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Влада стала на захист 
Пейзажної алеї
Позицію голови КМДА Олександра Попова підтримали 
громадські організації, художники, скульптори та небайдужі кияни

Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

С вер з незвичайними с льпт рами о-
тів на Пейзажній алеї в Києві знов опи-
нився в центрі с андал . Цьо о тижня
Вищий адміністративний с д с ас вав рі-
шення Апеляційно о адміністративно о
с д про заборон б дівництва висото
на Пейзажній алеї. На захист столично о
арт-пар вже вист пила влада міста, ді-
ячі мистецтва та ромадсь ість.

Голова КМДА Олександр Попов жорстко розкрити�

кував будь�які спроби забудовувати Пейзажну алею і за�

явив, що столична влада захищатиме це місце разом з

киянами. "Спроба знищити сквер на Пейзажній алеї —

це варварське посягання на духовне і культурне надбан�

ня нашого міста. Ми разом з громадськістю зробимо все

можливе, аби не допустити цієї забудови",— наголосив

Олександр Попов.

За словами очільника КМДА, перешкодити будівниц�

тву на Пейзажній алеї буде не надто складно, бо роботи

там ще не почалися. "Ми не допустимо тут будівництва

ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Ми з громадськи�

ми організаціями провели зустріч і визначили спільні дії

в цьому напрямку",— сказав Олександр Попов. Зокрема

цієї суботи об 11�ій годині на Пейзажній алеї відбудеть�

ся суботник — кияни висадять тут дерева.

Нагадаємо, у вівторок, 13 березня, Вищий адміністра�

тивний суд скасував рішення Апеляційного адмінсуду

про заборону будівництва на Пейзажній алеї, чим задо�

вольнив бажання МЗС забудувати Пейзажку і знищити

сквер. "Ми будемо оскаржувати це рішення, проте на

даний момент сквер знаходиться під загрозою знищен�

ня",— повідомила адвокат Марина Соловйова.

Директор Музею історії міста Києва Сергій Кроле�

вець підтримує міську владу і вважає, що до будь�якої

забудови у центрі міста потрібно підходити скрупульоз�

но та виважено. "Із забудовами у центральній частині

міста ми вже наламали стільки дров, що час зупинитися

і зробити оцінку всього зробленого, а потім вже прий�

мати окрему програму. Я знаю, що Олександр Попов

виступає проти цієї забудови. Впевнений, що він на

правильній позиції",— зазначив "Хрещатику" Сергій

Кролевець.

У свою чергу віце�президент Благодійного фонду

"Київська ландшафтна ініціатива" Володимир Колінь�

ко також вважає, що знищення Пейзажної алеї у Києві

дозволити не можна. "Пейзажна алея єдина за роки не�

залежності, що створена за кошти киян та громади і ви�

знана не лише Києвом та Україною, а навіть світом. На

її знищенні хтось хоче заробити, і це ганьба, це біль су�

спільства. Важко зараз говорити, до чого призведе ця

ситуація, тому будемо сподіватися на краще",— зазна�

чив пан Колінько.

Автор знаменитих мозаїчних скульптур, що прикра�

шають Пейзажну алею, скульптор та художник Костян�

тин Скретуцький переконаний, що його коти зали�

шаться на своєму місці. Навіть жартує, що зносити їх

нікому дозволу не давав. "Я не дозволяв такого, чесно

вам скажу... Уже є стільки людей, яким подобається це

місце: там часто гуляють кияни, туристи. Тому, думаю,

що туди нікого просто так не пустять. На Пейзажці вже

зараз збираються кияни, які будуть відстоювати свої ін�

тереси, так що все буде добре, мозаїка залишиться на

алеї",— прокоментував "Хрещатику" Костянтин Скре�

туцький.

Вчора Олександр Попов заявив, що міська влада сяде

за стіл переговорів з МЗС, щоб знайти іншу ділянку для

будівництва і тим самим зберегти цінний мистецький

парк.

Нагадаємо, що протягом декількох років активні ки�

яни домагалися заборони будівництва на Пейзажній

алеї. Апеляційний суд виніс рішення на їхню користь.

Але незважаючи на протидію забудові всіх, включаючи

вищі ешелони влади, до цих пір скверу загрожує зни�

щення. У березні минулого року Президент України

Віктор Янукович заявив, що рішення про виділення зе�

мельних ділянок під будівництво на місці паркових зон

і дитячих садів у Києві будуть скасовані. У листопаді ми�

нулого року голова КМДА Олександр Попов запропо�

нував МЗС вибрати іншу ділянку в місті для забудови, а

Пейзажну алею повернути столиці.

Важливо, що територія Пейзажної алеї входить в бу�

ферну зону об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО —

Софії Київської. Будівництво на цих ділянках супере�

чить Конвенції про охорону культурної спадщини, під�

писаною та ратифікованою нашою державою. Оскільки

сама Пейзажка віднесена до особливо цінних земель, то

на будівництво там має бути дозвіл Верховної Ради, яку

забудовник не отримував.

Громадська організація "Збережи старий Київ" пові�

домляє, що схили Пейзажної алеї не випадково до цьо�

го часу не забудовані. "Зводити великі будівлі тут просто

небезпечно, загроза існує як для потенційних новобу�

дов, так і для навколишніх будинків",— йдеться у пові�

домленні "Збережи старий Київ"

Інвестори з Малайзії відвідають
інвестиційний форум у Києві 
Місцевий бізнес роз лядає У раїн і її столицю зо -
рема, я потенційний ре іон для інвест вання

СТОР. 2 

Кожне київське подвір'я має 
виглядати охайно 

Голова КМДА Оле сандр Попов дор чив оловам
районів та профільним стр т рним підрозділам
КМДА вивчити д м иян щодо бла о строю міста

СТОР. 2 

Недобудови хочуть віддати 
вкладникам 

В У раїні розробляють за онопрое т, що дозволить
передати недоб доване житло людям, я і в лали в
ньо о роші, щоб вони мо ли за допомо ою місцевої
влади доб д вати вартири

СТОР. 3

У номері

Новини

Рекламу тютюнових виробів 
заборонено
Президент У раїни Ві тор Ян ович підписав За-
он "Про внесення змін до дея их за онодавчих а -
тів У раїни щодо заборони ре лами, спонсорства
та стим лювання продаж тютюнових виробів". За-
оном передбачається внесення змін до Коде с
У раїни про адміністративні правопор шення, за о-
нів У раїни "Про ре лам " та "Про заходи щодо по-
передження та зменшення вживання тютюнових ви-
робів і їх ш ідливо о вплив на здоров’я населен-
ня". За оном забороняється б дь-я а ре лама та
стим лювання продаж тютюнових виробів, зна ів
для товарів і посл , інших об’є тів права інтеле т -
альної власності, під я ими вип с аються тютюнові
вироби. Та ож до ментом встановлена адміністра-
тивна відповідальность ромадян та посадових осіб
ре ламодавця або розповсюдж вача ре лами за
пор шення вимо за онодавства щодо заборони
ре лами та спонсорства тютюнових виробів (за-
лежно від с лад правопор шення на ромадян мо-
же б ти на ладено штраф від 5 до 25 неоподат о-
ваних мінім мів доходів ромадян, на посадових
осіб ре ламодавця або розповсюдж вача ре ла-
ми — від 100 до 350 неоподат ованих мінім мів до-
ходів ромадян). За он набирає чинності через
шість місяців з дня йо о оп блі вання

НБУ посилив вимоги до безпеки 
інкасації коштів банків
Національний бан У раїни (НБУ) посилив вимо-
и до безпе и ін асації оштів бан ів. Про це
йдеться постанові Нацбан № 26 від 30 січня
2012 р. "Про затвердження змін до інстр ції з ор-
анізації перевезення валютних цінностей та ін а-
сації оштів бан івсь их становах в У раїні".
З ідно з до ментом, відтепер бан и У раїни ма-
ють п вати оперативний автотранспорт, що пан-
церований не нижче 3 лас захист відповідно до
вимо ДСТУ 3975-2000. Раніше придбаний панце-
рований, але не обладнаний відповідно останніх
вимо , автотранспорт бан ам дозволено ви орис-
тов вати протя ом семи ро ів з дати введення йо-
о в е спл атацію, а непанцерований оперативний
автотранспорт — до 2015 р. "Протя ом цьо о стро-

бан и зобов’язані рівномірно що вартал забез-
печ вати замін оперативно о автотранспорт на
панцерований ",— йдеться постанові

ЧЕТВЕР

15 березня
2012 р.

№ 36
(4056)

Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Рівень заробітної плати в січні продовжив
зростати я в номінальном , та і в ре-
альном вираженні. Основний вплив на
даний по азни мали висо і темпи рост
е ономі и і низь а інфляція. Уряд б де
продовж вати ш ати шляхи щодо ле а-
лізації заробітних плат в державі.

Рівень заробітної плати в січні продовжив зростати як

в номінальному, так і в реальному вираженні (18,5% і

14,4% відповідно). Основний вплив на даний показник

мали високі темпи росту економіки і низька інфляція.

Зростання номінальної зарплати на 20,6% в сільгосп�

секторі відображає показники діяльності галузі на тлі ви�

сокого врожаю зернових в минулому році. Крім того, по�

мірні темпи відновлення в будівництві викликали в дано�

му секторі зростання зарплат на 19,8%. Збільшення опла�

ти праці в галузях освіти та охорони здоров’я (на 23,5% і

20,3% відповідно), на думку експертів, пов’язане з намі�

рами уряду покращити соціальне становище у державі.

Також зростанню реальної зарплати сприяв досить

низький відсоток інфляції. Зокрема в січні рівень реаль�

ної зарплати зріс у річному вираженні на 14,4%, сягнув�

ши максимуму за останні 1,5 року. "Ми підтверджуємо

наш річний прогноз зростання реальної зарплати на

рівні 12,3%, що, в свою чергу, буде сприяти зростанню

приватного споживання. За нашими оцінками, ключо�

вим фактором економічного зростання в поточному ро�

ці буде саме приватне споживання",— зазначають екс�

перти ING Bank.

Уряд, в свою чергу, буде продовжувати шукати шляхи

детінізації економіки шляхом легалізації заробітної пла�

ти. Про це заявив прем’єр�міністр України Микола Аза�

ров. "Зараз йдеться про зниження нарахувань на фонд

оплати праці — це дійсно для нас серйозна проблема,

пов’язана, перш за все, з дефіцитом Пенсійного фонду.

Але, тим не менше, ми знайдемо вирішення цієї проб�

леми і поступово будемо зменшувати навантаження на

фонд оплати праці. Нам потрібно легалізувати зарплату.

Шлях тільки один — треба зробити так, щоб підприєм�

цю було вигідно платити зарплату по�білому",— наголо�

сив Микола Азаров

Цьому сприяла низька інфляція та високий ріст економіки

Цієї с боти об 11-ій одині на Пейзажній алеї відб деться с ботни – ияни висадять т т дерева
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Інвестори з Малайзії відвідають інвестиційний
форум у Києві
В мерії відб лась з стріч олови КМДА Оле сандра Попова з Над-

звичайним і Повноважним Послом Малайзії в У раїні Ч а Теон Ба-
ном. "Ми розпочинаємо вели ий інвестиційний прое т із зал чення
інвестицій розвито Києва, том числі і за ордонних. 29 березня
ми проведемо перший Київсь ий інвестиційний фор м, де б д ть
презентовані наші най ращі прое ти, спрямовані на зал чення потен-
ційних інвесторів. На цьом , без перебільшення, страте ічном захо-
ді представни и бізнес вашої раїни б д ть цінними для нас остя-
ми, і я сподіваюсь, що їх заці авлять наші пропозиції. Це може стати
арним стартом раїно-малайзійсь их відносин",— запевнив Оле -
сандр Попов. Посол зазначив, що навіть попри те, що наразі Києві
немає представництв малайзійсь их омпаній, Малайзія роз лядає
У раїн і її столицю зо рема, я потенційний ре іон для інвест вання.
"Сьо одні наші раїни мають арні тор івельні відносини, а за остан-
ній рі товарообі між державами значно зріс. Я д маю, що та а ж
плідна співпраця між нашими містами може б ти започат ована і в ін-
ших ал зях",— на олосив Надзвичайний і Повноважний Посол Ма-
лайзії в У раїні. Пан Посол та ож відзначив ефе тивн політи місь-
ої влади щодо пропа вання здорово о способ життя иян, т рбо-
т про зелені зони міста та розб дов транспортної інфрастр т ри

Кожне київське подвір'я має виглядати охайно
Голова КМДА Оле сандр Попов дор чив оловам районів та про-

фільним стр т рним підрозділам КМДА вивчити д м иян щодо
бла о строю міста. За рез льтатами аналіз звернень меш анців до
столичної влади плани робіт, пов’язаних із бла о строєм, б д ть
внесені відповідні зміни. "Візьміть дані в call-центрі й подивіться, що
не влаштов є людей бла о строї міста, район , двор . А т аліз й-
те плани з бла о строю та озеленення з рах ванням с ар і пропо-
зицій иян. Після енерально о прибирання місто має б ти чистим, а
ожне подвір'я — ви лядати охайно. Після зими ми маємо причеп -
рити місто, ви онати роботи з озеленення, виправити недолі и, на
я і нам в аж ть меш анці", — зазначив Оле сандр Попов.
Очільни КМДА на адав, що весняне енеральне прибирання є ли-

ше одним із ро ів столичної влади на шлях перетворення Києва на
місто ращо о бла о строю навіть серед європейсь их столиць.
Оле сандр Попов подя вав иянам, я і від н лися на йо о за ли
допомо ти в наведенні лад в місті та онтролі роботи ом нальних
сл жб, і висловив певненість, що спільними з силлями Київ незаба-
ром завоює слав найчистішо о та найзеленішо о європейсь о о
міста

Старий вантовий міст на Рибальському 
півострові демонтують наступного року
Вантовий міст через авань річ и Дніпро з в л. Верхній — Нижній

Вал на Рибальсь ий півострів Подільсь ом районі б де демонто-
вано, відповідне розпорядження підписано в КМДА. Демонтаж мос-
т дор чено здійснити КП "Дире ція б дівництва шляхово-транс-
портних спор д міста Києва", що входить до с лад орпорації "Ки-
ївавтодор". Підприємство повинно забезпечити ви онання робіт з
демонтаж вантово о мост через авань 2013 році. Я зазначено
в розпорядженні, ви онання робіт з демонтаж може б ти розпоча-
то після прийняття в е спл атацію за інчено о б дівництва об’є та
"Б дівництво заїзд на Подільсь ий мостовий перехід з в л. Набе-
режно-Хрещатиць ої в районі в л. Верхній — Нижній Вал в с ладі б -
дівництва Подільсь о о мост та пере лад и інженерних мереж з іс-
н ючо о вантово о мост в онстр цію мост — заїзд на Поділь-
сь ий мостовий перехід"

Причини смерті крокодила у Київському 
зоопарку з’ясовують фахівці

Причини смерті ро одила столичном зоопар стан ть відомі
після отримання рез льтатів анатомічно о розтин , я ий здійсню-
ють фахівці Національно о ніверситет біорес рсів і природо о-
рист вання У раїни, а та ож після рез льтатів е спертизи з Цен-
тральної ветеринарної лабораторії. Про це повідомив дире тор КП
"Київсь ий зооло ічний пар " Оле сій Толсто хов. На адаємо, що
бинсь ий ро одил помер 10 березня. Він б в єдиним представ-

ни ом вид Crocodylus rhombifer, що трим вався иївсь ом зоо-
пар . За словами Оле сія Толсто хова, останнім часом ро одил
Гоша хворів і проходив рс ветеринарно о лі вання. Проте ерів-
ни столично о зоопар ви лючає причин смерті через переохо-
лодження басейні, адже температ ра води відповідала нормі.
"Причин смерті наразі встановлюють. Рез льтати е спертизи най-
ближчим часом б д ть оприлюднені",— на олосив Оле сій Толсто-
хов

Цифра дня

Call�центр 15�51

226 300 
пасажирів перевезено у січні цього року авіакомпаніями,
зареєстрованими у місті Києві 
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Влада покращуватиме 
соціальний захист ветеранів
Про це керівництво столиці заявило на святкуванні ювілею 
ветеранської організації

Медична галузь отримає 
новий імпульс
У Києві розроблено комплексну програму "Здоров’я киян", 
розраховану на 2012—2016 роки

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Учора в Колонній залі
КМДА відб лися рочисті
заходи з на оди відзначен-
ня 25-річчя створення Ки-
ївсь ої місь ої ор анізації
ветеранів У раїни. З на о-
ди свята ветеранам вр чи-
ли подя и від олови
КМДА, влашт вали бен ет
та онцерт, а та ож пообі-
цяли подбати про по ра-
щення їхньо о соціально о
захист .

Київська міська організація вете�

ранів України є однією із найчисель�

ніших громадських організацій міста,

яка докладає чимало сил та роботи

для розвитку столиці. Заслуги цих

людей відзначили і в Адміністрації

Президента — заступнику голови ра�

ди Київської міської організації вете�

ранів Тарасу Шевченку було вручено

орден "За заслуги" ІІІ ступеня, а ак�

тивістів організації було нагородже�

но відзнаками та грамотами КМДА.

"Шановні ветерани, хочу висло�

вити вам свою подяку від киян за ту

величезну громадську роботу, яку

провели ви як учасники ветеран�

ського руху, як люди, які багато зро�

били для розвитку столиці Укра�

їни — Києва, а в свій час відстояли

незалежність нашої держави. Хочу

побажати вам здоров’я і наголосити,

що ви завжди можете розраховувати

на підтримку місцевої влади у реалі�

зації ваших ініціатив",— зазначив

голова КМДА Олександр Попов,

звертаючись до ветеранів.

Вітаючи присутніх, Галина Герега

підкреслила, що міськими програ�

мами передбачено безліч заходів,

спрямованих на соціальний захист

ветеранів. "Нещодавно були виділе�

ні додаткові кошти на оздоровлення

ветеранів Великої Вітчизняної вій�

ни. Зараз ми працюємо над тим, щоб

гідно привітати вас зі святом Пере�

моги. І я вас запевняю, що це лише

початок тієї великої роботи, яку ми

плануємо заради вашого добробуту",

— додала Галина Герега.

Як зауважив голова Київської

міської організації ветеранів Мико�

ла Мартинов, для ветеранів нині є

дуже важливими питання соціаль�

ного захисту і соціального забезпе�

чення. Водночас ці люди готові до�

класти свої зусилля для підтримки

ініціатив міської влади та вихован�

ня патріотичного духу у столичної

молоді.

Святкування продовжилось ви�

ступом народного ансамблю ветера�

нів "Борщагівочка" Святошинського

району та привітанням гостей

Варто зазначити, що про�

грама "Здоров’я киян на

2012—2016 роки" є правона�

ступницею аналогічної про�

грами, яка діяла у місті

впродовж 2003—2011 років.

За словами начальника ГУ

охорони здоров’я Віталія

Мохорєва, загальна вартість

заходів, передбачених у но�

вій програмі, сягає 7 млрд

524 млн гривень. Реалізацію

програми пропонується

провести у два етапи. Те, як

саме розподілять кошти, об�

говорювали депутати Київ�

ради під час засідання по�

стійної комісії з питань бю�

джету та соціально�еконо�

мічного розвитку.

"Нова програма "Здоров’я

киян" складається із 25 роз�

ділів, що на п’ять більше,

ніж у попередній. Зокрема,

у ній об’єднано чимало за�

ходів, які раніше були випи�

сані у програмі "Турбота" і

не фінансувалися, — розпо�

вів "Хрещатику" начальник

ГУ охорони здоров’я Віталій

Мохорєв. — Також включе�

но розділ із покращення ма�

теріально�технічного забез�

печення медичних закладів.

Пріоритет матиме розвиток

станцій швидкої допомоги

(заплановано будівництво 5

нових станцій, а також ре�

монт і реконструкцію 7 іс�

нуючих). Уже у цьому році

розпочнеться реконструк�

ція корпусів клінічної лікар�

ні № 14 під Міський центр

крові (на це необхідно по�

над 60 млн грн), а також

комплексний ремонт про�

титуберкульозних закла�

дів — вони потребують до�

корінної реконструкції.

Крім того, велику увагу у

програмі приділено розвит�

ку первинної допомоги і ме�

дичному супроводу пацієн�

тів".

У програмі також перед�

бачені заходи із діагности�

ки і лікування розсіяного

склерозу та муковісцидозу і

створення у місті спеціалі�

зованих центрів із їх ліку�

вання. Капітальний ремонт

розпочнуть і в будівлях Ки�

ївського міського клінічно�

го онкологічного центру.

Для цього впродовж 2012—

2016 років щороку запла�

новано виділяти близько

190 млн грн.

Цікаво, що окремим бло�

ком у програмі виписано за�

ходи із формування здоро�

вого способу життя серед

киян. Для цього профільне

управління та Київський

міський центр здоров’я бу�

дуть проводити круглі сто�

ли, семінари, співпрацюва�

тимуть із навчальними за�

кладами. Для популяризації

здорового способу життя і

профілактики захворювань

використовуватимуть і ін�

тернет�ресурси, зокрема

сайт ГУ охорони здоров’я.

У сфері репродуктивного

здоров’я киян заплановано

створити всі умови для без�

печного материнства і охо�

рони дитинства. Цікаво, що,

відповідно до програми, у

столиці має бути створено

реєстр безплідних родин,

аби допомогти їм із лікуван�

ням.

На думку члена постійної

комісії Київради з питань

бюджету та соціально�еко�

номічного розвитку Віктора

Грушка, дану програму не�

обхідно доповнити розді�

лом про забезпечення ме�

дичними послугами членів

київського товариства слі�

пих. "Я буду наполягати,

аби цей пункт було внесено

до програми і розглянуто на

сесії", — зазначив Віктор

Грушко.

Його колега по комісії

Сергій Мельник у свою чер�

гу звернув увагу на матері�

ально�технічний стан ме�

дичних закладів, зокрема

Олександрівської лікарні.

До початку Євро�2012 там

завершать ремонт корпусів,

які задіяні в обслуговуванні

чемпіонату, а також прий�

мально�діагностичного від�

ділення та інфекційного

центру. "Ми розуміємо, що

фінансування усіх програм

потребує значних капітало�

вкладень, тому вважаю, що

доцільно залучати до роз�

витку медичної сфери інвес�

торів", — наголосив Віталій

Мохорєв.

За словами голови постій�

ної комісії Київради з пи�

тань бюджету та соціально�

економічного розвитку Ро�

мана Ярошенка, програма

"Здоров’я киян на 2012—

2016 роки" — достатньо

ґрунтовно опрацьований до�

кумент і, врахувавши заува�

ження депутатів, її буде ви�

несено на розгляд сесії Ки�

ївради

Загальна вартість заходів, передбачених у
програмі "Здоров'я киян на 2012—2016 рр.",

сягає 7 млрд 524 млн гривень

Заступнику голови ради
Київської міської

організації ветеранів
Тарасу Шевченку було

вручено орден 
"За заслуги" ІІІ ступеня
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Для ветеранів нині є д же важливими питання соціально о захист і соціально о забезпечення

Новою про рамою заплановано б дівництво столиці 5 нових станцій швид ої допомо и, а та ож
ремонт і ре онстр цію 7 існ ючих

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

У Києві триває реформ вання медичної ал -
зі. Сфера охорони здоров’я є пріоритетним
напрям ом розвит столиці, що передбаче-
ний Страте ії розвит міста до 2025 ро .
Одним із інстр ментів впровадження Страте-
ії життя є нова Місь а цільова про рама
"Здоров’я иян на 2012—2016 ро и", я б -
де роз лян то на сьо однішній сесії Київра-
ди.
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Рішення Київради

Ділові новини

Депутати заборонять 
штрафувати "спрощенців"
Верховна Рада хвалила в

першом читанні за онопрое т
про внесення змiн до Подат о-
во о оде с щодо вдос она-
лення подат ових норм, я і пе-
редбачають введення морато-
рію на застос вання штрафів
2012 році до с б’є тiв оспода-
рювання, отрі застосов ють
спрощен систем оподат -
вання, облі та звiтностi. За
словами олови парламентсь о-
о омiтет з питань фiнансiв,
бан івсь ої дiяльностi, подат о-
вої та митної полiти и Віталія
Хом тинні а, в за онопрое ті
врахована бiльшiсть пропозицій
підприємців-"спрощенців". "До-

мент передбачає введення
мораторію на застос вання ад-
мiнiстративних стя нень за
о ремi пор шення подат ово о
за онодавства протя ом цьо о
ро . Зо рема це стос ється
пор шень заповненні подат о-
вих де ларацій, сплати єдино о
подат в розмiрi 15 % для пiд-
приємцiв першої та др ої р п,
я i здійснюють дiяльнiсть, не
зазначен свiдоцтвi, помило
веденні ни и приб т iв i ви-

трат",— с азав він

Іноземний бізнес захистять
від надмірного контролю

Уряд розробляє за онопрое т,
я ий дозволить захистити інозем-

ний бізнес в У раїні від надмірно-
о онтролю перевіряючих інстан-
цій. Про це заявив прем’єр-мі-
ністр У раїни Ми ола Азаров.
"Для тих омпаній, я і приєднаю-
ться до "Кл бів чесно о бізнес ",
бізнес в У раїні б де дійсно ом-
фортним. Контролюючі та переві-
ряючі ор ани заб д ть доро до
с млінних платни ів — це ряд а-
рант є. Гот ється за онопрое т,
я ий раз і назавжди підтвердить
очевидні речі — є фа т видачі ре-
дит , фа т інвестицій — нія ий с д
не вправі б де та ий фа т спотво-
рити",— с азав прем’єр. Він за-
значив та ож, що сьо одні жоден
з вели их інвесторів, що працює в
У раїні, "не може пос аржитися на
втрат оштів, в ладених в держа-

ві, або на отримання приб т
менше, ніж в с сідніх раїнах"

Недобудови хочуть віддати
вкладникам

В У раїні розробляють за оно-
прое т, що дозволить передати
недоб доване житло людям, я і
в лали в ньо о роші, щоб вони
мо ли за допомо ою місцевої
влади доб д вати вартири і за-
селитися. За словами міністра
ЖКГ Анатолія Близню а, ідея по-
ля ає в том , щоб недоб дови
передати в правління самим
приватним інвесторам. "Це їх
власність, і вони мають право
розпоряджатися своїми варти-
рами самі. В залежності від то-

о, на я ій стадії отовності об’-
є т, б демо роз лядати різні ва-
ріанти фінансової допомо и лю-
дям. Тобто держава б де допо-
ма ати за інч вати об’є т",—
пояснив пан Близню

Ціни на гриби та яйця 
зменшаться після Пасхи

Здешевлення вартості рибів та
яєць до Пасхи очі вати не варто,
про це зазначив заст пни ене-
рально о дире тора У раїнсь ої
а рарної онфедерації Оле сандр
Ярославсь ий. "Гадаю, це тради-
ційне явище цей період. На та ий
рівень цін вплин ли д же сильні
морози, том що ті риби, я і за-
раз надходять на рино , б ли по-

саджені місяць том . А для певно-
о мі ро лімат для їх вирощ ван-
ня потрібно підтрим вати відповід-
н температ р та воло ість, що, в
свою чер , потреб є додат ових
енер орес рсів. Звісно, що все це
в ладається в собівартість товар ,
і в рез льтаті ми маємо та цін .
До то о ж, на ціни впливає ажі-
отаж — ба ато людей дотрим ю-
ться пост , і попит на риби д же
висо ий. Тож до Пасхи, адаю, ці-
ни на риби б д ть приблизно на
рівні 30-35 ривень за іло рам",—
під реслив е сперт. Та ож пан
Ярославсь ий відмітив, що най-
ближчим часом не варто очі вати
здешевлення фр тів та овочів, а
ціни на яйця пост пово знизяться
вже після Пасхи

Рішення Київради від 26.01.2012 № 46/7383 "Про надання на розроблен�
ня проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок публічному
акціонерному товариству "Київенерго" у Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування розподільчих пунктів".

Київрада розглянула та задовольнила клопотання ПАТ "Київенерго"

про надання дозволів на розробку проектів землеустрою. Мова йде про

оренду восьми земельних ділянок, площею 0,02 га кожна, з метою екс#

плуатації та обслуговування розподільчих пунктів. Згадані земельні ді#

лянки знаходяться у Дніпровському районі столиці за такими адресами:

Юності, 7; Олександра Мильчакова; Челябінська, 7; Юрія Шумського,

10; Марини Раскової, 21; Олексія Давидова, 4; Краківська, 10 та прос#

пект Миру, 7. ПАТ "Київенерго" має звернутися до Головного управлін#

ня земельних ресурсів для отримання вихідних даних на розроблення

проектів землеустрою щодо відведення перелічених земельних ділянок.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на постійну комісію

Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 23.02.2012 № 303 "Про проведення міського кон�
курсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування".

Міська влада працює в напрямку забезпечення сприятливих умов для

участі територіальної громади у розвитку Києва. У зв’язку з цим Головне

управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

має організувати та провести протягом лютого#травня цього року місь#

кий конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Конкурсну комісію очолив голова КМДА Олександр Попов. До складу

комісії увійшли перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак,

заступники Олександр Пузанов, Руслан Крамаренко, депутати Київради

Олександр Бригінець, Юрій Дмитрук, Олег Качкан, Віктор Грушко, Ва#

лерій Карпунцов, Микола Ламбуцький. А також начальник Головного

фінансового управління Володимир Рєпік, начальник Управління преси

та інформації Оксана Збітнєва. Контроль за виконанням цього розпоря#

дження покладено на заступника голови КМДА Олександра Пузанова

Розпорядження КМДА

На порядку 
денному Київради
Депутати готуються прийняти
низку важливих економічних 
та соціальних рішень

Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

Сьо одні деп тати роз лян ть прое ти рішень, що сто-
с ються чер ових змін до бюджет міста, соціальних
про рам та стр т рної реформи всередині КМДА. За-
алом поряд денном пленарно о засідання більше
двох сотень прое тів рішень.

На сесії Київради чергових змін можуть зазнати два основоположні

документи — бюджет та програма соціально#економічного розвитку міс#

та. Зокрема пропонується за рахунок додаткових надходжень до бюдже#

ту спрямувати 10 млн грн на будівництво житла для соціально незахище#

них верств населення.

Одне з резонансних рішень, яке сьогодні може бути підтримане депу#

татами,— це зміни до управлінської структури КМДА. Якщо Київрада

проголосує "за", то кількість структурних підрозділів КМДА зменшиться

практично вдвічі (з 39 до 20 юридичних осіб). "Ми плануємо зменшити

кількість чиновників, покращити виконавчу дисципліну і посилити пер#

сональну відповідальність за виконання завдань, які сьогодні стоять пе#

ред столичною держадміністрацією",— прокоментував нововведення го#

лова КМДА Олександр Попов.

Крім того, в порядку денному є рішення, мета якого — навести лад в

розрахунку пайової участі для будівельних компаній. Раніше розміри

згаданої пайової участі приймалися щороку разом з бюджетом, у новій

редакції вони діятимуть 5#10 років. Про це "Хрещатику" повідомив депу#

тат Київради Олександр Козіс. "Забудовник, який працює у місті, корис#

тується інженерною інфраструктурою, іншими засобами, що має Київ.

Від цього мережі зношуються. Ми наведемо лад у цьому процесі. А отри#

мані до бюджету кошти використаємо на ремонт та заміну інженерної

інфраструктури",— зазначив пан Козіс.

Як повідомив "Хрещатику" депутат Валерій Пономаренко, Київраді

запропоновано підтримати створення тимчасової контрольної комісії.

"Вона має вивчити ситуацію, яка склалася навколо розширення меж се#

лища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду Києва. А це кіль#

ка гектарів столичної землі. ", — конкретизував Валерій Пономаренко. 

Сьогодні Київрада розгляне кілька соціальних проектів рішення. При#

міром, заплановано надати дозволи на розробку проектів землеустрою

кільком десяткам дитячих навчальних закладів. Для обдарованих дітей

Києва влада підготувала фінансове заохочення — сто стипендій пропо#

нується призначити учням 8#11#х класів, які мають високі досягнення в

навчанні і мистецтві, беруть активну участь у суспільному житті. Розмір

стипендії становитиме 300 грн на місяць протягом року.

На сесію також винесено міську програму "Здоров’я киян". За словами

депутата Київради Алли Шлапак, документ передбачає забезпечення

безоплатним лікуванням пільгових категорій киян, проведення опера#

цій та підтримка людей, хворих на цукровий діабет. Програма розрахова#

на на 5 років.

Загалом сьогодні депутати розглянуть 214 проектів рішень, з них: 24 —

загальні питання, 22 — питання власності та 168 — містобудування та

землекористування

Сесійна зала
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Огляд ринку 
комп’ютерної техніки
За словами експертів, споживачі віддають перевагу ноутбукам
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Рино омп’ютерної техні-
и продовж є зростати,
що засвідч ють дані дослі-
дження омпанії GfK
Ukraine. За йо о рез льта-
тами, третьом варталі
2011 ро продаж стаціо-
нарних омп’ютерів збіль-
шився на
41 %, а но тб ів — на
64 % порівняно до по аз-
ни а попередньо о варта-
л . За алом рино в тре-
тьом варталі с лав
близь о 153 тис. дес топів
на с м 576 млн рн і
479,3 тис. но тб ів вар-
тістю 1,93 млрд рн. В по-
точном році е сперти очі-
ють зростання продажів

но тб ів і планшетних
омп’ютерів.

Сезонний попит
За результатами дослідження GfK

Ukraine, у ІІІ кварталі 2011 року

продаж стаціонарних комп’ютерів

збільшився на 41 % порівняно з по#

казником попереднього кварталу.

Загалом ринок в третьому кварталі

склав близько 153 тис. десктопів на

суму 576 млн грн.

Окрім цього, у третьому кварталі

2011 року загалом було продано

близько 231 тис. одиниць рідко#

кристалічних моніторів на суму 291

млн грн. Ріст порівняно з третім

кварталом 2010 року склав 26 % в фі#

зичному вимірі та 16 % в грошовому.

Широкоформатні дисплеї практич#

но витіснили решту моніторів з рин#

ку. Їх частка збільшилася ще на 5 %

від показника попереднього кварта#

лу і склала 86 % у фізичному вимірі

від усього ринку.

Експерти GfK Ukraine також за#

значають, що поки що зарано гово#

рити про успіх нового для україн#

ського ринку сегменту 3D#моніто#

рів, проте його частка поступово

зростає та за результатами третього

кварталу становить 0,8 % у фізично#

му та 1,9 % у грошовому вимірі, що

майже в два рази більше, ніж у попе#

редньому кварталі. "Подальший по#

пит на пристрої, що дозволяють ко#

ристувачеві створити віртуальну ре#

альність у себе вдома, багато в чому

залежатиме від пропозиції та ці#

ни",— стверджує Валентина Печон#

чик, експерт GfK Ukraine.

За словами Уве Кленка, виконав#

чого директора торговельної мережі

"Фокстрот. Техніка для дому", про#

даж комп’ютерної техніки, як і будь#

якої техніки загалом, залежить від

економічної ситуації в країні, а та#

кож від сезонного попиту. "Напри#

клад, у так званий сезон "back to

school" продаж комп’ютерної техні#

ки збільшується. Цей сезон триває із

середини серпня до середини верес#

ня, коли школярі та студенти готую#

ться до початку нового навчального

року",— зауважує експерт.

З цією думкою погоджується Ди#

ректор департаменту маркетингу

ТОВ "Технополіс#1" Олександр Ма#

каренко: "Перед 1 вересня продаж

комп’ютерів збільшується в два#три

рази. Це пов’язано з початком на#

вчального сезону і оновленням мо#

дельного ряду виробників". Щодо

цін на персональні комп’ютери, то,

за словами Олександра Макаренка,

в середньому покупець готовий від#

дати за комп’ютер 4500 грн, а най#

популярнішими були такі цінові

сегменти: 3000 — 4000 грн та 5000 —

6000 грн.

Ноутбуки

За даними дослідження, ринок

ноутбуків у третьому кварталі 2011

року склав 479,3 тис. одиниць, що у

грошовому вимірі дорівнює 1,93

млрд грн. Ріст продажів у фізичному

вимірі склав 64 %. Протягом року

ріст продажів ноутбуків супрово#

джувався поступовим зниженням

середньої ціни: в третьому кварталі

2011 року вартість ноутбука склала

близько 4200 грн, тоді як у третьому

кварталі 2010 року вона становила

4700 грн.

Щодо технічних характеристик,

то пропозиція на ринку дозволяє

покупцям за досить низькою ціною

купувати моделі, котрі мають більше

оперативної пам’яті та більший об’#

єм жорсткого диска. Зокрема серед

ноутбуків стрімко росте сегмент з

оперативною пам’яттю в 4 Гб та

жорстким диском у 500 Гб. На ринку

нетбуків зростає сегмент пристроїв з

2 Гб та 320 Гб відповідно.

Частка 15#дюймових мобільних

комп’ютерів збільшилася на 3,7 % за

рахунок сегменту 10#дюймових

(нетбуків) та 14#дюймових моделей,

які протягом року постійно втрача#

ють свою частку продажів. "Ринок

росте значною мірою завдяки ноут#

букам,— коментує ситуацію Вален#

тина Печончик.— Частка нетбуків

продовжує зменшуватися. В поточ#

ному кварталі вона склала 12,9 % в

фізичному вимірі від загального

ринку мобільних комп’ютерів, що

на 2,2 % менше, ніж у попередньому

кварталі".

За словами Івана Павлика, керів#

ника бізнесу "ІТ і цифрової техніки"

мережі побутової техніки та елек#

троніки COMFY, у 2011 році висо#

ким попитом користувалися ноут#

буки з діагоналлю 15,6’’. "Найбіль#

шою популярністю користуються

ноутбуки середнього цінового сег#

мента, які відрізняються розшире#

ним функціоналом і сучасними ха#

рактеристиками. Також, за нашими

спостереженнями, в минулому році

активно росла категорія "планшет#

них комп’ютерів", що пояснюється

інноваційністю даної категорії. За

нашими прогнозами, тренд збере#

жеться і цього року",— пояснює фа#

хівець.

Його слова підтверджують і дані

дослідження ринку, зробленого GfK

Ukraine. Так, у ІІІ кварталі 2011 року

все більше українців при виборі уль#

трамобільного та легкого комп’ютера

для виходу в Інтернет та зручного пе#

регляду мультимедіа віддавали пере#

вагу веббукам (планшетам). "105 % —

такий ріст продемонстрував цей сег#

мент у третьому кварталі порівняно

до показників попереднього періо#

ду",— зазначає Валентина Печончик.

Загалом було продано близько 20

тис. одиниць такої техніки. Середня

вартість планшетного комп’ютера

знизилася на 8 % і становить 4850

грн. В третьому кварталі 2011 року

покупці віддавали перевагу 9#дюй#

мовим планшетним комп’ютерам: їх

частка на загальному ринку план#

шетів склала 34 %. Одночасно стрім#

ко росте сегмент 10#дюймових при#

строїв — в поточному кварталі вони

зайняли майже третину ринку.

Уве Кленк зазначив "Хрещатику",

що найчастіше покупцям важлива

ціна, дизайн та базові характеристи#

ки: "Обізнані в комп’ютерній техні#

ці споживачі більш ретельно огляда#

ють технічні характеристики. Є пев#

на група споживачів, які віддають

перевагу конкретним брендам. Зага#

лом найбільшою популярністю ко#

ристуються такі виробники, як

Lenovo, ASUS, Samsung, ACER".

Майбутнє ринку комп’ютерів

Всі опитані експерти не мають

сумнівів щодо подальшого зростан#

ня ринку комп’ютерної техніки.

Найбільше очікують росту у сегмен#

ті ноутбуків і планшетів.

"У 2012 році рівень проникнення

комп’ютерів у оселі українців зали#

шиться, як і раніше, невисоким. У

зв’язку з цим ми прогнозуємо, що

цього року продажі ноутбуків будуть

зростати: 15 — 17 % (у штучному ви#

раженні) у порівнянні з минулим

роком. У 2012#му можливе змен#

шення популярності категорії "нет#

буки" за рахунок збільшення попиту

на планшетні комп’ютери",— ствер#

джує Іван Павлик.

У 2012 році на ринку будуть про#

довжувати з’являтися новинки. Зок#

рема у минулому році компанія Intel

представила нову концепцію ноутбу#

ків — ультрабуки (ультратонкий і лег#

кий ноутбук, товщиною до 20 мм і

масою до 1,4 кг — Авт.). На думку Іва#

на Павлика, ця модель має гарні пер#

спективи на ринку: "Сьогодні через

високу вартість інтерес споживачів не

трансформується в покупку. Активне

зростання цієї категорії можливе за

умови, що вартість не буде перевищу#

вати 6 тис. грн (наразі вона складає не

менше 7 500 грн — Авт.)".

Іншою новиною у даній темі є по#

відомлення авторів бюджетного од#

ноплатового невеличкого комп’ю#

тера Raspberry Pi про початок вироб#

ництва першої пробної партії —

10 000 штук цього пристрою. При

вартості в 25 доларів новинка має всі

основні вузли сучасного комп’юте#

ра. Незабаром такі комп’ютери ста#

нуть доступні для комерційного

придбання в мережі інтернет



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 Зроблено в Києві
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, 23.15 Спорт
6.20 М/ф
6.35, 23.50 Експерт на зв'язку
6.55 Православний календар
7.15 Ера бізнесу
7.20 Країна online
7.35 Господар у домі
7.40 Глас народу
7.45 Тема дня
7.50 Заголовки
8.15 Корисні поради
8.30, 0.15 Скарбничка
9.00 Підсумки тижня
9.40 Точка зору

10.05 Легко бути жінкою
11.00 Шеф8кухар
11.50, 20.55 Офіційна хроніка
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.40, 18.40, 21.35

Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Вікно в Америку
13.15 Х/ф "Викликаємо

вогонь на себе", с. 1  
15.15 Euronews
15.55 Х/ф "Агонія"
19.00 Смішний і ще смішніше
19.25 After Live
19.50 221 – екстрений виклик.

Тиждень
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс8мінус
21.30 221 – екстрений виклик

21.45 Світ спорту
21.55 Вітас. Безсонна ніч
22.55 "Трійка", "Кено", "Секунда

успіху"
23.00 Пiдсумки
23.25 Від першої особи

11++11

6.00 ТСН. Тиждень
6.45, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10

Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.15 М/с "Чорний плащ"  
8.00 ТСН
9.00 ТСН
9.55 Шість кадрів

10.15 Х/ф "Самара�
містечко"  

13.50 Х/ф "Мріяти не
шкідливо"  

15.15 Х/ф "Ніжні зустрічі"  
17.00 ТСН. Особливе 
17.35 Сімейні мелодрами82
18.30 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"  
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Інтерни"  
21.15 Велика різниця
23.10 ТСН
23.25 Tkachenko.ua
0.20 Т/с "Інтерни"  
0.50 Т/с "Одержимий"  
1.50 Х/ф "Мріяти не

шкідливо"  
3.10 ТСН
3.25 Х/ф "Ніжні зустрічі"  
4.50 Т/с "Одержимий"  

ІІННТТЕЕРР

5.20 Т/с "По той бік вовків"
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 "Острів

непотрібних людей"
11.05 Т/с "Одного разу в

міліції"
12.00 Новини
12.15 Х/ф "В очікуванні

кохання"
15.55 Детективи
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 "Особисті

обставини"
22.35 Т/с "За гарячими

слідами"
0.40 "Позаочi"
1.25 Х/ф "Залізна людина"
3.25 Подробиці
3.50 Д/ф "Здрастуйте, я ваша

тітка Тетяна Васильєва"
4.40 "Позаочi"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія�2"  
8.30 Т/с "Слід"  
9.10 Т/с "Охоронець�2"  
11.00 Х/ф "Ментівські

війни. Епілог"  
13.00 Нехай говорять
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 Т/с "Подружжя"  
22.30 Х/ф "Примарний

гонщик"  
0.50 Т/с "Слідчий комітет"  
2.30 Т/с "30 потрясінь"  
3.00 Щиросердне визнання
3.20 Події
3.40 Події. Спорт
3.45 Критична точка
4.25 Нехай говорять
5.15 Т/с "30 потрясінь"  
5.45 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.10 Т/с "Шина"  
5.45, 6.35 Kids' Time
5.50 М/с "Майстер Менні"  
6.40, 7.05, 7.40, 8.40 Підйом!
6.45 М/с "Губка Боб Квадратні

Штани"  
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Шопо�коп"  
11.40 Т/с "Татусеві доньки" 
12.45 Т/с "Ластівчине

гніздо" 
13.50 М/с "Аладдін" 
14.25 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани" 
14.40, 15.45 Teen Time

14.45 Т/с "Полювання на
монстрів" 

15.50 Т/с "Нереальна
історія" 

16.50 Т/с "Татусеві доньки" 
17.55 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Піраньї
19.55 Т/с "Молодожони"  
20.40 Т/с "Вороніни" 
21.50 Аферисти
22.45 Т/с "Ластівчине

гніздо"  
23.50 Т/с "Купідон"  
0.50 Репортер
1.05 Спортрепортер
1.15 Служба розшуку дітей
1.25 Т/с "Пліткарка"  
2.05–5.05 Зона ночі

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок 
6.20 Ділові факти
6.30 Спорт
6.40 Стоп810
7.35 Ділові факти
7.40 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.35 Х/ф "В останню мить"
12.25 Анекдоти по8українськи
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Море по коліно
13.30 Анекдоти по8українськи
13.55 Т/с "Менти"
15.55 Х/ф "Шерлок Холмс"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Брат за брата"
22.10 Факти. Підсумок дня
22.40 Свобода слова
0.40 Спорт
0.50 Надзвичайні новини
1.45 Про цiкаве
2.05 Факти
2.40 Свобода слова
4.15 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.20 Ранкова зарядка
6.30 Ф8стиль
7.00 Країна порад

Профілактика на каналі до
15.00

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 "Баболюб�2"  
0.10 Соціальний пульс
0.40 Соціальний статус
1.25 Алло, лікарю!
2.10 Майстер подорожей
2.35 80 островів навколо світу
3.00 Х/ф "Тато у

відрядженні"  
5.10 36 паралель
5.40 Диваки

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 0.00
Київський час

6.45, 8.25, 18.50, 23.35,
0.30, 3.25, 4.25 Час
спорту

6.50, 8.40, 23.45, 0.40, 2.55,
3.35, 4.35 Огляд преси

7.00–21.00, 23.00, 3.00,
5.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 4.15
Бізнес8час

7.20 Автопілот8новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія8новини
9.10, 19.20 Інвест8час
9.20, 13.20, 14.20 58й

елемент
10.30, 11.10, 12.15

РесПубліка
15.15 Інтелект.ua
16.15 Мотор
17.25, 4.40 У кабінетах
18.15, 3.40 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.00,

5.15 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час8тайм
22.00, 2.30 Акцент
23.25, 0.25, 3.20, 4.20 Crime

news

ННТТНН

6.00 Легенди бандитської
Одеси

6.50 Друга смуга
6.55 Х/ф "Маестро злодій"  
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 "Товариш

генерал"  
14.20 Х/ф "Сталінград"  
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 "Грифон"  
1.50 Свiдок 
2.20 Речовий доказ
3.10 Агенти впливу
4.45 Свiдок 
5.15 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ

5.10 Неймовірна правда про
зірок

6.00 Танцюють всі! Повернення
героїв

8.55 Х/ф "Краще літо
нашого життя"  

13.40 Т/с "Черговий ангел"  
14.40 Нез'ясовно, але факт
15.40 Битва екстрасенсів. Війна

титанів
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда про

зірок
19.10 Т/с "Черговий ангел"  
20.10 Куб
21.15 Танцюють всі!84
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Танцюють всі!84
1.20 Т/с "Доктор Хаус"  
2.10 "Вiкна". Спорт
2.20 Х/ф "Ад'ютант його

превосходительства"
3.35 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

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

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Кримінальні хроніки
12.50 Право на захист
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Т/с "Особисті

обставини"

17.00 Т/с "Серце Марії"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Робінзон"
22.35 Т/с "Короткий курс

щасливого життя"
23.50 Познер
0.50 Нічні новини
1.10 Нехай говорять
2.05 Т/с "Серце Марії"
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!

10.20 Про найголовніше
11.25 Т/с "Кулагін і

партнери"
12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Т/с "Єфросинія�2"
13.45 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
14.45 Вісті. Чергова частина
15.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Шлюбне агентство 

М. Баскова
17.50 Прямий ефір
18.00 Вісті
18.50 Т/с "Класні мужики"
19.40 Т/с "Зроблено в СРСР"
21.30 Т/с "Бігти"
22.30 "Городок"
23.20 Вісті +
23.40 Т/с "Строгови"
0.55 Вісті.ru
1.10 Профілактика
2.05 Т/с "Кулагін і

партнери"
2.30 Вісті. Спорт
3.05 Т/с "Єфросинія�2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

3.55 НТВ вранці
6.40 Д/с "Справжній італієць"
7.35 Надзвичайна подія
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
9.05 Програма8максимум

10.05 Російські сенсації
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 "Помста"
23.30 Своя гра
0.15 Чесний  понеділок
1.05 Т/с "Слід саламандри"
2.05 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 "Всі жінки –

відьми"  
10.45 Comedy Woman
11.40 Інтуїція
12.35 Одна за всіх
13.05 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.10 Будинок82
15.10 Т/с "Ранетки"  
16.05 "У ТЕТа тато!"
16.35 Т/с "Універ"  
18.30 БарДак
19.00 Одна за всіх
19.30 Т/с "Дитинка"  
20.30 Т/с "Універ"  
22.30 Т/с "Щоденники

Темного�2"
23.10 Т/с "Притулок"  
0.10 Дурнєв + 1
0.40 Т/с "Надприродне"  
1.40 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.20 Жіноча ліга
7.50 Х/ф "Супертеща для

невдахи"
9.50 Х/ф "Хінокіо"
12.10 Х/ф "Перехрестя"
14.05 Х/ф "Суперкрос"
15.50 Х/ф "Зоряний шлях"
18.10 М/ф "Шрек82"
20.00 Шикарне життя
21.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Я лікую"
23.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

0.00 Т/с "Надприродне"
0.50 Т/с "Медіум"
1.30 Х/ф "Перехрестя"
3.00 Т/с "Надприродне"
3.40 15 хвилин до завтра
4.10 Мобільні розваги
4.25 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний футбол"  
6.30 М/ф
7.00 Смішне домашнє відео
8.00 Таємниці століття
9.00 Новини 2+2
9.15 ДАІ. Дорожні війни
9.55 Зброя

10.35 Таємниці світу з А.
Чапман

11.35 Х/ф "Конан�варвар"  
13.50 Х/ф "Особливості

національної
риболовлі"  

15.50 Х/ф "Особливості
національного
полювання"  

17.50 Ударна сила
18.25 Зброя
18.50 Футбол. Чемпіонат

України. "Металіст" –
"Карпати"

21.00 Новини 2+2
21.15 Проспорт
21.20 Х/ф "Особина�3"  
23.15 Проспорт
23.20 Х/ф "Пригадати все"  
1.45 Круті поліцейські
2.30 Критична точка
3.10 Збирачі боргів

ССІІТТІІ

7.00, 12.00, 13.50,
19.00–19.40 М/ф

8.00, 21.00 Маски8шоу
9.00, 15.40 Екстремальний

ремонт
9.55 СІТІ8терапія

10.20 Р. Рамзі. Жахи на кухні
11.10 Звана вечеря
13.15 Велика ферма
13.35 Неймовірні істоти
14.05 Найкумедніші моменти

життя
14.55, 18.10 Хіт8парад дикої

природи
16.25, 22.50 Т/с "Загадки

Мердока"
17.20, 21.50 Особиста справа
23.45 Ніч СІТІ

4

TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 15 березня 2012 року

ПОНЕДІЛОК БЕРЕЗЕНЬ19

15 – 21 березня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН

ТОЙ ЩЕ КАРЛОСОН МАМИ

АРТИСТ ТойХтоПройшовКрізьВогонь

ВІСІМ ПЕРШИХ ПОБАЧЕНЬ

АНШЛАГ, КЛАСІК

ЗАЛІЗНА ЛЕДІ

Фестиваль короткометражних фільмів «SHORTS ATTACK!»

НІЖНІСТЬ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

Фестиваль "GO WEST! LOVE SHORTS"

17 ДІВЧАТ

15 – 21 березня

8 ПЕРШИХ ПОБАЧЕНЬ........................10.00, 15.40, 19.00

БІЛОСНІЖКА: ПОМСТА ГНОМІВ......11.40, 13.40, 21.00

ТОЙ ЩЕ КАРЛОСОН! ....................................................17.20

Кожної середи — ДЕНЬ ГЛЯДАЧА.

Школярам, студентам та пенсіонерам з понеділка по п’ятницю 

до 17.00 — знижки (крім прем’єрних днів)

сайт кінотеатру: www.kinokiev.com 
Адреса: просп. Гагаріна, 7 (Ленінградська пл.) 

телефони: 292�01�91; 230�14�20 (автовідповідач)

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26

м. «Контрактова площа»

205�59�51 (автовідповідач),

417�27�02 (бронь),

417�30�04 (адмін.)

www.zhovten�kino.kiev.ua

15 – 21 березня

ВІСІМ ПЕРШИХ ПОБАЧЕНЬ ..10.00, 13.30, 15.20, 19.00,
20.50, 22.40

БІЛОСНІЖКА: ПОМСТА ГНОМІВ ......11.50, 17.05, 18.50,
20.40, 22.30

ДЖОН КАРТЕР ..........................................12.10, 19.10, 21.50

ЗАЛІЗНА ЛЕДІ ..................................................................17.10

ЛОРАКС ........................................................10.00, 14.50, 17.00

МАМИ ....................................................................................11.40

МОНСТР У ПАРИЖІ ............................................10.00, 15.30

ЧОЛОВІКИ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ ....................11.40, 21.00

НІЖНІСТЬ................................................................13.40, 19.00

ТОЙ ЩЕ КАРЛОСОН! ..................10.00, 13.40, 15.20, 17.10

Кінокомплекс “Флоренція”
Пр. Маяковського, 31 (Троєщина) 

www.kinokiev.com
Автоінформатор: 230�14�10 

Бронювання квитків: 515�87�81

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

Завітайте до
оновленого
кінотеатру!

У кінотеатрі
сучасний звук 

Dolby Digital!!!

“Кличко”
Біо рафічна до ментальна стріч а ні-

мець о о режисераСебастьянаДенхардта
присвячена особистом та професійном
становленню, а та ож життю відомих бра-
тів-бо серів, матеріали для я ої збиралися
протя ом двох ро ів. За словами самих
спортсменів, це “сюжети з різних точ ів
планети, тих місць, я і д же важливі для
нас”. Гео рафія зйомо , я і почалися ще в
2008 році, вели а— від У раїни і Казахста-
н до США. До фільм війшли інтерв’ю з

братами, їх рідними, др зями, оле ами,
ні альні адри з домашньо о архів

“Білосніжка: Помста 
гномів”
Незвичн версію любленої аз и про Бі-

лосніж пропон є омедійне фентезі Тар-
сена Син ха. Зла Королева (Дж лія Ро-
бертс), я а мріє вийти заміж за расиво о і
ба ато о Принца (Ермі Хаммер), хитрістю
видворяє з палац Білосніж (Лілі Коллінз)

і бере влад свої р и. Але мила дівчина
не за ин ла в дрім чом лісі, а зв’язалася з
бандою номів-розбійни ів. Разом вони по-
мстяться злочинниці, я а не лише ривдить
невинних, а й витрачає бюджет держави на
роз іш і е зотичні молодильні засоби

“Той ще Карлсон”
Режисер Сарі Андреасян, відомий за

стріч ою “Сл жбовий роман. Наш час”,
зняв артин про персонажа, д же схожо-

о на ероя аз и Астрід Лінд рен. І хоча
новий Карлсон ви онанні Михайла Га-
л стяна не має пропелера, він та ож
меш ає на дах , обожнює солодощі і ве-
селі витів и. Карлсон живе чарівном
світі Метри ів — п х их літаючих чоловіч-
ів метрово о зрост з вели ими в хами,
місія я их — допома ати хлоп’ятам, але
при цьом ховатися від н дних дорослих.
І з появою малень о о др а 7-річно о
хлопчи а, я ий бавиться еле тронними і -
раш ами, життя стає значно ці авішим

Кінопрем’єри тижня

Ухвалою О р жно о

адміністративно о с -

д міста Києва від

20.02.2012 р. від рито

провадження в адмініс-

тративній справі № 2а-

1971/12/2670 за позо-

вом Товариства з обме-

женою відповідальністю

"Б давтосервіс" до ви о-

навчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адмі-

ністрації) про визнання

нечинними Правил прий-

мання стічних вод або-

нентів систем аналі-

зації міста Києва о ре-

мих частинах.

Позовні вимо и:

1. Визнати нечинними

п н ти 2.2., 3.3.1.,

3.3.2., 3.3.3., 3.3.4.,

8.1. Правил приймання

стічних вод абонентів

систем аналізації

міста Києва, затвер-

джених розпоряджен-

ням ви онавчо о ор а-

н Київсь ої місь ої ра-

ди (Київсь ої місь ої

державної адміністра-

ції) від 12.10.2011

№ 1879, зареєстрова-

но о Головним прав-

лінням юстиції міста

Києва 17.10.2011 за

№ 44/903.

2. Відш од вати за рах -

но бюджет міста

Києва с довий збір.

С довий роз ляд справи

призначено на 26.03.2012

о 10.40 в приміщенні О -

р жно о адміністративно-

о с д міста Києва за ад-

ресою: м. Київ, в л. Ко-

мандарма Каменєва, 8,

орп с 1, зал с дово о

засідання № 3.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..............................................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ........................................19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ......................................39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ....................................78 рн. 00 оп.

на місяць ............................................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ........................................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ....................................129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..................................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ............................................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ........................................32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ......................................65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..................................130 рн. 80 оп.

на місяць ............................................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ......................................122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ....................................245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..................................490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Спортивні новини

Фехтування. Ольга Харлан здобула золото 
на етапі Кубка світу
З етап К б а світ (шабля) раїн а Оль а Харлан поверн лась із

золотою на ородою. Я повідомляє НФФУ, півфіналі Оль а з рах н-
ом 15:6 б вально роз ромила дворазов олімпійсь чемпіон Ма-
ріель За ніс (США), а фіналі без проблем здоб ла перемо над о-
реян ою Жи Еон Кім. В омандном двобої шабліст и с ладі Оль и
Харлан, Олени Хомрової, Галини П нди і Оль и Жовнір завоювали
бронз , пост пившись півфіналі збірній США (44:45), а в поєдин за
третє місце ви рали в азербайджано (45:28). За альна іль ість час-
ни ів, я і взяли часть зма аннях, с лала 128 спортсменів, я і пред-
ставляли 35 раїн світ

Теніс. Олександр Долгополов вийшов 
в 1/8 фіналу на турнірі в Індіан�Уеллсі
Вчора в Індіан-Уеллсі (США) на т рнірі АТР BNP Paribas Open з при-

зовим фондом $ 4.694.969 проходили матчі третьо о ола. 21-а ра ет-
а світ 23-річний раїнець Оле сандр Дол ополов вийшов 1/8 фі-
нал , здоб вши трьох сетах перемо над іпріотом Мар осом Ба -
датісом, я ий займає в рейтин АТР 47-е місце — 6:4, 5:7, 6: 4. По-
єдино тривав 2 одини 19 хвилин і проходив за перева и раїнсь о-
о спортсмена. Наст пним с перни ом Оле сандра Дол ополова ста-
не др а ра ет а світ іспанець Рафаель Надаль

Біатлон. Визначено склад збірної України 
на заключний етап Кубка світу з біатлону
16 березня в Ханти-Мансійсь (Росія) розпочнеться за лючний етап

К б а світ з біатлон . Спортсмени б д ть зма атись спринті, онці-
переслід ванні та мас-стартах. К бо світ триватиме до 18 березня
цьо о ро . Отже, чоловіч оманд представлятим ть: Андрій Дери-
земля, Сер ій Седнєв, Сер ій Семенов, Артем Прима. До с лад жіно-
чої збірної потрапили: Ві торія Семерен о, Валентина Семерен о, На-
талія Б рди а, Юлія Джима

Шахи. Мартин Кравців став призером 
на турнірі у Франції
Львів'янин Мартин Кравців став одним із п'яти призерів міжнародно-
о т рнір містеч Каппель-ля-Гран (Франція). У раїнсь ий росмей-
стер набрав сім очо із дев’яти можливих. Ще один раїнсь ий шахіст
Ілля Нижни з Вінниці набрав на 0,5 оч а менше, аніж переможці т р-
нір . Участь зма аннях взяли 494 часни и. Тим часом т рець ом
Газіантепі завершився жіночий чемпіонат Європи з шахів. У раїн а Ка-
терина Ла но посіла сьоме місце, маючи в а тиві 7,5 оч а. На перше
місце претенд вало одраз три шахіст и, я і підс м набрали по 8,5
оч а. За додат овими по азни ами чемпіон ою стала росіян а Вален-
тина Г ніна. Срібн медаль завоювала ще одна росіян а Надія Косин-
цева. Третє місце посіла е с- раїн а Анна М зич , я а нині вист пає
за Словенію

Київ прийме ХХІ "Кубок Дерюгіної —
Нафтогаз�2012"
В Україні пройдуть престижні змагання з художньої гімнастики

Вже понад 20 років київський тур�

нір збирає найвідоміших представ�

ниць художньої гімнастики. Не див�

но, що ці змагання давно стали од�

ними з найважливіших в календарі

Міжнародної федерації гімнастики

(FIG). До того ж, Кубок Дерюгіної

користується великою популярніс�

тю серед вболівальників усього світу.

Проте цього року важливість цих

змагань неможливо переоцінити.

"До організації цьогорічного тур�

ніру ми підійшли дуже відповідаль�

но, адже в олімпійський рік усі

спортивні старти сприймаються

набагато серйозніше,— зауважила

Ірина Дерюгіна.— Приємно визна�

вати, що на олімпіаду у Лондоні

наша збірна здобула повний пакет

ліцензій, тому "Кубок Дерюгіної"

стане основним етапом у підготов�

ці національної команди до літніх

Олімпійських ігор". Ще однією

особливістю турніру стане те, що

він присвячений 80�річчю з дня на�

родження легенди світової худож�

ньої гімнастики, головного тренера

Національної збірної команди

України Альбіни Дерюгіної.

"Цього року "Кубок Дерюгіної"

пройде за виняткових умов, адже

ми відзначаємо 80�річний ювілей

нашого уславленого тренера,— за�

значив перший заступник голови

Держслужби молоді та спорту Сер�

гій Глущенко.— Наша служба, ра�

зом із спортивною громадськістю,

готує подарунок для Альбіни Ми�

колаївни, але це буде сюрпризом,

який ми вручимо їй згодом. Разом з

тим, хочу підкреслити важливість

цього турніру в плані підготовки

нашої країни до чемпіонату світу з

художньої гімнастики, який відбу�

деться в Києві вже наступного ро�

ку. Я впевнений, що ця подія стане

новою віхою у розвитку такого пре�

красного виду спорту, як художня

гімнастика".

Збірна України виступить на

цьому турнірі найсильнішим скла�

дом. До неї увійшли призери світо�

вої першості і чемпіонату Європи

2011 року: Аліна Максименко і

Ганна Різатдінова будуть виступати

в конкурсній програмі, а дві Вікто�

рії, Мазур та Шинкаренко, в ре�

зервній групі (поза конкурсом). За�

галом на турнірі виступлять грації

з�понад 40 країн світу, зокрема,

окрім представниць збірної Китаю,

на "Кубку Дерюгіної" змагатимуть�

ся спортсмени країн, які отримали

путівки на Олімпійські ігри у Лон�

дон — Україна, Росія, Білорусія,

Азербайджан, Болгарія, Польща,

Узбекистан, Ізраїль, Корея, Фран�

ція, Італія та Австрія

Температура —1°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +3°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 9 м/с

Вологість повітря 52 %

Температура —3°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 78 %

Прогноз погоди на 15 березня 2012 року
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ОВНИ, ваше життєве с дно р хається армічним рсом, де до-
водиться переживати різноманітні сит ації з мин ло о (робота,
здоров’я, любовна сфера, подр жні взаємини), виправляючи до-
п щені раніше помил и: де схибили, що робите неправильно? Від-
повідь на ці хвилюючі запитання слід неодмінно знайти, аби не
втратити правильний орієнтир майб тнє, реаліз вати пра матич-
ні зад ми.
ТЕЛЬЦІ, ви імпозантні, чарівні, медова приман а для протилеж-

ної статі, сміливо р хайтеся вперед й не бійтеся р тих поворотів,
несподіван и та сенсації — то на бла о. Ділові спіл вання б д ть
прод тивними я в роботі, та і сприятим ть розвит яс равих
романтичних стос н ів.
БЛИЗНЯТА, при от йтеся до несподівано , я і вима атим ть

додат ових з силь. С оріш за все, вам доведеться трансформ ва-
ти своє мислення на новий лад, відновити оло знайомств, зміни-
ти по ляди на др жб , матеріальні бла а та зробити переоцін та-
о о поняття, я шлюбне щастя, де інтимна ідилія є міражем.
РАКИ, в зв’яз з непро нозованим поворотом подій (можливо,

шеф щось тне через фінансові проблеми) вам доведеться арди-
нально змінити давнє рішення, за що поплатитеся нервовим стре-
сом. Одна нічо о не вдієш, та ди т ють Небеса, хоча для ар’є-
ри це мін с.
ЛЕВИ, на сл жбі сейсмічна обстанов а, ділових омпаньйонів,

я ґедзь жалив, проте це не привід відповідати анало ічними на-
віженими фо сами. Поводьтеся пристойно, вам слід ріплювати
завойовані ар’єрні позиції, дос оналювати фахов майстерність
і заробляти роші.
ДІВИ, вас пест є форт на (до червня), тож для реалізації твор-

чих зад мів, роз віт романтичних взаємин ліпшо о час оді й че-
ати. Проблеми розв’яз ватим ться ле о, а оловне, що ваші та-
ланти знайд ть визнання та застос вання дале о за межами звич-
но о оточення.
ТЕРЕЗИ, спіх майб тньо о ється на сл жбі. Зосередьтеся на

онстр тивном вирішенні ор анізаційних питань в бізнесі, а ось
шлюбних взаєминах в л анічна атмосфера, ваш союз асоціюється
з розб рханим Вез вієм, том дося ти пороз міння в болючих пи-
таннях і не мрійте — с цільні свар и.
СКОРПІОНИ, на сл жбі ретро радна см а, одна пам’ятайте,

що шеф для вас є не лише впливовою персоною, але й д ховним
наставни ом та ч йним порадни ом, апелюйте до йо о сердечних
стр н, оли треба розр бати в зли с ладних протиріч. З діловою
омандою ріплюйте мости взаємних пра тичних інтересів. Це
стос ється і шлюбних обранців, з я ими слід ро вати в одній
пряжці, бо вони для вас — талісман дачі до червня.
СТРІЛЬЦЯМ імпон ватиме пра тичність, холодно ровність,

раціоналізм. Ні опій и на вітер! С різь чіт ий ре ламент і фінан-
сова дисципліна. І ніхто вас, я осподаря, не ос дить за с на-
рість, навпа и, то дбайливість вищо о ат н , отро о, я мо-
виться, й півень несеться. Тим паче, що заради сімейно о бла о-
пол ччя ви здатні навіть собі відмовити в задоволеннях. Аби рід-
ні раювали!
КОЗОРОГИ, беріть ініціатив в р и і а тивно дійте, стати еро-

єм дня шанси запаморочливі! Ви — пле анець Всевишньо о (з
червня 2011 р. до червня 2012 р.), я ий на ородж є подар н ами
навіть більшими, ніж засл жили. Кайф йте, втілюйте власні зад -
ми, ощасливлюйте інших, але пам’ятайте, що невбла анний час
стрім о плине... Пробайди єте або е оїстично за рібатимете тіль-
и до себе — тим ірше, потім назад змарновані сили та блис чі
шанси не вернеш.
ВОДОЛІЇ, події дня мотивовані армічно, не наламайте дров, са-

ме сл жбова сфера стане ареною, де роз ортатим ться сюжети
подій із мин ло о, де ви раніш доп стили промахи і тепер станете
цапом відб вайлом. Пам’ятайте: ділова співдр жність — це святе,
тіль и армонійна співпраця з партнерами стане запор ою мате-
ріально о роз віт , про я е ви та мрієте і спрямов єте т ди твор-
чі з силля. Об’єдн йтеся в союзи тіль и з тими, хто здатний реалі-
з вати ваші зад ми та інтереси.
РИБИ, дов ола все непро нозовано, пра матична оре ція май-

б тньо о проблематична, я що ви хочете змінити щось на власний
сма — не вийде. Ті е сперименти приречені на провал. Поче ай-
те, завтра вплин ти на хід подій б де ле ше і вам поталанить доби-
тися то о, про що мріяли. Особливо в ролі творчо о працелюба

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Грецький горішок" 
для харківського "Металіста"
Український клуб проведе матч�відповідь проти "Олімпіакоса"

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Сьо одні в рам ах 1/8 фінал Лі и
Європи відб д ться повторні матчі.
Єдиний представни У раїни євро-
б ах хар івсь ий "Металіст" спро-

б є реабіліт ватися за мінімальн по-
раз попередній з стрічі проти
рець о о "Олімпіа оса". На адаємо,
що тоді ра проходила за ціл овитої
перева и ф тболістів вітчизняно о
л б , проте ості спромо лися збе-
ре ти свої ворота "с хими", а в одній
з нечисленних ата забити. Том для
продовження боротьби Лізі Європи
підопічним Мирона Мар евича по-
трібно забити щонайменше два оли.

Гру на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" (домашня

арена "Олімпіакоса") обидві команди розцінюють

як найважливішу для себе у цьогорічному розігра�

ші Ліги Європи. Адже будь�яка помилка чи не�

значна слабинка може поставити крапку у продов�

женні боротьби за визначний трофей. Саме у цьо�

му матчі зійдуться два колективи, які сповідують

дві протилежні тактики гри. З одного боку прагма�

тичні греки, які дуже щільно грають у захисті, роб�

лячи ставку на разючі контратаки. З іншого — хар�

ківський "Металіст", у складі якого переважають

латиноамериканські гравці, а вони, як відомо,

грають виключно у відкритий, атакуючий футбол.

В останніх 10 зустрічах у різних турнірах "Олім�

піакос" не пропустив жодного голу і лише одного

разу зіграв унічию. Разом з тим, це аж ніяк не ля�

кає гравців "Металіста", зокрема Марко Девич за�

значив, що особисто він навіть не чув про таке,

але після цього йому кортить припинити "суху"

серію еллінів. В свою чергу, харківський клуб у

кожному з чотирьох попередніх матчів забивав

своїм суперникам по чотири голи, загалом за весь

турнір підопічні Мирона Маркевича відзначили�

ся 23 рази у воротах суперника, і лише греки зали�

шили свої ворота недоторканими.

Незважаючи на поразку, усі футболісти харків�

ського клубу разом зі своїм тренером сповнені на�

дії на позитивний для себе результат. "На жаль, у

Харкові ми не змогли забити і пропустили дуже

прикрий гол,— сказав на прес�конференції на�

ставник "Металіста" Мирон Маркевич.— Нам по�

трібно більш агресивніше діяти в атаці. Тим біль�

ше, я думаю, поле нам дозволить це зробити. Про�

те ми повинні грамотно зіграти в захисті. Адже ко�

ли м’ячі залітають у сітку воріт з нічого — це дуже і

дуже сумно. Ми намагатимемося грати у свій фут�

бол, і я сподіваюсь — він принесе нам перемогу".

Окрім негативного рахунку, проблем україн�

ській команді можуть додати два фактори. По�

перше, це відсутність півзахисників Едмара,

Крістальдо та Фініньо, проте зі слів пана Марке�

вича, в нього є ким замінити цих футболістів. А

по�друге, це місцеві фани, адже "Олімпіакос" од�

на з найпопулярніших команд в Греції, і перепов�

нений вболівальниками стадіон завжди створює

неймовірний психологічний тиск на суперників.

Проте і з цим харків’яни обіцяють впоратися:

"Ми знаємо, що місцеві вболівальники підтриму�

ють свою команду дуже інтенсивно. Проте у нас є

вдалий досвід ігор з турецькими "Бешикташем" та

"Галатасараєм", фанати яких нічим не поступа�

ються грецьким, тому я не хвилююсь з цього при�

воду",— підсумував Мирон Маркевич.

До речі, цей матч обслуговуватиме бригада ар�

бітрів з Румунії на чолі з Овідіу Алін Хатега. Цей

рефері відомий своєю, як�то кажуть, "жорсткіс�

тю" — в середньому за матч він карав гравців

трьома жовтими картками

С К А Н В О Р Д Цей день в історії 15 березня

Сьо одні відзначають Всесвіт-
ній день захист прав споживачів
1884 — У Києві роз ромили

підпільн др арню народоволь-
ців
1892 — У США запатентова-

ний перший ес алатор
1906 — Зареєстрована авто-

мобільна омпанія "Роллс-Ройс"
1907 — У фінсь ий Сейм ви-

брані перші світі жін и-парла-
ментарі
1917 — У Росії сформований

Тимчасовий ряд, Ми ола II від-
рі ся від престол
1927 — В У раїні розпочалося
рандіозне б дівництво Дніпро-
ес
1938— У Са дівсь ій Аравії на-
овці розпочали пош и нафти.
1939 — Карпатсь а У раїна

про олосила свою незалежність.
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(почато 15 ст.)
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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16—18 березня в столичном Палаці спорт пройде
ХХІ міжнародний т рнір з х дожньої імнасти и "К бо
Дерю іної — Нафто аз-2012", за частю імнасто із 40
раїн світ . Про подробиці престижно о спортивно о
заход розповіли віце-президент Федерації імнасти и
У раїни Ірина Дерю іна та перший заст пни олови
Держсл жби молоді та спорт Сер ій Гл щен о.

Хар івсь ий "Металіст" спроб є відновити свою рез льтативн серію


