
У місті з’являться 104 пункти з доочистки
питної води високої якості
Обсяг інвестицій для реалізації проекту сягає 26,4 млн грн
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Киян просять вчасно 
розраховуватись 
за електроенергію
Лише за лютий ПАТ “Київенерго” відключило від мереж 3,5 тис. боржників

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У зв’яз з сильними морозами в січні-
лютом рівень споживання еле троенер ії
иянами зріс на 30–40 %, одна в той же
час своєчасно за ви ористан енер ію
дея і меш анці не розрах валися. Та им
чином, бор поб тових споживачів перед
“Київенер о” с ладає близь о 107,8 млн
рн. Компанія за ли ає ромадян добро-
совісно сплач вати рах н и, а боржни ам
по рож є від люченням від мереж.

За словами Віктора Мельникова, заступника дирек�

тора СОП “Енергозбут” ПАТ “Київенерго”, цьогорічне

аномальне зниження температури, яке спостерігалося у

Києві протягом кількох тижнів січня та лютого, призве�

ло до різкого збільшення використання електроенергії

мешканцями столиці. “На сьогодні найбільше електро�

енергії у нас використовують саме побутові споживачі,

яких наразі налічується близько 1 мільйона. Рівень спо�

живання зріс в порівнянні з більш теплими днями на

30—40 %. Незважаючи на складні погодні умови, всі по�

слуги ми надавали максимально вчасно та якісно, але

справно сплачувати рахунки кияни не поспішають. Ли�

ше за січень рівень заборгованості за спожиту електро�

енергію зріс на 1,5 млн грн. Загалом кияни заборгували

підприємству 107,8 млн грн”,— розповів “Хрещатику”

Віктор Мельников.

Така ситуація змушує “Київенерго” вживати жорсткі�

ші заходи щодо боржників. І, як наголошує пан Мель�

ников, практика показала, що найбільш дієвим спосо�

бом є відключення неплатників від мереж. В середньо�

му за місяць фахівці компанії відключають 2,5 тисячі

споживачів, які не виконують встановлені правила та

несвоєчасно сплачують за електроенергію. Ситуація з

ростом заборгованості змусила керівництво “Київене�

рго” вдатися до кардинальніших кроків і за лютий від�

ключити 3,5 тисячі неплатників. Загалом за 2011 рік за

борги було відключено 30,6 тис абонентів.

“Безумовно, ми не відключаємо всіх боржників одра�

зу. Та й це б було не завбачливо, адже найбільш пошире�

ний борг на сьогодні — до 200 грн. Однак у нас є неве�

лика група споживачів, які мають набагато більші борги.

Так 9 тис. киян мають заборгованість за спожиту елек�

троенергію більше тисячі гривень, ще 16 тис. спожива�

чів мають борги від 500 до тисячі гривень. Сумарно тіль�

ки ці дві групи винні підприємству майже 30 млн грн. І

це саме ті споживачі, яких ми відключаємо в першу чер�

гу”,— зазначив Віктор Мельников.

До найбільш злісних неплатників застосовують і су�

воріші методи. Так, в минулому році підприємство по�

дало до суду близько 3 тисяч позовів щодо заборговано�

сті та порушення правил експлуатації мереж. Тож у “Ки�

ївенерго” закликають киян не доводити ситуації до кри�

тичної точки та співпрацювати з фахівцями, адже в

своєчасній оплаті зацікавлені обидві сторони: абоненти

прагнуть отримувати якісні та надійні послуги, а компа�

нія — планувати інвестиції в оновлення обладнання.

Як наголосив Віктор Мельников, перевірити власні

нарахування, а також розрахувати заборгованість можна

на сайті “Київенерго” у рубриці “Особистий кабінет”.

Крім того, компанія запровадила можливість сплати ра�

хунків в мережі Інтернет та у терміналах самообслугову�

вання. Малозабезпечені ж кияни можуть звертатися до

“Київенерго” та домовлятися щодо поетапного пога�

шення боргу.

За словами Юрія Бондаря, голови постійної комісії

Київради з питань житлово�комунального господарства

та паливно�енергетичного комплексу, така жорстка по�

літика “Київенерго” щодо боржників призвела до того,

що кияни стали краще сплачувати рахунки, тож забор�

гованість перед компанією постійно зменшується. А для

відновлення підключення до мережі потрібно не лише

погасити борг, а й заплатити за роботу бригади, яка здій�

снюватиме відповідні роботи

Цього року у дитсадках столиці
додатково з’явиться 3735 місць 
За інформацією ГУ освіти і на и, план ється відно-
вити 10 за ладів, з них 1 — відомчо о підпоряд -
вання
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Запаси українського газу оцінено 
у 7 трильйонів кубометрів 

Державна сл жба еоло ії та надр оцінює перспе -
тивні запаси традиційно о та нетрадиційно о аз на
Олесь ій та Юзівсь ій азоносних площах в 7 трлн
бометрів
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Найбільше заробляють в Києві,
найменше — в Тернополі 

З ідно з даними Держ омстат , середня зарплата в
У раїні сьо одні становить 2722 ривні
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Посівна обійдеться 
аграріям в 36 млрд грн
Проведення омпле с весняних польових робiт

2012 ро ошт ватиме раїнсь им а рарiям по-
над 36 млрд ривень. Про це йдеться повідом-
ленні Мiна ропрод . З iдно з розрах н ами відом-
ства, понад 27,1 млрд ривень знадобляться а ра-
рiям на матерiально-технiчнi рес рси. Наразi пiд-
приємства забезпеченi власними оштами на 76,2
%, що становить 27,5 млрд ривень. Я пiдрах ва-
ли в мiнiстерствi, дефiцит оштiв розмiрi близь-
о 8,5 млрд ривень по риють зо рема за рах но
державної пiдтрим и с мi 667,5 млн ривень,
646,4 млн ривень — з держбюджет за про рама-
ми пiдтрим и АПК, 21,1 млн ривень — з мiсцевих
бюджетiв. Крiм то о, очi ється, що а рарiї зал -
чать на посiвн понад 5 млрд ривень бан iвсь их
редитiв i понад 2,8 млрд ривень — омерцiйних.
На адаємо, цьом роцi а рарiям, за рiзними
оцiн ами, доведеться пересiвати 3—3,5 млн а
озимих, що потреб ватиме додат ових фiнансових
рес рсiв

“Богдан” планує розпочати 
виробництво автобусів 
малого класу у квітні
Корпорація “Бо дан” має намір почати серійне

виробництво автоб сів мало о лас А202 вітні,
йдеться повідомленні омпанії. Автоб си цієї
модифі ації призначені для примісь ої території,
на відмін від автоб сів мало о лас А201, я і
призначені для міста. Наразі тривають валіфі а-
ційні випроб вання нових автоб сів, після завер-
шення я их план ється почати їх сертифі ацію в
Росії.
Корпорація зможе виробляти до 1 тис. та их ав-

тоб сів на рі . За рах но виробництва нових
моделей “Бо дан” має намір розширити виробнич
ліній автоб сів мало о лас . У та ий спосіб ор-
порація відновлює виробництво машин мало о ла-
с , я е приз пинила після виведення з її стр т ри
омпанії “Чер ась ий автоб с”. Після цьо о “Бо -
дан” освоїв вип с ново о автоб са мало о лас
А201, повідомляють У раїнсь і новини. До речі, в
2012 році орпорація “Бо дан” має намір вип стити
1 тис. б сів мало о лас серії А-20 на а ре атній
базі Hyundai
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Валентин ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Б дівництво п н тів розлив питної води,
обладнаних блочною водоочисною ста-
нов ою малої прод тивності, б де вине-
сено на перший Київсь ий інвестиційний
фор м, що відб деться 29 березня в Ки-
єві. План ється від рити столиці 104
п н ти доочист и та реалізації води. Об’-
є ти вводитим ть в е спл атацію в 3
чер и.

Покращення якості питної води в столиці за рахунок

ремонту та запуску нових бюветних комплексів, а також

оновлення системи її доочистки заплановано заходами

ініціативи “Здоровий киянин” в рамках Стратегії роз�

витку Києва до 2025 року. Метою проекту визначено

створення мережі таких пунктів, у яких буде встановле�

но систему для ультрафільтрації та зворотного осмосу

води.

Планується, що у Києві буде створено 104 комплекси,

які розташують у безпосередній близькості до бюветів.

Пункти доочистки та реалізації води вводитимуть в екс�

плуатацію в 3 черги: 34 свердловини запрацюють у 2012

році, 35 — у 2013 році та 35 — у 2014 році. Передбачено,

що середній обсяг води з одного бювету поступово

збільшиться з існуючих 7 м3 на 1 свердловину на добу до

8,3 м3.

“Важливою складовою проекту будівництва пунктів

доочистки та розливу питної води є збереження без�

коштовних бюветів, які будуть відремонтовані за кошти

інвесторів та доступні всім киянам. Мешканці міста са�

мі зможуть обирати, яку воду споживати: звичайну із

бюветів або ту, що пройшла доочистку у відповідних

пунктах”,— зазначив перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак.

Обсяг інвестицій, необхідних для реалізації проекту,

сягає 26,4 млн грн. Заплановано, що у разі зацікавлено�

сті інвесторів реалізувати проект планується протягом

2012—2014 років. Очікується, що близько 5 відсотків на�

селення Києва буде споживати очищену бюветну воду.

Нагадаємо, Київський інвестиційний форум, органі�

зований КМДА, Фондом “Ефективне управління” та

видавництвом The Financial Times, відбудеться 29 берез�

ня. Мета його проведення — презентація інвестиційно�

го потенціалу Києва та конкретних проектів

У "Київенер о" за ли ають иян не доводити сит ації до ритичної точ и та співпрацювати з фахівцями, адже в своєчасній сплаті за еле троенер ію заці авлені обидві сторони
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Хрещатик 1 березня 2012 року

Новини

Цього року у дитсадках столиці додатково 
з‘явиться 3735 місць
За інформацією ГУ освіти і на и, 2012 році дитсад ах столиці до-

дат ово з’явиться 3735 місць. Цьо о ро план ється відновити 10 до-
ш ільних навчальних за ладів за альною іль істю 2015 місць, з них 1 —
відомчо о підпоряд вання на 250 місць. Та ож працюючих дош ільних
навчальних за ладах передбачається відновити робот 86 р п на 1720
місць, що рівнозначно 8 дош ільним навчальним за ладам пот жністю
220 місць ожен.
Наразі місь а влада працює над створенням про рами “Відновлений

дитячий навчальний за лад”, спираючись на с ладені правліннями осві-
ти РДА про рами відновлення непрацюючих ДНЗ та р п діючих дитсад-
ах. За алом з 2012 до 2015 ро план ється відновити 38 дош ільних на-
вчальних за ладів на 4880 місць та 287 р п на 5740 місць.
На адаємо, що торі місті б ло від рито 8 дитсад ів-новоб дов, від-

новлено робот ще 10 за ладів, що тривалий час переб вали в орендно-
м орист ванні. За алом мин ло о ро мережа дош ільних навчальних
за ладів столиці розширилася на 4220 місць

Вручено 135 приписів з вимогою забезпечити
прибирання території від снігу та бурульок
Протя ом 28 люто о пор шни ам вр чено 135 приписів з вимо ою за-

безпечити прибирання балансової території від сні та б р льо . Про це
повідомили Головном правлінні онтролю за бла о строєм міста Ки-
єва. З метою безпечно о перес вання меш анців містом ом нальні
сл жби очистили від б р льо 630 дахів ( озир ів) та понад 1 тис. 880 не-
безпечних місць о ородили обмеж вальними стріч ами. Крім то о, за ін-
формацією районних держадміністрацій, продовж мин лої доби до при-
бирання територій міста від сні дол чилися понад 6 тис. працівни ів о-
м нальних сл жб, а та ож б ло задіяно 456 одиниць техні и

У столиці відзначили кращих учителів
Під час засідання оле ії ГУ освіти та на и відзначили переможців та

ла реатів ІІ (місь о о) т р все раїнсь о о он рс “Учитель ро —
2011”. В інтеле т альних зма аннях номінаціях “Світова літерат ра”,
“Іноземна мова (німець а)”, “Історія”, “Почат ова освіта”, “Образотворче
мистецтво” взяли часть 49 столичних чителів. Під час он рсних ви-
проб вань — “Майстер- лас”, “Контрольна робота” та “Уро ” — педа о и
продемонстр вали свою майстерність, міння імпровіз вати, ви ористо-
в вати с часні освітні техноло ії, а та ож по азали власн систем ви ла-
дання про рамово о матеріал . Відповідно до розпорядження олови
КМДА Оле сандра Попова, переможці та ла реати ІІ (місь о о) т р все-
раїнсь о о он рс “Учитель ро — 2011” отримали рошов вина о-

род . Та , за І місце ожній номінації вр чали 5 тис. рн, за др е і тре-
тє місця — 3 та 2 тис. рн відповідно, а та ож пам’ятні дипломи та серти-
фі ати на літнє оздоровлення від профспіл и працівни ів освіти

Цифра дня

Call�центр 15�51

2 379 200 000 
доларів США становив обсяг імпорту зовнішньої торгівлі послугами 
м. Києва за 2011 рік. У порівнянні з 2010 роком обсяги імпорту
збільшились на 20,8% 
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Ліцей міжнародних відносин
відзначає ювілей
Його учні беруть активну участь у роботі Європейського 
молодіжного парламенту

За словами директора Ліцею міжнародних відно�

син № 51 Світлани Шевцової, заклад має давні тра�

диції, адже є правонаступником спеціалізованої

школи № 51, яка почала роботу ще у 1919 році. Ни�

ні ж у навчанні використовують найсучасніші ме�

тоди, класи обладнані сучасною технікою для

впровадження інтерактивних технологій у навчаль�

но�виховний процес, а педагогічний колектив є

висококваліфікованим та ініціативним. Із 1997 ро�

ку ліцей приєднався до проекту асоційованих шкіл

ЮНЕСКО, і на його базі проводяться міжнародні

форуми, конференції та семінари. Учні беруть

участь у роботі Європейського молодіжного парла�

менту, а випускники працюють і представляють

Україну у багатьох країнах світу.

“Мені дуже приємно бути сьогодні на святкуван�

ні 20�річчя нашого ліцею. Я кажу “нашого”, бо для

мене він так само рідний, як і для тих, хто в ньому

навчається і викладає. Від того дня, коли я привела

до першого класу свого сина, і до сьогодні ліцей за�

лишається для мене особливим місцем. У ньому

здобувала свої перші знання моя дитина, в ньому я

зустріла чуйних і професійних викладачів, знайшла

справжніх друзів, і в ньому я назавжди залишила

частинку свого серця. Всі ми вдячні ліцею за те, що

він дарує нашим дітям квиток у майбутнє, що у

ньому вони вчаться найціннішим речам, отриму�

ють потужний поштовх до розвитку. Я вірю, що з

кожного з них вийде чудовий професіонал, що

знання, отримані в ліцеї, допоможуть їм досягти

бажаних висот”, — розповіла “Хрещатику” Галина

Герега.

Як зауважив заступник голови Печерської рай�

держадміністрації Олександр Федоренко, вруча�

ючи вчителям почесні подяки від Печерської РДА,

ліцей завжди був прикладом для інших навчальних

закладів у впровадженні інноваційних підходів до

навчання, адже це один із перших навчальних за�

кладів у Києві і в Україні, який отримав статус лі�

цею, і на сьогодні його учні і випускники мають ви�

сокий рівень знань

Галина Гере а: "Мені д же приємно б ти сьо одні на свят ванні 20-річчя нашо о ліцею"

Маршруток поменшає на 10 відсотків
Їх замінять сучасні автобуси та тролейбуси

Про те, що кияни незадоволені

якістю послуг перевезення у мар�

шрутних таксі, свідчать дані місь�

кого call�центру (15�51). Зокрема

за період з 1 січня до 24 лютого

цього року до служби надійшло по�

над 600 скарг від громадян на ті чи

інші недоліки у роботі маршруток.

Як розповіли “Хрещатику” у

“Службі допомоги киянам”, най�

більше скарг (понад двісті) надійш�

ло на порушення інтервалів руху.

Це зокрема стосується маршрутів

№ 172, № 156, № 450, № 433 та ін�

ших.

Також громадяни обурюються хам�

ським ставленням деяких водіїв до

пасажирів (за неповних два місяці —

117 звернень). Найбільше нарікають

на водіїв маршрутних таксі № № 463,

188, 186, 455, 528, 532, а також на тех�

нічний стан машин (62 звернення),

порушення водіями правил дорож�

нього руху і на відмову перевозити

безкоштовно пільговиків.

Водночас, розуміючи всі ті незруч�

ності й проблеми, які спричиняють на

дорогах столиці маршрутки, в один

момент відмовитися від них місто не

зможе. “Кияни повинні мати право

вибору, яким транспортом їм корис�

туватися — приватним чи комуналь�

ним, — зазначив “Хрещатику” екс�

мер столиці Іван Салій. — Місія місь�

кої влади у тому, щоб зробити кому�

нальний транспорт настільки зруч�

ним, щоб пасажири обирали саме йо�

го. Водночас недоцільно повністю

відмовлятися від маршруток. Київ —

місто із складним ландшафтом, із від�

даленими один від одного масивами,

тож у маршруток є своя ніша. Інша

справа, що приватні підприємці по�

винні зрозуміти, що не можна киян

возити у малих, тісних, а часто і пере�

роблених з вантажних автомобілів

мікроавтобусах”.

У ГУ транспорту впевнені, що ки�

яни віддадуть перевагу саме кому�

нальному громадському транспорту.

Так, за розрахунками спеціалістів КП

“Київпастранс”, випуск на маршрути

громадського транспорту 105 нових

одиниць рухомого складу (запланова�

ного на березень) призведе до скоро�

чення кількості автобусів малої міст�

кості, які працюють у режимі мар�

шрутного таксі, майже на 10%.

“Маршрутки у Києві з’явилися у

той час, коли стрімко скоротилася

кількість громадського транспорту.

Нині ж відбувається зворотний про�

цес. Ми наповнюємо найбільш попу�

лярні маршрути автобусами і тролей�

бусами, — розповів “Хрещатику” на�

чальник ГУ транспорту та зв’язку

КМДА Євгеній Водовозов. — Для ки�

ян — це позитивні зміни, адже ком�

фортність і безпека поїздок у громад�

ському транспорті більша, ніж у будь�

яких маршрутках. Навіть тих, які ви�

користовує нині КП “Київпастранс”.

До речі, дуже багато маршрутів таксо�

моторів “Київпастрансу” припадає на

ті лінії, де зараз буде запущений но�

вий громадський транспорт”

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Києві розпочато про рам з модернізації системи
ромадсь о о транспорт . Уже незабаром на найбільш
поп лярних маршр тах замість тісних мі роавтоб сів
рс ватим ть нові автоб си і тролейб си. Причом по-

ст пове с орочення іль ості маршр то тор неться не
лише ліній, я і обсл ов ють приватні перевізни и, а й
КП “Київпастранс”.
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Притулок для тварин побудують 
за німецькими стандартами
Місто та Німецький союз захисту тварин підписали меморандум
про співпрацю

У підпорядкуванні міста функціонує муніци�

пальний притулок для тварин, який розташова�

ний в смт. Бородянка. Проте віддаленість від Ки�

єва часто стає перешкодою у намірі киян взяти

під опіку домашнього улюбленця. Саме тому

міська влада виступила з ініціативою побудувати

Центр захисту тварин безпосередньо у столиці.

“Ми підписали меморандум про співробітниц�

тво з Німецьким союзом захисту тварин. Мова йде

про побудову у столиці нового притулку для тва�

рин, — розповів перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак. — Німецькі колеги вже

мають практику побудови такого притулку в Оде�

сі. І ми б хотіли, щоб такий же об’єкт з’явився у

Києві”. За словами пана Мазурчака, під новобу�

дову Київрадою вже виділена земельна ділянка та

мільйон гривень із бюджету. “Проте ми розрахо�

вуємо, що основні кошти надійдуть від спонсорів.

Для цього також створений фонд підтримки, залу�

чені громадські організації, — зазначив перший

заступник голови КМДА. — Ми хочемо, щоб при�

тулок будувався силами громади і тими, хто доб�

ровільно виявив бажання допомогти”.

За словами почесного президента Німецького

союзу захисту тварин Вольфганга Апеля, основ�

на задача притулку — не закривати тварин у при�

міщенні, а після стерилізації випускати їх. “Я

впевнений, що в Києві це вдасться зробити

швидко і легко, тому що у столиці значно менше

безпритульних тварин, аніж в Одесі. Окрім того,

до Євро�2012 залишається сто днів. Тому роботу

зі стерилізації собак ми розпочинаємо вже сього�

дні. Все це робиться для запобігання збільшенню

популяцій собак на вулицях”, — розповів пан

Апель.

Проект нового Центру захисту тварин наразі

у розробці. Як тільки він буде закінчений і за�

тверджений, одразу розпочнеться його будів�

ництво

У 2012 році в місті працюватиме “сімейний 
патронат”
Нинішньо о ро Києві з’явиться нова омпле сна посл а “сімейний

патронат”. Вона передбачає тимчасовий до ляд та виховання дитини, я а
потрапила в с ладні життєві обставини.
Е спериментальне впровадження “сімейно о патронат ” здійснювати-

меться за фінансової підтрим и Всесвітньо о дитячо о фонд . Київсь а
місь а сл жба справах дітей спільно з Міжнародною бла одійною ор а-
нізацією “Партнерство “Кожній дитині” реалізов ватим ть протя ом 2012-
2013 ро ів прое т “Запровадження ращих пра ти альтернативно о до-
ляд для дітей, я і тимчасово залишилися без бать івсь о о пі л вання”.
Наразі Оболонсь ий, Подільсь ий та Солом’янсь ий райони виявили ба-
жання стати першими з провадження омпле сної посл и “сімейний
патронат”.
Сьо одні Києві майже 100 тисяч дітей — соціальні сироти, при цьом

70 тисяч з них мають живих бать ів.
“Та а про рама допоможе нам зменшити рівень інстит алізації дітей,

я і потрапили в с ладні життєві обставини, залишилися без бать івсь о-
о пі л вання. На даний час в інтернатах столиці переб вають 250 дітей.
Позитивна динамі а влашт вання дітей сім’ї, що с лалася останнім ча-
сом, дає можливість дося ти протя ом наст пних ро ів збільшення іль-
ості влашт вання дітей-сиріт сім’ї до 93%”, — зазначив начальни
Сл жби справах дітей КМДА Ми ола К леба

Київська влада не конфісковуватиме авто 
у киян через борги за житлово=комунальні 
послуги
Столична влада не забиратиме авто иян через бор и за житлово- о-

м нальні посл и.
ГУ житлово о осподарства спростов є інформацію, розповсюджен

ЗМІ, про те, що иян за ом нальні бор и забиратим ть авто.
Місь а влада не має та их повноважень. Конфіс вати автомобіль або

б дь-я інш власність може лише Державна ви онавча сл жба У раїни
за наявності відповідно о рішення с д , я е вст пило за онн сил

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У до менті йдеться про поб дов
на в лиці Автопар овій Дарниць о-
м районі ново о Центр захист
тварин. Прит ло б де розрахова-
ний на 1,5 тисячі соба . Німець а
сторона вже має досвід зведення
та их спор д в Одесі і отова реалі-
з вати подібний прое т столиці.
Та ож іноземні фахівці зал чаться
до стерилізації тварин Києві.

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

20-річний ювілей відзначає Ліцей
міжнародних відносин № 51, що
Печерсь ом районі столиці. У 1992
році спеціалізована ш ола № 51 од-
нією з перших в Києві і У раїні за а-
лом отримала стат с ліцею. Сьо о-
дні цей навчальний за лад працює в
рам ах прое т асоційованих ш іл
ЮНЕСКО, а чні приймають а тивн
часть роботі Європейсь о о мо-
лодіжно о парламент . Із ювілеєм
ліцей прийшли привітати висо опо-
важні ості із місь ої та райдержад-
міністрації, а та ож заст пни
Київсь о о місь о о олови — се ре-
тар Київради Галина Гере а.



Рішення Київради

Ділові новини
Україні можуть виділити
$308 млн на ремонт 
газопроводу

Європейсь ий бан ре он-
стр ції і розвит і Європей-
сь ий інвестиційний бан мож ть
виділити У раїні до інця цьо о
ро $308 млн на ремонт азо-
провод Урен ой-Помари-Уж о-
род за мови проведення в ал -
зі з оджених реформ. Про це
йдеться в повідомленні ЄБРР.
Крім то о, ЄБРР відзначає, що він
бажає допомо ти У раїні в питан-
ні модернізації її азотранспорт-
ної системи на мовах, за ріпле-
них меморанд мом про взаємо-
роз міння (МпВ), я ий б в підпи-
саний Європейсь им Союзом,
Європейсь им інвестиційним
бан ом, Світовим бан ом, Євро-
пейсь им бан ом ре онстр ції

та розвит та У раїною. “Серед
вимо МпВ, зо рема, є реформ -
вання азово о се тора і все-
осяжна рестр т ризація НАК
“Нафто аз У раїни”,— заявив ди-
ре тор ЄБРР в У раїні Андре К -
све

17 % багатоквартирних 
будинків об’єдналися 
в ОСББ
В У раїні 17 % ба ато вартир-

них б дин ів об’єдналися в
ОСББ. Про це повідомив Міністр
ре іонально о розвит , б дів-
ництва та житлово- ом нально о
осподарства У раїни Анатолій
Близню . У той же час очільни
відомства відзначив, що в держа-
ві приватизовано 93 % житла. За
словами міністра, ромада по-
винна взяти на себе відповідаль-

ність в правлінні власним б дин-
ом, аби вона співпрацювала з
державою за новою схемою, без
принципів радянсь о о менталі-
тет

Найбільше заробляють 
в Києві, найменше — 
в Тернополі
З ідно з даними Держ омстат ,

середня зарплата в У раїні ста-
новить 2722 ривні. Про це
йдеться в звіті, оп блі ованом
на офіційном сайті відомства.
З ідно зі статисти ою, найвищ
зарплат отрим ють в столиці —
середня зарплата по Києв ста-
новить 4148 ривень. Ще одним
ре іоном, де непо ано платять, є
Донець а область з по азни ом
середньої зарплати 3151 ривні.
У той же час найменше заробля-

ють меш анці Тернопільсь ої об-
ласті, де розмір середньої зар-
плати не перевищ є 1941 рив-
ню

Запаси українського газу
оцінено у 7 трильйонів 
кубометрів
Державна сл жба еоло ії та

надр оцінює перспе тивні запаси
традиційно о та нетрадиційно о
аз на Олесь ій та Юзівсь ій а-
зоносних площах в 7 трлн бо-
метрів. Про це повідомив перший
заст пни олови Держ еонадр
Любомир Гончар . За йо о сло-
вами, термін дії дозволів з видо-
б т на обох площах становить
50 ро ів. Про нозовані рес рси з
видоб т традиційно о і нетра-
диційно о аз на Олесь ій площі
мож ть становити 3 трлн бо-

метрів аз . Перспе тивність
Юзівсь ої ділян и оцінено в 4
трлн бометрів аз . На адаємо,
що нещодавно б ли о олошені
он рси на ладення од про
розподіл прод ції з Юзівсь ої
(Донець а і Хар івсь а області) та
Олесь ої (Львівсь а область) в -
леводневих площ із запасами
сланцево о аз . Заяв и на
часть он рсі б д ть прийма-
тися до 23 вітня. Свою заці ав-
леність до он рс вже виявили
ТНК-ВР, Shell, та Exxon Mobil

Мінрегіонбуд освоїв 
інвестицій на 174,5 мільярдів

Міністерство ре іонально о
розвит , б дівництва та житло-
во- ом нально о осподарства
У раїни за 2011 рі освоїло 174,5
млрд рн інвестицій в основний

апітал, що на 20 % вище по аз-
ни а 2010 ро . За альний обся
б дівельних робіт, ви онаних в
державі мин лом році, збіль-
шився на 11,1 % в порівнянні з
2010 ро ом і с лав 60,5 млрд рн.
Обся и робіт зросли на підпри-
ємствах 19 ре іонів

Призначено нового 
міністра фінансів

Прем’єр-міністр У раїни Ми-
ола Азаров вчора під час засі-
дання ряд представив ново о
міністра фінансів Юрія Колобо-
ва. Прем’єр-міністр висловив
певненість, що новий міністр
б де ефе тивно працювати в
оманді ряд . На адаємо, аз
про призначення Юрія Колобова
б в підписаний президентом
28 люто о

Рішення Київради від 26.01.2012 № 54/7391 “Про відмову у наданні до�
зволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки товариству з обмеженою відповідальністю “Арка Надії” на Володи�
мирському узвозі, 2�Е у Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлового приміщення під розміщення закладу громад�
ського харчування, розважального та спортивно�оздоровчого комплексу.

Враховуючи закон “Про мораторій та зміну цільового призначення

окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та ін�

ших населених пунктах” від 17.03.2011 № 3159�VI, керуючись статтями

9, 123, 124 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Ки�

їврада вирішила відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеже�

ною відповідальністю “Арка Надії” на Володимирському узвозі, 2�Е у

Печерському районі м. Києва орієнтовною площею 0,12 га в оренду на

50 років. Нагадаємо, ТОВ “Арка надії” клопотало про використання бу�

дівлі за згаданою адресою для розміщення закладу громадського харчу�

вання та спортивно�оздоровчого комплексу. Контроль за виконанням

цього рішення покладено на постійну комісію Київради з питань зе�

мельних відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 09.02.2012 № 211 “Про затвердження змін до
статутів комунальних підприємств “Бессарабський ринок”, “Володимир�
ський ринок”, “Житній ринок”.

Варто зазначити, що вказані ринки — найбільші у столиці, а відтак орга�

нізація їх роботи по обслуговуванню киян дуже важлива для столиці у ціло�

му. Тож розпорядженням КМДА затверджено зміни до статутів комунальних

підприємств “Бессарабський ринок”, “Володимирський ринок”, “Житній

ринок”. Дане розпорядження прийняте з метою приведення у відповідність

до вимог чинного законодавства України статутів комунальних підприємств

“Бессарабський ринок”, “Володимирський ринок”, “Житній ринок”. Від�

тепер статутні документи цих підприємств викладено в нових редакціях, де

чітко визначені мета і основні напрямки діяльності, їх статутний капітал та

майно, а також юридичний статус. Крім того, у статутах визначена фінансо�

во�господарська, економічна і соціальна діяльність комунальних ринків.

Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на заступників

голови КМДА згідно з розподілом обов’язків

Розпорядження КМДА

Нацбанк 
продовжить 
утримувати курс
гривні
За словами голови НБУ, 
у 2012 році він буде стабільним 
і прогнозованим
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

З почат ро динамі а валютно о рин залишалася
стабільною та про нозованою, чом в значній мірі спри-
яло перевищення обся ів надходжень іноземної валюти
від нерезидентів над обся ами платежів на їх ористь.
На цьом тлі продовж ється зниження чисто о попит
на отів ов іноземн валют .

У 2011 році приріст реального ефективного обмінного курсу гривні відносно

грудня 2010 року становив 3,7 %. Номінальний ефективний обмінний курс

гривні підвищився на 7,8 %, переважно у зв’язку зі зміцненням на міжнарод�

них ринках долара США відносно євро у другій половині року. Водночас ін�

фляційний диференціал зменшився на 4,1 %, оскільки інфляція в Україні була

нижчою, ніж її середньозважений рівень в країнах — основних торговельних

партнерах України, що призвело до помірнішого укріплення курсу гривні.

“Питання стабільності національної валюти продовжує хвилювати не тільки

комерційні та державні банки, а й кожного громадянина. Я вже неодноразово

наголошував на тому, що зараз стабільності національної валюти нічого не за�

грожує. Ми вживаємо всі необхідні заходи для забезпечення стабільності пла�

тіжного балансу, від якого залежить врівноважений курс національної валю�

ти”,— зазначив голова Національного банку України Сергій Арбузов.

Очільник Національного банку України нагадав, що минулого року курс на�

ціональної валюти був прогнозованим, а ситуація на ринку — стабільною.

“Цього року Національний банк України також уживає необхідні заходи для

утримання нормального — позитивного чи нульового — платіжного сальдо, і

можна з упевненістю говорити про те, що рух валюти також буде прогнозова�

ним. Тобто ми наразі не бачимо передумов для глибокої девальвації чи реваль�

вації”,— упевнений Сергій Арбузов.

На думку директора з економічних програм Центру Разумкова Василя Юр�

чишина, в Україні недостатньо розглядаються можливості девальвації націо�

нальної валюти для покращення зовнішньоторговельного сальдо. За словами

пана Юрчишина, важелі девальвації в державі залишені поза увагою, і це може

слугувати додатковим ризиком.

“Якщо ми подивимося на валютну динаміку наших найближчих сусідів,

то побачимо, що вони минулого року, хто більше, хто менше, провели де�

вальвацію. Навіть Чехія, валюта якої завжди була сильною, і та провела, не�

хай незначну, в межах 2�3 %, девальвацію”,— зазначив пан Юрчишин. За

словами фахівця, у Туреччині та Польщі рівень девальвації був набагато

більшим. Ці держави використали девальваційний чинник для врівноважен�

ня економіки

Новини економіки
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Хрещатик 1 березня 2012 року

Податківці стають
ближчими до платників
У ДПА розповіли про новації у сфері оподаткування у 2012 році
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

2011 б в першим ро ом
для ново о Подат ово о
Коде с У раїни. Протя ом
цьо о період до мент
вносились зміни і допов-
нення. На семінарі, ор ані-
зованом Асоціацією плат-
ни ів подат ів У раїни
спільно з Державною по-
дат овою сл жбою У ра-
їни, б ли роз лян ті основ-
ні новації з питань оподат-
вання, що вст плять в

сил 2012-м .

“Упродовж січня 2012 року сто�

личні платники податків вже спла�

тили 5 мільярдів 317 мільйонів гри�

вень. Порівняно з минулим роком у

Києві на 37 % зросли показники

сплати до держбюджету податку на

доходи фізичних осіб, майже на 

20 % — акцизного податку із ввезе�

них в Україну товарів та на 13 % —

акцизного податку з вироблених в

Україні товарів. До місцевого бю�

джету в січні поточного року спла�

чено майже 625 мільйонів гривень,

що на 25 % більше порівняно з ми�

нулим роком”,— повідомила Ірина

Носачова, голова ДПС у м. Києві.

Багато в чому позитивна динаміка

податкових показників впродовж

минулого року і першого місяця

2012�го зумовлена введенням у дію

Податкового Кодексу. В 2011 році до

податкового законодавства продов�

жували вноситися зміни і доповнен�

ня. З метою роз’яснення нових зако�

нодавчих правил і норм податківця�

ми було проведено семінар, на якому

були розглянуті основні зміни, що

вступають у дію в поточному році.

Податок на доходи 
фізичних осіб

За словами Олександра Ревчука,

начальника Управління податково�

го контролю фізичних осіб Департа�

менту оподаткування фізичних осіб,

важливість цього податку полягає у

тому, що від нього залежить своєчас�

на виплата заробітної плати праців�

никам бюджетної сфери, малозабез�

печеним.

“Основні зусилля органів держав�

ної податкової служби направлені

на добровільну сплату ПДФО та

партнерські відносини з платника�

ми. На сьогоднішній день податкова

служба стає сервісним центром об�

слуговування. Слід зазначити, що з

1 січня 2012 року змінено мінімаль�

ну заробітну плату, яка становить

1073 грн. Відповідно змінилися межі

застосування ставок ПДФО. Так,

ставка 15 % тепер застосовується до

доходів у розмірі 10 730 грн. Розмір

дарунків, які кожен платник може

отримувати від підприємства у нег�

рошовій формі, збільшився і скла�

дає 536,5 грн. Крім цього, допомога

по вагітності і пологам оподаткову�

ватись не буде”.

Відповідно до Закону України

№ 3609 від 7 липня 2011 було врегу�

льоване питання бази оподаткуван�

ня ПДФО при нарахуванні доходів

за цивільно�правовими договорами.

Наразі фіскальний тиск загалом

знизився на 60 %. Раніше, до вве�

дення в дію норм Податкового Ко�

дексу, сума податку на доходи фізич�

них осіб була неузгодженою, не було

відповідальності, санкцій. Наразі всі

ці питання вирішені. За цим же за�

коном фізичні особи, що отримали у

спадок або в дарунок нерухомість чи

земельну ділянку, мають право про�

дати такий об’єкт з нульовою став�

кою оподаткування, не чекаючи

трьох років після спадкоємства.

Новації відбулися і у оподатку�

ванні коштів на відрядження. Так,

розмір такої суми на добу при відря�

дженні по території України може

складати не більше 214,60 грн, при

відрядженні за кордон — не більше

804,75 грн. “Сума ж надміру витра�

чених коштів, у разі їх неповернення

на підприємство, включається до

місячного оподатковуваного доходу

особи і підлягає оподаткуванню на

загальних підставах. Ніяких штра�

фів, повернень і перерахунків не за�

стосовується”,— зазначає пан Рев�

чук.

Податок на прибуток 
підприємств

Заступник начальника Управлін�

ня адміністрування податку на при�

буток та податкових платежів Де�

партаменту оподаткування юридич�

них осіб Олексій Задорожний ствер�

джує, що 2011 рік був непростим у

частині оподаткування прибутку

підприємств.

В минулому році вступив у силу

ІІІ розділ Податкового Кодексу,

який передбачав нові декларації,

звітність і правила. За результатами

2011 р. були зроблені певні виснов�

ки і внесені корективи до Кодексу. З

1 січня по 31 грудня 2012 року став�

ка ППП складає 21 %. Щодо пози�

тивних змін, то з першого кварталу

2012 року підприємства будуть звіту�

вати, використовуючи нові форми,

розроблені Міністерством фінансів

України. Відпрацьовані форми де�

кларацій для банків, страхових ком�

паній та інших організацій.

“Сутність змін полягає у значно�

му спрощенні і зменшенні обсягу

самої декларації. Вона стала мен�

шою на 4 додатки і з неї були виклю�

чені ті додатки, які викликали пи�

тання у минулому році. Загалом з

декларації було виключено при�

близно 50 рядків. З 2013 року будуть

внесені зміни до самої фінансової

звітності, зокрема, у звіті про фінан�

сові результати буде не 3, а 5 розді�

лів, в яких мають відображатися по�

даткові різниці. Наразі ж тимчасові і

постійні податкові різниці не відоб�

ражаються у звітності”,— зазначає

Олексій Задорожний.

Нагадаємо, що у 2011 році штраф�

ні санкції, за результатами діяльно�

сті підприємств у 2�4 кварталах, не

накладалися. Та з 1 кварталу 2012 ро�

ку звільнення від штрафних санкцій

за неправильний облік, заниження

зобов’язань з податку вже не діє.

“Нещодавно вперше було опри�

люднено 4 узагальнюючі консульта�

ції з податку на прибуток. У подаль�

шому планується збільшити їх кіль�

кість. Перша з цих консультацій

стосується відносин з суб’єктами

спрощеної системи оподаткування.

В ній пояснюється, що для платника

ППП немає обмежень на співпрацю

з підприємцями на єдиному податку

незалежно від категорії останніх.

Друга консультація стосується мар�

кетингових послуг і послуг з просу�

вання товару на ринку. У ній розгля�

нуті питання мерчендайзингу, моти�

ваційних виплат при досягненні

певних обсягів продажу. У третій

консультації описується нюанс пе�

рерахунку курсових різниць. Ми по�

яснили, що дебіторську і кредитор�

ську заборгованість при розрахунках

у іноземній валюті слід перерахову�

вати за курсом НБУ на 31 березня

2011 року за правилами 153 статті

ПКУ. Остання узагальнююча кон�

сультація стосується актуального

для багатьох платників питання

прав інтелектуальної власності, а са�

ме роялті”,— пояснює Олексій За�

дорожний.

Очевидно, що податківці і надалі

будуть проводити кроки назустріч

платникам, зокрема у вигляді на�

дання консультацій і пояснень.

ДПС у м. Києві нагадує, що у сто�

личній податковій працює консуль�

таційний центр, де за номером (044)

461�77�00 всі охочі мають можли�

вість отримати відповіді з питань

податкового законодавства



ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.45, 11.05, 1.10, 5.00

Мультляндія
10.15 Як це?
13.20, 0.10 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00 СТН
15.10, 23.20, 2.10 В гостях у 

Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50 Міська

варта
17.45, 22.00 Т/с "Інспектор

Деррік"
21.25 Гаряча лінія "102"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 "Доброго ранку, Україно!"
6.03 Ранкова молитва
6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00

Новини
6.10, 7.05, 8.05 Спорт
6.20 Православний календар
6.35 Експерт на зв'язку
6.55 Огляд преси
7.15 Ера бізнесу
7.20 Невідоме від відомих
7.25 Тема дня
7.40 Глас народу
7.45 М/ф
8.15 Корисні поради
8.30, 0.15 Скарбничка 
9.00 Підсумки тижня
9.40 Точка зору
10.00 Дитячий фестиваль

"Щасливі долонi"
10.50 М/с "Каспер. Школа

страху"
11.20 Шеф6кухар
12.10, 15.30, 19.05, 21.25

Діловий світ
12.20 Право на захист
12.40 Армія
12.50 Подорожі
13.25 Х/ф "Полювання на

оленя"  
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.45 Х/ф "Дерсу Узала"  
18.15 221 – екстрений виклик
18.30 Хокей. Чемпіонат

України. "Компаньйон6
Нафтогаз" (Київ) –
"Сокіл" (Київ)

19.55 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка

21.00 Підсумки дня
21.20 Плюс6мінус
21.30 Світ спорту
21.40, 22.55 Шустер6live.

Спецпроект
22.50 "Трійка", "Кено", "Секунда

успіху"
0.00 Пiдсумки

11++11

6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10
Сніданок з 1+1

7.00 ТСН
7.15 М/с "Чіп і Дейл.

Бурундуки6
рятувальники"  

8.00 ТСН
9.00 ТСН

10.00 Х/ф "Гюльчатай"  
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами62
18.40 Не бреши мені63
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Інтерни"  
20.50 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"  
21.45 Велика різниця в Одесі
0.00 ТСН
0.15 Tkachenko.ua
1.10 Т/с "Закон і порядок$

3"  
2.05 Т/с "Інтерни"  
2.30 Х/ф "Нова земля"  
4.25 Т/с "Закон і порядок$

3"  
5.15 Х/ф "А ви йому хто?"  

ІІННТТЕЕРР

5.20 Т/с "Таке звичайне
життя"

7.00 Новини
7.10 З новим ранком
7.30 Спорт у Подробицях
7.35 З новим ранком
8.00 Новини
8.10 З новим ранком
8.30 Новини
8.35 З новим ранком
9.00 Новини
9.10 Т/с "Повернення

Мухтара$2"
10.10 Х/ф "Опівдні на

пристані", с. 1
12.00 Новини
12.15 Х/ф "Опівдні на

пристані", с. 2
14.05 Детективи
14.35 Сімейний суд
15.30 Судові справи
16.20 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка"

19.00 Т/с "Свати$4"  
20.00 Подробиці
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с "Острів

непотрібних людей"
22.25 Т/с "Виходжу тебе

шукати"
0.40 "Позаочі"
1.25 Х/ф "Холодне сонце"
3.15 Подробиці
3.40 Д/ф "Загибель адміралів.

Таємниця однієї
авіакатастрофи"

4.20 Д/ф "Станіслав Жук.
Великий і самотній"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія$2"  
8.30 Т/с "Слід"  
9.10 Т/с "Слідчий комітет"  
11.10 Т/с "Шаман"  
12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Ведмежий кут"  
14.00 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросердне визнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Єфросинія$2"  
19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Т/с "Катіна Любов"  
20.15 Т/с "Слід"  
21.30 Х/ф "Клік. З пультом

по життю"  
23.55 Х/ф "Щоденник

Бріджит Джонс"  
1.45 Х/ф "Американський

пиріг$2"  
3.30 Події
3.50 Події. Спорт
3.55 Критична точка
4.40 Нехай говорять
5.30 Т/с "Ведмежий кут"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

4.40 Т/с "Ранетки"  
6.15, 7.00 Kids' Time
6.20 М/с "Майстер Менні" 
7.05 М/с "Пригоди Джекі Чана"  
7.30 Репортер
7.50 Очевидець. Найсмішніше

відео
9.00 Репортер
9.10 Т/с "Стройбатя"  
10.10 Знову разом
11.50 Т/с "Татусеві доньки"  
12.50 Т/с "Ластівчине

гніздо"  
13.55 М/с "Аладдін"  

14.30 М/с "Пригоди Джекі
Чана"  

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Т/с "Дрейк і Джош"  
15.55 Т/с "Кадети"  
17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Піраньї
20.05 Т/с "Татусеві доньки"  
20.45 Т/с "Вороніни"  
21.50 Аферисти
22.50 Т/с "Купідон" 
23.50 Т/с "Нікіта"  
0.50 Репортер
1.05 Спортрепортер
1.15 Служба розшуку дітей
1.25 Т/с "Молоді

мушкетери"  
2.10–4.40 Зона ночі

ІІССTTVV

5.35 Служба розшуку дітей
5.45 Свiтанок
6.25 Ділові факти
6.35 Спорт
6.40 Утриматися в кріслі
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.30 Т/с "Менти"
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Кодекс злодія"
15.00 Х/ф "Ямакасі$2. Діти

вітру"
16.45 Т/с "Менти"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.25 Т/с "Брат за брата"
22.25 Факти. Підсумок дня
22.40 Свобода слова
0.40 Спорт
0.45 Надзвичайні новини
1.45 Про цiкаве
2.40 Факти
3.10 Свобода слова
4.45 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.20 Ранкова зарядка
6.30 Ф6стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Ад'ютанти

кохання"  
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Москва – любов

моя"  

13.40 М/ф
14.20 Невідома планета
15.00 Соціальний пульс
15.15 80 островів навколо світу
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.50 Майстер подорожей
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.00 Т/с "Ад'ютанти

кохання"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.35 Атлас тваринного світу
22.30 Х/ф "Агора"  
1.20 Соціальний пульс
1.50 Майстер подорожей
2.20 80 островів навколо світу
2.45 Х/ф "Астронавт$

фермер"  
4.30 Країна порад
5.15 Диваки
5.40 Екстремікс

55��йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі до
14.00

14.10 Своїми очима
14.20 56й елемент
15.00–21.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Лісовий патруль
16.15, 3.40 Життя цікаве
17.25, 2.30 Велика політика
18.15 Територія закону
18.40, 22.40, 0.00 Київський

час
18.50, 23.30, 0.20, 3.30, 4.30

Час спорту
19.20 Інвест6час
19.30, 20.10, 21.10, 1.00,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час6тайм
22.00 Енергонагляд
22.25, 23.25, 0.15, 3.20, 4.20

Бізнес6час
23.00, 0.40, 3.00, 4.40 Тема

дня
23.45, 0.25, 2.25, 3.35, 4.35,

6.25 Огляд преси

ННТТНН

6.00 Легенди бандитської
Одеси

6.20 Уроки тітоньки Сови
6.30 Друга смуга
6.35 Х/ф "Школа

мужності"  
8.30 Правда життя
9.00 Д/с "Православні святі"

10.00 Т/с "C.S.I. Нью$Йорк"
12.00 Т/с "Детективи"

12.40 Х/ф "Відплата"  
15.05 Х/ф "Третій дубль"  
18.30 Агенти впливу
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Літєйний"
20.30 Т/с "C.S.I. Лас$Вегас$

10"
21.30 Т/с "NCIS. Полювання

на вбивцю$8"
22.30 Т/с "Закон і порядок"
23.30 "Свiдок"
0.00 Х/ф "Тільки

найсильніші"  
2.00 Свiдок
2.30 Речовий доказ
4.00 Агенти впливу
5.00 Свiдок
5.30 Правда життя

ССТТББ

5.45 Нез'ясовно, але факт
6.30 Документальний детектив
7.00 Т/с "Комісар Рекс"  
9.00 Неймовірна правда про

зірок
10.00 Вусолапохвiст
11.10 Х/ф "Попелюшка.ru"  
13.45 Т/с "Черговий ангел"  
14.45 Нез'ясовно, але факт
15.50 Екстрасенси ведуть

розслідування
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда про

зірок
19.10 Т/с "Черговий ангел"  
20.10 Куб
21.15 Танцюють всі!64
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Танцюють всі!64
1.20 Т/с "Доктор Хаус"  
2.05 Т/с "Комісар Рекс"  
3.35 Х/ф "Богиня прайм$

тайма"  

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Контрольна закупівля
9.45 Жити здорово!

10.55 Право на захист
12.00 Новини
12.15 Модний вирок
13.15 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Інші новини
14.20 Хочу знати
15.00 Новини
15.15 Х/ф "Москва сльозам

не вірить"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час

21.30 Т/с "Татусі"
22.35 "Перший клас" з 

І. Охлобистіним
23.45 Познер
0.45 Нічні новини
1.00 Проти ночі
1.45 Нехай говорять
3.05 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

4.00 Ранок Росії
8.05 Т/с "Маршрут

милосердя"
9.00 Вісті
9.30 З новим домом!

10.25 Про найголовніше
11.20 Т/с "Кулагін і

партнери"
12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Вісті. Спорт
13.00 Моя срібна куля
14.00 Вісті
14.30 Вісті. Москва
14.50 Вісті. Чергова частина
15.05 Т/с "Єфросинія$2"
16.00 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
16.55 Прямий ефір
18.00 Вісті
18.50 Т/с "Долі загадкове

завтра"
19.40 Т/с "Бабине літо"
21.30 Т/с "За гарячими

слідами"
22.30 Черговий по країні. 

М. Жванецький
23.20 Вісті +
23.40 Х/ф "Артистка з

Грибова", с. 1
1.00 Вісті.ru
1.15 Профілактика
2.10 Т/с "Кулагін і

партнери"
2.35 Вести. Спорт
3.05 Т/с "Єфросинія$2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

3.55 НТВ вранці
6.40 Таємнича Росія
7.35 Надзвичайна подія
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії 

на згадку
9.10 Х/ф "Можна, я

називатиму тебе
мамою?"

11.00 Сьогодні
11.35 Т/с "Подружжя"
13.25 Музичні історії
13.35 Надзвичайна подія

14.00 Сьогодні
14.30 До суду
15.30 Суд присяжних
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
18.35 Говоримо і показуємо
19.25 Т/с "Чужий район"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Бомбила"
23.30 Своя гра
0.20 Чесний понеділок
1.10 Т/с "Слід саламандри"
2.10 Т/с "Ставка на життя"

ТТЕЕТТ

6.00 Дізнайся як
6.15 Домашній ресторан
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Твініси
8.00 Телепузики
8.30 Мультик з Лунтиком
9.00 Т/с "Ранетки"  
9.55 Т/с "Усі жінки –

відьми"  
10.45 Comedy Woman
11.40 Інтуїція
12.30 "Даешь молодежь!"
12.55 Одна за всіх
13.25 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.20 Будинок62
15.15 Т/с "Ранетки"  
16.10 "У ТЕТа тато!"
16.40 Т/с "Універ"  
18.10 Т/с "Зайцев + 1"  
18.40 "Даешь молодежь!"
19.10 Одна за всіх
19.35 Т/с "Дитинка"  
20.30 Т/с "Універ. Нова

общага"  
21.00 Т/с "Універ"  
22.00 Т/с "Універ. Нова

общага"  
22.30 Т/с "Зайцев + 1"  
23.00 Валера6ТБ
23.30 Дурнєв + 1
0.00 Т/с "Секс і місто"  
0.30 Х/ф "Глянець"  
2.30 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.15 Жіноча ліга
8.00 Х/ф "Звільніть Віллі$2.

Нова пригода"
9.55 Х/ф "Арифметика

підлоти"
11.50 Т/с "Пітерські

канікули"
15.20 Х/ф "Трансформери$2"
18.15 Х/ф "Відступники"

20.00 Історії великого міста
21.00 Велика різниця
22.05 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
23.00 Т/с "Надприродне"
23.55 Т/с "Медіум"
0.45 Т/с "Менталіст"
1.25 КВК
3.25 Т/с "Надприродне"
4.05 Мобільні розваги
4.20 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Ліга суперлиходіїв"  
6.30 М/с "Галактичний футбол"  
7.00 Смішне домашнє відео
8.00 ДАІ. Дорожні війни
8.10 Цілком таємно
9.00 Новини 2+2
9.15 Ударна сила

10.25 Таємниці світу з 
А. Чапман

11.20 Х/ф "Грозові ворота",
с. 1–4  

15.15 Т/с "Солдати$7"  
17.15 Ударна сила
18.35 Репортерські історії
19.00 Х/ф "Глибина"  
21.00 Новини 2+2
21.30 Х/ф "Особина"  
23.35 Х/ф "Доказ смерті"  
1.35 Стрингер
2.20 Х/ф "Катастрофа над

Берліном"  

ССІІТТІІ

6.00 Велика ферма
6.15 Неймовірні істоти
6.30, 15.15, 19.00–19.20

М/ф
8.00, 21.00 Маски6шоу
9.00, 15.40 Екстремальний

ремонт
9.55 СІТІ6терапія

10.20 Залізний кухар
11.10 Звана вечеря
12.40 Найкумедніші моменти

життя
14.30, 18.10 Хіт6парад дикої

природи
16.25, 22.50 Т/с "Міс Марпл

Агати Крісті"
17.20, 21.50 Особиста справа
19.30 М/ф "Як ведмежа і їжачок

Новий Рік зустрічали"
23.45 Ніч СІТІ
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ПОНЕДІЛОК БЕРЕЗЕНЬ5

“Мами”
До жіночо о

березнево о
свята росіяни
п і д о т вали
спеціальн ар-
тин . Вісім іс-
торій, що пере-
плітаються між
собою, стали
основою нової
ліричної оме-
дії із зроз мі-
лою на всіх мовах назвою. У фільмі б д ть абсолютно різні ма-
ми: міліціонера, мама зір и КВН- і президента або прем’єр-
міністра, працівни інотеатр , вед ча ран ової про рами про-
вінційно о анал . Поєдн є їх те, що через перевантаження
мережі їх сини виріш ють привітати мам зі святом особисто. У
фільмі зі рали поп лярні зір и с часно о російсь о о іно —
Анастасія Заворотню , Сер ій Безр ов, Михайло Поречен ов,
Гоша К цен о, Лія Ахеджа ова, Ніна Р сланова, Світлана Ход-
чен ова, Дмитро Дюжев, Федір Добронравов

“Залізна леді”
Основні події

б і о р аф і ч н о ї
драми Філліди
Ллойд роз ор-
таються в 1982
році, оли
прем’єр-міністр
Вели обританії
Мар арет Тет-
чер нама алася
врят вати свою
ар’єр напере-

додні Фол лендсь ої війни. У ролі Тетчер — Меріл Стріп, що
зі рала “залізн леді”, я а до момент подій фільмі пере-
творилася на літню недо м ват жін , отра із с мом при-
ад є свою політичн ар’єр . За роль в цій артині Меріл
Стріп отримала “Золотий лоб с” і третій “Ос ар” я раща
а триса мин ло о ро

“Самогубці”
Динамічна ар-

тина Є ора Бара-
нова розповідає
про трьох др -
зів — Толі а та
Оле сія, що по-
знайомилися в
лі арні після не-
вдалої спроби
с їцид , і Мари-
ни, я а присвяти-
ла все життя під-
отовці до Олім-
піади та через важ травм б ла звільнена зі збірної. Перед
тим, я звести рах н и з життям, др зі виріш ють ви онати
по останньом бажанню ожно о з них. І т т тра ічна історія
перетворюється на життєствердж юч омедію...

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

1 березня (четвер) — 19.00 “Занадто щасливий

батько”, комедія, 2 години 30 хвилин

2 березня (п’ятниця) — 20.00 Сцена “Під дахом”,

Олександр Вертинський. Бал Господень... 1 година

30 хвилин

3 березня (субота) — 12.00 Нова сцена, “1001

пристрасть, або Дрібниці життя”, трагікомедія, 1

година 30 хвилин

3 березня (субота) — 18.00 Нова сцена “Ігри на

задньому дворі”, 1 година 30 хвилин

3 березня (субота) — 20.00 Сцена “Під дахом”, “Edith

Piaf: життя в рожевому світлі”, 1 година 20 хвилин

4 березня (неділя) — 12.00 “Сто п’ята сторінка

про кохання”, 2 години 45 хвилин

4 березня (неділя) — 18.00 Нова сцена “Янголят'

ко, або Сексуальні неврози наших батьків”, 1 годи'

на 50 хвилин

4 березня (неділя) — 19.00 “Дерева помирають

стоячи”, 2 години 35 хвилин

4 березня (неділя) — 20.00 сцена “Під дахом”

“Шлюби укладаються на небесах”, 1 година 20

хвилин

5 березня (понеділок) — 20.00 Нова сцена “Жирна

свиня”, 1 година 40 хвилин

7 березня (середа) — 19.00 Сцена “Під дахом”,

“Валентинів день”, драма, 2 години

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

4 березня (неділя) — 12.00 “Мартин Боруля”, ко'

медія, Іван Карпенко'Карий

4 березня (неділя) — 19.00 “Жона є жона”, воде'

віль, за оповіданнями Антона Чехова

5 березня (понеділок) — 19.00 “Хуліган”, музич'

но'поетичний спектакль. Сергій Безруков читає та

співає твори Сергія Єсеніна

6 березня (вівторок) — 19.00 “Хуліган”, музично'

поетичний спектакль. Сергій Безруков читає та

співає твори Сергія Єсеніна

7 березня (середа) — 19.00 “Одруження”, Микола

Гоголь

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

1 березня (четвер) — 19.00 “Анна Кареніна”, 2 го'

дини 30 хвилин

2 березня (п’ятниця) — 19.00 “Так закінчилось лі'

то”, 2 години 10 хвилин

3 березня (субота) — 19.00 “Гості грядуть опівно'

чі”, 2 години 45 хвилин

4 березня (неділя) — 15.00 “Ти, кого любить душа

моя...”, Малий зал, 2 години 10 хвилин

4 березня (неділя) — 19.00 “Куди подме вітер”, 2

години 40 хвилин

6 березня (вівторок) — 19.00 “Граємо Чонкіна”, 3

години

6 березня (вівторок) — 19.00 “Дні пролітають зі

свистом”, Малий зал, 1 година 40 хвилин

7 березня (середа) — 19.00 “Глядачі на виставу не

допускаються!”, 3 години 40 хвилин

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧ:
НИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

2 березня (п’ятниця) — 19.00 “Моя чарівна леді”,

мюзикл

4 березня (неділя) — 12.00 “Чіполліно”, музична казка

4 березня (неділя) — 19.00 “За двома зайцями”,

оперета, В. Ільїн, В. Лукашов

7 березня (середа) — 19.00 “Бал у Савойї”, опере'

та, П. Абрахам

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧ:
НИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ

2 березня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Минулого

літа в Чулимську”, драма О. Вампілова

3 березня (субота) — 19.00 прем’єра “Минулого

літа в Чулимську”, драма О. Вампілова

4 березня (неділя) — 19.00 “Шість чорних сві'

чок”, чорна комедія

6 березня (вівторок) — 19.00 “Льовушка”, розпо'

відь про єврейське щастя

7 березня (середа) — 19.00 “La bonne Anna, або

Як зберегти сім’ю”, комедія

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР НА
ЛИПКАХ

1 березня (четвер) — 12.00 “Ти особливий”, Мала

сцена

1 березня (четвер) — 19.00 “Людина та Вічність”,

Мала сцена

2 березня (п’ятниця) — 12.00 “Чарівна Пеппі”,

Велика сцена

2 березня (п’ятниця) — 18.00 “Вовки та...”, Мала

сцена

3 березня (субота) — 12.00 “Ярмарковий гарми'

дер”, Велика сцена

3 березня (субота) — 12.00 “Роман доктора”, Ма'

ла сцена

4 березня (неділя) — 12.00 “Дванадцять місяців”,

Велика сцена

4 березня (неділя) — 19.00 “Шалений день”, Ве'

лика сцена

7 березня (середа) — 19.00 “Обережно — жінки!”,

Велика сцена

МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТЕАТР “КИЇВ”
1 березня, четвер — 19.00 “Що трапилось у зоо'

парку”, екстремальна гра,  Олбі, Мала сцена

2 березня (п’ятниця) — 19.00 “Моя дружина —

брехуха”, комедія, М. Мейо і М. Еннекен, 1 година

40 хвилин, Велика сцена

3 березня (субота) — 12.00 “Троє поросят”, каз'

ковий мюзикл, А. Тихомиров, 1 година 10 хвилин,

Мала сцена

3 березня (субота) — 19.00 “Циліндр”, еротична

комедія, Едуардо де Філіппо, 1 година 25 хвилин,

Мала сцена

4 березня (неділя) — 12.00 “Як стати справжнім

бегемотом”, казковий мюзикл, О. Вітер, 1 година,

Мала сцена

4 березня (неділя) — 19.00 “Fantasy з життя саксо'

фоніста”, за п’єсою “Пригоди ведмедиків панда”

Матея Вішнєка, мікросцена

ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 1 – 7 березня

Кінопрем’єри тижня Головне правління ом нальної
власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної
адміністрації) повідомляє про

повторний продаж на а ціоні об'є та
приватизації — нежило о б дин
за альною площею 406,9 в. м
на в л. Мельни ова, 28, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилий б дино за альною
площею 406,9 в. м

Адреса: 04050, м. Київ, в л. Мельни ова, 28, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство
"Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино за альною площею 406,9 в. м

том числі:
I поверх — 147,1 в. м, місця спільно о орист ван-

ня — 56,0 в.м;
II поверх — 183,4 в. м, місця спільно о орист ван-

ня — 20,4 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 532 000 (п'ятсот тридцять

дві тисячі) ривень.
ПДВ — 106 400 (сто шість тисяч чотириста) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 638 400

(шістсот тридцять вісім тисяч чотириста) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової

ціни з рах ванням ПДВ — 63 840 (шістдесят три тисячі
вісімсот соро ) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в

належном санітарно-технічном стані.
2. Питання земле орист вання виріш ється новим

власни ом в становленом за оном поряд .
3. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор
півлі-продаж об'є т приватизації, йо о нотаріаль-

ним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

4. Переможцю а ціон :
4.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення

а ціон сплатити на ористь ніверсальної товарної
біржі "Контра товий дім УМВБ" біржовий збір
розмірі, що не перевищ є 5 % від ціни продаж
об'є т , я ий встановлюється біржею;

5. А ціон б де проведено через 20 (двадцять)
алендарних днів після п блі ації о олошення.
Місце проведення а ціон : 04070, м. Київ. в л. Ме-

жи ірсь а, 1, ніверсальна товарна біржа "Контра то-
вий дім УМВБ". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за
адресою: 04070, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 1, в робочі
дні з 9.00 до 18.00 (в п'ятницю та передсвят ові дні —
до 16.45), обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення
а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять)
ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 26008172336 ВАТ "Райффайзен бан Аваль", од
бан 380805, од 31813611, отрим вач: Універсальна
товарна біржа "Контра товий дім УМВБ".

8. Грошові ошти в розмірі — 63 840 ривень, що
становить 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та
приватизації, вносяться на рах но № 26008172336
ВАТ "Райффайзен бан Аваль", од бан 380805, од
31813611, отрим вач: Універсальна товарна біржа
"Контра товий дім УМВБ".

9. Грошові ошти в розмірі — 5 % від почат ової ціни
в с мі 31 920 (тридцять одна тисяча дев'ятсот
двадцять) ривень вносяться в я ості арантійно о
забезпечення оплати переможцем а ціон посл
біржі на рах но № 26008172336 ВАТ "Райффайзен
бан Аваль", од бан 380805, од 31813611,
отрим вач: Універсальна товарна біржа "Контра товий
дім УМВБ". Умови та порядо повернення і зарах -
вання цих оштів визначаються Правилами проведення
на Універсальній товарній біржі "Контра товий дім
УМВБ" а ціонів з продаж майна.

10. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних
осіб — рошові ошти.

11. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за
адресою; 04050, м. Київ, в л. Мельни ова, 28, літ. "А".

12. Одержати додат ов інформацію можна за
адресою: 04070, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 1,
ніверсальна товарна біржа "Контра товий дім УМВБ",
тел. 461-54-39, 461-54-26.
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Спортивні новини

Теніс. Сергій Стаховський вийшов до другого 
кола на турнірі в Дубаї
У раїнсь ий тенісист Сер ій Стаховсь ий вийшов до др о о ола

престижно о т рнір в Д баї, з призовим фондом 1,7 млн доларів. Віт-
чизняний спортсмен впевнено перемі представни а ОАЕ Омара Ава-
ді з рах н ом 6:1, 6:2. Під час матч , я ий тривав всьо о 37 хвилин,
Сер ій зробив два ейси і реаліз вав п'ять брей -пойнтів з восьми. На-
ст пним йо о с перни ом б де перша ра ет а світ серб Нова Джо-
ович.
На адаємо, Сер ій Стаховсь ий наразі займає 74- сходин рейтин-
АТР. За свою ар'єр раїнець перемі чотирьох т рнірах в оди-

ночном розряді

Стрибки у довжину. Ольга Саладуха здобула 
золоту медаль у потрійному стрибку
На одном із найпрестижніших традиційних міжнародних т рнірів з

ле ої атлети и "Сто ольм — XL Galan" Оль а Салад ха здоб ла на о-
роди найвищо о ґат н , а та ож встановила новий ре орд У раїни для
за ритих приміщень в се торі для потрійно о стриб а.
Вже першій спробі чинна чемпіон а світ та Європи ви онала стри-

бо на 14 м 62 см, я виявилося з одом, цьо о вистачило, аби здоб -
ти "золото" т рнір . Проте вітчизняна спортсмен а на цьом не з пи-
нилася — вже ранзі переможниці вона стрибн ла на 14 м 79 см. Цей
рез льтат став новим ре ордом нашої раїни. На адаємо, що поперед-
нє дося нення — 14 м 67 см — належало Інессі Кравець та б ло вста-
новлено 17 ро ів том

Кульова стрільба. Олена Костевич — найкраща
спортсменка України за підсумками лютого
НОК У раїни підбив підс м и за лютий, визначивши най ращ

спортсмен і тренера останньо о місяця зими. Почесне звання най-
ращо о спортсмена отримала Олена Костевич, я а здоб ла срібн
медаль на чемпіонаті Європи з льової стрільби, що відб вся Фін-
ляндії. Наставни а спортсмен и — І оря Чередінова — визнано най-
ращим тренером місяця.
Відзначимо, що раніше в лютом Міжнародна федерація стрільби

о олосила підс м и 2011 ро . Най ращою спортсмен ою стала саме
раїн а Олена Костевич.
Додамо, що торі травні НОК вже визнавав олімпійсь чемпіон

Афін-2004 спортсмен ою місяця

БК "Донецьк" переміг грецький "Аріс"
Відбувся заключний тур другого групового етапу Єврокубку

На заключний матч проти

грецького "Аріса" донецький клуб

завітав у якості лідера групи J.

Для того, щоб зберегти свої пози�

ції, підопічним Саші Обрадовича

потрібно було перемогти не надто

сильного суперника. Пасивність

господарів майданчика вплинула

на саму гру — протистояння про�

ходило у спокійному темпі, в яко�

му сильнішими виявилися укра�

їнці.

Зустріч команди розпочали обе�

режно — гравці "Аріса" обрали за�

хисну тактику, що змусило донеч�

чан зробити ставку на атаки з

триочкової зони. На щастя для

українських вболівальників, у скла�

ді "тигрів" є такі майстри дальніх

кидків, як Рамелл Каррі та Вуле Ав�

далович. Саме після їх влучань

український клуб вийшов уперед

6:3. Після перших замін гравці "Арі�

са" спромоглися наздогнати супер�

ників — 12:12, проте донецькі ре�

зервісти швидко адаптувалися до

ситуації, що склалася на майданчи�

ку, і перехопили ініціативу. Значна

перевага у грі під щитами дозволила

нашим баскетболістам завершити

першу чверть на свою користь 24:17.

У другій десятихвилинці майже

нічого не змінилося — темп гри,

м'яко кажучи, не вражав, а коли ра�

хунок став 28:20 на користь гостей,

командам протягом кількох хвилин

взагалі не вдавалися результативні

кидки. Часті невдачі при атаках

змусили понервувати обидві

команди, і на майданчику почали

переважати грубощі. Проте до�

нецькі баскетболісти виглядали зі�

бранішими, що і продемонстрував

рахунок на табло — після першої

половини гри "тигри" були попере�

ду 41:33.

Третя чверть розпочалася з двох

вдалих атак гравців "Аріса", що на�

сторожило наставника "Донецька"

Сашу Обрадовича, і він взяв тайм�

аут. Короткі настанови тренера до�

дали впевненості українським бас�

кетболістам, і вони швидко відно�

вили свою перевагу. А в середині

третьої десятихвилинки їм вдалося

збільшили відрив до 10 очок. Проте

на цьому вітчизняні спортсмени не

зупинилися і завдяки дальнім влу�

чанням Рамела Каррі та В'ячеслава

Кравцова зробили вагому заявку на

перемогу — 62:45.

Лише в заключній чверті "Арі�

су" вдалося віднайти свою гру,

проте їм забракло часу, аби хоча б

наблизитися до "Донецька". У

підсумку матч завершився на ко�

ристь гостей 77:66. Також став ві�

домий і наступний суперник до�

неччан у 1/4 фіналу Єврокубку —

ним виявився литовський "Літу�

вос Рітас", який посів другу схо�

динку у групі L

Температура —7°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +1°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура —2°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 90 %

Прогноз погоди на 1 березня 2012 року

По оризонталі: 5. війсь а

спецпризначення 8. малюно , що

зображ є о о-неб дь навмисне

смішном ви ляді 9. XV—XIX ст.

південних слов'ян — повстанець-

партизан, що боровся проти т -

рець о о пан вання 10. театральна

ляль а, я р хає ляль ар за допо-

мо ою нито або металево о шн ра

15. постійний с хий вітер в місце-

вості між тропі ами та е ватором

17. різно ольорові дрібнень і папе-

рові р жальця, я ими обсипають

одне одно о на балах 18. сний або

письмовий ви лад обставин справи

(юр.) 19. війсь ове с дно старо-

давніх римлян 20. червона исла їс-

тівна я ода 28. випити на...— за-

ріпляти др жб застільним обря-

дом 29. народна назва верби

30. мінеральні творення, що підні-

маються ви ляді б р льо з дна

печер 31. природна зона с бар -

тичних широт

По верти алі: 1. пос д для вітів

2. дерев'яні полози для перес вання по

сні 3. вели а вдос оналена армоні а

4. стихійне повстання 5. орот а шабля

6. лісовий птах з ч бчи ом червон вато-

о відтін 7. і хімія, і педа о і а 11. ши-

вання людей за зростом в одн ше-

рен 12. болотна рослина 13. особо-

вий с лад орабля, літа а 14. тон о на-

різані та вис шені часточ и артоплі

15. відч ття я ої-неб дь потреби

16. союз давніх племен (V—VII ст. до н.

е.), входили до боспорсь о о царства

21. м за, по ровитель а астрономії

(міф.) 22. запальне захворювання с -

лоба 23. вило а піджа а, пальта 24. на-

пій бо ів, я ий приносив їм безсмертя

та вічн юність (міф.) 25. м за, по рови-

тель а любовної поезії (міф.) 26. місце,

де страждають ( нижн. заст.) 27. за-

мерзла вода, що перейшла в твердий

ристалічний стан

Відповіді на росворд на 7-й стор.
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ОВНИ, ви пливете в б рхливом потоці армічних сит ацій, он-
тролюйте язи та свідомість, аби не "провалитися" повністю в по-
тойбічн реальність, де слід с вати недолі и на сл жбі, відновлю-
вати ви ривлен інформацію, реабілітов ватися в любовній сфері і
дбати про здоров'я. Я що вини н ть с тич и, п с айте в хід влас-
н чарівність, то ваш най ращий і безпро рашний озир! Ува а
шлюбним парам: я що партнер пресин є — оріться, доля вима-
ає не зводити рах н и, а дося ти армонії в союзі б дь-що!
ТЕЛЬЦІ, не варто піарити себе на ромадсь ій арені, маніп лю-

вати оле тивом заради власних інтересів. Пірніть в тр дов діяль-
ність, т т ви б дете неперевершені, отримаєте мар висо ої я ос-
ті я спеціаліст вищо о лас , прославившись та поповнивши
с арбнич бон сів на ористь ар'єри. Тримайтеся Овнів і дові-
ряйте їм найсо ровенніше.
БЛИЗНЯТА, ріплення ар'єрних позицій триває, дотрим йте-

ся посадової с бординації і неодмінно виставте оборон від ар-
мічних домашніх проблем, що нещадно ата ють, забираючи сили,
я і та потрібні для професійної самореалізації.
РАКИ, день армічний, не онфлі т йте з партнерами по робо-

ті, ви схильні до самообман і можете незасл жено облити їх бр -
дом, про що потім ір о б дете жаліти. Підлещ йтеся до шефа, а
я що обіймаєте ерівн посад , ваші чари діятим ть на підле лих,
я дав на роли а. І нехай обрана професія стане вам наснажли-
вою м зою! А з рідної домів и ті айте подалі, т т ви нещасні до
жовтня. Мрія про райсь е сімейне ніздо — міраж.
ЛЕВИ, роші — це ябл о розбрат в стос н ах з людьми, по-

ставте на перше місце не матеріальні, а д ховні бла а, тоді мир та
зла ода стан ть арантом партнерсь ої стабільності, ваше щастя,
спіх еволюції — в інтимній армонії, де роз м, тіло, серце злили-
ся воєдино.
ДІВИ, ол бтеся з бла овірними й дос оналюйтеся я профе-

сіонал, т т до вас завітають ори інальні ідеї, я і можна прод тив-
но реаліз вати. Проте оли послід ють на ази від шефа, не поспі-
шайте їх ви он вати, можливі спонтанні зміни в робочом рафі .
Беріться тіль и за приб т ові завдання. Гн ти спин за опій и не
слід, ви маєте с різь дбайливо в ладати свої сили.
ТЕРЕЗИ, в офісі, я на мінном полі, промахи в сл жбовій діяль-

ності, аверзи таємних недр ів немин чі, але при мові, що не-
бла ородно ставитиметеся до оле , вдавшись до помсти, ви он -
ватимете тр дові обов'яз и механічно, без творчо о натхнення (що
є переп ст ою на олімп Форт ни), поставивши на чільне місце ро-
ші.
СКОРПІОНИ, займайтеся домашнім бла о строєм, ремонт йте,

прибирайте, чеп ріть домів , а на сл жбі тр діться з любов'ю, то-
ді й на д ші розпо одиться. Бо від романтичних походеньо нія ої
радості, одна ж рба та розчар вання. Одна це тимчасово, ось-
ось все піде ч дово і ви опинитеся в обіймах висо о о небесно о
поч ття. З начальством підтрим йте теплі др желюбні взаємини.
СТРІЛЬЦІ, з мійте домовитись з людьми на б дь-я тем — не

бійтеся фіас о! Кмітливість, дипломатична неординарність, роман-
тичний шарм — ось що вас врят є від ворожих нападів та с анда-
лів. Одна основні рес рси слід спрям вати на олтар сімейно о
бла опол ччя, т т ви для рідних д ховний месія, дбайливий оспо-
дар, фінансист, люблячий шлюбний парнер, бать о (мати), чолові
(др жина).
КОЗОРОГИ, навантаж йте міз и і працюйте оловою, інтеле т,

висо а фахова рамотність — це ваші од вальни и, джерело при-
б т . Вчити, рити вати ні о о не треба, по аз йте не на словах,
а на ділі свій професіоналізм та адров цінність. І неодмінно ш -
айте споріднен д ш ! Завдя и реанімації взаємин з давніми при-
ятелями ви несподівано від риєте в них д шевні вібрації, я і іде-
ально імпон ють вашим.
ВОДОЛІЇ, на сл жбі аряча пора, тр діться і менше звертайте

ва и на людей, отрі вам не симпатиз ють, запевняти їх проти-
лежном — марна трата сил, станьте самі собі паном, сл хайте
серце і чиніть за йо о на азами. Зміна обстанов и, свіжі враження
в рай потрібні для підняття тон с .
РИБИ, мин ле відходить в неб ття, еволюційний демарш стар-

т вав, одна сьо одні ви я на бойовій передовій, перестріл а не
стихає, проте здаватися в полон он рентам заборонено, три-
майте оборон , це армічно (до 14 вітня), та переймайте а ре-
сивних недр ів досвід, аби з одом перетворити їх на созни ів, що
є завданням долі

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

Великий бокс повернеться 
в Україну
В Броварах відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBO

Цей день в історії 1 березня

1555 — Нострадам с оп блі вав свою ни пророцтв
1869 — Дмитро Менделєєв с лав періодичн таблицю елементів
1872 — рішенням Кон рес США в Єлло сто ні творено перший

світі Національний пар
1912 — в Сент-Л їсі Альберт Беррі зробив перший стрибо з пара-

ш том з літа а
1941 — Нешвіллі вийшло в ефір перше омерційне FM радіо

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Останній матч др о о р пово о етап Євро б БК
"Донець " завершив на мажорній ноті, перемі ши на
виїзді рець ий "Аріс". Гра проходила за значної пере-
ва и раїнсь о о л б , що підс м дозволило йо-
м відсвят вати спіх — матч за інчився з рах н ом
77:66. Завдя и цій перемозі "Донець " посів перше
місце р пі J.

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Нещодавно чемпіон світ першій
середній вазі за версією WBO За р
Байсан ров (26 перемо — 1 пораз-
а, 20 но а тів) і офіційний претен-
дент на йо о тит л Л аш Конечни
(47 перемо — 3 пораз и, 22 но а-
ти) провели спільн прес- онферен-
цію. Бійці змо ли вперше з стрітися
віч на віч перед тим, я безпосеред-
ньо на рин з'яс ють, хто з них
найсильніший.

Разом з боксерами участь в прес�конференції

взяли також представники команд супротивни�

ків: промоутери Ульф Штайнфорт та Олександр

Красюк, а також тренер чеського боксера Дірк

Дземскі.

"Без сумніву, це буде найзахопливіший поєди�

нок з будь�коли організованих в Україні,— за�

уважив генеральний директор K2 Promotions

(компанія представляє Заура Байсангурова)

Олександр Красюк.— У цьому бою зійдуться си�

ла, міць, мужність, натиск і безкомпромісний

стиль чемпіона з досвідом, технікою, величез�

ною мотивацією і нестримним бажанням пере�

могти претендента. У боксерів на двох 73 пере�

моги в 77 поєдинках, 29 титульних боїв. Це бій

двох найсильніших суперників — першосеред�

ньоваговиків Європи, це бій двох справжніх

чемпіонів, це один з найбільш очікуваних по�

єдинків континенту". Слова Олександра Красю�

ка підтвердив і промоутер Лукаша Конечни Ульф

Штайнфорт: "Я дуже радий, що ми зможемо

провести цей бій в Україні. Це надзвичайна кра�

їна, в якій пройде надзвичайна подія. Я можу з

впевненістю сказати, що цей поєдинок стане для

мене і мого підопічного найвизначнішим у цьо�

му році".

Претендент на чемпіонський титул чех Лукаш

Конечни зазначив, що на цей бій чекав аж з 2008

року. "Заур Байсангуров серйозний суперник,

адже він чемпіон світу,— розповів пан Конечни.—

Проте я з впевненістю можу говорити, що повні�

стю готовий до поєдинку і розраховую лише на

перемогу". На запитання про сильні сторони че�

ченського боксера Лукаш Конечни жартівливо

відповів: "Єдине, в чому перевага Заура,— це його

чемпіонський пояс, з рештою — можна і потрібно

впоратися".

Свою думку висловив і сам чемпіон світу Заур

Байсангуров: "Я із задоволенням проведу цей по�

єдинок. Суперник у мене гідний, хоча я перемагав

і серйозніших боксерів. Але я чемпіон світу, тому

зобов'язаний все доводити на рингу, що і збира�

юся зробити. Лукаш — дуже небезпечний супер�

ник. Він типовий представник німецької школи

боксу: різкий і водночас економний, дуже добре

вміє захищатися і збирати сили на вибухову ата�

ку".

На думку фахівців, поєдинок стане визначною

подією у житті вітчизняних прихильників боксу,

адже на ринзі зійдуться два найсильніших боксе�

ра у першій середній вазі, які за останніх 3 роки не

зазнали жодної поразки.

До речі, в рамках проведення цього турніру

відбудеться ще один титульний поєдинок. Го�

ловній зустрічі в ринзі передуватиме бій за учас�

ті чемпіонки світу у середній вазі за версією

WBO та WBF Крістіни Хаммер (11 перемог — 0

поразок, 7 нокаутів) та претендентки на цей ти�

тул Куїн Шабалали (4 перемоги — 1 нічия — 1

поразка, 1 нокаут) з Південно�Африканської

Республіки

За р Байсан ров: "Я перема ав і серйозніших бо серів"

Л аш Конечни: "Я повністю отовий до поєдин і розрахов ю на перемо "


