
На шляху подолання сирітства
У Києві відкрилась перша соціальна квартира для вагітних і мам 
з маленькими дітьми

Столичні депутати пішли
назустріч киянам
Місцева влада здійснює кроки щодо підтримки малозахищених верств 
населення, молоді та бізнесу

Подарунки до Дня міста 

"Хрещати " дізнався, що змінилося Києві за рі

СТОР. 2 

Обвалу національної валюти 
не буде 

У раїнці а тивно лад ть ривню на депозит та
продають більше доларів, аніж п ють
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У Києві пройшов "Тайфун 
на татамі" 

Столиця прийняла міжнародний т рнір із дзюдо
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У номері

Новини
Київ підготує 100 “своїх” сімейних
лікарів
Незабаром сімейних лі арів столиці стане більше.

Про це в прямом ефірі на теле аналі “Київ” повідомив
олова КМДА Оле сандр Попов. “Вже є рішення, я і до-
зволяють нам перенести досвід медичної реформи в пі-
лотних районах на інші адміністративні одиниці міста, і
до інця ро ми план ємо це зробити”,— зазначив
очільни столиці. За йо о словами, проблемним зали-
шається, перш за все, питання відс тності фахівців. Не-
має сімейних лі арів, адже місті не б ло сімейної пра -
ти и. “Том , по-перше, ми навчаємо їх на рсах підви-
щення валіфі ації або пере валіфі ації, і, по-др е,
нас відб вається, і це д же важливо, під отов а молоді
в нашом медичном ніверситеті. Цьо о ро ми май-
же 100 лі арів б демо мати вже я поповнення. Та нам
потрібно тріш и час , щоб пере онати всіх, хто орис-
т ється медичними посл ами, що обраний шлях є ви-
лючно правильним”,— запевнив Оле сандр Попов

Визволителям та оборонцям столиці
вручатимуть нагрудний пам’ятний
знак
З на оди відзначення 70-річчя визволення Києва від

фашистсь их за арбни ів Оле сандр Попов ініціював
засн вання пам’ятно о на р дно о зна а. Під час сесій-
но о засідання 84 деп тати Київради підтримали відпо-
відне рішення. Засн вали пам’ятний на р дний зна “70
ро ів визволення Києва – від фашистсь их за арбни ів”
для вр чення часни ам визволення та оборони столи-
ці У раїни — міста Києва від фашистсь их за арбни ів.
На адаємо, що 6 листопада 1943 ро б ло визволено
столицю У раїни місто- ерой Київ від фашистсь их за-
арбни ів. Ця вели омасштабна операція стала цен-
тральною подією в битві за У раїн . Вона стоїть на рівні
та их битв я Мос овсь а, Сталін радсь а, К рсь а,
Берлінсь а, що вирішили долю Др ої світової війни

Підприємства заплатять 50 тис. грн 
за самовільне знесення зелених 
насаджень
Про рат ра Святошинсь о о район столиці заяви-

ла до с д позов, я ом вима ає стя н ти з ТОВ “Ан-
тел-Стандарт” 50 тис. ривень за несплат відновної
вартості в рез льтаті знесення зелених насаджень на
в л. Кільцева доро а,12. Позов заявлено до Господар-
сь о о с д столиці в інтересах Київсь ої місь ої держ-
адміністрації та КО “Київзеленб д”. Я повідомили
“Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Святошина,
про рорсь ою перевір ою встановлено, що підпри-
ємство, пор шивши мови охоронно о до овор на зе-
лені насадження, самовільно знищило на в азаній зе-
мельній ділянці 13 дерев й 12 щів, не сплативши за
це відновн вартість і спричинивши та им чином збит-
и місцевом бюджет . Про рат ра вима ає позові
зобов’язати ТОВ “Антел-Стандарт” відш од вати 20
тис. ривень відновної вартості видалених зелених на-
саджень і сплатити штраф за їх самовільне знесення
розмірі 30 тис. ривень

За нескошену траву штрафуватимуть
У Києві починають б яти трави — цьом сприяють

тепла по ода й рясні дощі. В Департаменті місь о о
бла о строю та збереження природно о середовища
столичної держадміністрації по-своєм реа ють на
зелені “хащі” на збіччях дорі та посилено випис ють
прото оли за пор шення правил бла о строю міста. А
нес ошена трава я раз і є пор шенням цих правил. Ін-
спе тори вже с лали 66 приписів та 6 прото олів про
адміністративні пор шення. Зо рема балансо трим -
вачі зобов’язані трим вати свої азони привабливо-
м ви ляді й осити трав , оли вона виростає на по-
над 15 сантиметрів. Ідеальний азон, з точ и зор
місь их сл жб, 5-8 сантиметрів. “Сіно” необхідно при-
брати продовж 3-х діб. На адаємо, за пор шення
правил бла о строю ромадян мож ть оштраф вати
на с м від 340 до 1360 ривень, а посадових осіб,
с б’є тів підприємниць ої діяльності — від 850 до 1700
ривень

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Забезпечити належне виховання дітей
сім’ях та запобі ти сирітств — одне з
пріоритетних завдань місь ої влади. Тож
на цьом шлях важливо першочер ово
подбати про молодих мам, я і опинилися
в непростих життєвих обставинах, аби
вони не втратили дитин . Місто вже діє в
цьом напрям . Та , для безприт льних
ва ітних та молодих матерів столиці за-
працювала соціальна вартира.

У чотирикімнатній квартирі на вул. Машинобудівній

розгорнувся цілий центр для тимчасового перебування

вагітних жінок та молодих матерів із дітьми раннього ві�

ку. Одночасно тут можуть мешкати шестеро мам з діть�

ми. Відзначимо, потрапити сюди можуть жінки за на�

правленням із соціальної служби, Центру “Право на

здоров’я” (вул. Довженка, 2) або столичних пологових

будинків. Цікаво, що така соціальна технологія давно

діє у Великобританії та США. Вже рік такий заклад

плідно працює у Донецьку.

Як розповіла “Хрещатику” менеджер соціальної

квартири Ольга Осадча, тут жінки можуть перебувати

від трьох місяців до року. “За цей час соціальні праців�

ники, які чергують у квартирі цілодобово, психолог та

юрист готуватимуть жінок до подальшого самостійного

життя,— каже пані Ольга.— За необхідності дівчатам до�

поможуть оформити документи, отримати соціальні ви�

плати на дитину, вчитимуть доглядати за собою й ма�

лям, вести господарство. Словом, зроблять усе можли�

ве, аби в подальшому вони та їхні діти буди цілком соці�

алізовані”.

Нині в квартирі уже живуть троє матусь із дітками

(двоє новонароджених хлопчиків та дворічна дівчинка).

Олена з сином стали першими клієнтами соціального

житла й зараз цілком задоволені умовами перебування.

Молода мама розповіла, що через негаразди з батьками

залишилася сама на вулиці, а після народження дитини

взагалі не мала куди повернутися. “Була безвихідь — не

знала, до кого звернутися й куди піти. Нам пощастило,

що є така квартира й люди готові допомогти та підтри�

мати. Дуже нам допомагають соціальні працівники,

адже якби не вони, не впевнена, що дитину мені зали�

шили б”,— розповіла Олена.

Надалі жінкам допоможуть освоїти якесь ремесло чи

здобути певний фах, аби вони змогли самостійно заробля�

ти гроші. За необхідності посприяють і з орендою житла.

Працювати за такою схемою з метою запогігання си�

рітству в столиці налаштовані й надалі. “Ми хочемо,

щоб усі мами мали нормальні умови для виховання ді�

тей, але якщо обставини складаються не найкраще, то

ми зобов’язані всі разом подумати над тим, як допомог�

ти”,— зазначив заступник голови КМДА Віктор Корж.

За його словами, такий досвід у місті поширювати�

муть, адже головне завдання — зробити так, щоб діти не

виховувались в інтернатних закладах, а мали справжню

повноцінну родину. “Сімейне оточення — запорука

нормального виховання дітей”,— переконаний заступ�

ник голови КМДА.

Нагадаємо: соціальна квартира була створена Україн�

ською фундацією громадського здоров’я у співпраці з

представництвом міжнародної організації “Право на

здоров’я” й Київським міським центром соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді. Облаштовували примі�

щення за спонсорські кошти
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Марта КОХАН
“Хрещатик”

Столичні деп тати в серед —
22 травня — провели чер ове
засідання, на я ом схвалили
рішення щодо підвищення со-
ціально о захист містян та
я ості освіти. Зо рема внесені
зміни до цільової про рами
“Т рбота. Наз стріч иянам”
на 2011-2015 ро и” та затвер-
джено прое т “Стандарт сто-
личної освіти”. Та ож б ло
хвалено місь цільов про-
рам сприяння розвит під-
приємництва.

Засідання сесії Київської міської ради

VI скликання виявилось насиченим та

подекуди дуже емоційним. Загалом у

порядок денний було внесено 264 пи�

тання, з яких 40 — загальні, 62 — питан�

ня власності, 162 — містобудування та

землекористування.

Дорогу — молодим!

У першу чергу депутати вирішили при�

ділити увагу молодому поколінню киян.

Так, Київрада затвердила рішення щодо

впровадження проекту “Стандарт сто�

личної освіти”. “Головним показником

ефективності програми має стати фор�

мула: 1 дитина — 1 місце у ДНЗ. Ця мета

досягатиметься шляхом будівництва но�

вих дитсадків, відновлення вивільнених

з�під оренди та законсервованих примі�

щень”,— повідомила заступник міського

голови – секретар Київради Галина Гере�

га. В свою чергу, директор Департаменту

освіти, науки молоді та спорту Оксана

Добровольська зазначила, що результа�

том проекту стануть реалізація в столиці

принципу рівного доступу до якісної ос�

віти, організація належного рівня на�

вчально�виховного процесу, матеріаль�

но�технічного забезпечення навчальних

закладів незалежно від форми власності

та неперервного професійного розвитку

педагогічних і науково�педагогічних

працівників. Впровадження проекту

здійснюватиметься поетапно до 2025 ро�

ку з урахуванням можливостей столич�

ного бюджету та залученням позабю�

джетних коштів, інвестицій. Перший

етап реалізовуватимуть у 2013�2015 ро�

ках, другий — у 2016�2020 роках і третій

етап — у 2021�2025 роках.

Соціальний захист

Завдяки Київраді батьки, у яких наро�

дилася трійня та більше дітей, отриму�

ватимуть допомогу від міста. Депутати

внесли відповідні зміни до міської ці�

льової програми “Турбота. Назустріч

киянам” на 2011�2015 роки”. Як заува�

жила Галина Герега, мета цього рішен�

ня — підвищення соціального захисту

малозабезпечених верств населення

Києва. “За інформацією Департаменту

охорони здоров’я, кількість таких родин

останнім часом збільшилася. На рівні

міста розроблюється комплекс заходів

щодо підтримки багатодітних сімей.

Надання одноразової матеріальної до�

помоги — це лише перший крок на цьо�

му шляху”,— підкреслила вона. На 2013

рік на фінансування даної ініціативи у

бюджеті заплановано 31 тис. грн. Також

за цим рішенням безоплатний проїзд у

міському транспорті отримають сурдо�

перекладачі. “Мова йде про працівників

соціальних служб, які супроводжують

інвалідів. Не маючи змоги власним

коштом оплатити проїзд, вони були ви�

мушені відмовляти в супроводі у гро�

мадському транспорті людям із вадами

слуху. Відповідними змінами ми вклю�

чаємо їх до категорії громадян, які ма�

ють право на безкоштовний проїзд”,—

пояснила секретар Київради.

Все для водіїв та бізнесу

Київрада також затвердила програму

розвитку єдиного паркувального прос�

тору в столиці до 2015 року. Передбачає�

ться збільшити кількість паркувальних

місць у Києві на 23 тис. за рахунок бу�

дівництва нових парковок, а також пе�

рехоплюючих паркінгів. Заплановано

спорудити підземні парковки у центрі

столиці, а всі паркувальні місця облад�

нати паркоматами. Для реалізації про�

грами необхідний майже 1 млрд грн, до

чого планується залучити приватних ін�

весторів.

Крім того, депутати затвердили місь�

ку цільову програму сприяння розвитку

малого та середнього підприємництва

на 2013�2014 роки. Як повідомила “Хре�

щатику” директор Департаменту про�

мисловості та розвитку підприємництва

КМДА Людмила Денисюк, метою про�

грами є створення сприятливих умов

для розвитку бізнесу, зростання його ін�

вестиційної та інноваційної активності,

підвищення рівня конкурентоспромож�

ності та внеску у забезпечення устале�

ного соціально�економічного зростан�

ня. На виконання програми в 2013 році

пропонується залучити понад 1,8 млн

грн, у 2014 — майже 2 млн грн. Основ�

ними джерелами фінансування є бю�

джет міста, кошти фінансово�кредит�

них установ та самих підприємців, а та�

кож Фонду загальнообов’язкового дер�

жавного соціального страхування на ви�

падок безробіття.

Надалі депутати планують продовжи�

ти працювати над вирішенням наболі�

лих питань для міста, хоча коли відбу�

деться наступне засідання, ще не відо�

мо. Як повідомила Галина Герега, Київ�

рада має намір працювати в рамках за�

кону до рішення Верховної Ради щодо

столичних виборів чи до роз’яснення

ситуації Конституційним судом. “Депу�

тати Київради у відпустку не йдуть. Во�

ни налаштовані на роботу”,— підкрес�

лила пані Герега

На сесії деп тати Київради прийняли низ важливих рішень, зо рема щодо підвищення соціально о захист містян та я ості освіти,
внесли зміни до цільової про рами "Т рбота. Наз стріч иянам" на 2011-2015 ро и" та затвердили прое т "Стандарт столичної освіти"
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Новини

У столиці відбулася церемонія покладання 
квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку
Президент У раїни Ві тор Ян ович взяв часть церемонії по ла-

дання вітів до пам’ятни а Тарасові Шевчен з на оди 152-ї річниці
від дня перепоховання Кобзаря в У раїні.
Церемонія проходила під ви онання творів Кобзаря апелою імені

Л. Рев ць о о.
Квіти до пам’ятни а Тарасові Шевчен та ож по лали олова Вер-

ховної Ради Володимир Риба , прем’єр-міністр У раїни Ми ола Аза-
ров, олишні президенти У раїни Леонід Кравч , Леонід К чма та Ві -
тор Ющен о, олова Київсь ої місь ої державної адміністрації Оле -
сандр Попов, народні деп тати У раїни та представни и ромадсь о-
сті.
Я відомо, вчора мин ло 152 ро и з час перепоховання Тараса

Шевчен а в У раїні. Традиційно цьо о дня ерівництво держави, шан -
вальни и Вели о о Кобзаря в різних точ ах У раїни й світ вшанов -
ють йо о пам’ять

З київських вулиць зникнуть 
старі дитячі майданчики
Днями олова КМДА Оле сандр Попов дор чив оловам райдерж-

адміністрацій перевірити технічний стан дитячих майданчи ів столи-
ці. Головна мета цієї перевір и — недоп щення пор шення правил їх
безпечної е спл атації та попередження нещасних випад ів. За ре-
з льтатами перевір и частин дитячих майданчи ів, я і давно е с-
пл ат ються і мож ть б ти небезпечними для малечі, обіцяють демо-
нт вати. “Я пере онаний, що після перевір и, я ми зараз проведе-
мо, нам доведеться відмовитися від дея их майданчи ів, я і давно
е спл ат ються, і просто їх прибрати, щоб не на ли ати бід . Це д -
же серйозно, оли дитина, раючись, отримає травм , а в дея их ви-
пад ах може статися й най ірше. Том д же висо а відповідальність
лежить я на ерівни ах ш іл, дош ільних станов, де є та і майдан-
чи и, та само і на ерівни ах житлово-е спл атаційних підприємств,
я і відповідають в римінальном плані за те, що ці майданчи и по-
винні е спл ат ватися на потрібном технічном рівні. Це д же сер-
йозне питання, й зараз під час перевір и, я що б дь-я і недолі и б -
д ть виявлені, ми б демо на це не айно реа вати”,— зазначив о-
лова КМДА під час прямо о ефір на теле аналі “Київ”. На адаємо,
за інформацією Департамент житлово- ом нальної інфрастр т ри,
нині в Києві наліч ється близь о 4 тис. дитячих майданчи ів різних
форм власності

Цифра дня

24 720 800 000 
гривень становив у столиці оборот роздрібної торгівлі за січень—

березень 2013 року 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Фахівці “Київводоканалу” здійснюють 
профілактичну промивку мереж
З ідно з рафі ом щорічних санітарно-технічних заходів на місь их

мережах холодно о водопостачання фахівці “Київводо анал ” вже
здійснили промив водопровод частині Голосіївсь о о та Соло-
м’янсь о о районів, а в ніч з 23 на 24 травня зроблять це частині
Дарниць о о район столиці.
Та , мин лої ночі профіла тичні заходи б ло здійснено в Голосіїв-

сь ом районі на в лицях Китаївсь ій, За арпатсь ій, Весняній, Я ід-
ній, Кащен а, Боровичен о, Набережно-Корч ватсь ій, Новопиро ів-
сь ій та проспе т На и; в Солом’янсь ом — на в лицях Уриць о о,
Островсь о о, Платонівсь ій, Краснодонсь ій, К бансь ій, Кав азь ій,
Солом’янсь ій, Вол о радсь ій, Привітній, К дряшова, Ло омотивній,
До чаївсь ій, Ор анізаторсь ій, Механізаторів, Краси ова, Конд -
торсь ій.
А з 23.00 23 травня до 7.00 24 травня профіла тичні заходи прове-

д ть в Дарниць ом районі на в лицях Автопар овій, Коле торній,
Світлій та пров л Висо овольтном .
Аби не створювати незр чностей меш анцям б дин ів, прочист а

здійснюється після 00.00. Упродовж цьо о час фахівці “Київводо ана-
л ” не ре оменд ють ви ористов вати вод з ран я питн чи для
при от вання їжі без попередньо о ип’ятіння. Після завершення про-
філа тичних заходів абонентам перед ви ористанням води з ран по-
трібно сп стити її впродовж 15 хвилин

За час гідравлічних випробувань енергетики
виявили 95 пошкоджень мереж
З почат проведення ідравлічних випроб вань тепломереж фахів-

ці ПАТ “Київенер о” виявили 95 пош оджень тр бопроводів. Та і захо-
ди проводяться в Києві щоро в міжопалювальний період — з вітня
по вересень. Це обов’яз овий етап під отов и тепломереж до наст п-
но о опалювально о сезон .
На сьо одні ідравлічні випроб вання — один із найбільш ефе тив-

них способів виявити та лі від вати ма симально можлив іль ість
найбільш зношених діляно тепломереж, запобі ши та им чином появі
пош оджень під час наст пно о опалювально о сезон . На час прове-
дення випроб вань в о ремих мі рорайонах столиці тимчасово б де
відс тнє аряче водопостачання — провести випроб вання без цьо о
техноло ічно неможливо.
“Щоб підтримати мережі в належном стані, я існо під от ватися до

осінньо-зимово о період , виявити та лі від вати ма симальн іль-
ість пош оджень тепломереж до настання опалювально о сезон фа-
хівці здійснюють ідравлічні випроб вання теплових мереж на щіль-
ність та міцність. Адже саме завдя и їх проведенню ми можемо вияви-
ти “в зь і місця” на теплотрасах та лі від вати пош одження, я і б не-
мин че вини ли в опалювальний сезон”,— зазначив енеральний ди-
ре тор ПАТ “Київенер о” Оле сандр Фомен о

Діамантові горлиці та інші пернаті 
в Будинку природи
23-26 травня Б дин природи відб деться вистав а співочих та

де оративних птахів. Про це “Хрещати ” повідомили в Б дин при-
роди. В е спозиції пап и, анар и, амадини, діамантові орлиці, інші
е зотичні та рід існі птахи. Протя ом роботи вистав и відвід вачі змо-
ж ть отримати без оштовні онс льтації фахівців з питань придбання
та тримання пернатих домашніх мовах. Одночасно цьом само-
м залі триває е спозиція артин з природних матеріалів (листя, пе-
люст ів, солом и, тополино о п х , ш ро банана та інших рослин).
Вистав а працює з 11.00 до 18.00, в неділю (26 травня) — до 17.00.
Ціна вхідно о вит а — 15 рн. Для ш олярів, ст дентів, пенсіонерів —
7 рн

Подарунки до Дня міста
"Хрещатик" дізнався, що змінилося у Києві за рік
Олександра ГУНІНА, 
Борис КОРПУСЕНКО (фото)
“Хрещатик”

День народження — час, оли прий-
нято підбивати певні підс м и. Рі ,
я ий мин в після ювілейної для міс-
та дати — 1530-річчя від дня засн -
вання, виявився насиченим на по-
дії — реалізовано низ важливих
соціальних про рам, розпочав робо-
т трамвай на Троєщині, від рилися
с часні садоч и та ш оли, з’явилися
нові зелені зони. Я і зад м и вдало-
ся реаліз вати, а на що міст ще
потрібні час та ошти, дізнавалися
ж рналісти “Хрещати а”.

Підтримка соціально незахищених 
киян

Цього року, як подарунок до Дня Києва, одно�

разову матеріальну допомогу від 100 до 500 грн

отримають 400 тисяч мешканців столиці. Влас�

никам “Картки киянина” виплата допомоги про�

водиться шляхом зарахування коштів на раху�

нок.

До слова, “Картка киянина” стане ще одним

приємним презентом до дня народження міста

для 3 тисяч киян. Загалом з березня 2012 року і до

травня поточного 58 тисяч соціально незахище�

них мешканців міста отримали пластикову карт�

ку. Вона надає право безкоштовного проїзду в

метрополітені та отримувати 25—30 % знижки на

придбання 86 лікарських засобів в мережі кому�

нальних аптек “Фармація”. У планах міської вла�

ди — не лише долучити до проекту інші категорії

киян, а й розширити список послуг, які можна бу�

де отримати власникам картки. Вже незабаром за

допомогою картки можна буде сплачувати кому�

нальні платежі, отримати знижку в супермарке�

тах та на більшу кількість ліків.

До речі, у цьому році місту вдалося забезпечити

збереження 20�відсоткової надбавки до зарплати

освітянам та медикам.

Троєщина стає ближчою до центру

Мешканці одного з найвіддаленіших житлових

масивів столиці нарешті відчули хоча б часткове

транспортне поліпшення. Так, торік у жовтні у

дію був запущений швидкісний трамвай, який

сполучив Троєщину з міською кільцевою елек�

тричкою. До речі, тут трамвайними коліями кур�

сують односекційні потяги київського виробниц�

тва. Їхніх трисекційних “побратимів” на розсуд

киянам представлять якраз напередодні Дня Ки�

єва. А от проїхатись на цих бежево�зелених красе�

нях містяни зможуть вже на початку липня.

Ще одна приємна новина для мешканців жит�

лового масиву — найближчим часом розпочнуть

будувати і метро на Троєщину. Кошти на початок

робіт на правому березі у міста є, ще частину, а са�

ме: 434 млн грн, Київ просить в уряду. А вже до

кінця року, запевняють посадовці, буде підписана

інвестиційна угода, яка дозволить повномасш�

табно розгорнути роботи на умовах державно�

приватного партнерства.

У рамках будівництва завершать і Подільсько�

Воскресенський міст.

Якісний та швидкий транспорт

Суттєво оновили за рік і парк громадського

транспорту. Загалом містом курсує новеньких 166

автобусів та 104 тролейбуси. Цьогоріч місто очі�

кує на отримання ще 190 тролейбусів.

Зазнає змін і парк столичної підземки. Так, до

модернізації вагонів метро владі вдалося залучити

кошти Кіотського протоколу (близько 1 млрд

грн). Загалом на ПАТ “Крюківський вагонобудів�

ний завод” до жовтня наступного року оновлять

95 вагонів.

Комфортний простір для дітей

У минулому році столична влада розпочала ак�

тивну компанію з відкриття нових та реконструк�

ції старих ДНЗ. Так, торік запрацювало 10 садоч�

ків та додатково відкрилося 84 навчальні групи. 

1 вересня минулого року прийняла учнів і відрес�

таврована школа № 106 у Шевченківському райо�

ні.

До початку навчального року цьогоріч запра�

цює 20 нових садочків та гімназія “Київська

Русь” у мікрорайоні Осокорки�Північні на вул.

Бориса Гмирі.

До Дня Києва урочисто відкриють і Легкоатле�

тичний манеж поряд із озером Тельбін на Берез�

няках. Спортивна споруда на просп. Тичини, 18

після відкриття пройде сертифікацію на відповід�

ність міжнародним вимогам, і міська влада веде

переговори щодо включення манежу у план про�

ведення міжнародних спортивних заходів.

Медреформа для всього міста

Продовжувалися в столиці і напрацювання з

реформи в галузі охорони здоров’я. Так, у 2012

році було відкрито 11 амбулаторій сімейної меди�

цини, загалом за період 2011�2012 років у місті за�

працював 81 такий заклад. У квітні цього року

Київрада прийняла рішення про поширення ре�

форми на всі райони. Таким чином до кінця цьо�

го року медичну допомогу за новими правилами

отримуватимуть всі кияни. Фахівців запевняють,

розділення системи охорони здоров’я на первин�

ну та вторинну ланку лише покращить обслугову�

вання мешканців, а також позитивно позначить�

ся на самих лікарях. Так, завдяки впровадженню

нової системи оплати праці, у двох пілотних

районах — Дніпровському та Дарницькому —

зарплату медичного персоналу вдалося підняти

до 5�7 тисяч грн.

Київ повертає звання найзеленішої
столиці

Так, у минулому році в столиці України приве�

ли до ладу понад тридцять зелених зон. Таке озе�

лення є рекордним для міста за останні п’ять ро�

ків. У поточному році кияни отримають ще

близько 20 оновлених місць для прогулянок. Зок�

рема реконструюють парки “Молодіжний”,

“Партизанської слави”, “Кіото”, сквер на вул.

Анни Ахматової, 43, паркову територію вздовж

просп. Маяковського і вул. Верхній та Нижній

Вал.

Прикрасять вулиці міста і рекордні 15 млн кві�

тів. Серед них — 1 млн троянд у рамках започат�

кованої головою КМДА Олександром Поповим

акції “Кожному киянину по троянді”.

Проекти в роботі

До Дня Києва відкриють і першу чергу естака�

ди з Боричевого току на вулицю Набережно�Хре�

щатицьку, що на Поштовій площі. Однак, на

жаль, до дня народження міста не всі плани вда�

лося реалізувати — складна боротьба за достой�

ний кошторис для столиці на початку року від�

термінувала комплексне введення в експлуатацію

Поштової площі та останньої станції Куренів�

сько�Червоноармійської лінії — метро “Терем�

ки”. Зазначену станцію підземки обіцяють від�

крити напередодні Дня Конституції, 28 червня.

До Дня міста завершать і ямковий ремонт сто�

личних автошляхів. За інформацією КК “Київ�

автодор”, станом на 22 травня ямковість ліквідо�

вано на площі 127 тис кв. м.

Тривають роботи і з приведення до ладу прос�

пекту Перемоги. На магістралі до осені повністю

замінять асфальтобетонне покриття, а вздовж об�

ладнають “кишені” для громадського транспорту,

тротуари та велосипедні доріжки

Упродовж року в столиці
приведено до ладу понад 

30 зелених зон, відкрито 10
дитсадків, 11 амбулаторій сімейної
медицини, придбано 166 автобусів

та 104 тролейбуси, запущено
швидкісний трамвай на Троєщині 



Тенденції

Ділові новини

Замість спірного 
будівництва на Печерську
буде сквер

Київсь а місь а рада надала
стат с с вер земельній ділянці
площею 2,33 а, я а розташована
між б дин ами №№ 2а-6 по
в л. Вільшансь ій та б дин ом
№ 16 по в л. Професора Підви-
соць о о Печерсь ом районі
столиці. Та е рішення хвалено
на засіданні 22 травня.
Напередодні Господарсь ий

с д м. Києва та Київсь ий апеля-
ційний оспс д визнав недійсни-
ми до овори оренди в азаної зе-
мельної ділян и заб довни а.
Меш анці нав олишніх б дин ів
зверн лися до деп татів Київради
з проханням створити с вер. На-
дання цій території стат с с ве-
р безпечить її від заб довни ів
майб тньом .
Та ож Київсь а місь а рада на-

дала стат с с вер земельній ді-
лянці площею 1,09 а на
в л. Авіа онстр тора Антонова,
37-47 Солом’янсь ом районі.
В азані земельні ділян и б -

д ть в лючені до Про рами роз-
вит зеленої зони, а КО “Київзе-

ленб д” має провести бла о ст-
рій новостворених с верів

Пасажиропотік аеропорту
“Київ” зріс утричі

Аеропорт “Київ” протя ом пер-
ших 4-х місяців цьо о ро порів-
няно з анало ічним періодом ми-
н ло о збільшив перевезення па-
сажирів майже тричі. Я повідо-
мила прес-сл жба аеропорт , по-
сл ами летовища всти ли с о-
ристатися понад 450 тисяч паса-
жирів.
За альне число рейсів с лало

10 848, і в порівнянні з торішнім
періодом зросло на 118 %. Крім
то о, аеропорт змі опрацювати
майже 110 тонн поштових ванта-
жів. Перший вартал 2013- о ро-

вивів лідери за іль істю рей-
сів та і міста: Мос ва, Мілан
(Бер амо) та Дортм нд

На Київщині 161 мільйонер
задекларував доходи

161 ромадянин Київщини вже
заде лар вав свої мин лорічні
мільйонні стат и на за альн с м
майже 775 мільйонів ривень.

Про це “Хрещати ” повідомило
Головне правління Міндоходів
Київсь ій області.
За алом же понад 13,9 тисяч

жителів області взяли часть
де лараційній ампанії. Найбільш
а тивно прозвіт вали ті, хто ми-
н лом році отрим вав дохід від
спадщини, — 2 203 де ларацій на
с м 199,2 млн рн. Ще 1 252
особи повідомили про те, що
здійснили продаж р хомо о май-
на; с ма заде ларовано о дохо-
д — 94,6 млн ривень.
За рез льтатами перерах н ів

с арбниці місцевих ромад ма-
ють отримати 31,1 млн рн по-
дат на доходи фізичних осіб.
До повернення ж, ви ляді по-
дат ової зниж и, жителям облас-
ті нараховані 10,4 млн ривень

Киянку судитимуть 
за підробку документів 
та псевдопослуги
Про рат ра Київсь ої області

направила до с д обвин вальний
а т щодо меш ан и Києва, я а
займалася фі тивним підприєм-
ництвом, повідомили “Хрещати ”
відомстві. У ході проведення до-

с дово о розслід вання встанов-
лено, що на території Києво-Свя-
тошинсь о о район жін а створи-
ла фі тивн фірм . Щоб безпечи-
ти себе від відповідальності, заре-
єстр вала її на підставн особ .
Метою фірми б ло надання посл
реально діючим с б’є там оспо-
дарсь ої діяльності з мінімізації
сплати подат ів до державно о
бюджет У раїни. Задля цьо о
шахрай а проводила фі тивні опе-
рації з реалізації товарів і посл ,
попередньо оформлюючи підроб-
лен до ментацію. Від різних
с б’є тів осподарювання отрим -
вала за “псевдопосл и” роші на
бан івсь і рах н и фірми. Далі во-
на перерахов вала ошти на влас-
ні рах н и, я і в подальшом зні-
мала та розпоряджалася ними.
Винній особі повідомлено про пі-
дозр вчиненні римінальних
правопор шень, передбачених ч.
ч. 1, 2 ст. 205 та ч. ч. 1, 4 ст. 358
КК У раїни, тобто фі тивном
підприємництві та підробленні до-
ментів. Обвин вальний а т в по-

ряд ст. ст. 283, 291 КПК У раїни
відносно підозрюваної направле-
но до с д . Сан ція статті перед-
бачає по арання ви ляді штраф

до п’яти тисяч неоподат ов ваних
мінім мів доходів ромадян, що
с ладає 85 тис. рн

Переоформлення 
вантажівок хочуть обкласти
податком
Міндоходів пропон є боротися

з хиленням від сплати подат ів
при імпорті автомобілів та ввести
а циз на імпорт вантажіво . Від-
повідний за онопрое т вже роз-
роблено міністерством. Наразі
автомобілі ввозять по товарній
позиції 8 704 (вантажний транс-
порт), я а не об ладається а -
цизним збором. Потім авто пере-
обладн ють на пасажирсь ий
транспорт (митний од 8703), за
ввезення я о о потрібно сплати-
ти а циз за став ою — від 0,03
євро до 3,81 євро за 1 б. см
об’єм дви нів, або понад 100
євро за одне авто.
З ідно з пояснювальною

запис ою до за онопрое т , за
підс м ами 2011 ро в раїн
б ло ввезено майже 99 тис. ав-
томобілів, оформлених за одом
8704, з я их 32 %, або 31,61 тис.
одиниць з одом б ли переоб-

ладнані та переоформлені, я
транспорт для перевезення па-
сажирів. За підрах н ами Міндо-
ходів, впровадження цієї норми
дозволить зал чити до держ-
бюджет від а циз до 300 млн
ривень на рі

Акциз на пиво планують
підвищити втричі

Міндоходів розробило за оно-
прое т, за я им пропон ється під-
вищити став и а циз на пиво
майже в три рази — з 0,87 ривні
до 2,43 ривні за літр. Я що деп -
тати підтримають прое т за он ,
виробни ам і продавцям пива до-
ведеться отрим вати ліцензію на
цю діяльність, а пивоварам — ще
й пройти реєстрацію в Міндоходів.
Та им чином, пиво прирівняють

до міцно о ал о олю — для ньо о
введ ть а цизн мар . Міндохо-
дів та ож запропоновано підви-
щити а циз на ріплені вина з
2,51 ривні за літр вина до 49,49
ривні за літр 100 % спирт .
За оцін ою Міндоходов, за ра-

х но зростання а цизів на ал о-
оль бюджет отримає додат ово
1,7 млрд ривень

Обвалу 
національної 
валюти не буде
Українці активно кладуть 
гривню на депозит та продають
більше доларів, аніж купують
Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Киян дарма ля ають падінням ривні: за твердженням
е спертів, національна валюта б де стабільною, й для
цьо о є міцне підґр нтя. Незначне подорожчання дола-
ра на міжбан івсь ом рин др ій де аді травня —
тимчасове. Готів овий же попит на амери ансь валю-
т зараз спав: вітні перше за п’ять ро ів ромадяни
продали більше доларів, аніж пили

У вівторок курс долара на міжбанку досяг свого максимуму за останні

півроку: торги на міжбанку проводилися в діапазоні 8,161�8,164 грн/$. Од�

нак, за твердженням експертів, це явище тимчасове, воно обумовлене зрос�

танням попиту на долари з боку інвесторів, які навесні отримали в Україні

дивіденди за минулий рік та намагаються вивести свій заробіток за кордон.

З початку місяця подорожчала й готівкова гривня — на чотири копійки

(до 8,12/8,16 грн), однак експерти вважають, що більше вона слабшати не

буде. За словами директора генерального департаменту грошово�кредитної

політики Національного банку Олени Щербакової, у квітні громадяни при�

дбали 1 454 млн доларів, натомість продали 1 571,8 млн доларів, таким чи�

ном, обсяг продажу доларів у квітні перевищив обсяг купівлі на 120 млн до�

ларів. Це відбулося вперше за останні чотири роки та свідчить про відсут�

ність панічних настроїв серед населення.

“Необхідно визнати, що валютна і боргова політика, що проводиться

останнім часом в Україні, виявилася досить ефективною. Готівковий долар

з початку поточного року подорожчав всього на 0,94 %. А частка депозитів

населення в гривні за цей період зросла з 50 % до 54 %”,— зазначив керів�

ник інформаційно�аналітичного центру FOREX CLUB Микола Івченко.

Важливу роль у стабілізації гривні зіграло торішнє рішення Нацбанку із

введення обов’язкового продажу 50 % валютної виручки експортерами, ре�

гулярний продаж частини валютних резервів для задоволення попиту на ва�

люту, а також заява про намір запровадити податок на продаж валюти.

Щоправда, на думку деяких аналітиків, вже в серпні�вересні 2013 року

попит населення на іноземну валюту може зрости. За словами головного

економіста Dragon Capital Олени Білан, зниження попиту на іноземну ва�

люту з боку населення, яке зараз спостерігається, може змінитися зростан�

ням вже в серпні�вересні, як це було в попередні роки. Нацбанк вже вжи�

ває запобіжних заходів. Зокрема регулятор продовжив до листопада рішен�

ня щодо обов’язкового продажу 50 % валютної виручки експортерами.

Крім того, попри побоювання у швидкому скороченні валютних резервів

(які використовуються для підтримання курсу гривні), у квітні НБУ наро�

стив їхні запаси на 510 млн доларів — до 25,2 млрд доларів, що покриває

майже трьохмісячну вартість імпорту продукції до України.

Значний тиск на курс гривні чинять зобов’язання України сплатити по�

над 9 млрд доларів попередніх боргів перед зовнішніми кредиторами. Ще 5

мільярдів боргу — перед вітчизняними кредиторами. Однак уряд наполег�

ливо веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо поновлення

кредитування, і є усі підстави очікувати позитивного рішення, адже левову

частку коштів Україна заборгувала саме Фонду.

Тож загалом курсу гривні ніщо не загрожує, вважає начальник відділу

аналізу і досліджень “Райффайзен Банк Аваль” Дмитро Сологуб. “Врахову�

ючи поліпшення кон’юнктури на світових фінансових ринках, ми очіку�

ємо, що влада буде підтримувати стабільність курсу найближчим часом. Су�

дячи з усього, основним завданням є збереження стабільного курсу. Таким

чином, згідно з нашим новим базовим сценарієм, обмінний курс гривні до

долара буде стабільним в найближчі два роки”,— підкреслює експерт

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 23 травня 2013 року

Кияни скаржаться 
на ЖКГ та забудови
КМДА за І квартал 2013 року отримала майже 6000 звернень

“Лідери” звернень
Значну кількість колективних

звернень спричиняють питання ре�

монту будинків та дахів, благоуст�

рою, роботи ЖЕКів, оплати житло�

во�комунальних послуг, незгоди із

запланованим будівництвом, пору�

шення термінів будівництва житло�

вих будинків, надання дозволів на

встановлення торговельних кіосків,

діяльності медичних закладів, га�

ражно�будівельних кооперативів та

автостоянок.

З урахуванням колективних звер�

нень у І кварталі 2013 року до Київ�

ської міської державної адміністра�

ції звернулась 31 775 громадян, які

порушили у загальній кількості

8474 питання. Громадяни звертали�

ся передусім із заявами щодо вирі�

шення конкретних життєвих пи�

тань (92,5 %), скаргами (7,4 %),

пропозиціями і зауваженнями 

(0,1 %).

Найбільша кількість звернень на�

дійшла від мешканців Шевченків�

ського (13,8 %) та Дніпровського

(12,5 %) районів, найменша — від

мешканців Оболонського (7,2 %) та

Подільського районів (6,3 %).

Як свідчить аналіз, серед голов�

них питань, що їх порушують грома�

дяни, чільне місце становлять

питання комунального господар�

ства — 38,7 %. Житлові питання

складають 11,4 %. Питання еконо�

мічної, цінової, інвестиційної, зов�

нішньоекономічної, регіональної

політики та будівництва, підприєм�

ництва — 7,8 %. Питання соціально�

го захисту і охорони здоров’я охоп�

люють 6,9 % та 5,9% відповідно від

загальної кількості.

“Болюче” ЖКГ

Найбільшу кількість питань жит�

лово�комунального господарства

порушили мешканці Шевченків�

ського та Святошинського районів.

Киян турбували питання кому�

нального господарства — найчастіше

порушувались питання щодо благо�

устрою та озеленення (2817 питань,

або 15,0 %), оплати житлово�кому�

нальних послуг (2613 питань, або

13,9 %), роботи ЖЕКів (2140 питань,

або 11,4 %), ремонту будинків, дахів,

реконструкції будинків (1846 питань,

або 9,8 %), перебудови квартир, бал�

конів, дверей, утримання житлового

фонду (1097 питань, або 5,8 %).

Підвищений інтерес містян до цих

питань не дивує, враховуючи стан

справ в ЖКГ столиці. Як, утім, і по

всій Україні. Реформування та техніч�

на модернізація галузі критично не�

обхідна, а тарифи в Україні в серед�

ньому покривають близько 75 % їх со�

бівартості. В столиці тарифи на жит�

лово�комунальні послуги також зали�

шаються заниженими й економічно

необґрунтованими, визнають у

КМДА.

В “Київенерго”, своєю чергою,

попереджають, що підвищення тари�

фів для населення до економічно об�

ґрунтованих — лише справа часу. То�

му пропонують підвищувати тарифи

поступово, з одночасним захистом

малозабезпечених верств населення.

Як відзначив голова наглядової ради

“Київенерго” Іван Плачков, необхід�

но робити це за прикладом європей�

ських країн, за допомогою адресних

дотацій, а не субсидуючи комунальні

компанії�монополісти з бюджету. Та�

кож мають бути переглянуті принци�

пи формування тарифів, адже сього�

дні вони залишаються непрозорими,

а розділення споживачів на групи за

обсягами споживання — несправед�

ливим, — підкреслив він.

У “Київводоканалі” теж скар�

жаться  на тарифну політику. За да�

ними радника голови правління

АК “Київводоканал” з інформа�

ційних питань Вікторії Яковлєвої,

тарифи на водопостачання в столи�

ці покривають сьогодні лише 55 %

собівартості.

Експерти, в свою чергу, назива�

ють серед проблем галузі відсутність

коштів у підприємств комунальної

сфери на виробничі витрати та мо�

дернізацію. “Із тими темпами ста�

ріння обладнання та мереж, які є

сьогодні, через кілька зим всі ми,

українці, ризикуємо залишитися з

холодом віч�на�віч”,— відзначає ге�

неральний директор Центру дослі�

джень енергетики Олександр Хар�

ченко. До того ж, хоча комунальні

послуги й постійно дорожчають, це

зовсім не позначається на їх якості.

Водночас ринок житлово�кому�

нальних послуг та його проблемні

питання продовжує досліджувати

й Антимонопольний комітет Укра�

їни. Наразі відомство пропонує

створити експертну робочу групу з

числа фахівців ринку житлово�ко�

мунальних послуг, органів влади та

органів місцевого самоврядування

для надання пропозицій щодо вне�

сення змін до чинних нормативно�

правових актів у цій сфері.

Загалом же експерти відзначають,

що давно назрілі проблеми ЖКГ не�

обхідно вирішувати терміново та

комплексно, а для цього необхідна

політична воля

Кількість звернень 
від громадян до

Київської міської
державної адміністрації

за І квартал 2013 року 
(в порівнянні з

аналогічним періодом
минулого року)

зменшилась на 2182, 
або на 30,5 %

Марта КОХАН
“Хрещатик”

Містяни продовж ють звертатися по допомо щодо ви-
рішення своїх проблем до ор анів столичної влади, хоча
поті с ар пост пово зменш ється. Та , іль ість звер-
нень від ромадян до Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації за І вартал 2013 ро (в порівнянні з анало іч-
ним періодом мин ло о ро ) зменшилась на 2182, або
на 30,5 %. Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні з
питань звернень ромадян КМДА, за алом за І вартал
2013 ро зареєстровано 4965 звернень, з них письмо-
вих — 3360, сних — 1605. Крім то о, за цей час та ож
надійшло 745 оле тивних звернень, част а я их с ла-
дає 15,0 % від за альної іль ості. У порівнянні з анало-
ічним періодом мин ло о ро , за альна іль ість о-
ле тивних звернень зменшилась на 234, або на 23,9 %.
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ДОЗВІЛЛЯ
Хрещатик 23 травня 2013 року

ПОНЕДІЛОК ТРАВЕНЬ27

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5 
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 
23 травня (чт.) — 19.00 “Дядеч ів сон”,
тра і омедія, 2 одини 30 хвилин
23 травня (чт.) — 20.00 “Справа Честі”,
1 одина 5 хвилин
24 травня (пт.) — 19.00 “Бабине літо”,
лірична омедія, 2 одини 35 хвилин
24 травня (пт.) — 20.00 “С ажена ров”,
1 од. 30 хв.
25 травня (сб.) — 18.00 “Останнє охан-
ня”, мелодрама, 2 од. 15 хв.
25 травня (сб.) — 19.00 “Занадто одр -
жений та сист”, омедія, 2 од. 30 хв.
26 травня (нд.) — 20.00 “Прощальне
тан о”, тра і омедія, 2 од. 30 хв.
27 травня (пн.) — 19.00 “Дохідне міс-
це”, омедія, 3 одини
28 травня (вт.) — 20.00 Сцена “Під да-
хом”, “Валентинів день”, драма, 2 одини

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

23 травня (чт.) — 19.00 “Фредері , або
Б львар злочинів”, театральний роман,
Ері -Еман ель Шмітт
24 травня (пт.) — 19.00 “Гімн демо ра-
тичної молоді”, тра і омедія, Сер ій Жадан
25 травня (сб.) — 19.00 “Чай а”, Антон
Чехов, пам’яті Бо дана Ст п и
25 травня (сб.) — 19.00 “Я — спад о-
ємець”, омедія, Ед ардо де Філіппо
26 травня (нд.) — 12.00 “Шельмен о-ден-
щи ”, омедія, Гри орій Квіт а-Основ’янен о
26 травня (нд.) — 19.00 “Кайдашева
сім’я”, омедія, Іван Неч й-Левиць ий
28 травня (вт.) — 19.00 “Натал а Пол-
тав а”, раїнсь е м зично-драматичне
ро о о, Іван Котляревсь ий
29 травня (ср.) — 19.00 “Малень і по-
др жні злочини”, психоло ічний дете тив,
Ері -Еман ель Шмітт
29 травня (ср.) — 19.00 “Morituri te salu-
tant” (“У нас все свято”), Василь Стефани

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ 

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80, 
www.drama�comedy.kiev.ua 
23 травня (чт.) — 19.00 “Три сестри”,
А. Чехов, 2 од. 40 хв.
24 травня (пт.) — 19.00 “Дон Ж ан, або
Уро и зваблювання” (“Гості ряд ть опів-
ночі”), А. Міллер, 2 од. 35 хв.
24 травня (пт.) — 19.00 “Трохи вина... або

70 обертів”, омічне дійство з неаполітан-
сь ими піснями, Л. Піранделло, 1 од. 40 хв.
25 травня (сб.) — 15.00 прем’єра “Дві
дамоч и бі півночі”, ілюзії з м зи ою,
П’єр Нотт, 1 од. 10 хв.
25 травня (сб.) — 19.00 “Небезпечні
зв’яз и”, Шодерло де Ла ло, 3 од.
26 травня (нд) — 15.00 “Гол бчи и
мої!”, ч дацтва для театр , хор , баян ,
Ф. Достоєвсь ий, О. Володін, 1 од. 40 хв.
26 травня (нд) — 19.00 “Чотири причи-
ни вийти заміж”, омедія про охання,
Р. Баер, 2 од.

27 травня (пн.) — 19.00 “Глядачі на ви-
став не доп с аються!”, омедія, Май л
Фрейн, 3 од. 40 хв.
28 травня (вт.) — 19.00 “Корси ан а”, іс-
торичний ане дот, Іржі Г бач, 2 од. 10 хв.
29 травня (ср.) — 19.00 “Тор івці -
мою”, ондом-ревю для дорослих, Ханох
Левін, 2 од 50 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ 
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна"),
Тел: (044) 33�222�17,
www.theatreonpodol.com
24 травня (пт.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, “Льов ш а”, розповідь про єврей-
сь е щастя, 1 од. 40 хв.
25 травня (сб.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, “Лю семб рзь ий сад”, фантазія-
шансон, 1 од 10 хв.
26 травня (нд.) — 19.00 Малий зал Па-
лац “У раїна”, “Опера Мафіозо”, м зична
омедія, 2 од. 30 хв.
26 травня (нд.) — 19.00 Театральна
остьова, “Ніч на двох”, лірична омедія,
1 од. 40 хв.
28 травня (вт.) — 19.00 Малий зал Па-
лац “У раїна”, “Мертві д ші”, омедія за
поемою М. Го оля, 2 од. 20 хв.
29 травня (ср.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, прем’єра “Амнезія”, ліричний о-
лаж, 1 од 30 хв.
29 травня (ср.) — 19.00 Малий зал Па-
лац “У раїна”, “Фараони”, омедія-фарс,
2 од. 15 хв.

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: вул. Липська, 15/17, 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
23 травня (чт.) — 11.00 “Ромео і Дж -
льєтта”, мюзи л, В. Ше спір, 2 од. 45 хв.
24 травня (пт.) — 19.00 “Сон літньої но-
чі”, феєрія, В. Ше спір, 2 од. 30 хв.
25 травня (сб.) — 18.00 “Вов и та...”,
риміналістична омедія, О. Островсь ий,
3 од. 40 хв.
26 травня (нд.) — 19.00 прем’єра, “Над
прірвою...”, фантазія тінейджера, Дж. Се-
лінджер

26 травня (нд.) — 19.00 “І ри вночі”,
ане дот, В. Мереж о, 2 од. 45 хв.
28 травня (вт.) — 18.00 “Романти з
планети eBay”, омедія, Ем Глазо, 2 од.
30 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
23 травня (чт.) — 19.00 “Welcome to
Ukraine, або Подорож охання”, роман-
тичний мюзи л
24 травня (пт.) — 19.00 “Ци ансь ий ба-
рон”, оперета, Й. Штра с
25 травня (сб.) — 19.00 “Містер І с”,
оперета І. Кальмана
26 травня (нд.) — 19.00 “Звана вечеря з
італійцями”, омічна оперета, Ж. Оффенбах
29 травня (ср.) — 19.00 “Моя чарівна
леді”, мюзи л, Ф. Ло

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

23 травня (чт.) — 19.00 Гала- онцерт в
рам ах фестивалю балетних вистав по-
становці Анатолія Ше ери, “Болеро”, ба-
лет на 1 дію, М. Равель
25 травня (сб.) — 19.00 “Баядер а”, ба-
лет на 3 дії, Л. Мін с
26 травня (нд.) — 19.00 “Рі олетто”,
опера на 3 дії, Дж. Верді, ви он ється іта-
лійсь ою мовою
28 травня (вт.) — 19.00 “Віденсь ий
вальс”, балет на 2 дії, Йо ан Штра с (бать-
о), Йозеф Штра с, Йо ан Штра с (син)
29 травня (ср.) — 19.00 “Травіата”, опе-
ра на 4 дії, Дж. Верді, ви он ється італій-
сь ою мовою

ТЕАТР "СУЗІР’Я" 
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua
23 травня (чт.) — 19.00 “У радене щас-
тя”, драма, Іван Фран о
24 травня (пт.) — 19.00 прем’єра “Во -
ні”, сторін и оповідання, Антон Чехов
25 травня (сб.) — 19.00 “Ниот да с лю-
бовью”, емі рантсь ий мюзи л, Й. Брод-
сь ий, О. Вертинсь ий, О. Галич та інші
26 травня (нд.) — 19.00 “То, что с ры-
вают франц зы”, омедія 16+ ритмі “бо-
санова”, Жан-Жа Брі ер та Моріс Ласе
28 травня (вт.) — 19.00 прем’єра
“Страх бажання”, тра і омедія, Т. Вільямс
29 травня (ср.) — 19.00 “Довершений
Чарлі”, іронічна мелодрама для повноліт-
ніх, Лев Хохлов

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57,
www.operetta.com.ua 
26 травня (нд.) — 12.00 “Острів
с арбів”, дитячий мюзи л, В. Бис-
тря ов

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua 
25 травня (сб.) — 17.00, 26 травня (нд.) — 13.00 про рама
“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 
24 травня (пт.) — 12.00 “Сні-
ова оролева”, м зична аз а,
Г.-Х. Андерсен, 1 од. 30 хв.,
для дітей з 7 ро ів
25 травня (сб.) — 12.00 “Ко-
роль Дроздобород”, м зична
вистава, Г. Чеховс і, 1 од. 50
хв., для дітей з 7 ро ів, вистава йде російсь ою мовою
26 травня (нд.) — 11.00 “До оридри ом” аз а- ра, К. Дра-
нсь а, 1 од. 20 хв., для дітей з 5 ро ів, вистава йде росій-

сь ою мовою
26 травня (нд.) — 12.00 “Принц і принцеса”, аз а, Г.-Х. Ан-
дерсен, 1 од. 40 хв., для дітей з 5 ро ів
28 травня (вт.) — 12.00 “Вождь червонош ірих”, тра і омедія,
за мотивами оповідання О’ Генрі, 1 од. 45 хв., для дітей з 7 ро ів
29 травня (ср.) — 11.00 “Привид зам Кентервіль”, мюзи л,
В. Бас ін, В. Вербін за мотивами оповідання О. Уальда, 2 од.
50 хв., для дітей з 12 ро ів

ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua 
23 травня (чт.) — 13.00 “Я оза и змія прибор вали”, мю-
зи л- аз а на 2 дії, І. По лад, 1 од. 30 хв.
24 травня (пт.) — 13.00 “Бармалей та Айболить”, балет
на 2 дії, Ю. Шевчен о, 1 од. 40 хв.
25 травня (сб.) — 12.00 “При оди Б ратіно”, мюзи л на 2 дії,
О. Білаш, 1 од. 40 хв.
26 травня (нд.) — 12.00 “Дюймовоч а”, балет на 2 дії, Ю. Р -
синов, 1 од. 30 хв.
29 травня (ср.) — 19.00 Концерт майстрів мистецтв, “Дощ”,
хорео рафічна фантазія на м зи народів світ та Й. С. Баха,
Київ Модерн-балет

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadem�
puppet.kiev.ua 
25 травня (сб.) — 11.00 “Про
роч Ряб та сонеч о золоте”,

М. Петрен о, 35 хв., для дітей від
3-х ро ів
25 травня (сб.) — 13.00 прем’є-
ра “За щ чим велінням”,

Є. Тараховсь а, 50 хв., для дітей від 3-х ро ів
25 травня (сб.) — 15.00 “Марій а і ведмідь”, В. Швембер ер,
40 хв., для дітей від 3-х ро ів
25 травня (сб.) — 17.00 “Чарівна лампа Аладдіна”, Н. Гернет,
60 хв., для дітей від 4-х ро ів
26 травня (нд.) — 11.00 “Троє поросят”, Г. Усач, С. Єфремов,
45 хв., для дітей від 3-х ро ів
26 травня (нд.) — 13.00 “Царівна-Жаба”, А. Дєж ров, 40 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
26 травня (нд.) — 15.00 “Попелюш а”, Є. Шварц, 50 хв., для
дітей від 4-х ро ів
26 травня (нд.) — 17.00 “Пітер Пен”, Є. О ородній
за Дж. Баррі, 60 хв., для дітей від 5-х ро ів

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 23—29 травня

ТТРРКК  ККииїївв

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Зроблено в Києві
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
19.30 Столиця
21.25 Служба порятунку
23.25 Небокрай
1.50 Київ. Музика
5.00 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

Профілактика на каналі
9.00 Підсумки тижня
9.40 Без цензури

10.10 Аудієнція
10.30 Євробачення*2013.

Другий півфінал
12.30, 20.55 Офіційна

хроніка
12.40, 15.30, 18.40, 21.25

Діловий світ
13.00, 19.45 Про життя 
14.00 Темний силует
14.10 Енергоблок 
14.20 Право на захист
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.35 Життя на рівних
15.55 Т/с "Клеймо"
18.55 Агро*News
19.05 Сільрада
19.25 Останнє попередження
21.00 Підсумки дня
21.35 Слов'янський базар
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.00, 1.00 Пiдсумки
23.20 Т/с "Генеральська

онучка"
0.20 Від першої особи

11++11

5.00 Х/ф "Гарний рік"
7.00 ТСН
7.50 Х/ф "Старий Новий

рік" 
10.10 Секретні матеріали

шоу!бізнесу
12.00 Ілюзія безпеки
13.50 Зніміть це негайно

14.55 Красуня за дванадцять
годин

15.45 Сімейні мелодрами*3
16.45 ТСН. Особливе
17.25 Х/ф "Моя старша

сестра"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Чудове століття.

Роксолана!3" 
22.30 Гроші
23.35 ТСН
23.50 Х/ф "День

незалежності" 
2.20 Т/с "Next!2"
3.55 ТСН
4.10 Сімейні мелодрами*3
4.55 Х/ф "Моя старша

сестра"

ІІННТТЕЕРР

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.45 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Жіночий 

лікар!2" 
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Колишня

дружина"
23.45 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів!
12"

1.45 Х/ф "Кров за кров" 
3.40 Т/с "Жіночий 

лікар!2" 

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

Профілактика на каналі 
до 8.00

8.00 Т/с "Слід" 
10.15 Т/с "Анжеліка" 
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/с "Людина

нізвідки" 
21.50 Т/с "Слід" 
23.20 Х/ф "Потрійний

форсаж.
Токійський дрифт" 

1.20 Х/ф "Обговоренню
не підлягає" 

2.50 Т/с "Камелот" 

3.40 Події
4.00 Т/с "Камелот" 
4.45 Говорить Україна
5.20 Т/с "Дорожній

патруль!9"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 М/с "Качині історії" 
14.25 Kids'Time
15.00 Т/с "Друзі" 
15.55 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 Ревізор*2
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!3" 
2.40 Служба розшуку дітей
2.45—4.55 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 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.10 Х/ф "Астерікс і
Обелікс проти
Цезаря"

12.30 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів"

12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів"
14.05 Х/ф "Астерікс і

Обелікс на
Олімпійських іграх"

16.30 Х/ф "Астерікс і
Обелікс у Британії"

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

перевірка"
23.00 Свобода слова
0.50 Надзвичайні новини
1.45 Про*Ziкаве.ua
3.25 Свобода слова

ТТООННІІСС

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Духовне життя з
тваринами

15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Дика природа в

об'єктиві
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Останній дубль. 

Є. Урбанський
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 Великі бої
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 Закоханий Париж
22.40 Родина полярного

ведмедя і я
23.40 Дика природа в

об'єктиві
0.45 Амурні мелодії
1.05 Х/ф "Небезпечне

секс!побачення" 
2.40 Т/с "Компрометуючі

ситуації" 
3.55 Майстер подорожей
4.20 Х/ф "Волга!Волга" 

55��йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.20 5 елемент
15.00—23.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.25 В кабінетах
18.15 Територія закону
18.40, 0.00, 3.30 Київський

час
18.50, 23.40, 0.20, 3.20 Час

спорту
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час*Тайм
22.15 Податковий щоденник
22.40, 23.20, 0.15, 2.35,

3.15, 6.15 Бізнес*час
22.45, 4.15 Хроніка дня
23.30 Crime news
23.45, 0.55, 3.25 Огляд

преси
0.30 Кабінети
1.00 Час новин
2.40 Життя цікаве
3.40 Ранок із зіркою
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою

ННТТНН

5.55 Легенди карного
розшуку

6.25 Х/ф "Швидкий
поїзд" 

8.05 Агенти впливу
9.00 Х/ф "Акція" 

10.50 Х/ф "Перед
світанком" 

12.35 Х/ф "Вантаж без
маркування" 

14.25 Т/с "Літєйний" 
18.30 Д/с "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 "Помститися за

Анджело" 
1.50 Свiдок
2.20 Легенди карного

розшуку
3.50 Речовий доказ
4.20 Свiдок
4.50 Уроки тітоньки Сови
5.20 Правда життя

ССТТББ

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Один за всіх
15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
19.55 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Т/с "Маша Пирогова

— народний юрист" 
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні*3
23.25 Битва екстрасенсів
0.25 Т/с "Доктор Хаус" 
1.20 Х/ф "Відпустка за

свій рахунок" 
2.20 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!
12.00 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
23.15 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
14.05 Справа Х. Слідство

триває
15.00 Т/с "Таємниці

інституту
шляхетних дівиць"

16.00 Вісті
16.10 Вісті. Москва
16.30 Вісті. Спорт
16.45 Т/с "Поцілуйте

наречену!"
17.40 Т/с "Сімейний

детектив"
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.45 Прямий ефір
20.50 Т/с "Ліки проти

страху"
22.40 Т/с "Хуторянин"
23.40 Д/ф "Вогненна

застава"
0.30 Т/с "Смерть Вазир!

Мухтара"
1.25 Дівчата
2.00 Вісті+
2.20 Т/с "Росія молода"

3.55 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 Російські сенсації
11.05 Д/ф "Війна проти своїх"
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

Профілактика на каналі 
до 11.00

11.00 Т/с "Та, що говорить
із 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
19.50 "Даешь молодежь!"
20.50 Віталька
22.00 ТЕТ*Інтернет
22.25 Шпілівілі
23.00 Дурнєв + 1
23.25 "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
8.20 Х/ф "Уяви собі" 

10.20 Х/ф "Погані
дівчиська" 

12.15 Орел і решка
13.10 Звана вечеря
14.10 Пороблено в Українi
15.35 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Таємний кухар
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
22.00 М/ф "Мадагаскар" 
23.40 Х/ф "Побачення

наосліп" 
1.15 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
8.10 Шалене відео 

по*українськи
9.00 Новини 2+2
9.25 Т/с "Мисливці за

старожитностями" 
10.55 Шалене відео по*

українськи
13.05 Облом.ua
13.55 Убивче відео
15.00 Х/ф "Рембо" 
17.00 Т/с "Псевдонім

"Албанець"!4" 
19.00 Т/с "Група "Зета"!2" 
21.00 Новини 2+2

21.25 Т/с "Секретні
матеріали" 

23.25 Т/с "Псевдонім
"Албанець"!4" 

1.25 Х/ф "Волл!Стріт" 
3.30 Х/ф "Кур'єр на Схід" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

Профілактика на каналі 
до 11.00

11.00 М/с "Маленьке
королівство Бена й
Холлі"

11.30 М/с "Маленька
принцеса"

12.00 М/ф "Кріт і його друзі"
12.50, 1.55 М/ф
14.30 Єралаш
15.30 Т/с "Джессі"
16.30, 21.30 М/с "Оггі й

кукарачі"
17.00 М/с "Маленькі

торнадо"
17.30 М/с "Жахливий Генрі"
18.00 М/с "Кід vs. Кет"
18.30 М/с "Зірвиголова 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 "Дайте нам

чоловіків"
0.45 Х/ф "Кільця

Альмандозора"

“ФОРСАЖ 6”
Країна: США
Режисер: Джастін Лін
В ролях: Він Дізель, Двейн Джон-
сон, Лю Еванс, Пол Во ер, Мішель
Родрі ес, Джейсон Стетхем
Ст дія: Universal Pictures
Тривалість: 130 хв.
Ві ові обмеження: 14 ро ів

Через 12 ро ів після першо о
“Форсаж ” на вели і е рани виходить вже шоста частина фран-
шизи про швид їзд та по оню за злочинцями. Цьо о раз о-
лишній поліцейсь ий Брайан збирає оманд професіоналів,
щоб знайти і знеш одити банд онщи ів, я а раб є війсь ові
онвої. У цьом йом незмінно допома ає лідер в личної авто-
банди Доміні Торетто, що має й особист мотивацію — в не-
безпечном мафіозном р пованні є йо о олишня дівчина
Летті Ортіс, я він вважав за иблою. Стріч а вражає спецефе -
тами та техні ою — на зйом ах б ли задіяні останні моделі о-
ночних автомобілів, тан и, бронетранспортери, літа , а іль а
сотен машин й вза алі розбили вщент.
В інотеатрах “Київ”, “Київсь а Р сь”, “Жовтень”, “Кінопа-
лац”, “М льтипле с”, “Ме апле с”, мережі “Баттерфляй”

“ТВОЯ РУКА В МОЇЙ РУЦІ”
Країна: Франція
Режисер: Валері Донзеллі
У ролях: Валері Лемерсьє, Жеремі Ель-
айм, Беатріс Де Стаель, Валері Донзеллі
Ст дія: Rectangle Productions
Тривалість: 81 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

У центрі франц зь ої мелодрами —
Іо ім і Елен, між я ими немає нічо о
спільно о: пихата і с вора Елен Мар-
шаль завід є престижною балетною ш олою, Іо ін підробляє в
майстерні, атається на с ейтборді в лицями Парижа і меш ає в
б дин заміжньої сестри. Але одно о раз їх шляхи перетинаю-
ться, і після випад ово о “чарівно о” поціл н пар притя н ло
нібито ма нітом, вони не мож ть надов о віддалятися і вим ше-
но іміт ють р хи один одно о.
У інотеатрах “Київ”, “Жовтень”, “М льтипле с”, “Ме апле с”

“Я ДУЖЕ ЗБУДЖЕНИЙ”
Країна: Іспанія
Режисер: Педро Альмодовар
У ролях: Антоніо Бандерас, Пенелопа
Кр с, Антоніо Де ла Торре
Ст дія: El Deseo S. A.
Тривалість: 90 хв.
Ві ові обмеження: 18 ро ів

Рейс лайнера, що здійснює переліт
до Ме си и, почався я звичайно:

пасажири пристебн ли ремені, а омандир орабля, в лючивши
автопілот, спо ійно засн в. Проте прямо над о еаном виявилося,
що авіалайнер 2549 несправний, зни Інтернет, а прилади прав-
ління вийшли з лад . Всіх охоплює жах і відчай. Щоб хоч я ось
відверн ти і розважити пасажирів, я і переб вають на борт , стю-
арди починають співати і танцювати, падаючий літа перетворює-
ться на оаз веселощів. Це, маб ть, один із най омедійніших та
малобюджетних фільмів- атастроф в історії іно.
В інотеатрах “Київ”, “Жовтень”, “У раїна”, “М льти-
пле с”, “Ме апле с”

КІНОТЕАТРИ
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)234-73-81, 234-33-80,
www.kievkino.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02, www.zhovten-
kino.kiev.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50, 279-82-32,
www.kino-ukraina.com.ua
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60,
www.kinopalace.net
"Київсь а Р сь", в л. Артема, 93, тел.: (044)486-74-74, 486-82-73,
www.kino.com.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24
"Ме апле с" просп. Мос овсь ий,34-в, тел.: (044)498-48-32, 498-48-33
"М льтипле с в ТРК Комод", в л. Л начарсь о о, 4, тел.: (044)593-35-80

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 23 травня

23 – 29 травня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ

ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА 3

КОСМОНАВТ ФОРСАЖ 6

АНШЛАГ, КЛАСІК
Я ДУЖЕ ЗБУДЖЕНИЙ САМСАРА

ТВОЯ РУКА В МОЇЙ РУЦІ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЖАРТИ В СТОРОНУ

РИФ 2 КОХАННЯ

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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СПОРТ
Хрещатик 23 травня 2013 року

Спортивні новини

Бокс. У Києві відбудеться бій за участю Віктора
Постола
У раїнсь ий бо сер с перле ої ва и Ві тор Постол (22-0, 10 КО),

я ий володіє тит лом інтернаціонально о чемпіона WBC в цій вазі, на-
ст пний бій проведе 29 травня в Києві (в л. Краснот аць а, 42, район
ст. м. “Черні івсь а”). У восьмира ндовом поєдин с перни ом и-
янина стане збе Бахром Пайозов (21-2, 15 КО). На адаємо, що в
останньом поєдин , я ий відб вся 21 березня, Ві тор здоб в най-
більш перемо в ар’єрі, перемі ши за оч ами відомо о амери ан-
сь о о бо сера Хенрі Ланді

Спортивне життя.В Святошино організували 
свято “Тато, мама, я — спортивна сім’я”
На стадіоні “Темп” (в л. Генерала Вітр а, 10-а) з на оди свят ван-

ня Міжнародно о Дня сім’ї відб лось вели е спортивно-родинне свя-
то — спарта іада “Тато, мама, я — спортивна сім’я”. Ор анізатором
заход вист пило правління справах сім’ї, молоді та спорт Свято-
шинсь ої райдержадміністрації за підтрим и Громадсь ої ор анізації
“Асоціація сімейно о спорт У раїни”. До часті зма аннях доп с а-
лись сімейні оманди з членів однієї родини — тата, мами та дітей ві-
ом від 6 до 13 ро ів. Цьо оріч бажання позма атися за звання “Най-
спортивніша родина Святошинсь о о район ” виявили 7 ба атодітних
родин. А саме: родина Гром ( оманда “Смайли и”), родина Родь іних
( оманда “Вболівальни и “Динамо”), родина Грива ( оманда “Спар-
та ”), родина Харитонових ( оманда “Ромаш а”), родина Павлових
( оманда “7 Я”), родина Фед лових ( оманда “Гер лес”), родина Ле-
бедєвих ( оманда “Шахтар”). За рез льтатами зма ань почесне третє
місце посіла оманда “Смайли и” (родина Гром). Др е місце сімей-
ній спарта іаді “Тато, мама, я — спортивна сім’я “ виборола оманда
“Вболівальни и “Динамо” (родина Родь іних). І, нарешті, переможці.
Перше місце та звання “Найспортивнішої родини Святошинсь о о
район ” виборола оманда “Спарта ” (родина Грива)

Баскетбол. В столиці проведуть благодійний 
турнір з баскетболу 3х3
26 травня цьо о ро в рам ах про рами свят вання Дня Києва,

самом серці раїнсь ої столиці на в л. Хрещати відб деться бла о-
дійний т рнір з бас етбол 3х3 “Kiev Brands’Cup”. В зма аннях візь-
м ть часть оманди-представни и відомих тор ових маро , поп ляр-
них брендів та провідних омпаній. В рам ах заход та ож б де про-
ведено т рнір за частю спортсменів з обмеженими фізичними мож-
ливостями. Бла одійний бас етбольний т рнір “Kiev Brands’Cup” стар-
т є о 10.00. Реєстрація оманд день заход почнеться о 9.00 та три-
ватиме до почат зма ань. Під час т рнір “Kiev Brands’ Cup” на ля-
дачів че ають спортивні он рси, вист пи най ращих равців, на о-
родження оманд-переможців та розважальна шо -про рама під від-
ритим небом

Температура +16°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +19°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +16°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 23 травня 2013 року

ОВНИ здатні я имось потойбічним ч ттям розч лити найзатя-
тішо о цині а, плачтеся на долю — і вас обдар ють бла одійніс-
тю навіть там, де не сподівалися. А ось інтимні розва и повно-
цінної насолоди не принес ть. Я що вам хтось винен і не повер-
тає бор , претензій не вис вайте — то... армічні редитори,
я им ви зобов’язані.
ТЕЛЬЦІ, ди т вати свою волю, б ти нав’язливим протипо-

азано. Нині не ви, а вас обирають. Пош и близь о о др а
для серйозних стос н ів вінчаються спіхом. Генер йте ба-
жання нав олишній простір, той си нал запелен ється саме
тим серцем, я е ш аєте. Зіт н вшись із ч жою а ресією, не
відповідайте злом, а демонстр йте т рбот та взаємороз мін-
ня. До інця травня процес “перетворення” свідомості має за-
вершитися.
БЛИЗНЯТА, близь і вас обожнюють, насолодж йтеся, бо ця

манна небесна с оро с інчиться. Сьо одні натхненно працюйте
на бла о ар’єри. В ладаючи д ш в р тинн н дн робот , ви
зможете під лючити творч інт їцію та вийти на про ресивний
вито професійно о зростання. Нових завдань не ц райтеся, т т
ви неабия ий фахівець — впораєтеся блис че і рошей зароби-
те.
РАКИ, вип с айте романтично о джина з пляш и, дайте волю

нереалізованій пристрасті, від ладати охання на потім — йти
проти волі Космос . А ось ревнощам – зась, це призведе до от-
р єння арних взаємин. Бать ам слід дбати про дітей (я і є для
вас доленосним орієнтиром), створити їм плідні мови для са-
мореалізації, привчити до самостійності.
ЛЕВИ, сім’я та робота вима ають олосальних з силь —

віддайте перева домашнім справам (т т місце важ их випро-
б вань і про ресивних зр шень). Цьо о ро доля прищеплює
вам риси взірцево о сім’янина, хилятися від цієї бла ородної
місії ате орично заборонено. А робота є др орядним зав-
данням, ар’єристам, що нехт ють родиною, за рож ють не а-
разди.
ДІВАМ відведено роль феї-ча л н и, я а ма ічним словом

здатна приверн ти на свій бі с перни ів, перетворити воро ів
на др зів. Рідні та близь і люди стан ть най ращою опорою,
через них прийд ть щасливі шанси. На роботі все ч дово, т т
події набирають форт нних обертів до 26 червня, сприяючи
фаховом зростанню та ріпленню ар’єрних позицій на май-
б тнє.
ТЕРЕЗИ, шан йте та любіть себе, ви здатні на об’є тивн са-

мооцін , тоді й оточення зведе вас на п’єдестал. Вн трішнє са-
мозвеличення діятиме немов іпнотична “ одова” станов а для
тих, хто з вами співпрацює. Плюс — демонстрація талантів та
дося нень посилить тотальний вплив на п блі .
СКОРПІОНИ, я що ви в ейфорійном стані самоза оханості,

нічо о по ано о т т немає, навпа и — дефілюйте, дар ючи п б-
ліці відч ття свята та насолод щастя. Вам долею визначено “ро-
бити по од ”, демонстр вати сил , влад , вміння приймати ви-
важені самостійні рішення я в шлюбном союзі, та і в діловій
оманді. А оли хтось нахабно створює переш оди, с ньте йо-
о з доро и!
СТРІЛЬЦІВ очі ють я трі мфи, та і пораз и та при рі втра-

ти (це армічний б меран ). Ціна дося нень — висо е вн трішнє
напр ження. Залишайтеся в тіні, онтролюйте д шевні пориви. І
не смійте льтив вати в собі злопам’ятність, ревнощі, мсти-
вість, заздрість, навіть я що вони стали стим лом до а тивних
дій.
КОЗЕРОГИ, ваше завдання — сердечно відреа вати на по-

ч ття оханих, стати ори інальним мітливим режисером сцена-
рію під назвою “освідчення в оханні”. І менше реа вати на дра-
тівливість оточення, бо ви схильні я б а всмо т вати не атив.
На сл жбі все ч дово, ви стали незамінним працівни ом, на я о-
о шеф має по ладатися.
У ВОДОЛІЇВ творче натхнення ле о трансформ ється фа-

натизм, е стремізм. Утім, боротьба за правд до добра не дове-
де. А партнер, начальни , родич, он рент може стати джере-
лом шаленої а ресії. Я що вам ин ли ви ли , не роздм х йте
свар , проявіть холодно ровність і роз мн стриманість. Мож-
ливо, саме збі обставин підведе вас до почесної місії миро-
творця — з пинити спрово ований онфлі т і не дати йом роз-
орітися. І дбайте про ар’єр , саме т т доля вас вихов є бато-
ом та пряни ом!
Для РИБ сильні переживання мож ть стати аталізатором вель-

ми напр жених процесів, підштовхн ти до тр дових або творчих
звершень. Небесні сили захищатим ть вас, тож ід чи на онфлі т
заради торжества справедливості (особливо в робочом офісі),
ви інт їтивно відч ватимете, що все с інчиться бла опол чно. Й
особистий авторитет не заплям єте. З др зями вас єднають ар-
мічні зи (до 8 липня), що зобов’яз є допома ати їм

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

У Києві пройшов 
"Тайфун на татамі"
Столиця прийняла міжнародний турнір із дзюдо
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Києві завершився К бо
Європи з дзюдо топ-рівня
серед юніорів “Тайф н на
татамі”. Впродовж двох
днів спортивном манежі
Респ блі ансь о о вищо о
чилища фізичної льт ри
вели боротьб за призи та
рейтин ові бали найсильні-
ші спортсмени з 23 раїн.
Всьо о в т рнірі взяв
часть 351 спортсмен —
242 юніори і 109 юніоро .
У раїна на правах осподи-
ні б ла найчисленнішою
збірною — 121 часни . У
медальном залі пере-
мо здоб ла вітчизняна
збірна, виборовши 20 на-
ород.

Такої кількості найсильніших мо�

лодих дзюдоїстів світу Київ не ба�

чив майже рік. Приводом для цього

“зорепаду” спортсменів став тради�

ційний турнір “Тайфун на татамі”.

Змагання відбуваються в столиці

вже удев’ятнадцяте і за ці роки до�

сягли топ�рівня. “Таких топ�турні�

рів в Європі лише 5,— розповів ві�

це�президент Федерації дзюдо

України та засновник змагань

Олександр Нагібін.— На них учас�

ники борються не лише за престиж�

ні нагороди, а й за майже подвійну

кількість очок до індивідуального

рейтингу”.

Символічно, що на турнірі впер�

ше гімн України прозвучав на честь

столичної спортсменки — чемпіон�

ки Європи U17�2011 Ольги Смоль�

ської, яка піднялася на найвищу

сходинку п’єдесталу пошани у вазі

48 кг. На шляху до своєї першої в

цьому році міжнародної нагороди

киянка виграла у росіянки Ольги

Тарасової, представниці Австрії

Мари Табі Крафт, молдаванки

Христини Будеску й у фіналі, за до�

помогою кидка на “ваза�арі”, у

чинної чемпіонки України Аліни

Соколовської. Ще два золота при�

несли жіночій збірній України дві

найсильніші молоді дзюдоїстки,

призерки кадетського Чемпіонату

світу�2011 Анастасія Турчин (78 кг)

та Єлизавета Каланіна (+78 кг). Не

відстали від своїх колег зі збірної і

юнаки, які також здобули 3 медалі

найвищого ґатунку. У вазі 66 кг чем�

піоном став Антон Чигирик. Після

нагородження вітчизняний дзюдо�

їст поділився своїми враженнями

від турніру: “У фіналі мені дістався

досвідчений суперник. Зізнаюсь,

було певне хвилювання, адже у ни�

нішньому сезоні я ще не вигравав

жодної медалі на міжнародних зма�

ганнях. Втім, упоравшись з емоці�

ями та згадавши, як довго я до цьо�

го йшов, зміг налаштуватися і пере�

могти”. У вазі 81 кг із золотом фіні�

шував бронзовий призер національ�

ної юніорської першості 2013 року

Ігор Шостак. У змаганнях важкова�

говиків золото підкорилося чинно�

му чемпіону України серед юніорів

Якову Хаммам.

Крім того, в активі українських

дзюдоїстів є 4 срібні нагороди та 10

бронзових. Тож у підсумку збірна

виборола 20 нагород, чим забезпе�

чила собі першу сходинку у загаль�

нокомандному заліку. Досить

успішним турнір був для росіян.

Наші північні сусіди виграли на

українських татамі 3 золотих, 6

срібних, 9 бронзових медалей і по�

сіли друге місце в медальному залі�

ку. На третій сходинці розташува�

лася Великобританія — 2 золота і 3

бронзи.

Далі естафету в Кубку Європи U21

в Києві переймають іспанська Ла�

Корунья і австрійський Лейбніц. У

цих містах пройдуть чергові юніор�

ські континентальні Кубки 25�26

травня і 1�2 червня відповідно.

Нагадаємо, що для українських

юніорів Кубок Європи U21 в Києві

став другим відбірковим стартом у на�

ціональну команду, яка боротиметься

у вересні на Чемпіонаті Європи в Бос�

нії і Герцеговині. Важливість турніру

відзначив старший тренер чоловічої

збірної України Віталій Дуброва: “Це

чудова нагода для наших кандидатів у

збірну випробувати свої сили, змага�

ючись з найсильнішими однолітками

не лише Європи, а й світу. Також важ�

ливим є те, що на турнірі спортсмени

можуть побачити, в якій формі знахо�

дяться їхні безпосередні конкуренти

зі світових першостей”

Цей день в історії 23 травня

1707 – народився Карл Лінней,
шведсь ий природознавець, а а-
демі Королівсь ої шведсь ої АН і
перший її президент
1870 – народився Андрій

Оле сандрович Потебня, раїн-
сь ий вчений-ботані , педа о
1895 – на ошти сім’ї мільйо-

нерів Асторів б ла заснована
Нью-Йор сь а п блічна бібліоте-
а – нині одна з найбільших біб-
ліоте світ
1919 – засновано Одесь і-

ност дію х дожніх фільмів
1921 – народився Гри орій

Ч храй, інорежисер, народний
артист СРСР ("Балада про сол-
дата", "Соро перший", "Чисте
небо")
1984 – оловний лі ар США

о олосив пасивне паління ш ід-
ливим для здоров'я

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Збірна У раїни здоб ла 20 на ород на т рнірі "Тайф н на татамі"
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