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Адміністративна реформа
набирає обертів
Голова КМДА Олександр Попов зазначає, що вона має бути проведена 
динамічно та у стислі терміни

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора відб лося засідання Ко-
мітет е ономічних реформ
під ерівництвом олови КМДА
Оле сандра Попова, на я ом
об оворили процес впрова-
дження адміністративної ре-
форми столиці.

Кадри вирішують все

Тиждень тому депутати Київради прий�

няли рішення щодо реорганізації структу�

ри КМДА, відповідно до нього структур�

ний склад адміністрації зменшиться на

10%, а кількість структурних підрозділів з

39 до 20. Як відзначив у своєму виступі за�

ступник голови КМДА Олександр Пуза�

нов, столиця на сьогодні потребує сучас�

ної структури управління, яка має бути

ефективною і дружньою до киян, адже

структура адміністрації майже не зміни�

лася з 90�х років минулого сторіччя.

Нагадаємо, що сьогодні кількість пра�

цівників апарату КМДА складає 2200

осіб, після скорочення їх має залишити�

ся 1818. Насамперед такі зміни стосува�

тимуться працівників, які займають ке�

рівні посади. “На сьогодні кількість ке�

рівників структурних підрозділів КМДА

складає 35% від загальної кількості пра�

цівників, що на третину більше, ніж по�

трібно. При цьому формалізація окремих

рішень потребує до 30 підписів, а реаль�

но один і той самий документ проходить

крізь руки до 60 осіб, що займає в окре�

мих випадках декілька місяців”,— наго�

лосив Олександр Пузанов.

Після проведення реструктуризації

апарату КМДА зменшиться і кількість

рівнів ієрархії з восьми до п’яти, що

сприятиме підвищенню швидкості взає�

модії підрозділів КМДА у три рази. Це

прискорить процеси надання адміністра�

тивних послуг та дозвільної документації

підприємцям.

Голова КМДА Олександр Попов наго�

лосив, що після впровадження таких

змін система міської влади має стати

прозорою та зрозумілою для мешканців

міста. “Кадри вирішують все, тому нам

потрібно дуже відповідально підходити

до відбору персоналу. Кожен має мати

чітко окреслену зону відповідальності. А

сама реструктуризація має бути проведе�

на динамічно та у стислі терміни”,— за�

значив Олександр Попов.

Дозвільні центри запрацюють 
у п’яти районах

Ще одним важливим аспектом прове�

дення адміністративної реформи є спро�

щення надання дозвільних документів. У

минулому році був відкритий Міський до�

звільний центр, а за словами Миколи Па�

ворозника, начальника ГУ з питань регу�

ляторної політики та підприємництва, до

кінця березня відкриється 5 таких до�

звільних центрів у Святошинському,

Шевченківському, Голосіївському, Дес�

нянському та Дніпровському районах.

“Уже сьогодні (22 березня) ми відкриємо

центр надання адміністративних послуг у

Святошинському та Шевченківському ра�

йонах. З різних об’єктивних причин від�

терміновується відкриття подібних закла�

дів у Дарницькому, Подільському, Оболон�

ському та Печерському районах”,— зазна�

чив Микола Паворозник.

Голова КМДА такою затримкою зали�

шився незадоволений, однак після пере�

мовин з головами зазначених районів

повідомив журналістам, що до кінця

квітня у всіх районах столиці центри за�

працюють. “Потрібно розуміти, що від�

криття центрів вимагає не лише надання

приміщення, а й запровадження відпо�

відних технологій та кадрової підготов�

ки. Керівники районів запевняють, що у

квітні такі заклади запрацюють у всіх ра�

йонах. Мене такі терміни задовольня�

ють”,— зауважив Олександр Попов.

Оновиться портал КМДА

Запрацює у квітні і оновлений портал

КМДА. За словами Олександра Кубрако�

ва, радника голови КМДА з питань реалі�

зації Стратегії розвитку Києва до 2025 року,

на сайті буде розміщена інтерактивна мапа

міста, яка дозволить мешканцям оцінюва�

ти роботу міських служб по окремих райо�

нах, вулицях, будинках. Вдосконалять і

систему зворотного зв’язку для громадян.

Окрім того, в рамках адміністративної

реформи реалізовують і проект “Елек�

тронний уряд”. Так, вже в цьому році

планується впровадження єдиної систе�

ми документообігу в міськадміністрації

та столичних РДА. Це дасть можливість

керівникам погоджувати 90% документів

в електронному вигляді

До Великодня майже 370 тисяч 
киян отримають матеріальну 
допомогу 
17 ате орій соціально незахищених иян отрима-
ють разов матеріальн допомо розмірі від 100
до 500 ривень
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З 26 березня для київських 
школярів розпочнуться канікули 

Всі бажаючі змож ть відвід вати рт и, спортивні
се ції, л би за інтересами та інші творчі об’єднан-
ня навчальних за ладах міста
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Фальсифікованого алкоголю 
вилучено на 36 мільйонів 

Подат ова міліція У раїни з почат ро вил чила
понад 80 тис. літрів фальсифі овано о ал о олю
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У номері

Новини

Проект “Індустріальні парки 
України” дозволить залучити 
додаткові інвестиції
Президент Ві тор Ян ович визначив новий на-

ціональний прое т “Інд стріальні пар и У раїни”.
Про це заявив олова Державно о а ентства з ін-
вестицій та правління національними прое тами
Владислав Кась ів. За йо о словами, національ-
ний прое т “Інд стріальні пар и” внесений до пе-
релі національних прое тів азом Президента
про Національний план дій на 2012 рі . “Очі єть-
ся, що Верховна рада найближчим часом хва-
лить за онопрое т “Про інд стріальні пар и”. За
мов створення зони вільної тор івлі та підписан-
ня оди про асоціацію з ЄС, хвалення та імпле-
ментація за он є вирішальним чинни ом для
приход в У раїн страте ічних інвесторів. Йо о
реалізація сприятиме а тивізації інвестиційної ді-
яльності та створить десят и тисяч нових робо-
чих місць, насамперед в ре іонах”,— на олосив
Кась ів

До початку Євро)2012 
Україна отримає 
8 нових електропоїздів
Про це заявив перший заст пни ендире тора

“У рзалізниці” Ми ола Сер ієн о. “По и мова йде
про те, що до Євро-2012 нас б д ть два потя и
мар и Skoda і ще шість — від Hyundai”,— заявив
пан Сер ієн о. Та ож, за йо о словами, до інця
цьо о ро У раїна отримає “ще плюс 10” еле тро-
поїздів. “Крім то о, в перспе тиві роз лядається
можливість придбання ще п’яти потя ів”,— додав
заст пни ендире тора “У рзалізниці”. Та ож Сер-
ієн о висловив свою точ зор про те, що всьо о
У раїні потрібно близь о 90 еле тропоїздів

Митниця працює 
без затримок
У раїнсь а митниця працює в нормальном ре-

жимі, без затримо митном оформленні. Про
це повідомили в прес-сл жбі Державної митної
сл жби У раїни. Інформація, поширювана ЗМІ,
щодо начебто простоїв з четвер а мин ло о тиж-
ня, зо рема на Південній та Чопсь ій митницях, не
відповідає дійсності, додали в прес-сл жбі. “Кож-
но о дня Держмитсл жба перерахов є до держав-
но о бюджет близь о 500 млн рн. Та і надхо-
дження б ли б неможливі при б дь-я их масштаб-
них затрим ах”,— йдеться в повідомленні прес-
сл жби

У столичних будинках 
встановлять енергозберігаючі 
лампи
Голова КМДА Оле сандр Попов підписав розпо-

рядження про встановлення столичних б дин ах
3 тис. 900 с часних освітлювальних приладів в рам-
ах е спл атаційних випроб вань. Розпорядженням
та ож затверджено перелі б дин ів, я их вста-
новлять енер озбері аюче освітлення — всьо о
часть випроб ваннях візьм ть 36 б дин ів. На а-
даємо, раніше столична влада розпочала встанов-
лювати енер озбері аючі ліхтарі на в лицях міста.
Основною перева ою та о о світлодіодно о облад-
нання є е ономічне споживання енер ії та дов отри-
вала е спл атація. За важимо, що в рам ах страте-
ічної про рами “Ощадлива енер ети а” столична
влада план є повністю модерніз вати мереж ос-
вітлення Києва — замінити освітлювальні прилади
на енер озбері аючі я житловом фонді, та і на
в лицях міста
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Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Перший Київсь ий он рс молодих до-
слідни ів “Страте іЯ”, ор анізований
КМДА спільно з Фондом “Освітні ініціати-
ви” Оле сандра Карда ова, підбиває по-
передні підс м и. 16 січня б ло розпоча-
то прийом он рсних робіт. Станом на
17 березня он рсі зареєстровано 88
прое тів різних номінаціях. За алом
он рсі бер ть часть 220 молодих и-
ян — старшо ласни ів і ст дентів.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крама�

ренка, залучення молоді до розбудови столиці є страте�

гічною метою керівництва міста. Олександр Попов не�

одноразово наголошував, що, відчуваючи підтримку та

допомогу громади, місто більш ефективно працювати�

ме над реалізацією амбітних планів, покладених в осно�

ву розробленої разом з киянами Стратегії розвитку Ки�

єва до 2025 року.

“Ми бачимо високий рівень наданих проектів, деякі

потребують детального доопрацювання та аналізу, але всі

вони сильні. Серед проектів фіналістів ми обрали лише ті,

які реально реалізувати в Києві. Враховуючи активність

молоді та якість проектів, прийнято рішення зробити цей

конкурс щорічним”,— зазначив Руслан Крамаренко.

Головною метою конкурсу “СтратегіЯ” є розвиток

науково�технічного потенціалу обдарованої молоді та

впровадження їх творчих ідей та ініціатив у практику

місцевого самоврядування. “Місто повинно шукати та

підтримувати обдаровану молодь, яка завтра розбудову�

ватиме та керуватиме столицею. Підтримати кращих з

них вже сьогодні — означає забезпечити гарне майбут�

нє Києву”,— підкреслив Руслан Крамаренко.

Днями стартувала навчальна програма для фіналіс�

тів конкурсу. У кожній номінації з учасниками пра�

цюють наставники півфіналістів — це відомі бізнес�

тренери, визнані фахівці в галузі маркетингу, менед�

жменту, бізнес�коучингу Марина Таран та Олексій

Виноградов. Півфінали конкурсу “СтратегіЯ” відбу�

дуться у квітні в студії Савіка Шустера та транслюва�

тимуться в ефірі одного з національних телеканалів.

25 квітня в Колонній залі КМДА відбудеться церемо�

нія нагородження переможців конкурсу “Страте�

гіЯ”

Вже подано 88 проектів, які з часом можна реалізувати у столиці

Голова КМДА Оле сандр Попов на олосив, що після впровадження адміністративних змін система місь ої влади має стати прозорою та зроз мілою для иян
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Новини

Шановні співробітники та ветерани Управління
Служби безпеки України у м. Києві!

Сердечно вітаю Вас, ерівний та
особовий с лад Управління, з 20-ю
річницею створення Сл жби безпе и
У раїни. Своєю ба ато ранною діяль-
ністю, я а за ро и незалежності наб -
ла ново о зміст , Ви а тивно спри-
яєте р х У раїни на шлях поб дови
демо ратичної держави європейсь о-
о тип , найбільшою цінністю я ої є
верховенство права, твердження і
забезпечення прав та свобод людини
і ромадянина.
Збері аючи і примнож ючи традиції

спецсл жби, досвідчені професіонали
Управління є надійним арантом за-
хист державних інтересів нашої
раїни.

Висловлюю подя всім, хто своєю самовідданою працею забезпе-
ч є ви онання по ладених на Сл жб безпе и У раїни завдань. Про-
фесійність і омпетентність, творчий підхід і оперативна майстерність,
справжня любов до Вітчизни — ці риси завжди б ли притаманні спів-
робітни ам раїнсь ої спецсл жби.
У цей свят овий день щиро бажаю Вам міцно о здоров’я, бла опо-

л ччя та подальших спіхів справі сл жіння в ім’я народ У раїни.
З повагою

начальник Управління СБУ у м. Києві
контр$адмірал Юрій ПАРАМОНОВ

До Великодня майже 370 тисяч киян отримають
матеріальну допомогу
До свята Вели одня 17 ате орій соціально незахищених иян отри-

мають разов матеріальн допомо розмірі від 100 до 500 ривень.
Про це заявила заст пни начальни а ГУ праці та соціально о захист
населення Ірина Стар прямом ефірі теле анал “Київ”. “Допомо-

отримають 17 ате орій ромадян і значно б де збільшено іль ість
отрим вачів за рах но то о, що розмір пенсійної виплати б де збіль-
шений до 1200 ривень. Та ож сюди ввійшла та а ате орія ромадян,
я працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати я их не перевищ є
900 ривень. План ється, що до свята Вели одня одноразов матері-
альн допомо отримають майже 370 тисяч иян”,— зазначила пані
Стар . Найбільші виплати передбачені для сімей ромадян, за иблих
при ви онанні інтернаціонально о обов’яз в Аф аністані, дітям сиро-
там, дітям, над я ими встановлена опі а і опі нство, і малозабезпе-
ченим сім’ям, я і отрим ють державн соціальн допомо . Цим ате-
оріям ромадян б де виплачено від 300 до 500 рн

Цифра дня

Call�центр 15�51

113 
кіосків, що розташовані поряд з навчальними закладами столиці і де
торгують алкогольними напоями та тютюновими виробами, будуть
демонтовані вже найближчим часом
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Перевага має бути 
за громадським транспортом
Відомий експерт з урбаністики радить виділяти окремі смуги руху
та забезпечити киян велодоріжками
Оксана ЛИСИНЮК
“Хрещатик”

Київ має значний е ономічний, т -
ристичний та істори о- льт рний
потенціал, ви ористов вати й розви-
вати я ий по ли ана Страте ія роз-
вит міста до 2025 ро . Та щоб
правильно виб д вати робот , місь-
а влада запозич є позитивний до-
свід інших раїн світ й зал чає до
співпраці відомих міжнародних е с-
пертів. Учора олова КМДА Оле -
сандр Попов з стрівся з оловою
Ради дире торів Інстит т розвит і
транспорт Нью-Йор а, міжнародним
онс льтантом зі страте ії містоб -
д вання, розвит та політи и Енрі е
Пеньялоса. Під час з стрічі об ово-
рили а т альні проблеми розб дови
столиці.

У ході зустрічі Олександр Попов зазначив, що

Київ знаходиться на дуже важливому етапі. “Ми

плануємо реалізувати широкомасштабні проекти

щодо розвитку столиці, і для нас дуже цікава ва#

ша думка і перспективи співпраці з вами як з лю#

диною, яка має позитивні результати своєї діяль#

ності, зокрема, і на посаді мера Боготи”,— сказав

Олександр Попов.

Енріке Пеньялоса, попередньо ознайомив#

шись з містом, наголосив, що Київ йому дуже

сподобався і столиця має вели#

чезний туристичний та економіч#

ний потенціал. Але для подаль#

шого розвитку потрібно зробити

ще чимало. Зокрема міжнародний

експерт виокремив кілька на#

прямків, які б покращили життя

киянам. Він зазначив, що у столи#

ці якнайшвидше необхідно вирі#

шити проблему паркування автомобілів та орга#

нізувати рух громадського транспорту по крайніх

смугах, аби звільнити публічний простір.

Також пан Пеньялоса впевнений, що у Києві

потрібно сприяти розвитку велосипедного руху.

“У світі люди віддають перевагу велосипедам. У

Данії, наприклад, 40 % населення користуються

цим видом транспорту. Але по#

трібно убезпечити рух велоси#

педистів, й доріжки відділяти

від проїжджої частини борто#

вим каменем чи огорожею”,—

сказав він.

Разом з тим міжнародний

консультант наголосив на пріо#

ритетності громадського транс#

порту над приватними авто й зазначив, що транс#

порт зможе швидше рухатися, якщо для нього ви#

ділити окрему смугу. “Останні кілька десятків ро#

ків людство забагато уваги приділяє особистим

автомобілям. Але громадський транспорт пови#

нен мати більше переваг, адже у одному автобусі

їде 80 пасажирів, відповідно у них у 80 разів біль#

ше прав на дорозі, ніж у одного пасажира у влас#

ному авто”,— сказав Енріке Пеньялоса.

Значну увагу урбаніст приділив розвитку “вод#

ного фонду” столиці, зокрема Дніпру та його

узбережжям. Адже це допоможе привабити ту#

ристів та створити комфортні місця для відпо#

чинку киян. Пан Пеньялоса також наголошує на

подальшій реалізації стратегічної ініціативи

“Дніпровська перлина”.

Наприкінці зустрічі голова КМДА Олександр

Попов висловив сподівання на подальшу плідну

співпрацю та партнерство у втіленні в життя важ#

ливих програм розвитку Києва

Києву потрібні ІТ�спеціалісти
Будівництво у столиці інноваційного парку BIONIC Hill дозволить
створити десятки тисяч нових робочих місць

Голова КМДА оглянув навчальні

класи закладу, музей історії ліцею,

розробки юних науковців та на#

працювання педагогічного колек#

тиву. Зокрема фахівці ліцею про#

понують запровадити проект

“Космічні технології в освіті”,

який має на меті впровадити но#

вітні технології у навчальний про#

цес. Так, уже цього року учні за#

кладу будуть залучені до експери#

менту, який триватиме протягом

двох років на борту Міжнародної

космічної станції. У ньому також

братимуть участь Ракетно#косміч#

на корпорація “Енергія” ім. С. П.

Корольова (Росія) та Інститут

електрозварювання ім. Є. О. Пато#

на НАН України. Тож ліцеїсти ма#

тимуть змогу в режимі реального

часу виступати в якості операторів

з прийому та обробки інформації,

що передаватиметься з борту

МКС.

За словами Олександра Попова,

такий підхід є інноваційним і осо#

бисто йому така ідея подобається.

“Я з задоволенням буду брати участь

в реалізації таких проектів, і міська

влада безперечно їх підтримає. У нас

є підприємства, що працюють у цій

сфері, тому об’єднати навчальний

процес з учнівської лави і до фахівця

відповідного виробництва — це і є

завданням міської влади”,— заува#

жив Олександр Попов.

Водночас очільник міськадмініс#

трації зазначив, що у столиці вже

на сьогодні розроблений проект ін#

новаційного пар#

ку BIONIC Hill,

який буде винесе#

ний на перший

Київський інвес#

тиційний форум.

Олександр Пав#

лович висловив

переконання, що

на форумі будуть

підписані перші

договори з потен#

ційними інвесто#

рами щодо його спільної реалізації.

В такому випадку перша черга ін#

новаційного парку буде введена в

експлуатацію у 2014 році. У цілому

ж, проект передбачає будівництво

понад 225 тисяч квадратних метрів

офісних площ, де розмістять штаб#

квартири провідних

українських та сві#

тових ІТ#компаній,

наукових центрів і

лабораторій спеціа#

лізованого універ#

ситету. “Реалізація

такого проекту до#

зволить нам ство#

рити десятки тисяч

робочих місць, в то#

му числі і для тих

фахівців, які сього#

дні тільки навчаються у ліцеї. Тому

ця тема є дуже перспективною і на#

дасть стимул для багатьох талано#

витих дітей при виборі ними май#

бутнього фаху”, — наголосив

Олександр Попов.

Також голова КМДА відповів на

запитання ліцеїстів, що стосувалися

найбільш важливих галузей для роз#

витку столиці, та подарував на#

вчальному закладу сертифікат на

оздоровлення 20 учнів влітку на

Чорному морі.

Зазначимо, що школа № 79 була

заснована у 1904 році. За час її

існування тут навчалися та виклада#

ли такі видатні діячі як президент

НАН України Борис Патон, прези#

дент Академії наук СРСР Анатолій

Александров та танцюрист#балет#

мейстер Серж Лифар. У 2004 році

навчальному закладу було присвоє#

но звання Ліцей інформаційних

технологій

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора олова КМДА Оле -
сандр Попов відвідав Лі-
цей інформаційних техно-
ло ій № 79, що Печер-
сь ом районі столиці, де
ознайомився з під отов-
ою молодих ІТ-спеціаліс-
тів та спільно з ви ла-
даць им с ладом та ліце-
їстами об оворив пер-
спе тиви розвит ал зі
інформаційних техноло ій.

З 26 березня для київських школярів 
розпочнуться канікули
Відпочиватим ть чні до 1 вітня. За інформацією ГУ освіти та на-
и КМДА, під час ані л традиційно всі за альноосвітні та поза-

ш ільні навчальні за лади міста б д ть працювати в режимі ані -
лярно о час . Зо рема бажаючі змож ть відвід вати рт и, спортив-
ні се ції, л би за інтересами та інші творчі об’єднання навчальних
за ладах міста. Майже всі ш оли сплан вали льт роло ічн про ра-
м для чнів під час відпочин . Ш олярів запросять відвідати театри,
м зеї, інотеатри та інші льт рно-мистець і за лади, а та ож е с-
рсії профорієнтаційної спрямованості на підприємствах міста. Крім

то о, з 23 до 30 березня відб деться 1-й Міжнародний фестиваль ди-
тячо о іно “Кіно ані ли”. У прое ті візьм ть часть Польсь ий інсти-
т т Києві, Чесь ий льт рний центр, Франц зь ий льт рний
центр, Російсь ий льт рний центр та Міністерство льт ри У ра-
їни. По аз фестивальних фільмів відб ватиметься мережі дитячих
інотеатрів міста: “Фа ел” (Дарниць ий район); “Салют” (Голосіїв-
сь ий район); “Старт”(Дніпровсь ий район); ім. Чапаєва (Шевчен ів-
сь ий район), а та ож інотеатрі “Жовтень” (Подільсь ий район). Під
час ані л позаш ільних навчальних за ладах триватим ть місь і та
все раїнсь і масові заходи для ш олярів: вистав и образотворчо о,
де оративно- жит ово о мистецтва, народних ремесел та на ово-
технічної творчості, он рси ер дитів, онцерти, фестивалі, спортив-
ні зма ання, ві торини, творчі вечори, з стрічі, е оло ічні, природо-
охоронні а ції

Реконструюють Червоноармійський провулок
У Києві привед ть до належно о технічно о стан дорожнє по риття

проїзної частини та трот арів на ділянці від пров. Червоноармійсь о о
до в л. Грінчен а Голосіївсь ом районі. Відповідне розпорядження
підписав олова КМДА Оле сандр Попов. Замовни ом та ви онавцем
робіт визначено КК “Київавтодор”. Інвестиційні пропозиції щодо в лю-
чення робіт з розроб и прое тно- ошторисної до ментації та ре он-
стр ції проїзд б де в лючено до Про рами соціально-е ономічно о
розвит міста Києва на 2012 та наст пні ро и

Реалізація прое т інноваційно о пар дозволить створити десят и тисяч нових робочих місць. Можливо, там б д ть
працювати сьо однішні чні Ліцею інформаційних техноло ій №79

Учора олова КМДА Оле сандр Попов з стрівся з оловою Ради дире торів Інстит т розвит і транспорт
Нью-Йор а Енрі е Пеньялоса

Проект передбачає
будівництво понад 225

тисяч квадратних метрів
офісних площ, де
розмістять штаб'

квартири провідних
українських та світових

ІТ'компаній
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На думку експерта, річка
Дніпро – це потужний

ресурс для приваблення
іноземних туристів до

Києва



Рішення Київради

Ділові новини

Обсяги валютних депозитів
населення продовжують
зростати

Починаючи з інця мин ло о
ро , від’ємне сальдо тор івлі
бан ів з населенням отів овою
валютою впевнено с ороч ється.
Та , я що в листопаді 2011 ро
сальдо становило 1369,7 млн до-
ларів, то вже в лютом — лише
372 млн доларів. Одночасно об-
ся и валютних депозитів насе-
лення, незважаючи на зниження
темпів, продовж ють зростати.
Та , я що в січні депозити збіль-
шилися на 377,1 млн доларів, то
вже в лютом — всьо о на 288,3
млн доларів. Варто зазначити,
що в азана динамі а спостері-
ається на тлі постійно о зрос-
тання депозитно о портфеля
фізосіб національній валюті. На

д м начальни а департамент
азначейства Євро азбан
Оле сандра К цовсь о о, тен-
денція пов’язана з пост повим
с ороченням девальваційних очі-
вань населення. У Нацбан

падіння обся ів півлі населен-
ням валюти пояснюють знижен-
ням попит з бо тіньово о се -
тора е ономі и, що фінанс є сі-
рий імпорт, завдя и введенню
ідентифі ації продавців і по пців
валюти

Фальсифікованого 
алкоголю вилучено 
на 36 мільйонів
Подат ова міліція У раїни з по-

чат 2012 ро вил чила понад
80 тис. літрів фальсифі овано о
ал о олю за альною вартістю по-
над 36 млн рн. Про це заявив на-

чальни подат ової міліції У раїни
Андрій Головач. “За алом з по-
чат ро працівни ами подат о-
вої міліції вил чено понад 26 тис.
де алітрів спирт , з я о о можли-
во виробити 1 млн 300 тис. пля-
шо фальсифі ованої оріл и. Та-
ож вил чено 80 тис. де алітрів
вже отових ал о ольних напоїв —
це більше, ніж півтора мільйони
пляшо вартістю понад 36 млн
рн”,— зазначив пан Головач. За
йо о словами, для перевезення
та ої іль ості напоїв потрібно ви-
ористов вати понад 48 вантаж-
них ва онів або 136 вели ован-
тажних автомобілів. З почат ро-

припинено діяльність 80 ви-
робництв лі еро- орілчаних виро-
бів і ви рито 195 злочинів, по-
в’язаних із неза онним виробниц-
твом та обі ом піда цизних това-
рів і маро а цизно о подат

Україна та Молдова 
спростять процедури 
митного контролю

У раїна та Молдова домовились
про спрощення процед р митно о
онтролю. Про це повідомив оло-
ва Державної митної сл жби У ра-
їни І ор Калєтні за підс м ами
тристоронньої з стрічі ерівни ів
митних відомств У раїни та Молдо-
ви спільно з місією EUBAM в Одесі.
“Домовленості, я их ми дійшли,
спрямовані на спрощення проце-
д р митно о онтролю та створен-
ня омфортних мов для перетин
ордонів ромадянами. Одним з
он ретних при ладів висо о о рів-
ня співпраці є обмін попередньою
інформацією між митними сл жба-
ми У раїни та Молдови. Дося нен-
нями наших сл жб в сфері інфор-
маційно о обмін заці авились

митні адміністрації інших раїн”,—
відзначив пан Калєтні . Та ий об-
мін, за йо о словами, дозволяє
ма симально пришвидшити пере-
тин ордон та здійснення митних
процед р, адже сл жби двох раїн
мають можливість отрим вати ін-
формацію щодо транспортних за-
собів та їх вантаж ще до то о, я
вони перетн ть ордон

Ринок лізингу зріс на 10 %

Асоціація “У раїнсь е об’єднан-
ня лізин одавців” та Нац омфін-
посл підвели підс м и діяльно-
сті рин лізин . За мин лий рі
зростання рин с ладає 10 %, а
обся ладених до оворів фінан-
сово о лізин збільшився 2,5
раз порівнянні з попереднім і
становить 11,33 млрд рн. Серед
до оворів фінансово о лізин в

2011 році, я і раніше, переважа-
ли оди сфері транспорт
(58,15 %), сільсь о о осподар-
ства (14,60 %) б дівництва
(7,24 %) та посл (5,47 %). Від-
повідно, найбільшим попитом о-
рист вався транспорт (52,40 %),
сільсь о осподарсь а техні а
(14,54 %) та омп’ютерна техні а
(5,87 %). Варто відзначити про-
довження тенденції до с орочен-
ня стро фінанс вання — зросла
питома ва а орот остро ових
(до 2 ро ів) до оворів та зменши-
лася част а дов остро ових (біль-
ше 10 ро ів). Щодо джерел фі-
нанс вання лізин ових операцій,
то основними мин лом році б -
ли позич ові ошти, в том числі
бан івсь і редити (80,82 %), при
цьом їх питома ва а збільшилася
на 8,15 % порівнянні з поперед-
нім ро ом

Рішення Київради від 16.02.2012 № 133/7470 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Приватно�
му підприємству “Виробничо�комерційна фірма “Меблеві технології” на вул.
Фрунзе, 102 (літ. “Ж”, літ. “VII”) у Подільському районі м. Києва для рекон�
струкції, експлуатації та обслуговування існуючих будівель магазину фірмової
торгівлі (літ. “VII”) та будівлі магазину�кафе (літ “Ж”).

Депутати Київради розглянули та задовольнили клопотання ПП “Вироб�

ничо�комерційна фірма “Меблеві технології” про надання дозволу на роз�

роблення проекту землеустрою. Підприємство планує взяти в короткостро�

кову оренду на 3 роки земельну ділянку орієнтовною площею 0,219 га для

реконструкції, експлуатації та обслуговування існуючих будівель магазину

фірмової торгівлі та кафе. Відповідно до затвердженого документа, ПП Ви�

робничо�комерційна фірма “Меблеві технології” має звернутися до ГУ зе�

мельних ресурсів для отримання вихідних даних на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Контроль за виконанням

цього рішення покладено на постійну комісію Київради з питань земельних

відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 01.03.2012 № 335 “Про утворення Консультатив�
ної ради з питань поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи в місті Києві”.

Столична влада приділяє значну увагу соціальним питанням міста. При�

кладом цього є дане розпорядження, підписане головою КМДА Олексан�

дром Поповим. Документ стосується поліпшення соціального захисту грома�

дян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Для цього

створено тимчасовий консультаційний орган — Консультативну раду, до

складу якої увійшли керівники структурних підрозділів київської міськадмі�

ністрації. Серед представників Ради є також керівник громадських організа�

цій, робота яких пов’язана з питаннями поліпшення соціального захисту

чорнобильців. Основними завданнями Консультативної ради є аналіз стану

виконання законодавства з питань соціального захисту чорнобильців, підго�

товка пропозицій щодо реалізації державної політики стосовно поліпшення

соціального захисту цієї категорії громадян. Крім того, Консультативна рада

вивчає проблемні питання у процесі реалізації державної політики щодо по�

ліпшення соцзахисту чорнобильців та бере участь у розробленні проектів

нормативно�правових актів, що стосуються згаданих питань. Пропозиції та

рекомендації новоствореної ради реалізовуватимуться шляхом прийняття

КМДА відповідних розпоряджень. Організаційне забезпечення діяльності

Консультативної ради здійснює ГУ праці та соціального захисту населення

Розпорядження КМДА

Україна розрахується
за борговими 
зобов’язаннями
Державний борг планується 
скорочувати по відношенню 
до обсягу ВВП
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Прийнятий 2010 році новий Бюджетний оде с У ра-
їни запровадив с ладання бюджетих про нозів на на-
ст пних за плановим два ро и, розширив сфер засто-
с вання метод бюджетно о план вання, я ий поля ає в
орієнтації фінансових про рам на дося нення он рет-
но о рез льтат , та посилив від ритість бюджетно о
процес .

Дефіцит державного бюджету України було скорочено з 5,9 % ВВП у 2010

році до 1,8 % ВВП у 2011 році. На 2012 рік дефіцит держбюджету заплановано

на рівні 1,7 % ВВП. За повідомленням ДПС України, за два місяці поточного

року до держбюджету надійшло 27,9 млрд грн, що на 1,7 млрд грн більше, ніж

на початку минулого року.

За словами експертів компанії "Арт Капітал", 2011 рік позначився суттєвими

зрушеннями у бік покращення державного управління фінансами: “Спостері�

галися помітні зрушення у сфері державних фінансів і контролю фінансової

системи з боку НБУ. За рахунок цього вдалося зменшити дефіцит бюджету та

міжбюджетні трансферти. Враховуючи те, що після останніх кадрових ротацій

в уряді співпраця між Кабміном і НБУ буде ще тіснішою, є підстави вважати

ситуацію у фінансовій сфері цілком контрольованою з боку держави”.

У 2011 році з метою посилення боргової безпеки змінами до Бюджетного ко�

дексу України встановлено більш жорсткі критерії граничного обсягу держав�

ного боргу та удосконалено процедуру його управління.

Приріст державного та гарантованого державою боргу зменшився. За 2011

рік обсяг боргу зріс на 9,4 %, тоді як у 2010 році — на 36 %, за 2008—2009 ро�

ки — у 3,6 разу. Відношення боргу до ВВП скоротилося на кінець 2011 року до

36 % з 39,9 % у 2010 році. За словами Валерія Литвицького, керівника групи

радників голови Національного банку України, це означає, що держава посту�

пово вибирається з боргової ями, у яку впала у 2008 році, коли темп росту ва�

лового зовнішнього боргу становив 27,1 %: “Оскільки економіка у 2010—2011

роках зростала, то питома вага боргу теж почала скорочуватися. Прямий га�

рантований борг сьогодні — $ 37,994 млрд, або більше 20 % ВВП. Він далекий

від критичної межі. Це не борг Греції — 150 % ВВП. Тому немає підстав гово�

рити про “грецькі симптоми”,— запевнив експерт. Валерій Литвицький впев�

нений у спроможності країни розрахуватися за зобов’язаннями перед креди�

торами.

Також слід зазначити, що затвердженою урядом середньостроковою страте�

гією управління державним боргом на 2011—2013 роки передбачено подальше

поступове скорочення відношення обсягу державного боргу до валового внут�

рішнього продукту

Економічні реформи
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Київ запровадить 
власний знак якості
Цього року у столиці можуть з’явитися перші товари, 
промарковані як "Столичний стандарт якості"

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Ма азини Києва от ються
звільнити най ращі місця
для най ращих товарів.
Цьо о ро столичним стан-
дартом план ють промар -
вати прод цію, що відпові-
дає світовом рівню я ості.
Зараз триває під отов а
юридичної до ментації,
одночасно дизайнери ш а-
ють рішення для віз ально-
о втілення зна , я ий вже
цьо о ро може з’явитися
на дея их товарах столич-
но о виробництва.

Все для київського 
виробника

Київська влада має намір запрова�

дити на промисловому ринку влас�

ний знак якості, яким відзначатиме

продукцію столичних підприємств,

що відповідає найвищим світовим

вимогам. Робоча назва відзнаки —

“Столичний стандарт якості”. Про

це раніше заявив голова КМДА

Олександр Попов. За його словами,

отримати такий знак буде не просто.

Для цього підприємство та його

продукція проходитиме суворе тес�

тування експертної комісії. Розроб�

ляють проект ГУ промислової, на�

уково�технічної та інноваційної по�

літики КМДА спільно з Торгово�

промисловою палатою України.

Зазначимо, що наразі триває під�

готовка юридичної документації

щодо запровадження “Столичного

стандарту якості”, одночасно дизай�

нери шукають рішення для візуаль�

ного втілення знаку. Він вже цього

року може з’явитися на деяких това�

рах столичного виробництва.

За словами начальника ГУ про�

мислової, науково�технічної та ін�

новаційної політики Людмили Де�

нисюк, у столиці раніше вже діяв

так званий “столичний знак якос�

ті”. Але останнім часом він зійшов

нанівець. Міська влада планує не

просто відновити маркування, а

зробити його “залізним” аргумен�

том того, що під цим знаком зна�

ходиться дійсно високоякісний то�

вар.

“Ми хочемо створити не просто

якість як відголосок радянських

часів, а справді стандарт. І продук�

ти, які йому відповідатимуть, бу�

дуть дійсно якісними і свого роду

імпортозамінними”,— повідомила

“Хрещатику” Людмила Денисюк.

Вона також додала, що нововве�

дення буде мати користь як для са�

мих виробників, так і для спожива�

чів.

“Наше завдання як київської вла�

ди,— стимулювати і підтримувати

столичного виробника. Запрова�

дження місцевого стандарту якос�

ті — ще один механізм для цього.

Так ми допомагаємо виробникам

популяризувати та збувати продук�

цію. Крім того, підприємства мають

можливість заявити про якість своїх

товарів. Це також певний пріоритет

під час процедур державних тендер�

них закупівель”,— підкреслила

Людмила Денисюк.

Між тим, проект дасть можливість

киянам виокремити дійсно якісну

продукцію і допоможе вберегтися від

небезпечних сурогатів. Водночас під�

приємства отримають стимул підви�

щувати якість вироблених товарів та

утримувати її на високому рівні.

Зазначимо, що державна політика

наразі спрямована на підвищення за�

цікавленості вітчизняних виробників

внутрішнім ринком збуту. Для цього,

як зазначає уряд, у промисловість бу�

дуть залучатися додаткові кошти,

щоб зменшити навантаження на ви�

робників. Значну увагу приділено

зниженню податкових ставок.

Претенденти 
на “Столичний стандарт”

Нагадаємо, що раніше Київська

торгово�промислова палата відзна�

чала підприємства, що входили до її

складу, знаком “Київська якість”. За

словами президента Київської тор�

гово�промислової палати Миколи

Засульського, свого часу дипломан�

тами програми стали 35 столичних

підприємств і майже двісті назв то�

варів. “Однак ця програма поступо�

вого згасла. Зараз у керівництва міс�

та є цікавість до якості продукції.

Програма “Столичний стандарт”

дає можливість підняти престиж

продукції київського виробництва і

зробити її впізнаваною на ринку”,—

коментує "Хрещатику" пан За�

сульський.

Як зазначає начальник ГУ промис�

лової, науково�технічної та іннова�

ційної політики Людмила Денисюк,

охочих отримати “Столичний стан�

дарт якості” буде вдосталь. “З голо�

вою КМДА Олександром Поповим

ми відвідали вже приблизно 15 під�

приємств столиці. Зазначу, що вони є

гідними мати такий стандарт якості.

Це, приміром, завод “Фавор”, який

виробляє високоякісну молочну про�

дукцію. Ми її куштували, вона навіть

за смаком — неперевершена. Хочу

сказати, та продукція, яку зараз ви�

пускають “Меридіан”, “Будіндустрія”

та інші, також може бути промаркова�

на цим знаком”,— зазначила Людми�

ла Денисюк.

Слово підприємцям

“Хрещатик” поспілкувався з пред�

ставниками столичних підприємств і

з’ясував, що претендентів на “Сто�

личний стандарт” дійсно багато. Всі

вони впевнені у своїй продукції і гото�

ві пройти будь�які перевірки на

якість.

В компанії зі світовим брендом

чоловічого одягу “Воронін” кажуть,

що якість треба вимірювати як бага�

тогранну величину, і зазначають, що

важливі всі відзнаки, бо вони під�

тверджують те, до чого компанія до�

кладає зусилля. “Особисто для нас

якість вкрай важлива. До речі,

якість — це поняття комплексне,

воно починається від якості при�

кладних матеріалів і закінчується

тим, як цей товар продають в мага�

зині. Особливу увагу ми приділяємо

екологічно чистим матеріалам. На�

певно, наша компанія однією з пер�

ших зайнялася цим питанням. Вже

після нас численні світові бренди пі�

шли шляхом екологічності. Наша

продукція проходить кілька етапів

екологічної очистки. В контексті

сервісу — ми даємо піврічну гаран�

тію на одяг”,— коментує “Хрещати�

ку” PR�директор концерну “Воро�

нін” Світлана Батрак.

Київський завод безалкогольних

напоїв “Росинка” поділився з “Хре�

щатиком”, що завойовуватиме “Сто�

личний стандарт якості” своїми тра�

диційними рецептурами. “Наша

продукція виготовляється за євро�

пейськими стандартами якості, всі

барвники або натуральні, або іден�

тичні натуральним,— каже представ�

ник компанії Олена Позняк.— Біль�

ше того, ми дотримуємося традицій у

рецептурі, зберігаємо ту якість, яка

перевірена десятиліттями”.

Зазначимо, що, крім згаданих,

претендентом на “Столичний знак

якості” може стати також продукція

компаній “Антонов”, “Оболонь”,

“Київприлад”, “Квазар”, “Київ�

ський ювелірній завод” тощо
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Кінопрем'єри тижня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 2.10 Київ. Музика
8.00, 10.15 СТН. Спорт.

Тижневик
8.45, 11.05, 0.45, 5.10

Мультляндія
13.20, 23.45 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00 СТН
15.10 В гостях у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50 Міська

варта
17.45, 22.00 Т/с "Інспектор

Деррік"
21.25 Гаряча лінія "102"
23.20, 1.45 Дивіться, хто

прийшов

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
9.35, 20.50 Народні гроші
9.40 Точка зору

10.05 Легко бути жінкою
11.00 Шеф:кухар
11.50, 20.55 Офіційна

хроніка
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.15, 18.40, 21.35

Діловий світ
12.20 Право на захист
12.40 Армія
13.00 Контрольна робота
13.40 Художня гімнастика

"Кубок Дерюгіної".
Фінал

14.40 Вікно в Америку
15.20 Euronews
15.40 Х/ф "Приборкання

вогню", с. 1, 2  
18.55 Смішний і ще смішніше
19.20 After Live
19.40 Романси О. Малініна
20.35 Сільрада

21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс:мінус
21.30 221 — екстрений виклик
21.40 Світ спорту
21.50 Весняний жарт з...
22.20 Православна

енциклопедія
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

10.05 Х/ф "Подаруй мені
неділю"  

17.00 ТСН. Особливе
17.35 Сімейні мелодрами:2
18.30 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"  
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Інтерни"  
21.15 Принц бажає

познайомитися
22.30 Х:місія
23.30 ТСН
23.50 Tkachenko.ua
0.40 Т/с "Одержимий"  
1.30 Х/ф "Одного разу в

Америці"  
5.05 Т/с "Одержимий"  

ІІННТТЕЕРР

5.20 Т/с "Агент
національної
безпеки)6"  

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 "Жуков"

12.00 Новини
12.35 Т/с "Жуков"
13.35 Слідство вели...
14.30 Х/ф "Щастя за

контрактом"  
16.20 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка"
19.00 Т/с "Свати)5"
20.00 Подробиці
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с "Жуков"
22.35 Т/с "Лектор"

0.40 Позаочi
1.25 Х/ф "Залізна

людина)2"
3.25 Подробиці
3.50 Д/ф "Лев Дуров. Історії

веселі і сумні"
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)3"  

11.00 Т/с "Сармат"  
12.50 Нехай говорять
13.50 Т/с "Слід"  
15.20 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 "Цар

скорпіонів"  
0.20 Т/с "Слідчий комітет"  
2.10 Т/с "30 потрясінь"  
2.30 Щиросердне визнання
2.50 Т/с "Анжеліка"  
3.40 Події
4.00 Події. Спорт
4.05 Критична точка
4.40 Нехай говорять
5.30 Т/с "30 потрясінь"  

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 "Машина часу"  

11.40 Т/с "Татусеві
доньки"  

12.40 Т/с "Ластівчине
гніздо"  

13.45 М/с "Аладдін"  
14.20 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"  
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Т/с "Полювання на

монстрів"  
15.45 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 "Молодята"  
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
1.20 Т/с "Пліткарка"  
2.00—5.05 Зона ночі

ІІССTTVV
5.20 Служба розшуку дітей
5.30 Свiтанок 
6.25 Ділові факти
6.35 Спорт
6.40 Т/с "Прокурорська

перевірка"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти
9.10 Спорт
9.15 Море по коліно

10.00 Х/ф "Астерікс і
Обелікс. Місія
"Клеопатра"

12.05 Х/ф "Астерікс на
Олімпійських іграх"

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Астерікс на

Олімпійських іграх"
15.00 Х/ф "Індіана Джонс

і Королівство
Кришталевого
черепа"

17.40 Т/с "Менти"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Чужий район"
22.10 Факти. Підсумок дня
22.40 Свобода слова
0.50 Спорт
1.00 Надзвичайні новини
1.55 Про цiкаве 
2.05 Факти
2.35 Свобода слова
4.25 Свiтанок

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

кохання" 
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Зоряне

відрядження" 
13.55 Гладіатори в природі
15.00 Соціальний пульс

15.15 80 островів навколо
світу

16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.50 Магія природи
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 Подорожі тварин
22.40 Х/ф "Добре сидимо"  
0.20 Соціальний пульс
0.50 Магія природи
1.20 80 островів навколо

світу
1.45 Х/ф "Дорога в

Гуантанамо"  
3.15 Країна порад
4.00 Обличчя купюр
4.55 Диваки
5.45 Екстремікс

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 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 4.15
Бізнес:час

7.20 Автопілот:новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія:новини
9.10, 19.20 Інвест:час
9.20, 13.20, 14.20 5

елемент
10.30, 11.10, 12.15

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

5.15 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час:тайм
22.00, 2.30 Акцент
23.00, 3.00, 5.00 Час новин
23.25, 0.25, 3.20, 4.20

Crime news

ННТТНН

5.45 Легенди бандитської
Одеси

6.35 Друга смуга
6.45 Х/ф "Сумка

інкасатора"  
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 "Мережі

рекету"
15.45 Х/ф "Плащаниця

Олександра
Невського"

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 "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

22.30 Т/с "Закон і
порядок"

23.30 Свiдок 
0.00 Х/ф "Епоха героїв"  
2.00 Свiдок 
2.30 Речовий доказ
3.15 Агенти впливу
4.40 Свiдок
5.10 Уроки тітоньки Сови
5.25 Правда життя

ССТТББ

5.45 Нез'ясовно, але факт
6.30 Документальний

детектив
6.55 Неймовірна правда про

зірок
7.55 Танцюють всі!

Повернення героїв
11.10 Х/ф "Наказано

одружити"  
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!:4
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Танцюють всі!:4
2.10 Т/с "Доктор Хаус"  
2.50 "Вiкна". Спорт
3.00 Х/ф "Дні Турбіних"  
4.15 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
12.45 Право на захист
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Т/с "Слід"
16.00 Поле чудес
17.00 Т/с "Серце Марії"
18.00 Новини
18.35 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Робінзон"
22.35 Т/с "Короткий курс

щасливого життя"
23.45 Познер
0.50 Нічні новини
1.05 Нехай говорять
2.00 Т/с "Серце Марії"
3.00 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

4.00 Ранок Росії
8.05 Т/с "Здрастуйте,

мамо!"
9.00 Вісті
9.30 З новим домом!

10.10 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
15.30 Вісті. Москва
15.50 Шлюбне агентство М.

Баскова
16.50 Прямий ефір
18.00 Вести
18.50 Т/с "Завжди кажи

"завжди")7"
20.35 Т/с "Бігти"
21.35 Провал Канаріса
22.25 Т/с "Єдиний

чоловік"
23.20 Т/с "Кулагін і

партнери"
23.50 Вісті +
0.10 Профілактика
1.10 Вісті.ru
1.25 Т/с "Строгови"
2.35 Вісті. Спорт
3.05 Т/с "Єфросинія)2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.55 НТВ вранці
7.40 Д/с "У пошуках Франції"
8.35 Надзвичайна подія

9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.05 Програма:максимум
11.05 Російські сенсації
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.30 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Подружжя"
17.25 Музичні історії
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Лісник"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Справа

Крапивіних"
23.40 Своя гра
0.25 Чесний понеділок
1.15 Т/с "Спроба втечі"
2.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.25 Т/с "Ставка на життя"
4.20 Один день. Нова версія

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 М/с "Білка і Стрілка.

Пустотлива сімейка" 
9.25 Єралаш

10.10 Т/с "Всі жінки —
відьми"  

11.00 Comedy Woman
11.55 Інтуїція
12.50 Одна за всіх
13.20 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.20 Будинок:2
15.15 Т/с "Ранетки"  
16.10 "У ТЕТа тато!"
16.40 Т/с "Універ"  
18.35 БарДак
19.05 Одна за всіх
19.35 Т/с "Дітки"  
20.30 Т/с "Універ"  
22.30 Т/с "Щоденники

Темного)2"
23.10 Т/с "Баффі —

переможниця
вампірів"  

0.00 Дурнєв + 1
0.30 Т/с "Надприродне"  
1.25 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.15 Х/ф "Дорожня

банда "4 лапи"
8.50 Т/с "Серце матери"

16.10 Х/ф "Троє в каное"
18.10 М/ф "Рога і копита"
20.00 Шикарне життя
21.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Я лікую"
23.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
23.55 Х/ф "Санктум"
1.40 Х/ф "Бандити"
3.20 15 хвилин до завтра
3.50 Мобільні розваги
4.05 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний
футбол"  

6.30 М/с "Спартак"  
7.00 Смішне домашнє відео
8.00 Таємниці століття
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.30 Зброя

10.05 Таємниці світу 
з А. Чапман

11.00 Х/ф "Червоне
сонце"  

13.10 Х/ф "Магія"  
15.00 Т/с "Солдати)8"  
18.00 Ударна сила
18.35 Зброя
19.00 Х/ф "Параграф 78"  
21.00 Новини 2+2
21.15 Проспорт
21.20 Х/ф "З пекла"  
23.55 Проспорт
0.00 Х/ф "Канібали)

гуманоїди з
підземелля"  

1.45 Круті поліцейські
2.30 Критична точка
3.10 Збирачі боргів

ССІІТТІІ

7.00, 9.00, 12.00—13.05,
13.50, 15.40, 19.00,
21.50 М/ф

8.00, 21.00 Маски:шоу
13.15 Велика ферма
13.35 Неймовірні істоти
14.05 Найкумедніші моменти

життя
14.55, 18.10 Хіт:парад дикої

природи
22.50 Т/с "Загадки

Мердока"
23.45 Ніч СІТІ
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ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 22—28 березня"Веселі канікули"

Комедійний
захоплюючий
бойови роз-
повідає істо-
рію дрібно о
з л о ч и н ц я
(Мел Гібсон),
я о о хоче
піймати ме -
с и а н с ь а
влада. У ре-
з льтаті о-
ловний ерой опиняється в'язниці, де серед нар оти ів і
насильства він сти ається з р пою місцевих ан стерів, з -
стрічає пре расн жін і знаходить спільн мов з її дев'я-
тирічним сином, я ий навчає йо о виживати в'язниці.
Фільм, знятий в естетиці бойови ів 1990-х, став дебютною
роботою режисера Адріана Грюнбер а, співавтором сцена-
рію і продюсером вист пив сам Мел Гібсон

"Небезпечний метод"
Психоло іч-

ний трилер Де-
вида Кронен-
бер а розпові-
дає історію
протистояння
з а с н о в н и і в
психоаналіз
Карла Юн а і
йо о чителя
З і м н д а
Фрейда і є е -

ранізацією п'єси Крістофера Хемптона "Лі вання розмо-
вою". У центрі фільм — роз мна і расива пацієнт а Сабі-
на Шпільрейн (Кіра Найтли), я ою зачаровані обидва на-
овці, причом Юн розпочинає з пацієнт ою пристрасний

роман. У цей дивний три тни впл т ється і Отто, се с -
ально схиблений пацієнт-беш етни , що навмисно розсо-
в є межі дозволено о

"Голодні ігри"
Фа н т а с т и ч н и й

е шн Гаррі Росса
заснований на од-
нойменній низі
амери ансь ої пись-
менниці Сьюзен
Коллінз, я а стала
співавтор ою сцена-
рію. Дія відб ваєть-
ся в майб тньом в
деспотичній державі
Панем, я а щорічно влаштов є по азові і ри на виживання,
за я ими в прямом ефірі стежить весь світ. Доля брати
часть в Голодних і рах випадає юній Кітнісс (Дженніфер
Ло ренс) і таємно за оханом в неї Піт (Джош Хатчерсон).
Вони знайомі з дитинства, але тепер повинні стати воро а-
ми. Адже за непор шним за оном Голодних і ор перемо ти
може лише один з 24 часни ів

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧ�
НИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА

ФРАНКА
23 березня (п'ятниця) — 19.00

"Гімн демократичної молоді", тра�

гікомедія, Сергій Жадан

23 березня (п'ятниця) — 19.00 Гас�

тролі Національного академічного

драматичного театру ім. Марії

Заньковецької, "Давня мелодія", за

новелами Стефаника, камерна сце�

на

24 березня (субота) — 19.00 "Сон

смішної людини", інсценізація за

оповіданням Петра Панчуха, ка�

мерна сцена

24 березня (субота) — 19.00 Гас�

тролі Російського державного теат�

ру націй під керівництвом Євгенія

Миронова, "Фрекен Жюлі", Август

Стриндберг

25 березня (неділя) — 19.00 "Гол�

гофа", інсценізація Юрія Розсталь�

ного за мотивами драматичних по�

ем Лесі Українки, камерна сцена

25 березня (неділя) — 19.00 Гас�

тролі Російського державного теат�

ру націй під керівництвом Євгенія

Миронова, "Фрекен Жюлі", Август

Стриндберг

27 березня (вівторок) — 19.00
"Наталка Полтавка", українське

музично�драматичне рококо, Іван

Котляревський

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧ�
НИЙ ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРА�

МИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
22 березня (четвер) — 20.00 Нова

сцена, "Янголятко, або Сексуальні

неврози наших батьків", 1 година

50 хвилин

23 березня (п'ятниця) — 19.00
"Дон Кіхот. 1938 рік", драма, 2 го�

дини 10 хвилин

23 березня (п'ятниця) — 20.00
Сцена "Під дахом", "Шлюби укла�

даються на небесах", 1 година 20

хвилин

24 березня (субота) — 12.00 Нова

сцена, "Пізанська вежа", фарс, 2 го�

дини

24 березня (субота) — 18.00 Нова

сцена, "Прощальне танго", трагіко�

медія, 2 години 30 хвилин

24 березня (субота) — 19.00 "Див�

на місіс Севідж", трагікомедія, 2 го�

дини 30 хвилин

24 березня (субота) — 20.00 Сцена

"Під дахом", "Edith Piaf: життя в ро�

жевому світлі", 1 година 20 хвилин

25 березня (неділя) — 12.00 "№ 13

(Шалена ніч, або Одруження Піг�

дена)", комедія наших днів, 2 годи�

ни 30 хвилин

25 березня (неділя) — 18.00 Нова

сцена, "Жирна свиня", 1 година 40

хвилин

25 березня (неділя) — 19.00 "Ци�

нічна комедія", театральна фанта�

зія, 2 години 30 хвилин

25 березня (неділя) — 20.00 Сцена

"Під дахом", "Олександр Вертин�

ський. Бал Господень...", 1 година

30 хвилин

26 березня (понеділок) — 16.00
Нова сцена, "Ігри на задньому дво�

рі", 1 година 30 хвилин

26 березня (понеділок) — 19.00
"Як важливо бути серйозним", ко�

медія, 3 години

27 березня (вівторок) — 19.00
"Чуть мерцает призрачная сцена...

(Юбилей. Юбилей? Юбилей!)"

28 березня (середа) — 19.00 Гас�

тролі Московського академічного

театру імені Моссовета, "Дивна іс�

торія доктора Джекіла та містера

Хайда", музична драма за мотивами

повісті Р. Стівенсона, в ролях — О.

Домогаров, Катерина Гусєва, Ірина

Клімова

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА

ЛІВОМУ БЕРЕЗІ
22 березня (четвер) — 19.00 прем'�

єра "Найвище благо на світі...", 3

години 20 хвилин

23 березня (п'ятниця) — 19.00
"Черга", 2 години 50 хвилин

24 березня (субота) — 15.00 "Тро�

хи вина... або 70 обертів", Малий

зал, 1 година 40 хвилин

24 березня (субота) — 19.00 "Не�

безпечні зв'язки", 3 години

25 березня (неділя) — 12.00 "Па�

сажир у валізі", 1 година

25 березня (неділя) — 15.00 "Мо�

ре... Ніч... Свічки...", Малий зал, 1

година 50 хвилин

25 березня (неділя) — 19.00 "26

кімнат", 2 години 40 хвилин

26 березня (понеділок) — 19.00
"Глядачі на виставу не допускають�

ся!", 3 години 40 хвилин

27 березня (вівторок) — 19.00
"Глядачі на виставу не допускають�

ся!", 3 години 40 хвилин

27 березня (вівторок) — 19.00
"Трохи вина... або 70 обертів", Ма�

лий зал, 1 година 40 хвилин

28 березня (середа) — 19.00
"Майн Кампф, або Шкарпетки в

кавнику", 2 години 40 хвилин

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ�
НИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР

ОПЕРЕТИ
22 березня (четвер) — 19.00 "Танго

життя", танцювально�пластичне шоу

23 березня (п’ятниця) — 19.00
"Сільва", оперета, І. Кальман

25 березня (неділя) — 12.00 "Лам�

па Аладдіна", вистава для дітей С.

Бедусенка

25 березня (неділя) — 19.00 "За

двома зайцями", оперета, В. Ільїн,

В. Лукашов

26 березня (понеділок) — 19.00
Гастролі Російського державного

театру націй під керівництвом Єв�

генія Миронова, "Кіллер Джо",

Трейсі Леттс

27 березня (вівторок) — 19.00 Гас�

тролі Російського державного театру

націй під керівництвом Євгенія Ми�

ронова, "Кіллер Джо", Трейсі Леттс

28 березня (середа) — 19.00 "Ле�

тюча миша", оперета, Й. Штраус

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 

НА ПОДОЛІ
22 березня (четвер) — 19.00

"Записки юного лікаря", скорбот�

ний лист (історія хвороби)

23 березня (п'ятниця) — 19.00 "La

bonne Anna, або Як зберегти сім'ю",

комедія

24 березня (субота) — 19.00 "Грав�

ці", комедія

25 березня (неділя) — 19.00 "Опе�

ра Мафіозо", музична комедія

27 березня (вівторок) — 19.00
"Фараони", комедія�фарс

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР НА ЛИПКАХ

23 березня (п'ятниця) — 19.00
"Чайка", Велика сцена

24 березня (субота) — 12.00 "При�

годи Тома Сойєра", Велика сцена

25 березня (неділя) — 12.00
"Принц і Принцеса", Велика сцена

25 березня (неділя) — 19.00 "Обе�

режно — жінки!", Мала сцена

27 березня (вівторок) — 12.00 "Ча�

рівна Пеппі", Велика сцена

28 березня (середа) — 12.00 "При�

годи Тома Сойєра", Велика сцена

28 березня (середа) — 19.00 "Обе�

режно — жінки!", Мала сцена

21–28 березня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ТОЙ ЩЕ КАРЛОСОН АРТИСТ МАМИ

ГОЛОДНІ ІГРИ Фестиваль "КІНОКАНІКУЛИ"

ТойХтоПройшовКрізьВогонь

ВІСІМ ПЕРШИХ ПОБАЧЕНЬ

АНШЛАГ, КЛАСІК
ЗАЛІЗНА ЛЕДІ ФАУСТ

НІЖНІСТЬ НЕБЕЗПЕЧНИЙ МЕТОД

Фестиваль короткометражних фільмів «SHORTS ATTACK!»

22—28 березня

Казка «БІЛОСНІЖКА: ПОМСТА ГНОМІВ» ..10.00, 18.20
Фантастика бойовик «ГОЛОДНІ ІГРИ» ..............11.50, 14.20
Російська комедія «ТОЙ ЩЕ КАРЛОСОН»..................16.50
Романтична комедія «8 ПЕРШИХ ПОБАЧЕНЬ» ........20.10
Російський бойовик, драма  «СЕРПЕНЬ ВОСЬМОГО»....21.50

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

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

Завітайте до
оновленого
кінотеатру!

У кінотеатрі
сучасний звук 

Dolby Digital!!!
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Спортивні новини

Легка атлетика. Українські метальники 
вибороли 7 медалей на Кубку Європи

В місті Бар (Чорно орія) відб вся зимовий К бо Європи з ме-
тань. На зма аннях збірна У раїни б ла представлена повним о-
мандним с ладом. А саме чотирма омандами: молодіжні чоловіча
та жіноча збірні (до 23 ро ів) і дорослі чоловіча та жіноча збірні,
всьо о 16 часни ів, повідомляє сайт Держсл жби молоді та спор-
т У раїни. Обидві збірні молодіжні оманди вист пили блис че.
Додом спортсмени повертаються з сімома на ородами та двома
першими за ально омандними місцями. За алом раїнсь і ле о-
атлети вибороли одне “золото”, три “срібла” та три “бронзи”. Воло-
дарем золотої на ороди став Оле сандр Нечипорч метанні спи-
са (76м 23см), срібні на ороди Дмитра Савиць о о (ядро) з ре-
з льтатом 18м 76см, Андрія Мартиню а (молот — 71м 37см) та
Оль и Голодної (ядро — 17м 32см). Бронзовими призерами є Юлія
К рило (дис — 52м 03см), Анна С идан (молот — 66м 35см) та Ка-
терина Дер н (спис — 55м 67см)

Футбол. Ліонель Мессі став найкращим 
бомбардиром “Барселони” 
за всю історію клубу

Нападни аталонсь ої “Барселони” Ліонель Мессі встановив но-
вий ре орд оманди з забитих олів. Та о о спіх ар ентинець до-
ся матчі проти “Гранади”, в я ом він оформив хет-три , а “бла -
ранас” перемо ли з рах н ом 5:3. Наразі дороб Мессі 234 о-
ли офіційних матчах за “Барселон ”. Попередній ре орд становив
232 оли і належав Сесар Родрі ес , я ий вист пав за аталон-
сь ий л б 50-х–60-х ро ах. Крім то о, Ліонель Мессі на два оли
обійшов спис бомбардирів чемпіонат сво о оловно о он -
рента Кріштано Роналд з мадридсь о о “Реала”

Хокей. “Сокіл” розгромив “Донбас$2” 
у плей$офф чемпіонату України
У третьом матчі фінальної серії плей-офф чемпіонат У раїни з

хо ею иївсь ий “Со іл” на виїзді завдав пораз и “Донбас -2”. Піс-
ля двох перемо на майданчи иян шанси підопічних Оле а Мі-
льчи а на за альний спіх розцінювалися наба ато вище, ніж

столичної оманди. Проте перший матч в Донець по азав, що
“Со іл” рано с идати з рах н ів. Навіть незважаючи на те, що с лад
“Донбас -2” підсилили два форварди першої оманди — Оле сандр
Матер хін і Дмитро Ісаєн о, — донеччани та і не змо ли вразити
ворота остей. В рез льтаті фінальна сирена зафі с вала перш пе-
ремо “Со ола” — 4:0

Танцювальний спорт. Українські спортсмени
здобули срібні нагороди на чемпіонаті Європи

Нещодавно Мос ві (Росія) відб вся чемпіонат Європи серед мо-
лоді (європейсь а про рама) в я ом взяли часть 48 спортсменів з
24 раїн. Приємною новиною стало здоб ття срібних медалей ра-
їнсь ими спортсменами Андрієм Ні ітчен о — Златою Приходь о

Температура +6°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 3м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +11°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +8°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 75 %

Прогноз погоди на 22 березня 2012 року
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ОВНИ на старті нових напрямів діяльності. Я доро обере-
те, та е й матимете щастя. Головне, аби це не завдало ш оди
близь им людям, отрих від ваших революційних “вибри ів”
с цільні стреси та оловний біль. Зважте всі “за” і “проти” пе-
ред тим, я перти напролом.
ТЕЛЬЦЯМ попри яс рав харизматичність бажано збавити

оберти, триматися від п блічних дефілювань. За онспір йте-
ся, відійдіть в тінь і займайтеся тим, що вима ають обстави-
ни. Не роз олош йте таємниць про власне б ття, адже ваше
щастя визріє лише в тиші, подалі від людсь их заздрісних
очей.
БЛИЗНЯТА, я що втомилися ходити в нелюбах, саме час за-

ласти про рам реалізації бажань, вас по охають, проте за
мови, що є вільна ва ансія в серці, і ви здатні відповісти вза-
ємністю. Д ховна єдність з обранцем, спільність інтересів – за-
пор а ідилії в союзі.
У РАКІВ революція в ар’єрі набирає нових барв, все с р п -

льозно обміз йте і насамперед змініть власн поведін , при-
бор авши а ресивні спалахи. Вип с ати на волю войовничий
д х небезпечно, бо саме він і спрово є не аразди. А вам слід
підлаштов ватися під ч жі запити, тоді й власні інтереси не по-
страждають.
ЛЕВИ, підніміться над дійсністю, станьте орлом, я ом з ви-

соти видно всі переш оди та можливості їх подолання, перспе -
тиви спіх — майб тнє в ваших р ах. І знайте: найдос оналі-
ше бачиться здале ! Ідеали та пере онання переживають
спішн трансформацію, том зробіть ревізію життєвих ціннос-
тей, вам потрібен новий філософсь ий “ став”, аби без завад
ро вати в майб тнє.
ДІВИ, розпочинається трансформаційна фаза вашом жит-

ті, не розпалюйте пристрастей, дійте таємно, тихше їдеш — да-
лі б деш. Пам’ятайте, що ви залежні від рес рсів (моральних,
матеріальних, енер етичних, роз мових) інших людей. Вони
платять і замовляють м зи .
ТЕРЕЗИ, міняйте не оней на переправі, а змініть своє став-

лення до ділових партнерів, шлюбних обранців. Нині вони вер-
ховенств ють і роблять по од ! Необережно ин те спересердя
слово може стати за вас ою онфлі тів, заварите свар ами а-
ш — сьорбатимете її д же дов о. Пра ніть мир в партнерстві
за б дь-я цін !
СКОРПІОНАМ слід помір вати, я почистити ав ієві онюш-

ні на сл жбі, де на опичилося чимало завалів, а я що запропо-
н ють нове місце роботи (ви ідні замовлення), можете по одж -
ватися, але за мови, що робота б де до серця й не наш одить
здоров’ю. Розпочинається динамічна ар’єрна см а до 19 віт-
ня.
СТРІЛЬЦІ, запаліть свіч охання, її во ни палах отітиме

протя ом місяця, освітлюючи ваш життєвий шлях та наповню-
ючи серце енер ією небесної бла одаті. У митців період творчої
імпотенції позад , дерзайте і зба ач йте вселенсь творч
с арбницю шедеврами!
КОЗОРОГИ, стос н и “бать и-діти” ся н ть рад са ипіння,

нама айтеся ладити з рідними, адже ви — одної рові, і саме
нині, оли проявляться спад овані риси хара тер , треба ри-
тично та об’є тивно поставитися до непороз мінь в сім’ї, пара-
лельно провадж вати в життя свої ідеї. Ваше майб тнє в р ах
домочадців.
ВОДОЛІЇ проявлять мистецтво майстра імпровізацій, ви о-

риставши сит ації та ці аві знайомства з ви одою для себе. За
словом до ишені лізти не треба, дотепність, інтеле т альний
шарм, міння пере онати стан ть для вас найліпшими помічни-
ами.
РИБИ, щоб сподобатися та причар вати о ось, вам особли-

вих з силь до ладати не треба, але за однієї мови: ви самі се-
бе поставите на п’єдестал пошани. Для тих, хто ш ає нові дже-
рела приб т ів — приємний сюрприз. Лише не промахніться з
ви ідними діловими пропозиціями

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Перлина курортів України
Курорт Миргород називають маленькою Швейцарією, 
райським куточком. І в цьому немає ніякого перебільшення
Петро ДАЦЮК
cпеціально для “Хрещатика”

Нинішній рі для найвідо-
мішо о вітчизняно о рор-
т Мир ород особливий.
Він свят є одраз три со-
лідні дати — 100-річчя вiд
дня від риття свердловини
мінеральної води, 95-річчя
засн вання само о рорт
та 90-річчя застос вання
торфо рязелі вання на
ньом . За цей час т т
оздоровилося іль а міль-
йонів людей із майже 30
раїн світ , і рорт здоб в
дійсно світове визнання.

Цілюще джерело здоров’я
Мало хто знає, що курорт виник

абсолютно випадково. На початку

минулого століття у провінційному

Миргороді гостро постало питання

нестачі питної води. За ініціати!

вою генерал!майора медицини

Івана Зубковського розпочали бу!

ріння артезіанської свердловини.

Вода в ній була брудною, неприєм!

ною на смак і з запахом сірковод!

ню... Тож для пиття вона не годи!

лася, але люди, які використовува!

ли її для ванн, помітили поліпшен!

ня самопочуття, швидке загоєння

ран. Цей факт зацікавив Зубков!

ського, і він послав проби на дослі!

дження. Результати аналізів були

приголомшливі — вода мала цілю!

щі властивості, якими не поступа!

лася знаменитим у той час соден!

ській і баден!баденській.

Тож її першовідкривач власним

коштом облаштував при міській

лазні п’ять ванн, які дозволяли

приймати лише за рекомендацією

лікаря. Після повторного аналізу

воду стали застосовувати для ліку!

вання шлунка й кишечника, а 15

квітня 1917 року було відкрито

першу водолікарню, яка стала сим!

волом міста і знаменитої води

“Миргородська”, почався перший

курортний сезон.

Свого часу тут приймали ванни

Нестор Махно, Іван Козловський,

Іван Паторжинський, Марія Лит!

виненко!Вольгемут, а пізніше на

курорті Миргород лікувалися сотні

відомих людей. Саму ж воду трива!

лий час продавали тільки в аптеках

за рецептом лікаря, а у вільному

продажу цей “дефіцит” можна бу!

ло купити лише в компартійних

буфетах. Вживана безпосередньо з

джерела, ця вода повністю зберігає

свою енергетичну структуру, наси!

чена іонами хлору, натрію, каль!

цію, кремнієвої кислоти, міддю,

йодом, фтором, залізом, — усім,

що сприяє оздоровленню. За дани!

ми багаторічних досліджень Укра!

їнського науково!дослідного ін!

ституту медичної реабілітації і ку!

рортології МОЗ України, її власти!

вості й фізико!хімічний склад не

змінилися за весь цей час. І сього!

дні її визнано найзахищенішою від

зовнішніх впливів мінеральною

водою нашої держави.

Усі болячки — на чисту воду

Оскільки, як жартують медики,

немає абсолютно здорових людей,

є тільки недообстежені, то на ку!

рорті Миргород саме діагностиці

захворювань приділяють величезне

значення. У комфортних кабінетах

із апаратурою кращих світових ви!

робників кваліфікований медпер!

сонал проводить ретельну діагно!

стику: комплекс включає сотні об!

стежень і процедур. Сьогодні на!

віть іноземні партнери визнають,

що такого комплекту найсучасні!

шого обладнання й ефективних

методик, розроблених фахівцями

курорту, немає навіть у кращих клі!

ніках Європи, не кажучи вже про

санаторії.

Свого часу адміністрація курорту

всупереч світовим тенденціям у ку!

рортній сфері, спрямованим на об!

меження лікувально!діагностич!

них процедур і заміну їх спроще!

ним набором СПА!процедур та за!

гальнооздоровчих масажів, прий!

няла виважену стратегію розвитку

оздоровниці, в основі якої збере!

ження і розширення

існуючої лікувально!

діагностичної бази.

На ці потреби щоро!

ку витрачається біль!

ше 15 млн гривень.

Усього за два роки

повністю оновили

біохімічну, клінічну,

імунологічну та бак!

теріологічну лабора!

торії і діагностичні

відділення поліклініки курорту.

Купили австрійський біохімічний

аналізатор крові, який дає змогу

визначити 66 біологічних показни!

ків, а також японський автомати!

зований гематологічний аналіза!

тор, який за 70 секунд видає 22 клі!

нічнi показники крові. Впровади!

ли новітні методики, які, напри!

клад, дозволяють визначати ризик

захворювання цукровим діабетом

за кілька років до клінічних про!

явів цієї підступної хвороби. І за!

раз працюють над кількома міжна!

родними проектами, які ще більше

розширюють можливості оздоров!

лення на курорті Миргород. Фахів!

ці санаторно!курортного комплек!

су розробили власні методики лі!

кування різних хвороб та оздоровчі

програми, які дали змогу, крім

профільних гастроентерологічних,

започаткувати більше десяти реабі!

літаційних відділень, що творять

справжні дива зцілення.

Кілька років поспіль тут лікува!

лася дівчинка з Молдови, хвора на

цукровий діабет, яку не змогли ви!

лікувати в Румунії, Москві, Києві.

Завдяки зусиллям миргородських

медиків вдалося нормалізувати рі!

вень цукру в крові, і вона поверну!

лася до повноцінного життя. 

Пам’ятають курортні лікарі і як ря!

тували життя маленькій донечці

посла однієї зарубіжної держави,

яку не могли вилікувати в кращих

клініках світу. Недаремно ж саме

на базі курорту Миргород створено

Всеукраїнський центр санаторно!

курортної реабілітації дітей і під!

літків, хворих на цукровий діабет.

Крім основного спрямування —

лікування захворювань органів

травлення і порушень обміну речо!

вин, кожен із чотирьох санаторіїв

“Миргородкурорту” має свою спе!

ціалізацію. Так, санаторій “Хорол”

спеціалізується на реабілітації та

оздоровленні при хворобах жіно!

чих статевих органів, вагітних жі!

нок, лікуванні безпліддя сімейних

пар. Також тут реабілітують хворих

після радикальної терапії з приво!

ду онкологічних за!

хворювань.

Оздоровниця має

власну лікувальну

базу, бювет міне!

ральної води, ванне

відділення, басейн

відкритого типу. У

санаторії “Березо!

вий гай” лікують

хвороби, пов’язані з

обміном речовин,

цукровий діабет, захворювання щи!

товидної залози. У санаторії “Мир!

город” успішно лікують хронічні

хвороби шлунка, печінки, жовчно!

го міхура, підшлункової залози та

нервової системи. Тут проводять

реабілітацію учасників ліквідації, а

також постраждалих від чорнобиль!

ської катастрофи. Лікують також

хворих із цереброваскулярною па!

тологією, хворобами серцево!су!

динної системи, сечостатевої систе!

ми за допомогою унікального для

України обладнання. Пацієнти з

неспецифічними захворюваннями

органів дихання оздоровлюються у

спеціальному реабілітаційному від!

діленні з соляною кімнатою.

Основним профілем найновішо!

го і найсучаснішого санаторію

“Полтава” є лікування захворю!

вань органів травлення: хронічні

гастрити, холецистити, коліти,

панкреатити, хвороби печінки,

стани після холецистектомії та ре!

зекції шлунка. Є також відділення

для лікування органів опори і руху

(остеохондроз хребта, артрити, ар!

трози). Гордість санаторію — реабі!

літаційні відділення для лікування

хворих, які перенесли гострий ін!

фаркт міокарда та нестабільну сте!

нокардію. Тут можуть поліпшити

здоров’я хворі на гіпертонію, а та!

кож ті, хто переніс операції на сер!

ці й судинах.

Гордістю курорту Миргород є

краща в Україні бальнеогрязелі!

карня. У її сучасних приміщеннях

можна одержати понад 85 видів

різних процедур. Неперевершені

результати оздоровлення дають

процедури у сучасних ванних ком!

плексах, душах, у тому числі з ви!

користанням лазеротерапії. Та

найбільше відпочивальникам по!

добається басейн, до якого входять

і джакузі, і зустрічна хвиля, і під!

водний масаж, і “гірський водо!

спад”. У ньому використовують

унікальні методики пасивного вер!

тикального витягнення хребта.

Курорт потребує підтримки

Відпочивальники відчувають не

тільки цілющу силу місцевої води,

грязі, повітря березового гаю й

соснового бору, а й турботу персо!

налу курорту. Тут функціонує най!

кращий у курортній системі Укра!

їни Палац культури, працює вели!

ка бібліотека, демонструють філь!

ми, проходять цікаві шоу та кон!

цертні програми відомих артистів.

І як прикро, що вся ця краса й

могутня лікувально!діагностична

база через погіршення матеріаль!

ного становища громадян та зміну

пріоритетів у курортній сфері при!

звели до того, що санаторно!ку!

рортний комплекс європейського

рівня працює не на повну силу. Не

поліпшило ситуації навіть надання

минулого року Миргороду статусу

курорту державного значення. Як!

що раніше соціальні фонди вчасно

проводили тендери і виділяли чи!

мало коштів на путівки для сана!

торно!курортного лікування гро!

мадян, то останнім часом ця робо!

та кардинально погіршилася.

Наприклад, минулого року пер!

ші відпочивальники за цими путі!

вками заїхали на курорт лише на!

прикiнці липня, подібне спостері!

гається й зараз. Тож оздоровниця

фактично лікує людей, які можуть

придбати путівки за власні кошти,

а нині це доступно далеко не всім.

Це позначається, передусім, на

здоров’ї українців, а також на еко!

номічному стані комплексу, який,

до речі, щороку виплачує біля 30

млн податків у бюджети всіх рівнів.

І все ж, попри всі негаразди,

ПрАТ “Миргородкурорт” знахо!

дить можливості активно розвива!

ти оздоровницю, робити її конку!

рентоспроможною і привабливою і

для українців, і для гостей iз дале!

кого зарубіжжя. Відпочиваючі на!

зивають курорт Миргород рай!

ським куточком, українською

Швейцарією, і в цьому немає ні!

якого перебільшення — можете пе!

реконатися самі, відпочивши та

підлікувавшись у Миргороді

С К А Н В О Р Д Цей день в історії 22 березня

1894 — Вперше проведено
хо ейний т рнір К бо Стенлі —

фіналі Montreal Amateur
Athletic Association перемо ла
оманд Ottawa Capitals з ра-
х н ом 3:1.

1895 — В Парижі О юст і Л ї
Люм’є провели демонстрацію
інофільм для спеціально за-
прошеної п блі и; цей день
вважається почат ом п блічної
демонстрації іно.

1941 — В Київсь ій області
творено місто Чорнобиль.

1948 — народився Ендрю
Ллойд Веббер, ан лійсь ий
омпозитор, продюсер (“Іс с
Христос с перзір а”, “Волос-
ся”, “Коти”).
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явищ (філос.) Відповіді на с анворд на 7-й стор.

Улюбленим місцем відпочин є центральна площа рорт Мир ород

Ф
от

о 
з 

ар
хі

ву
 “

Х
ре

щ
ат

и
ка

”

Саме на базі курорту
Миргород створено

Всеукраїнський центр
санаторно/курортної

реабілітації дітей і
підлітків, хворих на

цукровий діабет


