
Незмінна трійка
Найчастіше кияни скаржаться до Контактного центру на відсутність гарячої
і холодної води та несправні ліфти

Європейський сценарій 
Києву не загрожує
Водопілля на Дніпрі пішло на спад, а для боротьби з наслідками злив міська
влада залучила всі потужності
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вже др ий тиждень
поспіль іль а раїн Єв-
ропи потерпають від
затяжних злив, я і при-
звели до розлив вели-
их річо , в том числі
Д наю. Через не од
життя десят ів міст
повністю паралізоване.
Метеороло и заспо о-
юють — Києв б йство
природи та о о роз-
мах не за рож є, а от
до боротьби з наслід-
ами орот очасних
злив місь а влада вже
розпочала під отов .

У найближчі дні в Києві очі�

куються короткочасні дощі, а

от вже з 7 червня опади припи�

няться. Тож вихідними кияни

зможуть нарешті насолодитися

справді літньою погодою —

температура сягне позначки

+22�280 С вдень та +10�160 С —

вночі. Однак вже 11�12 червня

над містом та областю проходи�

тиме потужний атмосферний

фронт, який спричинить затяж�

ні та інтенсивні зливи, а згодом

і зниження температури.

“Така нестійка погода, коли

сонячні дні змінюються затяж�

ними зливами та грозами, ха�

рактерна для першого місяця

літа”,— розповіла “Хрещатику”

Людмила Савченко, начальник

відділу метеорологічних прог�

нозів Укргідрометцентру.

Зазначимо, що декілька днів

тому під час потужної зливи бу�

ли підтоплені кілька станцій

метро на лівому березі. Аби та�

кі ситуації не повторилися під

час прогнозованої негоди,

міська влада розпочала роботи

з підготовки, зокрема, ливневої

каналізації. Про це повідомив

голова КМДА Олександр По�

пов під час засідання комісії з

питань техногенно�екологічної

безпеки та надзвичайних ситу�

ацій. За його словами, всі зли�

востоки міста очищаються ре�

гулярно, однак інтенсивні ро�

боти були проведені у квітні

цього року, коли столиця готу�

валася прийняти рекордну

кількість талої води. “Наша

ливнева система з весняними

викликами погоди справилася.

Ті підтоплення, які були де�

кілька днів тому, виникають

постійно, і ми про це знаємо.

Це, насамперед, пов’язано з

тим, що пропускна спромож�

ність колекторів не задоволь�

няє потреб окремих житлових

масивів”,— зауважив Олек�

сандр Попов.

Як зазначив очільник міськ�

адміністрації, на першочергові

заходи з розширення таких

проблемних колекторів або

прокладання альтернативних

потрібно 100 мільйонів гри�

вень. Для того ж, щоб привести

до ладу всю зливневу каналіза�

цію, коштів знадобиться у рази

більше.

Часто зливоприймачі побли�

зу метро засмічують відходами з

торгових точок. Саме тому на

період опадів очільник міськ�

держадміністрації доручив ак�

тивніше прибирати поблизу ви�

ходів з підземки.

До слова, у місті понад 50

тисяч зливостоків, близько 40

% з них знаходяться на балансі

комунальної корпорації “Ки�

ївавтодор”.

А от загрози від річки Дніп�

ро киянам очікувати не треба.

Як зазначив головний інженер

ПАТ “Укргідроенерго” Вадим

Расовський, водопілля на го�

ловній водній артерії міста вже

пішло на спад. Поступово зни�

жується рівень води і в прито�

ках Дніпра, тож європейський

сценарій у Києві не повто�

риться.

Проводить місто роботи і з

очищення малих річок, які про�

тікають територією міста. За

словами гендиректора кому�

нального підприємства “Плесо”

Павла Походія, тривають робо�

ти з розчистки русел річок Ли�

бідь, Любка та Сирець. У пла�

нах — провести також роботи і

на річці Нивка.

Під час наради Олександр

Попов доручив відповідним

службам посилити контроль за

станом якості питної води на

території приватної забудови

Києва. 

Варто зазначити, що наступ�

не засідання комісії з питань

техногенно�екологічної безпе�

ки та надзвичайних ситуацій,

яке відбудеться днями, голова

КМДА вирішив присвятити

проблемі зсувів у місті, які мо�

жуть виникати через насичення

ґрунту вологою

За словами фахівців, за рози від річ и Дніпро иянам очі вати не варто, водопілля на оловній водній артерії міста вже пішло на спад

Продовольча безпека 
для дітей 
Дослідження товарів на рин Києва виявило
за рози для здоров`я підростаючо о по оління

СТОР. 3 

Копійка до копієчки 

В У раїні почн ть сплач вати подат и із за ордонних
рошових пере азів

СТОР. 3 

Шева — найдорожчий! 
"Хрещати " с лав рейтин найвартісніших равців,
я і перейшли зі столично о л б

СТОР. 8

У номері

Новини

На Майдані Незалежності 
та на Хрещатику відремонтують
гранітне покриття
У центрі столиці на Майдані Незалежності та на

в лиці Хрещати відб деться апітальний ремонт
ранітно о по риття. Відповідне розпорядження
підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
З ідно з до ментом, замовни ом ви онання ро-

біт визначено ом нальн орпорацію “Київавто-
дор”.
Та , КК “Київавтодор” дор чено встановленом

поряд визначити на он рсних тор ах енеральні
прое тн та б дівельн ор анізації для прое т ван-
ня та ви онання робіт. Та ож автодорівці забезпе-
чать розроб прое тно- ошторисної до ментації,
провед ть її е спертиз та затвердять.
Фінанс вання робіт б де здійснюватись в межах

бюджетних призначень, затверджених бюджеті
міста Києва на апітальний ремонт об’є тів в лич-
но-шляхової мережі на 2013-й та наст пні ро и

У столиці фінішували
літні дитячі Олімпійські ігри 
“Київ+2013”
У “Місті Спорт ”, що “Гідропар ”, відб лися літ-

ні дитячі Олімпійсь і і ри “Київ-2013”. Учасни ами
спортивно о дійства стали оманди приш ільних
таборів.
Та , зма аннях взяли часть 10 збірних оманд

з ожно о район столиці. Усі вони зма алися за на-
ст пними видами спорт : “Веселі старти”, піонер-
бол, пляжний ф тбол, жіночий ф тбол.
Командами-переможцями літніх дитячих Олімпій-

сь их і ор “Київ-2013” за альном рейтин стали:
Дніпровсь ий район — І місце, Дарниць ий — ІІ,
Деснянсь ий — ІІІ місце.
Привітав часни ів та на ородив переможців

спортивних зма ань заст пни олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації Ві тор Корж.
“Літні дитячі Олімпійсь і і ри “Київ-2013” — це

пре расна на ода для ожно о часни а порин ти
атмосфер неповторних емоцій, чесно о с перниц-
тва та др жби. Це та ож і можливість для педа о ів
зробити впевнений ро для значно о поліпшення
фіз льт рно-оздоровчої і виховної роботи. Пере о-
наний, що систематичне проведення різноманітних
спортивних прое тів, я -от: “Олімпійсь ий день”,
“Спортивні і ри юних олімпійців”, спарта іада “Здо-
ровий иянин”, сприятим ть а тивном зал ченню
дітей та молоді до різноманітних видів спорт . Крім
то о, дитячі Олімпійсь і і ри відб ватим ться протя-
ом ро та стан ть невід’ємною частиною ш ільно-
о життя юних иян”, — зазначив Ві тор Корж.
Ор анізаторами заход вист пили: Департамент

освіти і на и, молоді та спорт КМДА, бла одійний
фонд “Спорт проти нар оти ів, тютюн та зловжи-
вання ал о олем” та ромадсь а ор анізація “Асоці-
ація сімейно о спорт У раїни”

У Києві відбудеться 
фестиваль вогню
За підтрим и Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації столиці відб деться фестиваль во ню —
KyivFireFest.
Та , 14 червня о 20.30 на Р санівсь ій набережній

на иян та остей столиці че атим ть во няні інста-
ляції та шо на воді. Вхід без оштовний.
15 червня о 17.00 на Співочом полі, що Печер-

сь ом ландшафтном пар , для остей свята ор-
аніз ють майстер- ласи, вист пи оле тивів та яр-
маро ре візит . Вартість вит а — 25 рн. О 21.00
розпочнеться ала-шо , рам ах я о о артисти із
Франції, Швейцарії, Бол арії, Бель ії, У орщини та
раїн СНД здив ють феєричними виставами з во -
нем. Справжнім сюрпризом стане вист п артиста з
Німеччини — Генрі Хота.
Слід за важити, що Київсь ий фестиваль во -

ню — найяс равіша подія ро , я а подар є ляда-
чам можливість насолодитися неповторним во ня-
ним шо за частю ращих театрів і сольних ви о-
навців із сьо о світ

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Конта тном центрі міста (15-51) про-
аналіз вали 10 проблемних питань, із
я ими найчастіше зверталися ияни
травні. На першом місці цьо о та зва-
но о хіт-парад — відс тність арячо о
водопостачання. У трійці лідерів та ож
несправні пасажирсь і ліфти та відс т-
ність холодно о водопостачання. Найбіль-
ше звернень надійшло зі Святошинсь о о
район , найменше проблем вини ало на
Печерсь .

У травні працівники Контактного центру зареєс�

трували понад 30 тисяч звернень. За словами дирек�

тора комунальної бюджетної установи “Контактний

центр міста Києва” Єгора Стефановича, приблизно

70 % скарг стосуються негараздів у сфері ЖКГ, близь�

ко 10 % — транспорту, на третьому місці — проблеми

МАФів.

Водночас, якщо розглянути з якими “комунальними”

проблемами найчастіше звертаються кияни, то у травні

на перше місце вийшли звернення про відсутність гаря�

чого водопостачання — понад три тисячі дзвінків.

Більш ніж тисячу двісті звернень надійшло від киян на

непрацюючі пасажирські ліфти у житлових будинках. І

на третьому місці — скарги на відсутність холодного во�

допостачання. У десятці найбільш болючих проблем:

відключення електроенергії (понад 700); відновлення

благоустрою після виконання планових, аварійних ро�

біт на об’єктах благоустрою (631); асфальтування та ре�

монт прибудинкової території (558); освітлення в бу�

динках (529); технічний стан проїжджих частин вулиць

та тротуарів (482); утримання підвалів, колясочних, тех�

нічних поверхів (485); технічний стан проїжджих частин

вулиць та тротуарів (482) та незадовільна температура

ГВП (464).

Цікаво, що нещодавно у Контактному центрі запро�

вадили новий спецпроект “Прямий зв’язок із київською

міською владою”, тепер мешканці столиці можуть в те�

лефонному режимі поспілкуватися з представниками

органів місцевого самоврядування та влади. Першим на

зв’язок з киянами вийшов директор Департаменту місь�

кого благоустрою та збереження природного середови�

ща КМДА Сергій Садовой. Серед головних проблем, які

турбують наразі киян,— незадовільне вивезення сміття з

контейнерів перевізником з прибудинкової території та

відновлення благоустрою після виконання планових та

аварійних робіт на об’єктах благоустрою, а також проб�

леми МАФів. Упродовж місяця на кіоски поскаржилося

725 заявників. Найбільше звернень (152) стосувалося

Шевченківського району.

Бувають і досить незвичні звернення. Зокрема меш�

канка вулиці Маршала Жукова, що у Деснянському

районі, телефонувала до Контактного центру із прохан�

ням допомогти зняти з дерева праску, яка випала з вікна

8�го поверху і застрягла на дереві. Жінка переживала,

що ця дрібна побутова техніка може звалитися на голо�

ви пішоходам. Кияни набирають номер 15�51 і щоб діз�

натися, де можна здати мукулатуру, а також поскаржи�

тися на неякісну стрижку кота. Оператори отримують

чимало інших кумедних і водночас трагічних звернень.

Нагадаємо, що кожне звернення, яке надходить до

Контакт�центру, реєструється та передається в роботу

профільним структурним підрозділам КМДА та кому�

нальним підприємствам для опрацювання — відповідно

до чинного законодавства. А згодом фахівці центру пе�

ревіряють, чи виконаний запит. Для цього в службі пра�

цює цілий відділ зворотного зв’язку

ВЛАДА ГОТОВА ЙТИ

НАЗУСТРІЧ ПРИВАТНИМ

АПТЕКАМ
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РОДИННИЙ 

ЗАТИШОК 

ДЛЯ СИРІТ 
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ДНІПРОВСЬКУ

НАБЕРЕЖНУ 

НЕ ЗАБУДОВУВАТИМУТЬ 
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ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА

НА НАСТУПНИЙ

ТИЖДЕНЬ
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Хрещатик 6 червня 2013 року

Новини

Влада готова йти назустріч приватним аптекам
В інці травня в мережі ом нально о підприємства "Фармація" стар-

т вала про рама "Соціальна апте а", завдя и я ій власни и "Карт и и-
янина" мож ть п вати б дь-я і лі и зі зниж ами від 10 до 40 %. Най-
ближчим часом апте и зі зниж ами працюватим ть в ожном районі
раїнсь ої столиці. Проте на цьом влада не збирається з пинятися:

вже сьо одні вони отові співпрацювати зі всіма приватними аптечними
п н тами, я і по одяться брати часть в прое ті. Про це олова КМДА
Оле сандр Попов повідомив в прямом ефірі анал "Київ".
"Це тіль и почато , том , в принципі, ми отові поширювати та про-
рам і по приватних апте ах, я що вони б д ть з одні з нами працювати.
Сьо одні, до речі, та ий діало встановлений, том про рама б де широ-
ою. Це перший етап. Та ож д же важливо, щоб ми ви онали завдання,
я е я поставив, а саме — до 1 вересня змо ли видати ородянам додат-
ові 400 000 "Карто иянина". До інця ро ця іль ість б де ще більшою,
тобто рі для нас в цьом плані д же важливий, том що ми збільшимо
іль ість споживачів, працюватимемо над тим, щоб зробити дост пнішою
цю мереж ",— під реслив олова столичної держадміністрації

Гідравлічні випробування триватимуть 
у чотирьох районах столиці
З 6 по 20 червня цьо о ро ідравлічні випроб вання відб д ться

частині Шевчен івсь о о та Солом'янсь о о районів столиці. З 13 по 27
червня фахівці ПАТ "Київенер о" здійснять випроб вання тепломереж
частині Подільсь о о та Оболонсь о о районів Києва. Про це "Хре-

щати " повідомили прес-сл жбі "Київенер о".
Додат ов інформацію про проведення ідравлічних випроб вань

можна отримати за телефонами онта т-центр Київенер о 15-88 або за
тел. 202-15-88 (для дзвін ів з мобільно о), чи на сайті енер етичної ом-
панії www.kyivenergo.ua ( рафі випроб вань оновлюється щомісяця)

Прокуратура зобов'язала перевірити стан 
озера Жандарка
На вимо про рат ри Дарниць о о район столиці онтролюючі

ор ани провед ть перевір е оло ічно о стан озера Жандар а, роз-
ташовано о на території 2- о мі рорайон житлово о масив Позня и.
Про це "Хрещати " повідомили в прес-сл жбі про рат ри Дарниць-
о о район . Відповідні дор чення направлені до Державної е оло іч-
ної інспе ції в м. Києві та Дарниць ої райдержадміністрації.
Під час перевір и б д ть з'ясовані причини незадовільно о стан

озера та встановлені особи, отрі доп стили засмічення території нав-
оло Жандар и. Після отримання виснов ів онтролюючих ор анів б -
де прийнято рішення щодо притя нення до відповідальності винних
забр дненні водойми

Цифра дня

128 662 500 
пасажирів було перевезено в столиці автобусами за всіма видами
сполучень у січні–квітні 2013 року 
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У Голосієві реконструюють котельню
На проспе ті На и, 47 Голосіївсь ом районі столиці ре онстр -

юють отельню. Відповідне розпорядження підписав олова Київсь ої
місь ої державної адміністрації Оле сандр Попов.
З ідно з до ментом, розробни ом прое тно- ошторисної до мен-

тації на ви онання робіт з ре онстр ції визначено ом нальне підпри-
ємство "Дире ція з апітально о б дівництва та ре онстр ції "Київ-
б дре онстр ція".
За важимо, що після завершення робіт все майно б де зараховане

до ом нальної власності територіальної ромади міста з подальшою
передачею володіння та орист вання ПАТ "Київенер о"

У Києві по>новому знезаражуватимуть воду
"Київводо анал" для очищення води б де ви ористов вати е оло іч-

но безпечний і висо оефе тивний реа ент. Про це "Хрещати " пові-
домили в прес-сл жбі "Київводо анал ". З ідно з розпорядженням
КМДА № 818 від 30 травня 2013 ро , з метою запобі ання не ативно-
м вплив рід о о хлор на нав олишнє природне середовище, а та-
ож для дос оналення техні о-е оло ічної безпе и Деснянсь а та
Дніпровсь а водопровідні станції ПАТ "АК "Київводо анал" б д ть ре-
онстр йовані з впровадженням техноло ії знезараження питної води з
виробництвом та ви ористанням низь о онцентровано о іпохлорит
натрію. Товариство при цьом є замовни ом робіт, я ий відповідає за
визначення прое тної і підрядної ор анізації для ви онання робіт, а та-
ож за розроб та затвердження прое тно- ошторисної до ментації.
Крім то о, до менті зазначається, що фінанс вання заходів б де
здійснюватись відповідно до по азни ів Про рами е ономічно о і соці-
ально о розвит м. Києва на 2013 рі .
У свою чер , Департамент житлово- ом нальної інфрастр т ри

КМДА повинен подати Департамент е ономі и та інвестицій КМДА
пропозиції щодо в лючення запланованих до ре онстр ції об'є тів до
про рам е ономічно о і соціально о розвит Києва на 2014-й і наст п-
ні ро и

Стартував спортивно>патріотичний зліт "Разом
до перемоги"
У рам ах просвітниць ої а ції "Здорова молодь — здорова держава"
передмісті Києва старт вав спортивно-патріотичний зліт "Разом до

перемо и".
На рочисте від риття заход завітав заст пни олови Київсь ої

місь ої державної адміністрації Ві тор Корж. Він привітав часни ів за-
ход , побажав їм ці авих зма ань та насна и майб тніх спортивних
звершеннях.
Спортивно-патріотичний зліт триватиме до 7 червня. У рам ах захо-

д вихованці спортивних ш іл столиці та представни и ромадсь их
ор анізацій матим ть змо ознайомитися з історією та с часними
пропозиціями с а тсь о о р х , взяти часть зма аннях та подоланні
мот з ових переш од, виявити творчість та отримати нові знання і на-
вич и орисних при ладних майстер- ласах. Та ож протя ом трьох
днів часни и навчатим ться орієнт вання на місцевості, е оло ічно о
б дівництва, ховарити в польових мовах і змож ть застосов вати
отримані знання на пра тиці.
За важимо, що "Спортивно-патріотичний зліт "Разом до перемо-
и" — переможець Місь о о он рс прое тів про рам молодіжних
ромадсь их ор анізацій, я ий проводив Департамент освіти та на и,
молоді та спорт КМДА. Для реалізації ромадсь их ініціатив перемож-
цям он рс прое тів надається фінансова підтрим а за рах но місь-
о о бюджет

Родинний затишок для сиріт
До кінця року у столиці з'явиться ще п'ять дитбудинків сімейного типу
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

На сьо одні 86 % дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених
бать івсь о о пі л вання, в
Києві переб вають сі-
мейних формах виховання,
це др ий по азни в
У раїні. Саме та і за лади,
пере онані фахівці, дають
змо дитині отримати ро-
динний затишо , роз рити
власні таланти та вирости
повноцінною особистістю.
Тож влада й надалі розви-
ватиме та і форми вихо-
вання. Та , мин ло о тиж-
ня в місті від рилися два
дитб дин и сімейно о ти-
п , а до інця ро
з'явиться ще п'ять.

Як подарунок до Дня захисту дітей

(1 червня) двоповерхову квартиру

отримала родина Руденків. Нова

оселя сімейства розміщується в

Дніпровському районі, проте опіку�

ватиметься ДБСТ Подільська РДА.

Батьки Олена та Олександр відтепер

виховуватимуть шість прийомних

малюків, у подружжя також троє

біологічних дітей, двоє з яких уже

повнолітні. Мама розповідає, що з

дитинства мріяла мати десятьох ді�

тей, тож готова до родини приймати

ще знедолених малюків. Запевняє —

сердечного тепла вистачить на всіх.

Загалом подружжя Руденків ро�

бить все можливе, аби їхні діти все�

бічно та гармонійно розвивалися, а

головне — відчували себе в родині у

безпеці, де їх завжди зрозуміють та

підтримають.

За словами голови КМДА Олек�

сандра Попова, саме розвиток сі�

мейних форм виховання залишаєть�

ся пріоритетним для столичної вла�

ди. "Це державна політика, ініційо�

вана Президентом України, і ми її

активно проводимо. Адже саме в та�

ких формах дитина може повноцін�

но розвиватися, тож ми ставимо со�

бі за мету, щоб за кілька років всі

знедолені діти столиці виховувалися

в таких умовах",— зазначив Олек�

сандр Попов.

Так, вже до кінця року в Києві

з'явиться ще п'ять таких закладів.

Загалом у місті функціонує 42 при�

йомні сім'ї, де виховуються 59 ді�

тей�сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, і 14

ДБСТ, у яких наразі виховується

понад 100 дітей. У 2012 році КМДА

передали в ДБСТ шість нових авто�

мобілів, а дев'ять закладів та дві

прийомні сім'ї отримали нову побу�

тову техніку.

За словами Миколи Кулеби, на�

чальника Служби у справах дітей

КМДА, цей напрямок роботи не

єдиний, над яким працює відомство.

"Наш обов'язок — це захист прав та

інтересів усіх дітей. Під особливою

увагою залишаються питання влаш�

тування до прийомних сімей та ди�

тячих будинків сімейного типу ді�

тей�сиріт з інвалідністю, що перебу�

вають у державних закладах, забез�

печення житлом дітей�сиріт та ді�

тей, позбавлених батьківського пік�

лування, продовження роботи пат�

ронатних сімей",— зазначив Микола

Кулеба.

Так, у Києві вже функціонує одна

патронатна сім'я, наразі фахівці го�

тують ще чотири родини. Це дозво�

лить дітям, що залишились без

батьківської опіки, взагалі не по�

трапляти у систему інтернатних за�

кладів.

Зазначимо, що у столиці зберігає�

ться тенденція до поступового змен�

шення кількості посиротілих дітей.

Традиційно найбільш поширеною

формою влаштування дітей�сиріт

залишається опіка, переважно з чис�

ла родичів 79 % (1 903 дитини).

Загалом станом на 1 травня на

первинному обліку в районних

службах у справах дітей перебуває

2 402 дітей�сиріт та дітей, позбавле�

них батьківського піклування. З

них: 2 063 дітей виховуються в сі�

мейних формах, що становить 86 %

від загальної кількості дітей

У Києві покращують акушерсько�
гінекологічну службу
Основне завдання медиків — зменшити перинатальні втрати 
та підвищити рівень своєчасного діагностування захворювань у жінок
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Уже понад рі Київсь ий місь ий по-
ло овий б дино № 5, що в Соло-
м'янсь ом районі столиці, працює
за новою схемою співпраці з жіночи-
ми онс льтаціями. Та а система до-
зволяє по ращити рівень надання
медичних посл жін ам, знизити
втрати при поло ах та створити для
породіль і новонароджених мови,
ма симально наближені до домашніх.

Пілотний проект з реорганізації акушерсько�

гінекологічної служби столиці стартував у Соло�

м'янському районі в січні 2012 року. Як розповіла

"Хрещатику" перший заступник директора Де�

партаменту охорони здоров'я Валентина Зале�

ська, суть проекту полягає в абсолютно новому

підході до нагляду за вагітними. "Ми відокремили

жіночі консультації зі структури пологових ста�

ціонарів й прикріпили їх до пологового будинку

№ 5, аби забезпечити нерозривний зв'язок між

жіночою консультацією та родопомічним стаціо�

наром. Виходить так, що відбувається постійне

спостереження за вагітними та породіллями про�

тягом усього періоду вагітності та пологів",— ка�

же Валентина Залеська.

Для поліпшення якості медичних послуг у двох

жіночих консультаціях району (робота в ще одній

планується) було проведено дооснащення робо�

чого місця лікаря необхідним обладнанням. Зок�

рема закуплено гінекологічні електромеханічні

крісла з автоматичним регулюванням положення

спинки та його висоти, новий прилад для стери�

лізації інструментів та оптико�електронний при�

лад для аналізу крові та сечі. До речі, кожен кабі�

нет тут оформлений у певній кольоровій гамі, що

створює затишну атмосферу для пацієнток.

Значних змін у роботі зазнав й сам пологовий бу�

динок, якому тепер підпорядковуються жіночі кон�

сультації. Зокрема оснащені та облаштовані відпо�

відно до європейських стандартів приймальне відді�

лення, зали для породіль та кімнати для партнер�

ських пологів, післяродові й палати для вагітних.

Також тут працює відділення дитячої реанімації

на шість палат, кожна з яких має чотири реаніма�

ційних місця. Зроблена тут і сучасна підводка

кисню, повітря та електропостачання. Дитяче

відділення забезпечено відкритими реанімацій�

ними системами для надання допомоги новона�

родженим. Є й кювези для виходжування новона�

роджених з екстремально низькою вагою. "Завдя�

ки злагодженій роботі та професійності наших лі�

карів нам вдалося врятувати дівчинку з вагою 560

грамів й відправити її на реабілітацію",— розпові�

дає "Хрещатику" завідувач відділення дитячої ре�

анімації Тетяна Риловнікова.

Окрім цього, у відділенні використовуються су�

часні монітори для динамічного спостереження за

станом малюків. Цікаво, що працюють у цьому від�

діленні під музику. Пані Риловнікова зауважує, що

тут постійно лунає музика, найкращі колискові з

усього світу, аби заспокоїти мам і самих малюків.

Така велика робота проведена завдяки злаго�

дженим діям колективу та ефективному мене�

джменту керівництва міста. Самі жінки, які тут

перебувають, відзначають позитивні зміни, що

відбулися. Валерія з дня на день готується стати

мамою й каже, що у роботі закладу помітні зміни.

"Умови тут чудові й персонал кваліфікований. Так

що не страшно за себе й малюка",— каже жінка.

Хоча часу пройшло й небагато, самі медики

відзначають позитивні результати, яких і не очі�

кували. Зокрема у два рази зменшилися перина�

тальні втрати, підвищився рівень своєчасного

діагностування захворювань у жінок, в тому чис�

лі онкологічних. Також вдалося досягти своєчас�

ного щорічного охоплення профілактичними ог�

лядами жінок Солом'янського району.

В перспективі виписка з акушерського стаціо�

нару планується за участі дільничного терапевта

або сімейного лікаря, щоб відбувалося безпе�

рервне спілкування як лікарів між собою, так і

батьків з лікарями.

Додамо, після налагодження роботи таку схему

поширять на всі райони міста. Бажання першочер�

гово долучитися до цього уже висловили Оболон�

ський, Дарницький та Деснянський райони

Сьогодні в столиці функціонує 42 прийомні сім`ї, 
де виховуються 59 дітей"сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, і 14 дитячих будинків
сімейного типу, у яких наразі виховується 

понад 100 дітей

Нещодавно родина Р ден ів, я ій відтепер вихов ватим ть шість прийомних малю ів ( подр жжя та ож троє біоло ічних
дітей, двоє з я их вже повнолітні), відсвят вала новосілля

У пологовому будинку оснащені 
та облаштовані відповідно 

до європейських стандартів
приймальне відділення, родові

зали та кімнати для партнерських
пологів, післяродові й палати 

для вагітних

Для поліпшення я ості медичних посл двох жіночих онс льтаціях Солом`янсь о о район б ло
проведено дооснащення робочо о місця лі аря необхідним обладнанням
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Тенденції

Ділові новини
Суд заборонив 
забудову Дніпровської 
набережної
Вищий осподарсь ий с д

У раїни підтвердив за онність
вимо про рат ри Києва та по-
верн в столичній ромаді 1,5 а
землі на Дніпровсь ій набереж-
ній вартістю понад 41 млн рн.
Я на адали “Хрещати ”
прес-сл жбі столичної про ра-
т ри, 2004 році Київрада ла-
ла з ПП “Олесь” дов остро овий
до овір оренди землі для б дів-
ництва, е спл атації та обсл о-
в вання омпле с спортивно-
оздоровчих спор д та підпри-
ємств ромадсь о о харч вання
на Дніпровсь ій набережній. У
подальшом підприємство пе-
редало частин цієї ділян и
с боренд ТОВ “Джи ірі”. Про-
рорсь ою перевір ою вста-

новлено, що відведення зе-
мельної ділян и відб лося без
по одження з природоохорон-
ними та санітарно-епідеміоло-
ічними ор анами, а та ож ор а-
ном охорони льт рної спад-
щини. Крім то о, надана під за-
б дов земля на Дніпровсь ій
набережній входить до зони
охоронювано о природно о
ландшафт , де заборонено но-
ве б дівництво. Господарсь им
с дом Києва та Київсь им апе-

ляційним осподарсь им с дом
с асовано рішення Київради
про надання в оренд ПП
“Олесь” земельної ділян и на
Дніпровсь ій набережній, а та-
ож визнано недійсним до овір
с боренди землі з ТОВ “Джи і-
рі”. В азані с дові рішення за-
лишені без змін постановою с -
д вищої с дової інстанції

"СКМ" купує 
"Укртелеком"

Фінансово-промислова р па
У раїни “Систем епітал мене-
джмент” (СКМ), що належить біз-
несменові Рінат Ахметов , наб -
ває австрійсь ої р пи EPIC он-
троль над національним операто-
ром фі совано о зв’яз “У рте-
ле омом”, повідомили УНІАН
прес-сл жбі СКМ. Та , СКМ і EPIC
3 червня підписали до овір пів-
лі-продаж 100 % а цій омпанії
UA ТELECOMINVEST LIMITED
(Кіпр), я ій належать орпоратив-
ні права ТОВ “ЕСУ” (У раїна). У
свою чер , ТОВ “ЕСУ” володіє
92,79 % а цій ПАТ “У ртеле ом”
(У раїна), найбільшо о раїн-
сь о о равця фі совано о зв’яз-
, а та ож оператора мобільної

мережі 3G. Гр па СКМ стане
власни ом онтрольно о па ет
“У ртеле ом ” після отримання

всіх необхідних дозволів, том
числі від антимонопольних ор а-
нів. На теле ом ні аційном рин-

У раїни СКМ же володіє опе-
ратором фі совано о зв’яз —
р пою Vega, а та ож є мінори-
тарним а ціонером омпанії “Ас-
теліт”, оператора мобільно о
зв’яз Life:) — третьо о мобіль-
но о равця раїни. На адаємо,
на почат 2011 ро У раїна
продала австрійсь ій омпанії
EPIC 92,79 % а цій “У ртеле ом ”
за 10,6 млрд рн (1,3 млрд дола-
рів США). У першом варталі
2013 ро “У ртеле ом” збільшив
чистий приб то за міжнародни-
ми стандартами фінансової звіт-
ності майже в 3 рази порівнянні
з анало ічним періодом мин ло о
ро — до 16 023 000 рн з
5 409 000 рн.

У Києві один 
офіційний мільярдер

В У раїні в рам ах де ларацій-
ної ампанії-2013 свої доходи за-
де лар вали 3 тис. мільйонерів і
4 мільярдери. Про це повідомили
прес-сл жбі Міністерства дохо-

дів і зборів У раїни. “Доходи по-
над 1 млн рн заде лар вали 3
тис. ромадян, що на 1 тис. осіб
більше, ніж торі . При цьом 4
ромадянина заде лар вали до-

ходи в обсязі понад 1 млрд рн.
З них двоє проживають в До-
нець ій області, 1 ромадянин —
Тернопільсь ій області та 1 —

Києві”,— повідомили в Міндохо-
дів. На адаємо, обся доходів,
отриманих ромадянами 2012
році і заде ларованих в рам ах
проведеної де лараційної ампа-
нії 2013 ро , с лав, за поперед-
німи даними, 48 млрд рн, що на
11 млрд рн (23 %) більше обся-

доходів, заде ларованих ми-
н лом році

Бізнес не “труситимуть” 
за касові апарати

Міндоходів У раїни отове піти
на омпроміс в частині відстроч-
и на ладення штрафів за від-
с тність підприємців асових
апаратів з мод лями для форм -
вання еле тронної звітності, але
не відмовляється від самої сис-
теми обов’яз ово о еле тронно-
о де лар вання операцій з о-
тів ою. Про це під час брифін в
Кабміні заявив міністр доходів і
зборів Оле сандр Климен о, пе-
редає УНІАН. “Я що ми бачимо,
що підприємці не всти ають, ми
отові піти на відстрочення по
штрафах. Більше то о, штра-
фи — це не самоціль. Ми не від-
мовимося від системи, я а по-

винна працювати. І реєстратори
розрах н ових операцій (мод лі
до асових апаратів) — це части-
на системи, я ми б д ємо”,—
під реслив пан Климен о. Він
зверн в ва , що пропонована
ініціатива еле тронно о де лар -
вання рошових пото ів — це
правильно, ос іль и онтроль
цих пото ів б де здійснюватися
дистанційно. “З адайте, я ще 3-
4 ро и том онтролери прихо-
дили на підприємства і, вибачте
за слово, тр сили підприємців.
Зараз ми фа тично відійшли від
перевіро . Але система онтро-
лю потрібна. І ми оворимо: ось
зроз мілий спосіб, оли ми має-
мо можливість онтролювати
дистанційно. Звичайно, це
плюс”,— зазначив міністр. При
цьом він не підтримав д м и
про те, що в У раїні занадто ба-
ато підприємців, я і просто не
всти ають переобладнати асові
апарати. “Завжди б д ть ті, хто
не всти ає. Ми дали можливість
перейти на нові правила. Ось
зверніть ва , нас майже на
третин зросли обся и заде ла-
рованих фізособами доходів.
Звід и? А с ть в том , що ми о-
воримо про можливе введення
за ально о де лар вання. І до
цьо о от ються вже зараз”,—
зазначив Оле сандр Климен о

На Київщині запустили
електростанцію на біогазі
У вівторо , 4 червня, в селі Гли-

бо е Київсь ої області відб вся
зап с в е спл атацію еле тро-
станції на біо азі полі он твер-
дих поб тових відходів. Я пові-
домили Міне оло ії, обладнання
еле тростанції, я е ви отовлено
орпорацією GeneralElectric
(США), не тіль и додасть додат-
ово еле тричні мережі У раїни
1 063 Вт за один , але й значно
поліпшить е оло ічн сит ацію
приле лих до полі она районах за
рах но знеш одження ш ідливих
ви идів. Національна омісія, я а
здійснює державне ре лювання
сфері енер ети и, затвердила

“зелений тариф” на еле троенер-
ію, я а виробляється системою
тилізації звалищно о аз на по-
лі оні твердих поб тових відходів.
Еле трична пот жність нової с-
танов и с ладає понад 1 МВт, во-
на спалює аз звалища із 48-ми
свердловин либиною 12-20 мет-
рів. У майб тньом їх іль ість
збільшиться. Е оло и відзначили,
що біоло ічний аз — це е оло іч-
но чисте паливо. Зап с еле тро-
станції на біо азі б в при роче-
ний до Всесвітньо о дня охорони
нав олишньо о середовища,
я ий вже 41 рі відзначають
більш ніж 100 раїн світ

Копійка до копієчки
В Україні почнуть сплачувати
податки із закордонних 
грошових переказів
Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

У травні Міністерство доходів і зборів розпочало інфор-
маційн ампанію з метою прим сити ромадян добро-
вільно сплач вати подато з отриманих за ордонних
рошових пере азів. Він діє з 2003 ро , але досі ніхто
не переймався йо о сплатою, бо онтролери не пильн -
вали. Одна поті оштів, я і надходять раїнцям з-за
меж раїни, стрім о зростає. Тож держава, аби напов-
нити бюджет, вирішила посилити на ляд за оподат -
ванням рошей, що надсилають раїнцям родичі, я і
жив ть та працюють за ордоном.

Як повідомив Національний банк, протягом 2012 року сума грошових пе�

реказів, що надійшла в Україну від трудових мігрантів та національної діаспо�

ри, зросла на 7% — до 7,5 млрд доларів. Офіційно ж з цих надходжень було

задекларовано лише близько десятої частини. За даними Міндоходів, торік

громадяни України збільшили задекларований обсяг іноземних доходів у 

9 разів — до 9 млрд грн. Відповідно зріс і обсяг сплаченого податку з таких за�

робітків — до 580 млн грн. Однак він міг би бути майже удесятеро більшим,

якби українці були свідомими. Тож податкові контролери взялися до роботи.

Міндоходів розповсюдило роз’яснення — податок з доходів слід сплачува�

ти, якщо грошові перекази з�за кордону отримані за допомогою будь�якої

платіжної системи або ж надійшли на поточні або карткові рахунки. Ставка

податку становить 15% у випадку, якщо розмір грошових переказів разом з

рештою доходів отримувача протягом місяця не перевищує 10�ти мінімаль�

них зарплат (наразі це 11470 грн), або 17%, якщо сума переказів більша.

Сплата зобов’язань — на совісті отримувача, однак податківці пообіцяли те�

пер ретельно перевіряти всіх, кому надходить фінансова допомога з інших

країн. Подейкують, що податкова почне порівнювати дані НБУ про перека�

зи з деклараціями громадян. Якщо податок не сплачено — його нарахують та

й ще штраф накладуть у розмірі 51�85 грн (при повторному порушенні — 85�

136 грн). А справи тих, хто попри всі ці заходи відмовлятиметься платити, пе�

редадуть до виконавчої служби. Щоправда, офіційна позиція відомства не та�

ка жорстка. “Впроваджувати будь�які нові інструменти відстеження закор�

донних доходів, зокрема і через банки, яким�небудь чином посилювати кон�

троль за сплатою податку із зарубіжних переказів фізосіб ми не маємо намі�

ру”,— повідомив керівник прес�служби Міндоходів і зборів Андрій Соколов.

Аналітики вже прогнозують різке скорочення грошових переказів, мовляв,

люди почнуть шукати альтернативні шляхи передачі грошей, аби уникнути

оподаткування. Приміром, відправник грошей може відкрити в місцевому

банку за кордоном рахунок з кількома картками, одну з карток передати от�

римувачу в Україні — й таким чином вирішити проблему. Однак для цього

потрібно перебувати в іншій країні на легальних умовах. Схема вже вдало ви�

користовується. “Мій чоловік легально працює у Франції, має там вид на

проживання, він передав мені одну з карток свого рахунку у євро, і я можу в

будь�якому банку зняти гривні в Україні, з мене беруть лише невелику комі�

сію (1,5�2%), вона менша, ніж вартість послуг платіжних систем. Зазвичай

гроші надходять протягом дня, дуже рідко бувають якісь затримки. Суми от�

римую невеликі, до 1000 євро за один раз”,— розповіла “Хрещатику” меш�

канка Києва Олена. Перекази понад 50 тисяч євро можна перераховувати у

вигляді позики, вона не вважається доходом, тож не оподатковується. Дехто

вважає, що з посиленням контролю з боку Міндоходів люди почнуть актив�

ніше ввозити в Україну готівку. За оцінками Нацбанку, обсяги коштів, які на�

дійшли до країни неформальними каналами (шляхом передачі готівкових

або матеріальних цінностей) у 2012 році, як і у 2011 році, становили 1 млрд

доларів. Однак передавати гроші через сторонніх осіб — ризикована справа,

часто ж їздити на батьківщину не всі мають змогу. Тож тим, хто не зможе

обійти правила, доведеться платити податок
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Хрещатик 6 червня 2013 року

Продовольча безпека
для дітей
Дослідження товарів на ринку Києва виявило загрози для здоров’я
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Е сперти запевняють, що
сит ація з вітчизняним ви-
робництвом в У раїні з
ожним ро ом по ращ є-
ться. Водночас перевір и
прод ції, я і періодично
проходять, по аз ють, що
проблеми з я істю та без-
пе ою товарів, в том чис-
лі дитячих, залишаються.

Так, фахівці ДП “Укрметртестстан�

дарт” (у якості звичайних покупців)

зробили вибіркову закупівлю продук�

ції дитячого асортименту в торго�

вельних мережах і на ринках міста

Києва та провели її випробування. За

результатами перевірок виявилось,

що близько 70 % іграшок не відпові�

дають вимогам нормативних доку�

ментів, а невідповідне маркування

присутнє у 95 % іграшок. Результати

ж випробувань харчової продукції

місцями також приголомшують.

Ковбаса та сирки 
з “палочкою”

Як повідомили “Хрещатику” в

“Укрметртестстандарті”, із 8�ми

зразків ковбасних виробів 6 зразків

не відповідають вимогам державних

стандартів за фізико�хімічними та

мікробіологічними показниками

(масова частка білку, масова частка

крохмалю, бактерії групи кишкових

паличок, мезофільні аеробні та фа�

культативно�анаеробні мікроорга�

нізми). У двох зразках ковбаси варе�

ної “Дитяча” таких виробників як

ТОВ “Тульчинм’ясо” та ТОВ “Алан”

виявлені штучні барвники. Ще в чо�

тирьох зразках, зокрема в ковбасних

виробах вищого сорту торгової мар�

ки “КАМО”, ковбасі вареній “Дитя�

ча” вищого сорту торгових марок

“Скворцово”, а також “Щирий

кум” (ПрАТ “Горловський м’ясо�

комбінат”) знайшли глутамат нат�

рію, який заборонено додавати в

продукцію. В останньому, на дода�

ток, виявили ще й кишкову паличку.

Що стосується молочної продук�

ції, яку так любить малеча (молоко

питне, кефір, сирки солодкі, моро�

зиво), то із 21�го виду тільки десяток

зразків відповідають вимогам дер�

жавних стандартів. В продукції ви�

явлені невідповідності за фізико�хі�

мічними та мікробіологічними по�

казниками (масова частка білку, ма�

сова частка жиру, бактерії групи

кишкових паличок, дріжджі, пліс�

нява, життєздатні молочнокислі

бактерії). В одному зразку сирного

продукту знайдені навіть рослинні

жири. Так, сирок солодкий з ро�

дзинками 23 % жирності столичного

виробника, ТОВ “ПАПС”, містить

40 % немолочного жиру по відно�

шенню до загального жиру. А ось усі

зразки морозива витримали випро�

бування на наявність рослинного

жиру. Найгірша ж ситуація із тістеч�

ками — майже у всіх зразках переви�

щення за загальним мікробним чис�

лом, виявлені бактерії групи кишко�

вих паличок.

ГМО в пельменях, 
пестициди в зелені

За даними фахівців, із шести

зразків досліджених пельменів вза�

галі жоден не відповідає вимогам

нормативних документів або мар�

куванню. Майже всі зразки не від�

повідають за показником масової

частки фаршу до маси пельменя,

п’ятеро виробників продукції не за�

значили на маркуванні викорис�

тання глутамату натрію, а два ви�

робники — використання сої. Так,

її знайшли в пельменях ТМ “Дрига�

ло” (виробник ТОВ “Долівенко”).

А в пельменях “Соковитих” вироб�

ництва ПП “ЕЛИКА” соя навіть

виявилась геномодифікованою!

Із 20�ти ж перевірених зразків зе�

лені, фруктів та овочів, що були

придбані у супермаркетах Києва, у

дев’яти найменуваннях товару екс�

перти виявили пестициди, які та�

кож можуть нанести шкоду здо�

ров’ю дитини.

Що стосується соків, то цього

разу в них не виявлено синтетич�

них барвників, що були раніше. Із

перевірених восьми зразків соків

п’ять містять характерні природні

антоціани (барвники) для даних

найменувань соків. Водночас ана�

ліз соку�фреш, який продавали на

ринку “Столичний”, взагалі не по�

казав навіть слідів гранату.

Споживач, пильнуй!

Разом з тим експерти зазнача�

ють, що у столичного споживача не

повинно скластися враження, що

вся продукція недоброякісна. “За�

купівлю товарів у торговельних ме�

режах робили фахівці, спираючись

на свій досвід, тому більша частина

відібраних товарів неякісна”,— по�

яснив начальник Українського на�

уково�методичного центру під�

твердження відповідності та ви�

пробувань харчової продукції ДП

“Укрметртестстандарт” Володимир

Семенович. Тому він радить спо�

живачам уважно читати написи на

етикетках, вживати екологічно

чисті продукти, не купувати про�

дукти з великим терміном збері�

гання, вказаним у маркуванні.

Нагадаємо, що у випадку вияв�

лення проблем з товаром необхідно

звертатися зі скаргами до контро�

люючих органів. Додержання зако�

нодавства про захист прав спожи�

вачів в Україні контролює Держ�

споживінспекція. Нагляд за безпе�

кою виробництва харчових продук�

тів та безпекою харчування здійс�

нює Державна санепідслужба, яка

також приймає скарги від спожива�

чів. За даними відомства, під час

перевірок СЕС зі свого боку вияв�

ляє близько 3 % продукції, яка не

відповідає тим чи іншим критеріям

як по Україні, так і по Києву. Вод�

ночас зі столиці надходить більше

скарг порівняно з іншими регіона�

ми за рахунок близькості до відпо�

відних органів та більш свідомого

ставлення киян до цієї проблеми,

адже тут більше можливості “досту�

катись” до відповідальних осіб 

Подробиці результатів випробу�

вань дитячих товарів дивіться на

сайті kreschatic.kiev.ua
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АДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Експерти радять
споживачам уважно

читати написи на
етикетках, вживати

екологічно чисті
продукти, не купувати

продукти з великим
терміном зберігання,

вказаним у маркуванні

Інспекція з питань захисту прав споживачів у місті Києві за квітень 2013
року отримала 285 звернень від споживачів, з них 191 вирішила позитивно,
по решті надала відповідні роз'яснення. Інспекцією у квітні 2013 року було
проведено 216 перевірок, за встановлені порушення суб'єктів
господарювання притягнуто до адмінвідповідальності та накладено
штрафів на суму 16 тис. 92 грн. За адміністративно/господарською
відповідальністю накладено санкцій на суму 33 тис. 79 грн. Споживачам за
результатами розгляду повернули 42 тис. 54 грн.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Інспекція з питань
захисту прав
споживачів у м. Києві

тел./факс: (044)417/21/01, 
463/79/72

04070 м. Київ, 
вул. Терьохіна, 8/А
mkyiv_zah@ukr.net

Інспекція з питань
захисту прав
споживачів у Київській
області

тел./факс: (044)279/92/62, 
279/08/85

01001 м. Київ, 
вул. Хрещатик, 6
koblzah@gmail.com 
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Хрещатик 6 червня 2013 року
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ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5 
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua
6 червня (чт.) — 19.00 "Сімейна вече-
ря", омедія, 2 од. 20 хв.
6 червня (чт.) — 20.00 "Чорні діви", 1
од.
7 червня (пт.) — 19.00 "Дядеч ів сон",
тра і омедія, 2 од. 30 хв.
7 червня (пт.) — 20.00 "Справжній чоло-
ві на почат тисячоліття...", 1 од. 10 хв.
8 червня (сб.) — 19.00 прем'єра, "Уяв-
ний хворий", омедія, 2 од. 35 хв.
9 червня (нд.) — 18.00 "Прощальне тан-
о", тра і омедія, 2 од. 30 хв.
9 червня (нд.) — 19.00 "Дерева помира-
ють стоячи", 2 од. 10 хв.
9 червня (нд.) — 20.00 прем'єра
"Страждання юно о Вертера", драма, 1
од.
10 червня (пн.) — 19.00 "Бабине літо",
лірична омедія, 2 од. 35 хв.
11 червня (вт.) — 19.00 "Дохідне місце",
омедія, 3 од.
11 червня (вт.) — 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
6 червня (чт.) — 19.00 "Morituri te salu-
tant" ("У нас все свято"), Василь Стефани
6 червня (чт.) — 19.00 "Прибор ання
норовливої", омедія, Вільям Ше спір
7 червня (пт.) — 19.00 "Гре Зорба", те-
атральний роман, Ні ос Казандза іс
8 червня (сб.) — 19.00 "Кайдашева
сім’я", омедія, Іван Неч й-Левиць ий
9 червня (нд.) — 12.00 "Натал а Пол-
тав а", раїнсь е м зично-драматичне
ро о о, Іван Котляревсь ий
9 червня (нд.) — 19.00 "Швей ", за мо-
тивами роман "При оди браво о воя и
Швей а" Ярослава Гаше а
11 червня (вт.) — 19.00 "Момент охан-
ня", інсценізація Тараса Жир а за творами
Володимира Винничен а, слідчий е спери-
мент
11 червня (вт.) — 19.00 "Жона є жона",
за оповіданнями Антона Чехова
12 червня (ср.) — 19.00 "Весілля Фі а-
ро", П'єр-О юстен Бомарше

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ

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

6 червня (чт.) — 19.00 "Дон Ж ан, або
Уро и зваблювання" ("Гості ряд ть опів-
ночі"), А. Міллер, 2 од. 35 хв.
7 червня (пт.) — 19.00 "Повернення бл д-
но о бать а", Ілля Ноябрьов, 2 од. 10 хв.
8 червня (сб.) — 19.00 "Небезпечні
зв'яз и", Шодерло де Ла ло, 3 од.
11 червня (вт.) — 19.00 "Ти, о о лю-
бить д ша моя...", еротична драма, Надія
Пт ш іна, 2 од. 10 хв.
12 червня (ср.) — 19.00 "Не все от
масляна", омедія, Оле сандр Остров-
сь ий, 2 од. 45 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна"),
Тел: (044) 33�222�17, www.theatreonpo�
dol.com 
6 червня (чт.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, прем'єра "Амнезія", ліричний олаж,
1 од. 30 хв.
6 червня (чт.) — 19.00 Малий зал Пала-
ц "У раїна", "La bonne Anna, або Я збе-
ре ти сім'ю", омедія, 1 од. 50 хв.
7 червня (пт.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, "Я — Марія Каллас", драма, 2 од.
20 хв.
7 червня (пт.) — 19.00 Малий зал Пала-
ц "У раїна", "Фараони", омедія-фарс,
2 од. 15 хв.
8 червня (сб.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, "Лю семб рзь ий сад", фантазія-
шансон, 1 од. 10 хв.
11 червня (вт.) — 19.00 Малий зал Па-
лац "У раїна", "Звід и бер ться діти", лі-
рична омедія, 2 од. 30 хв.
12 червня (ср.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, "Лист Бо ", театральне оповідання,
1 од. 30 хв.
12 червня (ср.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, прем'єра, "Лебедине озеро. С тін-
и", м зичний спе та ль

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17, 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
8 червня (сб.) — 19.00 "Химера", майже
антична тра едія, 3 од.
9 червня (нд.) — 19.00 "Сон літньої но-
чі", феєрія, В. Ше спір, 2 од. 30 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
6 червня (чт.) — 19.00 "Летюча миша",
оперета, Й. Штра с
9 червня (нд.) — 19.00 Міжнародний
мистець ий фестиваль "O-Fest"

ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ
Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua 
6 червня (чт.) — 19.00 "Перехрестя",
балет-триптих, М. С ори , "Київ модерн-
балет"
7 червня (пт.) — 12.00 "Даніела", балет
на 2 дії, М. Чембержі
7 червня (пт.) — 19.00 "Віденсь ий
вальс", балет на 2 дії, Йо ан Штра с
(бать о), Йозеф Штра с, Йо ан Штра с
(син)
8 червня (сб.) — 12.00 Концерт чнів і
ст дентів Київсь о о державно о хорео-
рафічно о чилища
8 червня (сб.) — 19.00 "Травіата", опера
на 4 дії, Дж. Верді, ви он ється італій-
сь ою мовою
9 червня (нд.) — 19.00 "Сильфіда", ба-
лет на 2 дії, Х. Левенсхольд
11 червня (вт.) — 19.00 "Л с нчи ",
балет на 2 дії, П. Чай овсь ий
12 червня (ср.) — 19.00 "Аїда" Дж. Вер-
ді, опера на 4 дії, ви он ється італійсь ою
мовою

ТЕАТР "СУЗІР'Я"
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua 
6 червня (чт.) — 19.00 прем'єра "Пре-
расний звір серці", монодрама, Ми ола
Він рановсь ий
7 червня (пт.) — 19.00 прем'єра "Пре-
расний звір серці", монодрама, Ми ола
Він рановсь ий
11 червня (вт.) — 19.00 "Ос ар — Бо ",
діало з таїною, Ері -Емманюель Шмітт
12 червня (ср.) — 19.00 "Все про охан-
ня", тессера т, Оле сандр Олесь

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua 
8 червня (сб.) — 17.00, 9 червня (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 
8 червня (сб.) —
11.00 "Зеленими
па орбами о е-
ан ", аз а, С.
Козлов, 1 од. 20
хв., для дітей від
5-ти ро ів
8 червня (сб.) —
12.00 "Добрий
Хортон", м зична
вистава,
Ю. Чеповець ий, 1 од. 40 хв., для дітей від 5-ти ро ів
9 червня (нд.) — 11.00 "До оридри ом", аз а- ра, К. Дра н-
сь а, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів
9 червня (нд.) — 12.00 "Кицін дім", мюзи л, С. Марша , м -
зи а С. Бед сен а, 1 од. 15 хв., для дітей від 5-ти ро ів

ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
Адреса: вул.
Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80,
www.musictheatre.
kiev.ua
9 червня (нд.) —
12.00 "При оди
Б ратіно", мюзи л
на 2 дії, О. Білаш,
1 од. 40 хв.
11 червня (вт.) —
11.00 "Спляча
рас ня", балет-
феєрія на 2 дії,
П. Чай овсь ий,
2 од.

12 червня (ср.) — 11.00 прем'єра "Роз мниця", аз а про о-
роля та роз мн дівчин , омічна опера на 2 дії для дітей та до-
рослих, К. Орф

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса:
вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08,
www.akadempup�
pet. kiev.ua
8 червня (сб.) —
11.00 "Троє поро-
сят", Г. Усач,
С. Єфремов, 45
хв., для дітей
від 3-х ро ів
8 червня (сб.) —
13.00 "Веселі вед-
межата", М. Полі-
ванова, 45 хв., для
дітей від 3-х ро ів
9 червня (нд.) — 11.00 прем'єра "За щ чим велінням", Є. Та-
раховсь а, 50 хв., для дітей від 3-х ро ів
9 червня (нд.) — 13.00 "Червона шапоч а", Є. Шварц, 50 хв.,
для дітей від 4-х ро ів

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 6—12 червня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика

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, 5.00 Громадська

приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.15, 7.15 Господар у домі
6.20, 7.20 Країна online
6.30 Т/с "Управа"
7.25 Ера бізнесу
7.30 Д/ф " М. Жжонов. Агент

надії"
8.45 Корисні поради
9.10 Підсумки тижня
9.50 Без цензури

10.20 Т/с "Роксолана" 
12.20, 18.40, 21.25 Діловий

світ
12.25 Право на захист
12.50 Т/с "Ставка більше,

ніж життя" 
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.15 Діловий світ.

Агросектор
15.40 Життя на рівних
15.55 Т/с "Сімнадцять

миттєвостей весни" 
18.55 Агро1News
19.05 Сільрада
19.25 Останнє попередження
19.45 Про життя
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.35 Фестиваль пісні

"Коблево"
22.55 "Трійка", "Кено",

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

онучка"
0.15 Від першої особи

11++11

6.00 ТСН
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Особистий рахунок
7.15 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Економічні події
8.15 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 М/с "Бернард" 
10.35 Секретні матеріали

шоу1бізнесу
11.45 Не бреши мені14
13.55 Красуня за дванадцять

годин
15.45 100 000 за правду
16.45 ТСН. Особливе
17.15 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 "Війна" 
1.40 Не бреши мені14
2.30 Маша й моделі
3.30 Х/ф "Моя старша

сестра" 
5.00 Гроші

ІІННТТЕЕРР

4.40 Х/ф "Наречений"
6.10 Подробиці тижня
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів'13"
12.00 Новини
12.20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів'13"
13.10 Судові справи
14.50 Сімейний суд
15.40 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Жіночий лікар'2" 
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів'13"
23.30 Т/с "Одного разу в

Ростові" 
1.20 Подробиці
1.50 Х/ф "Кидок кобри" 
4.10 Т/с "Сімейний

детектив"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.10 Кращий кухар на селі12
7.00 Події
7.10 Т/с "Глухар" 
9.00 Події
9.20 Т/с "Слід" 

10.00 Х/ф "Нічний гість" 
11.50 Нехай говорять
12.50 Т/с "Слід" 
15.30 Щиросердне зізнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Подружжя" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Ковбої"
21.50 Т/с "Слід" 
23.15 Х/ф "Відчайдушний"
1.15 Х/ф "Обитель зла'2.

Апокаліпсис" 
2.40 Т/с "Подія" 
3.30 Події
3.50 Говорить Україна
4.25 Нехай говорять
5.15 Т/с "Дорожній

патруль'10" 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

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

успіху!" 
5.55 Т/с "Татусеві доньки" 
6.45, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.50 Піраньї
7.30, 8.30, 19.00, 23.55

Репортер
9.00 Х/ф "Весільний

переполох" 
11.10 Т/с "Вороніни" 
13.25, 14.30 Kids' Time
13.30 М/с "Качині історії" 
14.55 Т/с "Друзі" 
15.55 Т/с "Кадети" 
16.55 Т/с "Татусеві

доньки" 
18.00 Т/с "Вороніни" 
19.15 Піраньї
19.55 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор12
22.50 Т/с "Світлофор" 
0.20 Т/с "Милі ошуканки" 
1.15 Т/с "Дружна

сімейка" 
2.45 Служба розшуку дітей
2.50—4.55 Зона ночі

ІІССTTVV

5.05 Служба розшуку дітей
5.15 Свiтанок
6.20 Ділові факти
6.30 Т/с "Таксі"
6.50 Т/с "Леся + Рома"
7.30 Ділові факти
7.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.10 Х/ф "Охоронець"
12.25 Анекдоти по1українськи
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по1українськи
13.10 Х/ф "Людина

президента'2"
15.00 Х/ф "Снайпер'2"
16.50 Х/ф "Снайпер'4"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Чужий район'2"
21.55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.00 Свобода слова
0.55 Надзвичайні новини
1.50 Про1ziкаве.ua
3.25 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Майстер подорожей
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Таємниці прадавніх

імперій
10.00 Алло, лікарю!
11.15 О. Хепберн. Магія

стилю
12.45 Самобутні культури
14.00 Таке спортивне життя
14.40 Дивні розповіді про

тварин
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Дика Австралія
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Секретні матеріали
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 Ріхтер — людина1

загадка
22.40 Культурний шок
23.50 Дика Австралія
1.05 Амурні мелодії
1.50 Х/ф "Океан мрії" 
3.15 Майстер подорожей
3.40 Х/ф "Попелюшка"
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 0.00, 3.30
Київський час

6.45, 7.45, 18.50, 23.40,
0.20, 3.20 Час спорту

6.50, 7.35, 23.45, 0.55,
3.25 Огляд преси

7.00—23.00 Час новин
(щогодини)

7.05 Час економіки
7.15, 8.15, 22.40, 23.20,

0.15, 2.35, 3.15,
6.15 Бізнес1Час

7.25 Автопілот1новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія1новини
9.15, 13.10, 14.10

5 елемент
10.10 Велика політика
11.15 Підсумки тижня
12.10 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 Час1тайм
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 "Версія
полковника
Зоріна" 

8.05 Агенти впливу
9.00 Х/ф "Любити по'

російськи"
10.40 Т/с "Доктор Тирса"
14.35 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

18.30 Д/с "Реальні злочинці"
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Меч"
21.30 Т/с "NCIS.

Полювання на
вбивцю" 

22.30 Т/с "CSI. Лас'
Вегас'12" 

23.30 Т/с "Менталіст" 
0.30 Т/с "Декстер" 
1.35 Свiдок

2.05 Легенди карного
розшуку

3.35 Речовий доказ
4.05 Свiдок
4.35 Уроки тітоньки Сови
5.00 Правда життя

ССТТББ

5.30 Чужі помилки. Ніж у
спину

6.15 Чужі помилки. Хресний
батько

7.00 Все буде добре!
8.55 Неймовірна правда про

зірок
10.20 Зіркове життя. Перше

кохання зірок
11.15 Зіркове життя. Не

відступати й не
здаватися

12.10 Один за всіх
14.05 Правила життя.

Напівфабрикати. У
пошуках м'яса

15.00 Правила життя.
Самогубство швидкого
приготування

15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Т/с "Закляті друзі" 
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні
23.20 Куб
0.20 Битва екстрасенсів
1.20 Т/с "Доктор Хаус" 
2.15 Т/с "Ад'ютант його

превосходительства" 
3.25 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
14.15 Т/с "Проспект

Бразилії"
16.00 Я подаю на розлучення
17.00 Вечірні новини
17.40 Давай одружимось!
18.55 Нехай говорять

20.00 Час
20.30 Т/с "Захист свідків"
22.40 Вечірній Ургант
23.15 Познер
0.15 Нічні новини
0.30 Х/ф "Орел і решка"
2.00 Новини
2.05 Т/с "Захист свідків"

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
19.50 Прямий ефір
20.50 Х/ф "Точка вибуху"
0.15 Х/ф "Смутна дама

чирви", с. 1
1.10 Дівчата
1.50 Вісті+
2.05 Х/ф "Преферанс по

п'ятницях"
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 

напам'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 "З життя
капітана Черняєва"

17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо й показуємо
20.25 Т/с "Краплений"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Чужий район"
0.35 Т/с "Сьомін"
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 "Даша1Слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/ф "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу" 

9.00 Т/с "Ранетки" 
10.00 Т/с "Всі жінки —

відьми" 
12.00 Т/с "Та, що говорить

із примарами" 
13.00 Т/с " Беверлі'Хіллз

90210. Нове
покоління" 

14.00 Богиня шопінгу
16.15 Т/с "Руда" 
17.20 У ТЕТа пара
18.10 Т/с "Всі жінки —

відьми" 
19.10 Богиня шопінгу
19.50 Одна за всіх
20.50 Віталька
22.00 ТЕТ1інтернет
23.00 Дурнєв + 1
23.35 Т/с "Секс і місто" 
0.35 Т/с "Ходячі мерці" 
1.40 Т/с "Притулок" 
2.30 Х/ф "Пізнай себе" 
4.00 До світанку

КК11

7.00 М/ф
10.10 Х/ф "Давайте

потанцюємо" 
12.10 Звана вечеря
13.10 Пороблено в Українi
14.40 КВК
17.00 Велика різниця
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка

22.00 М/ф "Підводна братва" 
23.40 Х/ф "Дівчина мого

кращого друга" 
1.20 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
8.00 Шалене відео по1

українськи
9.00 Т/с "Солдати'13"

11.00 Т/с "Правила
викрадення"

19.00 Т/с "Ментівські
війни"

21.00 Новини 2+2
21.25 Х/ф "Місія на Марс"
23.35 Т/с "Секретні

матеріали"
0.35 Х/ф "Холодна

суміш"
2.20 Дорожні війни
3.00 Х/ф "Зірка шерифа"

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.50, 2.45 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 "Лікар Плюшева"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні1

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 vs. Кет"
18.30 М/с "Зірвиголова Кік

Бутовськи"
19.30 М/с "Фінес і Ферб"
20.30 М/с "Чудеса на

віражах"
22.30 Знімала мама
23.30 Д/ф "Інженерні

конструкції"
1.30 Т/с "Саша + Маша"

"ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ НАШОЇ ЕРИ"
Країна: США
Ст дія: Columbia Pictures — Sony Pictures
Studios
Режисер: М. Найт Шьямалан
В ролях: Вілл Сміт, Джейден Сміт, Іза-
бель Фюрман
Бюджет: 130 млн дол.
Тривалість: 100 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів

Через атастроф людство полишило Землю і знайшло прит -
ло на планеті Нова Прайм. Події роз ортаються через тисяч
ро ів, оли ле ендарний енерал Об'єднаної Армії Рейнджерів
Сайфер і йо о син Китай відправляються нала одити стос н и в
спільн осмічн подорож. В рез льтаті ш оджень вони вим -
шені сісти на Землю, я а змінилася і стала ворожою до людей.
Сайфер важ о поранений. Щоб врят вати бать а і подати ава-
рійний си нал, Китаю доведеться здійснити небезпечн подо-
рож, битися з теперішніми меш анцями Землі, серед я их є
страшні м танти. Але це стріч а не про війн чи осмічні подо-
рожі, а про стос н и бать а і сина, оли Сайфер нама ається
навчити Китая том , що вміє сам, діючи в ритичних обставинах.
У інотеатрах "У раїна", "Київсь а Р сь", "Кінопалац",
IMAX, "М льтипле с", "Ме апле с", мережах інотеатрів
"Лінія іно" та "Баттерфляй"

"АВТОБІОГРАФІЯ БРЕХУНА"
Країна: Вели обританія
Ст дія: Bill and Ben Productions
Режисери: Білл Джонс, Джефф
Симпсон, Бенджамін Тимлетт
В ролях: Камерон Діаз, Террі Гілліам
Тривалість: 85 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Грем Чапман — часни ле-
ендарної омедійної тр пи "Монті Пайтон" — всти перед смер-
тю написати автобіо рафію і вип стити а діо ни . Через 20 ро-
ів історію життя омі а перенесли на вели ий е ран ви ляді
3D- оле ції анімаційних с етчів. Над прое том працювало 14
анімаційних ст дій, ви онавши ожен з 20 с етчів своїй есте-
тиці. Озв чили цю історію четверо з п'яти нині живих часни ів
оле тив (Террі Джонс, Джон Кліз, Май л Пейлін і Террі Гіллі-
ам), зв чить і олос само о Грема Чапмана.
В інотеатрах "Жовтень", "Київ"

"ГАГАРІН: ПЕРШИЙ В КОСМОСІ"
Країна: Росія
Ст дія: Twentieth Century Fox
Режисер: Павло Пархомен о
В ролях: Ярослав Жалнін, Михайло Філіпов,
Володимир Сте лов, Сер ій Калашні ов
Бюджет: 10 млн дол.
Тривалість: 100 хв.

Це бойови про людин -ле енд , ім'я я ої відоме пра тично ож-
ном на Землі. Фільм розповість про он в ра етоб д ванні та
освоєнні осмос , про боротьб Юрія Га аріна з самим собою і пе-
реш одами на шлях до йо о мрії. У перший за ін осмонавтів від-
бирали з трьох тисяч льотчи ів-винищ вачів по всій раїні. Щоб
стати першим, потрібно б ло пройти численні випроб вання. Всі ці
події б д ть розвиватися на тлі відносин Юрія Га аріна з др жиною,
а та ож співпраці з інженером Сер ієм Корольовим. Крім то о, по-
аж ть непрості взаємини і он ренцію наддержав СРСР і США.
В інотеатрі "Ме апле с"

КІНОТЕАТРИ
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60, www.kinopalace.net
"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
"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
Мережа інотеатрів "Лінія іно", www.liniakino.com

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 6 червня

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net
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СПОРТ
Хрещатик 6 червня 2013 року

Спортивні новини

Температура +20°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +22°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +19°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 6 червня 2013 року

ОВНИ, наведіть лад в осподарстві, сл жбових справах, сімей-
них взаєминах. Любовні поч ття я оловн цінність та ож слід
спрям вати в потрібне р сло. Принаймні в б дь-я их заняттях до-
поможе міння план вати, правильно ор аніз вати час, раціональ-
но розподіляти енер етичні та матеріальні рес рси.
ТЕЛЬЦІ, день прод тивний для армонійно о прояв і пра тич-

но о застос вання природних здібностей, можете сміливо демон-
стр вати на п бліці х дожні, осподарсь і, адміністративні таланти,
сма і стиль. Ви б дете відповідальною, надійною, приємною
спіл ванні людиною, але трохи пасивною. Пра ніть до парних вза-
ємин, не особлюйтеся, самостійне б ття ате орично забороне-
но, ви оренити хворобливі амбіції можна лише в атмосфері ом-
проміс з людьми пра матичними, жорст ими.
БЛИЗНЯТА, дов ола вас пот жне енер ополе, сили б'ють через

вінця, одна сьо одні варто діяти за правилом: тихіше їдеш — далі
б деш. Не рвіться на передов й не с рміть дов ола про свої плани,
насамперед сімейні, т т потрібен пра матизм та здоровий л зд і,
звісно, матеріальні зна и ва и та д шевна т рбота про рідних.
РАКИ променіють чарівністю, що є допоміжним важелем впли-

в . Втім, я що поставили перед собою мет , проявляйте не лише
терпіння, дисциплінованість і працьовитість, а й певн хитрість.
Спирайтеся на тих, з им п д солі з'їли, до о о відч ваєте симпа-
тію (а точніше, то ваші армічні др зі), і завдя и планомірності до-
ся нете бажано о.
ЛЕВИ, всебічно ріплюйте др жні та любовні зв'яз и, т т хазяй-

н є форт на, одна не нама айтеся шт чно прис орити хід подій.
Кар'єрні зад ми переживають риз , те, що вам не потрібно (про-
фесія, що с перечить творчом по ли ), відходить в неб ття. Не
жал йте, доля велить займатися сімейними справами, дбати про
поб т в оселі, опі ватися родиною, що стане запор ою щасливо-
о майб тньо о.
ДІВИ, тримайтеся др зів, др жіть з начальством, то для вас

транслятор дачі, одна не д же заци люйтеся на ч жих д м ах,
пропозиціях, власні по ляди, ідеї наба ато цінніші та пра тичніші
плюс ваша ні альна аналітичність — на них і орієнт йтеся, тоді
щасливі шанси не обійд ть вас!
ТЕРЕЗИ, я що вам не повертають рошей, простіть бор и ар-

мічним редиторам і заб дьте, то доля вил чає взяті олись фінан-
сові надлиш и, а неї все справедливо. Не заздріть, не зазирайте
до ч жих аманців, а задовольняйтеся власними наб т ами і е о-
номно їх розподіляйте. Ви поп лярні, авторитет соці мі заш а-
лює, завойов йте серця д ховних прихильни ів, то безцінний
с арб, я ий не можна пити ні за я і роші.
СКОРПІОНИ, не л авте, тіль и дії, вчинені рам ах офіційно о

до овор , чинно о за онодавства принес ть плоди. Я що мови
співпраці мають фінансовий підте ст, тримайтеся від остаточних
рішень, поче айте, потім з'явиться потрібна інформація, і правила
ри б д ть змінені на ваш ористь. Кон рентів з ба атими рес р-
сами не бійтеся, вони вже безсилі вас обс а ати.
СТРІЛЬЦІ, ни айте онфлі тів, войовничий д х по и що ц п о

при ипів до вас і вист пає лятим прово атором. Демонстр йте
себе взірцевим ви онавцем взятих обов'яз ів, їх асортимент ба а-
тий: сімейні, любовні, сл жбові, фінансові, приятельсь і, фахові —
с різь маєте б ти на висоті дос оналості і довести оточенню, що
ви с млінна робоча оня а, я нещадно е спл ат ють. Це день
армічної розплати і ставить остаточн рап в тривалій робочій
епопеї, лишайте то о воза, бо захворієте!
КОЗЕРОГИ, ніщо та не проллється бальзамом на ваші амбіції,

я рез льтати пра тичних розрах н ів, що принес ть спішн ре-
алізацію планів та бажань. Одна арантом тих бла має вист пи-
ти ваша чиста совість, професійна принциповість, порядність і
бла ородство. Тіль и не біжіть поперед паровоза, а насолодж й-
теся нинішнім спо ійним ритмом б ття, що та вам імпон є.
ВОДОЛІЇ, події під рідним дахом мають доленосн мотивацію,

отже, спрям йте всі з силля на відновлювання психоло ічної а ри
в родині, я що затіяли раніше ремонт, треба йо о завершити, об-
ладнати затишне домашнє ніздо. Власне, б дь-я і сімейні проб-
леми необхідно виріш вати на за онних підставах за сприяння на-
дійних людей і не вдаватися до обманних шляхів.
У РИБ події в робочом офісі є доленосними, майте справи з

довіреними особами, від ривати д ш ом попало заборонено,
обмежте оло ділових спіл вань з мер антильною метою (т т
пройшов армічний б ревій) і розірвіть зв'яз и, що ввели вас в ілю-
зію. Кар'єрне фіас о позад , приходьте до тями і залі ов йте в рід-
ном нізді моральні травми

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  6  Ч Е Р В Н Я

ранок день вечір

Шева — найдорожчий!
"Хрещатик" склав рейтинг найвартісніших гравців, які перейшли
зі столичного "Динамо"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Останнім часом иївсь ом "Динамо" дедалі частіше до-
рі ають щодо невдалої трансферної політи и, я веде
л б. Мовляв, ерівництво "біло-синіх" лише с пов є

зовсім не тих равців, я і б ли потрібні оманді, а з о-
дом продає їх за безцінь. Одна своїй історії "Дина-
мо" має й досить вдалі при лади трансферів. "Хреща-
ти " спроб вав с ласти рейтин десят и найдорожчих
ф тболістів, я і перейшли зі столично о л б в інші.
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Цей день в історії 6 червня

1799 — народився Оле сандр
Сер ійович П ш ін, російсь ий
поет і прозаї
1850 — Леві Стра сс зробив

свої перші бла итні джинси
1882 — амери анець Генрі Сілі

запатент вав еле тричн прас
1933 — в місті Кемден від-
рився перший інотеатр, в я о-
м автолюбителі мо ли дивитися
іно, не виходячи з автомобіля
1942 — перший стрибо з па-

раш том з синтетичної т анини
1992 — Києві відб лося ро-

чисте від риття ніверситет
"Києво-Мо илянсь а а адемія"
1997 — в Китаї зареєстровано

найбільше світі стра сине яйце
ва ою 2,35 , діаметром 18,67 см
2012 — спостері алося прохо-

дження Венери по дис Сонця,
одне з рід існих астрономічних
явищ
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

др ий період
Мезозойсь ої

ери

прито а Вол и

японсь і
пілоти-

смертни и
(Др а світова

війна

нижня частина

одя ромадян
Ст. Римі

армонійний
зворот —

заверш є м з.
твір

червона рідина
в ор анізмі

Х Р Е Щ А Т И К ерой
"Махабхарати"

одиниця площі
(0,4 а, ан л.)

драматичний
жанр

франц.
омпозитор 19
ст. "Жізель",
"Корсар"

видатний р.
режисер, а тор

вияв співч ття,
жалю

міцний напій із
со

вічнозелена
де оративна
рослина

тит л
воєначальни ів

с лтан.
Т реччині

південь (рос.)

спільне
об оворення

лі арсь а
рослина

с ниця, ав н
без л здя
( нижн.)

нязював
разом з

Ас ольдом

земля

100 м2

любов
видатний
омпозитор

одиниця
вібраної дози
іоніз ючо о
проміння

передова
частина

с спільства

Більярд. Очільник Подільського району здобув
"золото" міської спартакіади
В Києві вперше відб вся т рнір з більярдно о спорт серед праців-

ни ів районних державних адміністрацій та працівни ів департаментів
КМДА на К бо олови КМДА Оле сандра Попова. Всьо о в т рнірі
взяли часть 14 часни ів, серед я их третє місце посів заст пни на-
чальни а оловно о правління Департамент ом нальної власності
Андрій Г дзь, др е місце виборов ерівни апарат Дніпровсь ої РДА
Василь М рен о і оловний приз в боротьбі за бо здоб в олова
Подільсь ої райдержадміністрації Сер ій Кр шановсь ий


