумов для формування в проце�

сі забудови району комфортного се�

редовища проживання мешканців з

урахуванням реалізації стратегічної

ініціативи "Центр поряд з домом"

Стратегії розвитку м. Києва до 2025

року.

Розробка ДПТ пов’язана, як це

передбачено Законом України "Про

регулювання містобудівної діяльно�

сті", з деталізацією проектних рі�

шень Генерального плану розвитку

міста Києва. Вона спрямована на за�

безпечення комплексної забудови та

інженерного обладнання території

району, на створення соціально га�

рантованого рівня забезпечення

мешканців району повним комплек�

сом установ та підприємств обслуго�

вування, місцями постійного збері�

гання автомобілів, нормативним

рівнем озеленення тощо.

Зокрема для досягнення соціаль�

но�гарантованого рівня забезпече�

ності установами та підприємствами

обслуговування відповідно до нор�

мативних розрахунків, проектом пе�

редбачено розміщення в межах те�

риторії, охопленої проектуванням,

дитячих дошкільних закладів на

2310 місць, дитячих дошкільних за�

кладів об’єднаних з початковою

школою на 2730 місць, загальноос�

вітніх шкіл на 4860 місць, полікліні�

ки, кабінетів сімейного лікаря, ака�

демії танцю та інших закладів ху�

дожнього виховання дітей, спортив�

них споруд та майданчиків, а також

торгово�розважального центру за�

гальноміського значення, що нада�

ватиме мешканцям району широкий

спектр різноманітних послуг тощо.

Одночасно проектом передбачає�

ться можливість, в разі потреби, ак�

тивного використання перших по�

верхів будинків, розташованих

вздовж магістральних вулиць, для

розміщення широкого спектру за�

кладів громадського обслуговування.

В планувальній структурі району

планується використати принцип

вільної забудови з системою переті�

каючих внутрішньо�квартальних

просторів із затишними дворами і

високим рівнем благоустрою та озе�

ленення.

Основні зовнішні транспортні

зв’язки району з іншими районами

міста здійснюватимуться магістра�

лями загальноміського значення —

проспект Правди (в широтному на�

прямку) та вулиця Маршала Гречка

(в меридіональному напрямку).

В перспективі, відповідно до Гене�

рального плану, під територією райо�

ну передбачається прокласти подов�

ження Сирецько�Печерської лінії

метрополітену, що з’єднає його з

центром міста. В межах їх пішохідної

доступності перебуватиме практич�

но вся житлова забудова району
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В перспективі, відповідно до Генплану, під територією
району передбачається прокласти три станції

Сирецько(Печерської лінії метрополітену, що з’єднає
його з центром міста

Марта КОХАН
"Хрещатик"

Найближчим часом столична містоб дівна рада план є
роз ляд прое т детально о план заб дови території
(ДПТ) — ба атоф н ціонально о житлово о район на
землях державно о підприємства "На ово-дослідний
виробничий а ро омбінат "П ща-Водиця", що приля а-
ють до в лиці Маршала Греч а і проспе т Правди в
Подільсь ом районі Києва. Про це "Хрещати " пові-
домили Департаменті містоб д вання та архіте т ри
КМДА.
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ПОНЕДІЛОК ТРАВЕНЬ20

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5 
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 
16 травня (чт.) — 19.00 "Дерева поми-
рають стоячи", 2 од. 10 хв.
16 травня (чт.) — 20.00 "Жирна свиня",
1 од. 35 хв.
17 травня (пт.) — 19.00 прем’єра "Лю-
бовне божевілля", м зична вистава, 1 од.
50 хв.
18 травня (сб.) — 19.00 "Її шалені чоло-
ві и", майже дрібниця без антра т , 1 од.
40 хв.
18 травня (сб.) — 20.00 "Edith Piaf: жит-
тя в рожевом світлі", 1 од. 20 хв.
19 травня (нд.) — 18.00 "Прощальне
тан о", тра і омедія, 2 од. 30 хв.
19 травня (нд.) — 19.00 прем’єра "Уяв-
ний хворий", омедія, 2 од. 35 хв.
20 травня (пн.) — 19.00 "Сімейна вече-
ря", омедія, 2 од. 20 хв.
21 травня (вт.) — 19.00 "Занадто щас-
ливий бать о", омедія, 2 од. 30 хв.
21 травня (вт.) — 20.00 "Ян олят о, або
Се с альні неврози наших бать ів", 1 од.
50 хв.
22 травня (ср.) — 19.00 № 13 ("Боже-
вільна ніч, або Весілля Пі дена"), омедія,
2 од. 30 хв.
22 травня (ср.) — 20.00 прем’єра, "Жін-
и. Фра мент. С андал без антра т ", дра-
ма, 2 од.

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

16 травня (чт.) — 19.00 "Жона є жона",
за оповіданнями Антона Чехова
17 травня (пт.) — 19.00 "Назар Стодо-
ля", лицарсь а балада, Тарас Шевчен о
18 травня (сб.) — 12.00 "Ромео і Дж -
льєтта", Вільям Ше спір
18 травня (сб.) — 19.00 "Кін IV", тра і о-
медія, Гри орій Горін
19 травня (нд.) — 12.00 "Мартин Бор -
ля", омедія, Іван Карпен о-Карий
19 травня (нд.) — 19.00 "Одр ження",
Ми ола Го оль
19 травня (нд.) — 19.00 "Увертюра до
побачення", сценічна версія Андрія При-
ходь а за новелою Івана Фран а "Сойчине
рило"
21 травня (вт.) — 19.00 "Едіт Піаф. Жит-
тя в редит", мюзи л, Юрій Рибчинсь ий,
Ві торія Васалатій
22 травня (ср.) — 19.00 "Я тебе не лю-
бити, Києве мій!", вальси і пісні, присвяче-
ні Києв
22 травня (ср.) — 19.00 "Сентименталь-
ний р їз", Тамара Кандала

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ 

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80, www.drama�comedy.ki�
ev.ua 
16 травня (чт.) — 19.00 "Глядачі на вис-
тав не доп с аються!", М. Фрейн, 3 од.
40 хв.
17 травня (пт.) — 19.00 "Найвище бла о
на світі...", І. Т р енєв, 3 од. 10 хв.

18 травня (сб.) — 19.00 "Чотири причи-
ни вийти заміж", омедія про охання,
Р. Баер, 2 од.
19 травня (нд) — 19.00 "Брешемо чист
правд ", Х. Бер ер, 2 од. 30 хв.
21 травня (вт.) — 19.00 "Дзвіно з ми-
н ло о", А. Крим, 1 од. 30 хв.
22 травня (ср.) — 19.00 "Сірано де Бер-
жера ", Е. Ростан, 2 од. 40 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ 
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Украї�
на"),
Тел: (044) 33�222�17, www.theatreonpo�
dol.com 
16 травня (чт.) — 19.00 Малий зал Па-
лац "У раїна", "La bonne Anna, або Я
збере ти сім’ю", омедія
17 травня (пт.) — 19.00 Малий зал Па-
лац "У раїна", "Звід и бер ться діти", лі-
рична омедія
18 травня (сб.) — 19.00 Театральна
остьова, прем’єра, "Лебедине озеро.
С тін и", м зичний спе та ль
19 травня (нд.) — 19.00 Театральна
остьова, прем’єра, "Лебедине озеро.
С тін и", м зичний спе та ль
22 травня (ср.) — 19.00 Малий зал
Палац "У раїна", прем’єра "Недо м ва-
тий Ж рден", омедія з м зи ою та тан-
цями
22 травня (ср.) — 19.00 Театральна
остьова, прем’єра "Очі дня", мелодрама

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: вул. Липська, 15/17, 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
16 травня (чт.) — 19.00 "Чай а", по-
вість для театр , А. Чехов, 2 од. 50 хв.
17 травня (пт.) — 19.00 "Обережно —
жін и!", мелодраматична омедія, А. К -
рейчи , 2 од. 30 хв.
18 травня (сб.) — 18.00 прем’єра
"Вишневий сад", омедія, 2 од. 30 хв.,
А. Чехов, вистава йде російсь ою мовою
19 травня (нд.) — 19.00 "Шалений
день", омедія, П.-О. Бомарше, 3 од.

22 травня (ср.) — 11.00 "Лісова пісня",
драма-феєрія, за мотивами п’єси Лесі
У раїн и, 2 од. 30 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 
16 травня (чт.) — 19.00 "Ключ на бр -
івці, або При оди весільної ночі", оміч-
на оперета, Ж. Оффенбах
17 травня (пт.) — 19.00 "Тан о життя",
танцювально-пластичне шо
18 травня (сб.) — 19.00 "Сорочин-
сь ий ярмаро ", оперета, О. Рябов
19 травня (нд.) — 19.00 "Та е єврей-
сь е щастя", мюзи л, І. По лад
22 травня (ср.) — 19.00 "Сільва", опе-
рета на 2 дії, І. Кальман

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

16 травня (чт.) — 19.00 "Спарта ", ба-
лет на 3 дії, А. Хачат рян
17 травня (пт.) — 19.00 "Норма", опе-
ра, вічна історія любовно о "три тни а"
та самопожертви в ім`я охання, В. Бел-
ліні, ви он ється італійсь ою мовою
18 травня (сб.) — 19.00 "Натал а
Полтав а", сповнена мор , танців та
фоль лор історія охання на 2 дії,
М. Лисен о
19 травня (нд.) — 19.00 "Дон Карлос",
опера на 3 дії, Дж. Верді
22 травня (ср.) — 19.00 "Кармен",
опера на 3 дії, Ж. Бізе, ви он ється
франц зь ою мовою

ТЕАТР "СУЗІР’Я" 
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua 
16 травня (чт.) — 19.00 прем’єра "Кле-
опатра", імпровізація в стилі джаз, Ю. Ед-
ліс
17 травня (пт.) — 19.00 "Леттіс і Ла-
відж", забави з примарами, Пітер Шеф-
фер
18 травня (сб.) — 19.00 "Жін а піс-
ах", притча, Кобо Абе
19 травня (нд.) — 19.00 "Ос ар — Бо-
", діало з таїною, Ері -Емманюель

Шмітт
20 травня (пн.) — 19.00 "Цвєтаєва +
Пастерна ", роман життя, Єв енія Ч прина
21 травня (вт.) — 19.00 "Довершений
Чарлі", іронічна мелодрама для повноліт-
ніх, Лев Хохлов

ТЕАТР ОПЕРИ
ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

Адреса: вул. Володимирська, 50 
Тел: (044)455�90�87,
www.opera.com.ua 
18 травня (сб.) — 12.00
"Білосніж а та семеро номів",
балет на 3 дії, Б. Павловсь ий

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua 
18 травня (сб.) — 17.00, 19 травня (нд.) — 13.00 прем’єра
про рами "Але-ап!", дітям до 5-ти ро ів вхід без оштовно без
надання вільно о місця

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19,
www.tuz.kiev.ua 
16 травня (чт.) — 12.00
"При оди Тома Сойєра",
життєпис хлопчи а, М.
Твен, 2 од., для дітей від
7 ро ів

17 травня (пт.) — 12.00 "Королівна фантазерів", при оди в
аз овій раїні, А. Ч барова, І. Є орова, 1 од. 30 хв., для дітей
від 12 ро ів
17 травня (пт.) — 18.00 "Поліанна", драма, Е. Портер, 2 од.
20 хв., для дітей від 10 ро ів
18 травня (сб.) — 11.00 "Зеленими па орбами о еан ",
аз а, С. Козлов, 1 од. 20 хв., для дітей від 5 ро ів
18 травня (сб.) — 12.00 "Поліанна", драма, Е. Портер, 2 од.
20 хв., для дітей від 10 ро ів
19 травня (нд.) — 11.00 прем’єра "Троє поросят", м зична
аз а за мотивами омі сів Волта Діснея, 1 од., для дітей від
5-ти ро ів
19 травня (нд.) — 12.00 "Вождь червонош ірих", тра і омедія
за мотивами оповідання О. Генрі, 1 од. 45 хв., для дітей від 7
ро ів
21 травня (вт.) — 11.00 "Ярмар овий армидер", народний
б рлес , Я. та І. Златопольсь і, 1 од. 30 хв., для дітей від 7
ро ів

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 
19 травня (нд.) — 12.00 "При оди бременсь их м зи антів",
м зична аз а, Г. Глад ов

ТЕАТР ОПЕРИ
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ

ТА ЮНАЦТВА
Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80,
www.musictheatre.kiev.ua 
16 травня (чт.) — 13.00
"Петри і вов ", балет на 1
дію, С. Про оф’єв, 40 хв.,
"Карнавал тварин", балет на 1 дію,
К. Сен-Санс, 40 хв.
16 травня (чт.) — 19.00 "Двоє на ойдалці", балет на 1 дію,
Й.С. Бах, Ч. Вер ас, "In Pivo Veritas", балет на 1 дію на
ірландсь м зи та м зи доби Ренесанс , «Київ модерн-
балет»
17 травня (пт.) — 13.00 "Чарівна м зи а", омічна опера-
аз а на 2 дії, М. Мін ов, 1 од. 45 хв.
18 травня (сб.) — 19.00 "Шопеніана", хорео рафічна
омпозиція на м зи Ф. Шопена, "Шахерезада", хорео рафічна
омпозиція на м зи М. Римсь о о-Корса ова, 45 хв.
19 травня (нд.) — 12.00 "Білосніж а та семеро номів", балет
на 2 дії, Б. Павловсь ий, 1 од. 45 хв.

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 16—22 травня

ТТРРКК  ККииїївв
6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Щотижневик
9.00 СТН. Спорт.

Щотижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Повнота радості життя
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
21.25 Служба порятунку
23.25 Небокрай

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.15, 7.15 Хазяїн в домі
6.20, 7.20 Країна online
6.30 Т/с "Управа"
7.25 Ера бізнесу
7.30 Клуб гумору
8.15 Д/ф "Гараж, або Ніч у

музеї"
9.00 Підсумки тижня
9.40 Без цензури

10.05 Енергоблок
10.15 Т/с "Маруся.

Випробування" 
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.40, 15.10, 21.25 Діловий

світ
12.50 Євробачення02013.

Перший півфінал 
14.40 Вікно в Америку
15.15 Євробачення02013.

Фінал
18.45 Світ спорту
18.55 Агро0News
19.10 Сільрада
19.30 Останнє попередження
19.45 Про життя 
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.40 Бенефіс Н.

Шелепницької
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.00, 1.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф "Генеральська

онучка", с. 1
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
9.05 Лото "Забава"

10.45 Х/ф "Американська
дочка" 

12.50 Х/ф "Спортлото 82" 
14.45 Красуня за дванадцять

годин
15.45 Сімейні мелодрами03
16.45 ТСН. Особливе
17.25 Х/ф "Афоня" 
19.30 ТСН
20.00 Голос країни03
22.30 Гроші
23.45 ТСН
0.00 Х/ф "Макс Пейн" 
1.55 Сімейні мелодрами03
2.40 Х/ф "Спортлото 82" 
4.10 Х/ф "Афоня" 

ІІННТТЕЕРР
5.20 Х/ф "Бомж" 
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 "Сільська

історія" 
12.00 Новини
12.20 Х/ф "Сільська

історія" 
13.15 Судові справи
14.35 Сімейний суд
15.30 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Жіночий 

лікар'2"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Береги"
22.30 Т/с "Вулиці

розбитих 
ліхтарів'12"

1.30 Х/ф "Санктум" 
3.10 Подробиці
3.40 Т/с "Жіночий 

лікар'2"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.10 Кращий кухар на селі02

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

10.00 Т/с "Безцінна
любов" 

14.00 Т/с "Слід" 
15.35 Щиросердне зізнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Нерівний

шлюб" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна

20.00 Т/ "Людина
нізвідки" 

21.50 Х/ф "На межі" 
23.50 Х/ф "Королівство" 
1.50 Т/с "Підстава" 
3.25 Події
3.45 Т/с "Підстава" 
5.15 Т/с "Дорожній

патруль'8" 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.00, 5.50 Teen Time
5.05 Т/с "Вперед — до

успіху" 
5.55 Т/с "Світлофор" 
6.45, 7.10, 7.35, 8.45

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

компас" 
11.10 Т/с "Вороніни" 
13.15, 14.25 Kids'Time
13.20 М/с "Качині історії" 
14.50 Т/с "Друзі" 
16.00 Т/с "Кадети" 
17.00 Т/с "Щасливі разом"
18.00 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
19.55 Т/с "Вороніни" 
20.55 Ревізор02
22.50 Т/с "Світлофор" 
23.55 Репортер
0.15 Т/с "Милі брехухи" 
1.10 Т/с "Іствік" 
1.55 Т/с "Вероніка 

Марс—2" 
2.40 Служба розшуку дітей
2.45—4.55 Зона ночі

ІІССTTVV
5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок
6.30 Ділові факти
6.40 Т/с "Таксі"
7.05 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.50 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.10 Х/ф "Загін "Морські
котики"

12.20 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів"

12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів"
14.05 Х/ф "Соломон Кейн"
16.00 Х/ф "Ван Хельсинг"
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 Про0Ziкаве.ua
3.15 Свобода слова

ТТООННІІСС
6.00 Ф0Стиль
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Залізна леді Британії

10.00 Алло, лікарю!
11.15 В. Артмане. Королева у

вигнанні
12.45 Б. Єльцин. Людина, яка

змінила світ
14.00 Духовне життя з

тваринами
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Сто питань про тварин
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Т. Хренніков. Історія

життя й кохання
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 Бен Ладен. Убити

невидимку
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 Л. Каневський. Пригоди

детектива
22.40 Як Земля створила нас
23.45 Сто питань про тварин
0.45 Амурні мелодії
1.30 Х/ф "Ангел

пристрасті" 
3.00 Майстер подорожей
3.25 Х/ф "Петро I" 
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ
6.30, 7.35, 18.40, 0.00,

3.30 Київський час
6.45, 7.45, 18.50, 23.40,

0.20, 3.20 Час спорту
6.50, 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 Бізнес0час

7.20 Автопілот0новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія0новини
9.15, 13.10, 14.10 5

елемент
10.15 Велика політика
11.15 Підсумки тижня
12.15 Новинометр
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.25 В кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час0тайм
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 "Повернення

"Святого Луки" 
8.05 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.55 Т/с "Доктор Тирса"
14.25 Х/ф "Стрілок"
18.30 Реальні злочинці
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Вулиці

розбитих 
ліхтарів'10"

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

22.30 Т/с "CSI. Нью'Йорк" 
23.30 Свiдок
0.00 Х/ф "Другий у

команді" 
1.45 Свiдок
2.15 Легенди карного

розшуку
3.45 Речовий доказ
4.15 Свiдок
4.45 Уроки тітоньки Сови
5.10 Правда життя

ССТТББ
5.40 Чужі помилки. Підказка з

того світу
6.25 Все буде добре!
8.15 Неймовірна правда про

зірок
9.45 Зіркове життя. Публічна

ганьба!
10.50 Зіркове життя.

Нездійсненні мрії
відомих моделей

11.45 Один за всіх
13.40 Зваженi та щасливi02
15.55 Все 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 брехні—3
23.25 Битва екстрасенсів
0.20 Т/с "Доктор Хаус " 
1.15 Х/ф "Ти — мені, я —

тобі" 
2.35 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа
4.00 Новини
4.05 Доброго ранку!
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 "Торговельний

центр"
15.15 Поки ще не пізно
16.00 Я подаю на розлучення
17.00 Вечірні новини
17.40 Давай одружимося!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Колишня

дружина"
22.40 Вечірній Ургант
23.10 Познер
0.15 Нічні новини
0.30 Поки ще не пізно
1.15 Нехай говорять
2.00 Новини
2.05 Нехай говорять
2.15 Давай одружимося!
3.10 Т/с "Торговельний

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

триває
15.00 Т/с "Таємниці

інституту
шляхетних дівиць"

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 "Я прийду сама"
22.05 Т/с "Хуторянин"
23.05 Вибачте, ми не знали,

що він невидимий
0.00 Т/с "Смерть Вазир'

Мухтара"
0.50 Дівчата
1.30 Вісті+
1.50 Х/ф "Милий,

дорогий, коханий,
єдиний..."

3.15 Вісті.ru
3.30 Прямий ефір
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ
5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

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

пам'ять
10.05 Російські сенсації
11.05 Ти не повіриш!
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.35 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
16.40 Т/с "Версія'2"
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо й 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 й показуємо
4.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша0слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша0слідопит" 
9.00 Т/с "Ранетки" 

10.00 Т/с "Всі жінки —
відьми" 

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

12.00 Т/с "Беверлі'Хіллз
90210. Нове
покоління" 

13.00 Богиня шопінгу
15.15 Т/с "Студенти" 
16.20 Т/с "Руда" 
17.20 Досвідос
18.10 Т/с "Всі жінки —

відьми" 
19.10 Богиня шопінгу
19.45 "Даешь молодежь!"
20.45 Віталька
22.10 У Тета в Інтернеті
23.10 Дурнєв + 1
23.35 "Мосгорсмех"
0.10 Т/с "Притулок" 
1.10 Твою маму!
1.35 Досвідос
2.25 Теорія зради
3.15 До світанку

КК11
7.00 М/ф
8.35 Х/ф "Місс Поттер" 

10.25 Х/ф "Павутиння
Шарлотти" 

12.10 Таємний кухар
13.10 Звана вечеря
14.10 Пороблено в Українi
15.30 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Таємний кухар
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
21.50 Х/ф "Зоряний пил" 
0.15 Х/ф "Без ансамблю" 
1.40 Нічне життя

22++22
6.00 М/ф
8.00 Божевільне відео 

по0українськи
9.00 Новини 2+2
9.25 Ударна сила

10.20 Х/ф "Копальні царя
Соломона" 

14.25 Х/ф "Секретні
матеріали. Хочу
вірити" 

16.25 Х/ф "Секретні
матеріали.
Боротьба за
майбутнє" 

19.00 Т/с "Група Зета" 
21.00 Новини 2+2
21.25 ДжеДАІ
22.05 Т/с "Секретні

матеріали" 
1.05 Х/ф "Таємниця

астероїда" 
2.35 Дорожні війни
3.00 Х/ф "Екстрасенс" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.50, 2.25 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 диво"
8.30 М/с "Доктор Плюшева"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні0

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

Нетландії"
10.10 М/с "Прикольні

фантазери"
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 "Жахливий Генрі"
18.00 М/с "Кід проти Кет"
18.30 М/с "Зірвиголова. Кік

Бутовскі"
19.30 М/с "Ліло та Стіч"
20.30 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

22.30 Знімала мама
23.30 Х/ф "Дивак із 5—Б"
1.05 Х/ф "Соловей"

«ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ»
Країна: США, Австралія
Режисер: Баз Л рман
У ролях: Леонардо ДіКапріо, Кері
Маллі ан, Айла Фішер, Джоел Ед-
ертон, Каллен Ма Оліффі
Ст дія: Warner Bros. Pictures, Baz-
mark Films
Бюджет: 127 млн дол. США
Тривалість: 143 хв.

Дов оочі вана, вже шоста
е ранізація однойменно о роман Френсіса С отта Фіцджераль-
да «Вели ий Гетсбі» нещодавно від рила 66-й Каннсь ий іно-
фестиваль і присвячена 1920-м ро ам – час джаз та аристо -
ратичних салонів. Письменни Ні Карра ей приїжджає із Се-
редньо о Заход до Нью-Йор а та селиться по с сідств з таєм-
ничим, відомим своїми вечір ами мільйонером Джеєм Гетсбі.
Ні потрапляє в захопливий світ ба атіїв, сповнений ілюзій, лю-
бові й брехні, та пише захоплив історію за ад ово о мільйоне-
ра.
В інотеатрах «Київ», «Київсь а Р сь», «У раїна», мережах
«Лінія іно» та «Баттерфляй»

«СТАРТРЕК: ВІДПЛАТА»
Країна: США
Режисер: Джей Джей Абрамс
У ролях: Бенеди т Камбербетч, Кріс
Пайн, Зої Салдана, Еліс Іве, Карл Ур-
бан
Ст дія: Paramount Pictures Corporation
Бюджет: 185 млн дол. США
Тривалість: 132 хв.

Продовження са и про осміч-
ний орабель зняв Джей Джей

Абрамс. Молодий апітан Джеймс Тиберій Кір рят є вірно о
помічни а, остров хо о Спо а, з палаючо о жерла в л ана, за
що отрим є дисциплінарне стя нення та відсторонення від о-
манд вання зорельотом «Ентерпрайз». Від звільнення йо о ря-
т є ала тичний терорист Бенеди т Камбербетч, я ий планомір-
но знищ є страте ічно важливі об'є ти на Землі і впоратися з
я им може тіль и оманда «Ентерпрайза». У запл таній смер-
тельній рі любов і др жба б д ть принесені в жертв заради
єдино о, що лишилось Кір а, – йо о оманди.
В інотеатрах «Кінопалац», «Київсь а Р сь», IMAX, мережах
інотеатрів «Лінія іно» та «Баттерфляй»

«КОХАННЯ»
Країна: США
Режисер: Вільям Юбен
У ролях: Ганнер Райт, Корі Рі-
чардсон, Бредлі Хорн
Тривалість: 86 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

В 2039-м амери ан-
сь ий астронавт Лі Міл-
лер наодинці відправляється на орбітальн осмічн станцію,
щоб перевірити системи життєзабезпечення і безпе и. Незаба-
ром ерой дізнається, що з Землею щось сталося, і, можливо,
він остання людина Всесвіті. Міллер потрох починає з’їжджа-
ти з л зд , по и не знаходить щоденни Лі Брі са, свід а і
часни а ромадянсь ої війни 1986 ро . Замислюючись над
мір ваннями ероя з мин ло о, Лі Міллер знаходить сенс сво о
переб вання на станції, а та ож робить несподіване від риття...
В інотеатрах «Київ», «Кінопанорама»

КІНОТЕАТРИ
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)234-73-81, 234-33-80,
www.kievkino.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02, www.zhovten-
kino.kiev.ua
"Кінопанорама", в л. Ш. Р ставелі, 19, тел.: (044)278-30-41, www.kinopa-
norama.com.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Лінія іно", www.liniakino.com:
ТЦ "Аладдін", в л. Гриш а, 5, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Ма еллан", в л. А адемі а Гл ш ова, 13-б, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Метрополіс", в л. Малиновсь о о, 12, тел.: (044)521-30-01
"Ме апле с" просп. Мос овсь ий,34-в, тел.: (044)498-48-32, 498-48-33

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 16 травня

16 – 22 травня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН

ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА 3

САМСАРА ФОРСАЖ 6

АНШЛАГ, КЛАСІК

ЖАРТИ В СТОРОНУ РИФ 2

ЛЕЙПЦИЗЬКЕ ЧУДО (IN GERMAN)

КОХАННЯ МІСЦЕ ПІД СОСНАМИ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

СНІЖНА ТЮРМА ВЕЛИКА ВЕЧІРКА

КОХАННЯ, СЕКС ТА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ

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

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

Футбол. "Колос" з Ковалівки вибився у лідери
В обласній першості з ф тбол відб лися з стрічі 7- о т р . В цен-

тральном матчі і ров о дня чинний чемпіон Київщини овалівсь ий
"Колос" приймав на своєм полі найближчо о переслід вача — ФК
"Б ча". Я і належить в протистоянні лідерів, лядачі побачили яс ра-
вий та видовищний ф тбол. Одна і рова майстерність "Колоса" ви-
явилася вищою. Ще в першом таймі осподарі поля забили ворота
б чанців два оли. В обох випад ах точними дарами відзначився на-
падни Оле сандр Поздєєв. Спочат він технічно поцілив ворота с -
перни ів, а з одом забив зі штрафно о. По перерві дивовижний за ра-
сою дриблін Сер ія З євича завершився третім олом ворота най-
ближчо о переслід вача. В іншій з стрічі ще один претендент на на о-
роди в чемпіонаті "Хілд-Любомир" зі Ставища зазнав при рої пораз и
від "Чай и" (Києво-Святошинсь ий район). Вже на др ій хвилині ияни
спромо лися від рити рах но . Схоже, що швид ий ол вплин в на
ставищенців, і до інця матч вони ще тричі зм шені б ли розпочина-
ти з центра поля. У підс м 4:0 перемо ла "Чай а". Дещо с андаль-
ним видався матч між білоцер івсь им "Арсеналом-2" та "Динамо" з
Фастова. За підс м ами ри " аноніри" просто не залишили аменя на
амені від остей — 5:0. Одна з одом динамівці подали протест, і КДК
обласної федерації, роз лян вши претензії фастівсь о о л б , зарах -
вав осподарям технічн пораз за те, що арсенальці задіяли низ
професіональних равців. Інші рез льтати 7- о т р : ФК "Я отин" — ФК
"Бровари" — 3:1; ФК "Володар а" — "Р бін" (с. Піс ів а) — 1:2. "Інте -
рал" (с. Синява) — "Фаворит" (Броварсь ий р-н) — дат з стрічі б де
визначено пізніше

Київ спортивний. В столиці відбувся фінал 
"Олімпійського лелеченяти"
У навчально-виховном омпле сі "Домінанта" відб вся фінал місь-
о о етап Все раїнсь о о заход серед дітей та юнацтва "Олімпій-
сь е лелеченя".
На святі б ли прис тні олова Київсь о о місь о о відділення НОК

У раїни Павло Костен о, заст пни начальни а Управління сім’ї, моло-
ді та спорт — начальни відділ спорт вищих дося нень Департамен-
т освіти і на и, молоді та спорт КМДА Людимла Панчен о, оловний
спеціаліст відділ позаш ільної освіти Департамент освіти і на и, мо-
лоді та спорт КМДА Сер ій Мельни . Усі десять районів міста пред-
ставили переможців ІІ етап заход . Дея і оманди б ли й на мин ло-
м фіналі "Олімпійсь о о лелеченяти", отже, з стрілися не вперше, що
зайвий раз під реслює — та і а ції зближ ють дітей, вихов ють в них
здоровий д х с перництва, допома ають весело та а тивно проводити
своє дозвілля. В цьом році збірні оманди районів я ні оли завзято
от валися до фінал , адже оловний приз — поїзд а до "Арте ". Про-
рама заход в лючала в себе презентацію оманд, ві торин та еста-
фет . Переможцем фінал міста стала оманда ліцею № 208 Дніпров-
сь о о район , др е місце посіла ЗОШ № 15 Голосіївсь о о район ,
третє — ЗОШ № 292 Деснянсь о о район

Температура +21°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 0 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +24°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура +20°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 16 травня 2013 року

ОВНИ, на хвилі творчо о й романтично о натхнення сили фон-
тан ють. Пірн вши оловорот веселих розва та шалених пере-
живань, ви ризи єте начхати на безпосередні обов’яз и, п стити
на вітер роші. Тримайте себе в моральних рам ах, я що не тер-
питься с очити в реч , трансформ йте нереалізований се с аль-
ний потенціал в реативне р сло — від то о б де більше ористі і
вам, і аманцю.
ТЕЛЬЦІ, аби сімейні проблеми не стали ябл ом розбрат між

вами та бла овірними, що за рож є тимчасово охолодити стос н-
и, постарайтеся створити дов ола себе життєдайн ці ав а р .
Залежно від індивід альних сма ів це може б ти особистий до-
машній простір, люблене хобі або я ась творча діяльність, по-
в'язана з расою, естети ою, подар н ами, святами. Персональна
територія, де ви оролі — святая святих!
БЛИЗНЯТА патим ться в любові та симпатіях оточення, вам

всюди раді! Виявляйте др желюбність до людей, охоче спіл йте-
ся на різноманітні теми. Ваш дар расномовства здатен робити ч -
деса, адже ви відч ваєте, де, оли і що с азати, вчасно підлести-
ти, похвалити, під ин ти щирий омплімент. Спроби отримати
проте цію впливових фі р або за о ось заст питися, а одина-
ам — знайти пасію до д ші, вдад ться на " ра".
РАКИ, пориньте в б рхливий вир професійних проблем — вас

блис чі шанси вдало провести робоч нарад , по оворити з ше-
фом, вист пити з ці авою діловою пропозицією, продемонстр ва-
ти свою адров цінність. На любовном небосхилі хмарно, че ай-
те, оли "розпо одиться", т т доля виставила з вітня до липня
армічні "запобіжни и", аби привчити вас до сердечної вірності од-
ном с п тни . По п и від ладіть — є ризи стати жертвою ре -
ламно о "лохотрон ".
ЛЕВИ, завдя и чарівності, яс равій харизмі, ораторсь ом мис-

тецтв стати ероєм дня ле о, шан вальни ів — море, люди охо-
че отові стати під ваші прапори, з радістю розділити по ляди, ін-
тереси, сма и. Вп с айте в свої обійми всіх, до о о пра не д ша,
не пожал єте! А особливо дбайте про доброб т, сім’ю, домочад-
ців — перед ними ви в бор , й част ово віддавши йо о, отрима-
єте щасливий арт-бланш майб тнє.
ДІВИ, події дня мають армічний підте ст, том не ходіть пави-

чем, а поводьтеся я найстриманіше. Зран не лін йтеся, швидше
"запря айтеся" в робот , тоді без особливих з силь доведете роз-
початі напередодні справи до переможно о фінал . А ос іль и на
роботі вас вже за р тився (чи ось-ось спалахне) любовний ро-
ман, постарайтеся з притаманною вам пра тичністю ви ористати
йо о задля подальшо о ар’єрно о зростання.
ТЕРЕЗИ, останнім часом вам все вдається з вели ими тр дно-

щами, доля за вала волю в айдани обмежень, де протести вила-
зять бо ом, ос іль и ви ціл овито залежні від інших людей, їхніх по-
треб, інтересів, посадових та матеріальних рес рсів. Втім, не слід
посипати олов попелом, життя пре расне, а ви сьо одні — пест -
ни Небес, на я их на ород впаде дощ приємних сюрпризів!
СКОРПІОНИ, с онцентр йтеся на ар’єрниій сфері, т т в реалі-

зації зад мів допома атиме оманда помічни ів, однод мців або
хороший наставни чи по ровитель. Б дьте на вид , на роботі
ви — яс рава п блічна персона, й не варто тя н ти воза с ромно
чи ниш ом-тиш ом ріти ч ба за іль ох: про ваші пол м’яні тр до-
ві подви и мають знати всі, іна ше їх не оцінять! Войовнича он -
ренція з періодичними "артобстрілами" триватиме до інця травня,
і вам протипо азано здавати зайняті раніше позиції. Ваше асло —
тіль и вперед!
СТРІЛЬЦІ, хоча протя ом травня вас море зобов’язань, дово-

диться с млінно тя ти апосне робоче ярмо, сьо одні й завтра
можна влашт вати свят овий "вихідний", порозважатися досхоч ,
нехай д ша веселиться і співає! Б дьте неодмінно в парі, вас д -
же чарівні харизматичні с п тни и, я ими нехт вати в рай без л з-
до — на них слід молитися!
КОЗОРОГАМ левов част сил потрібно зосередити на

потребах сім’ї, подбати про домашній доброб т, модерніз вати
психоло ічн а р в родині. Одна і про себе, любих, не заб дьте,
бо особисте щастя — це святе! Хіба що в онитві за плотсь ими
радощами слід себе онтролювати, аби не на рішити — мораль-
ний оде с ще ніхто не відміняв. А ось я що в др жній сфері не все
добре, то це ваша провина — до ролі справжньо о др а ви ще не
доросли.
ВОДОЛІЇ, я що від домашніх лопотів олова паморочиться —

терпіть, та на род написано до інця травня. А по и що знайдіть
спільн мов з партнерами по шлюб , на щастя, вас одне оло
інтересів, б дьте я ол б із ол б ою — і тоді анта онізм не по-
р йн є ваш славний союз. На роботі остері айтеся он ренції, по-
б дова ар’єри йде з важ ими проб сов ами (до 8 липня), що
можна прис орити тіль и творчими здоб т ами, і ви я реативна,
талановита особа, на це здатні!
РИБИ, пал о з’єднайтеся з роботою, в ладайте в неї д ш й

серце, не має значення, що ви робите, б дь-я а праця — від при-
биральниці до президента — є для вас почесною, престижною, за-
ряджає нав олишню атмосфер позитивом, зміцнюючи реп тацію
серед оточення. В офісі хоча і відб ваються доленосні події, одна
вам т т дис омфортно, зате дома можна раювати — це бла одат-
на оаза!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Нагороди дочекалися 
своїх володарів
В столиці відзначили призерів зимового Європейського юнацького
олімпійського фестивалю
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В Олімпійсь ом домі вша-
н вали часни ів ХІ зимо-
во о Європейсь о о
юнаць о о олімпійсь о о
фестивалю, я ий приймав
р м нсь ий Брашов лю-
том цьо о ро . З моло-
дими спортсменами з -
стрілися президент НОК
Сер ій Б б а, заст пни
міністра молоді та спорт
У раїни Вадим Сисю і о-
лова Комітет з фізично о
виховання та спорт Мініс-
терства освіти і на и
У раїни Єв ен Бажен ов.
О рім солод их подар н-
ів, олімпійці отримали й
рошові заохочення, я і
надад ть їм можливість
дос оналювати свою май-
стерність і рад вати вболі-
вальни ів новими перемо-
ами.

У лютому в румунському місті Бра�

шов відбувся ХІ зимовий Європей�

ський юнацький олімпійський фес�

тиваль із зимових видів спорту. Тоді

на найпрестижніших юнацьких зма�

ганнях континенту, що проходять раз

у два роки, Україна з повним ком�

плектом нагород посіла 10 місце се�

ред 45 країн�учасниць. Цей результат

став найкращим виступом вітчизня�

них юних олімпійців на зимових фес�

тивалях за роки незалежності. Чем�

піонами у змішаній естафеті з біатло�

ну стали Анастасія Меркушина,

Анастасія Ничипоренко, Антон

Мигда та Максим Івко. Також Анас�

тасія Меркушина була бронзовою

призеркою в спринтерській гонці. А

ось киянин Ярослав Паніот приніс у

скарбничку збірної України срібну

медаль. Варто зазначити, що столич�

ний фігурист уже неодноразово до�

водив, що він є одним з найкращих

не лише в Україні, а й у світі. Так, то�

рік у дебютних для себе юнацьких

Олімпійських іграх у австрійському

Інсбруку Ярослав також був другим.

Як відомо, стабільність — ознака

класу, тому від фігуриста й надалі че�

кають лише вдалих виступів.

Окрім величезного святкового

торту, юних олімпійців привітали й

грошовими винагородами. Так,

упродовж року (з червня 2013�го по

травень 2014�го) призерам ХІ зимо�

вого фестивалю та їхнім тренерам бу�

де виплачуватися щомісячна стипен�

дія. Загальна сума програми — близь�

ко 100 тисяч гривень. "Стипендія бу�

де для вас додатковим стимулом для

самовідданої праці на тренуваннях та

змаганнях. А головною рушійною

силою для вас, упевнений, є честь —

за себе, за команду, за країну,— зазна�

чив президент НОК України Сергій

Бубка.— Бажаю вам і надалі на кож�

ному турнірі доводити суперникам і

всьому світу, що Україна — сильна й

могутня держава. А ми будемо раді

зустрічати вас в Олімпійському домі

знову і знову". Привітав молоде по�

коління і заступник міністра молоді

та спорту України Вадим Сисюк:

"Мені дуже приємно знаходитися в

Олімпійському домі з такої радісної

нагоди. Вся Україна стежила за ва�

шими успіхами, і надалі ми чекаємо

від вас нових досягнень"
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Цей день в історії 16 травня

1648 — перемо а Бо дана
Хмельниць о о над війсь ами
Речі Посполитої під Корс нем
1703 — засновано Сан т-Пе-

терб р (за старим стилем. За
новим стилем 27 травня)
1717 — Вольтер в'язнений

Бастилію за свої сатиричні твори
1929 — США відб лася пер-

ша церемонія вр чення "Ос арів"
1966 — на засіданні Політбю-

ро ЦК Компартії Китаю хвалено
рішення про роз ортання в раїні
" льт рної революції"
1983 — лондонсь а поліція

вперше ви ористала для по а-
рання автомобілістів, що пор -
ш ють правила пар вання, бло-
ючі пристрої
2004 — перше місце на 49-м

міжнародном м зичном он-
рсі "Євробачення" посіла ра-

їнсь а співач а Р слана
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
"Інстит т а",
"Лимерівна",
"Ви п" —
письменнця

р.
письменни ,
автор "Енеїди"
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діяч на ці чи
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Киянин Ярослав Паніот приніс в раїнсь с арбнич срібн медаль на зимовом європейсь ом юнаць ом
олімпійсь ом фестивалі

Представники України під егідою Національного олімпійського комітету
беруть участь у ЄЮОФ з 1993 року (в 1991 році українські спортсмени висту-
пали у складі збірної команди CНД). Незважаючи на те, що фестиваль має
коротку історію (літні проводяться з 1991 року, зимові — з 1993-го), але вже
зумів довести свою значимість. Аналізуючи склад учасників ЄЮОФ, можна
простежити таку тенденцію, що більшість з них згодом потрапляє в основні
збірні своїх країн і успішно виступає на Олімпійських іграх та інших міжна-
родних змаганнях. В різні роки у фестивалі брали участь чотириразова
олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова (Україна) та триразовий
олімпійський чемпіон Пітер Ван ден Хугенбанд (Нідерланди), дворазова
олімпійська чемпіонка з лижних гонок Крістіна Шмигун (Естонія), олімпій-
ські чемпіонки з легкої атлетики Габріела Сабо (Румунія), Кароліна Клюфт
(Швеція), з тенісу — Енен-Арденн (Бельгія), багаторазова призерка олімпій-
ських ігор Євгенія Раданова (Болгарія) та багато інших.
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