
У столиці стартував проект 
"Енергоефективні школи"
Школярі навчатимуться економити тепло та воду не лише в теорії, 
а й на практиці

Київський центр крові 
отримає нове приміщення
У планах міської влади вже цьогоріч відновити роботи 
за адресою вул. Зоологічна, 3
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

На сьо одні Київсь ий місь ий
центр рові забезпеч є ом-
понентами та препаратами з
донорсь ої рові чимало лі -
вальних за ладів міста. Та ,
2012 році медичною стано-
вою б ло за отовлено донор-
сь ої рові та плазми від по-
над 11 тисяч добровольців.
Водночас існ є проблема з
приміщенням, де розміщ єть-
ся медична станова, на в л.
М. Берлінсь о о, 12. Воно в
непридатном технічном ста-
ні. Саме том місь а влада
план є відновити роботи з ре-
онстр ції орп сів лінічної
лі арні № 14 на в л. Зооло іч-
ній, 3, де в подальшом пла-
н ють розмістити Київсь ий
місь ий центр рові.

За словами головного лікаря Київ�

ського міського центру крові (КМЦК)

Людмили Заневської, питання будів�

ництва нового приміщення для медич�

ної установи постало вже давно. Адже

будівля (за адресою М. Берлінського,

12), де зараз знаходиться установа, була

зведена ще у 1962 році, і за весь термін

експлуатації капітальний ремонт тут не

проводився. Тож наразі КМЦК розмі�

щується в технічно непридатних для ро�

боти приміщеннях, їх зношеність ста�

новить понад 75 %. Окрім того, працю�

вати фахівцям доводиться на застаріло�

му обладнанні. “На сьогодні ми переві�

ряємо донорську кров на 4 види віру�

сів — це гепатити В та С, сифіліс та

СНІД. А небезпечних вірусів набагато

більше. Тож наша основна мета — отри�

мати нові технології для переробки кро�

ві, зробити її безпечною для переливан�

ня”,— розповіла “Хрещатику” пані За�

невська.

Враховуючи всі ці фактори, у 2011 році

було прийнято рішення про вилучення зі

структури КМЦК відділу виробництва

препаратів крові як нерентабельного та

такого, що не відповідає санітарно�гігі�

єнічним вимогам. Таким чином, у Києві

постала необхідність пошуку нового

приміщення для медичної установи. Ще

з 2002 року центр крові планували роз�

містити в одному з корпусів клінічної лі�

карні № 14 на вулиці Зоологічній, 3, по�

передньо провівши його реконструкцію.

Однак за браком коштів модернізація бу�

дівлі була призупинена.

Вчора приміщення, де планують об�

лаштувати оновлений міський центр

крові, відвідав голова КМДА Олександр

Попов. Він повідомив, що у цьому році

розпочнуться роботи з реконструювання

будівлі.

“Вже сьогодні�завтра буде прийнятий

бюджет міста, і це дасть нам можливість

виділити кошти для того, щоб скорегува�

ти проект і розпочати підготовчі заходи з

будівництва цього об’єкта. Всього, за по�

передніми розрахунками, вартість робіт та

обладнання складатиме 64 млн грн. Цьо�

горіч ми плануємо виділити 11 млн грн,

решту ж профінансувати у наступному

році та здати будівлю в експлуатацію. Ми

плануємо збудувати об’єкт, що відповіда�

тиме останнім досягненням світової ме�

дицини. Препарати, які тут виготовляти�

муть, будуть доступніші за ціною і зразко�

вими за якістю. Крім того, їх буде вдвічі

більше, ніж потрібно столиці, тож ми

зможемо забезпечувати ними й інші міста

України”,— зазначив Олександр Попов.

В оновленому приміщенні буде ство�

рено сучасний центр крові з новими тех�

нологіями заготівлі, тестування, пере�

робки та карантинізації донорської плаз�

ми, а також сприятливі умови для доно�

рів та медичного персоналу.

Як відзначила перший заступник ди�

ректора Департаменту охорони здо�

ров’я Валентина Залеська, у будівниц�

тві такого об’єкта на території міста за�

цікавлені не лише муніципальні закла�

ди, а й багато державних підпри�

ємств — медінститути та центри, акаде�

мії наук.

На період зведення нового приміщен�

ня для КМЦК препаратів у столиці ви�

стачить. За словами головного лікаря

цього закладу, наразі столичні медуста�

нови на належному рівні забезпечені

препаратами крові, які необхідні для лі�

кування киян, з запасом більше, ніж на

рік

У номері

Новини

Видатки на виплату муніципальної
надбавки будуть збільшені 
до мільярда гривень
У прое ті бюджет столиці, я ий презент ють де-

п татам Київради, видат и на виплат м ніципаль-
ної надбав и б д ть збільшені. Про це заявив за-
ст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. За йо о
словами, я що 2012 році обся виплат м ніци-
пальної надбав и працівни ам бюджетної сфери
с лав 897 млн рн, то цьо о ро в бюджеті запла-
н вали 1 млрд рн для виплати та их надбаво .
“На сьо одні видат и з бюджет міста здійсню-

ються відповідно до тимчасово о розпис — в роз-
мірі 1/12 видат ів бюджет столиці 2012 році.
Врахов ючи те, що мин ло о ро мінімальна зар-
плата піднімалася з 972 ривень на почат ро до
1240 ривень — на інець ро , в р дні 2012 ро
люди отримали більше, ніж січні 2013- о, ос іль и
зарплата виплач валася середня за рі . Зараз, о-
ли ми приймемо бюджет, вже з березня ияни от-
рим ватим ть більше, в том числі і м ніципальної
надбав и, я а нарахов ється відсот ах від заро-
бітної плати”,— зазначив Р слан Крамарен о

Алея Соборності в столиці стане
символом єднання всієї нації
Алея Соборності, що простя атиметься від ар и

Др жби народів до станції метро “Дніпро”, має стати
символом єднання всієї раїнсь ої нації. Про це в
ефірі столично о теле анал “Київ” розповів олова
КМДА Оле сандр Попов. За йо о словами, прое т
охопить Хрещатий, Маріїнсь ий та Місь ий пар и.
Алея має стати першою с ладовою частиною за аль-
нодержавно о прое т “Національний пар У раїни”.
“Насправді алея вже існ є, одна нині вона в за-

недбаном стані і нія не пов’язана з соборністю.
По и створення Алеї Соборності — це ідея, і її по-
трібно об оворювати з ромадсь істю. Одна , на
мою д м , вона отримає підтрим й иян, і ра-
їнців. Адже раїні потрібні прое ти, я і б нас об’єд-
н вали, я і б ли б пов’язані з історією держави та з
У раїною в цілом ”,— с азав пан Попов.
Уздовж алеї передбачається створення 25-ти май-

данчи ів, де б д ть представлені е спозиції, що де-
монстр ватим ть льт рні особливості різних об-
ластей У раїни, на я их проводитим ть Дні ре іонів
та різноманітні льт рно-просвітниць і а ції. Фа -
тично, ияни та ості столиці матим ть змо під час
про лян и мальовничими дніпровсь ими схилами
за іль а один “відвідати” всі ре іони нашої держа-
ви. Крім то о, план ється створення велоінфра-
стр т ри та пар вальних зон для т ристичних ав-
тоб сів. Та ож передбачена ре онстр ція Зелено о
театр і встановлення нових об’є тів, зо рема оле-
са о ляд та інотеатр “Політ над У раїною-7D”

У Києві відбудеться 
Snow Free Games
24 люто о пар Др жби Народів стане епіцентром

видовищних подій, неповторних шо та незаб тніх
вражень. В останню неділю місяця об 11.00 розпоч-
неться зимовий спортивно-м зичний фестиваль
е стремальних видів спорт Snow Free Games. У
про рамі заход битви на льод і сні , і ри та роз-
ва и, он рси та м зичні заходи. Завітавши на
фестиваль, поцінов вачі е стрим змож ть побачи-
ти пере они на бі ових соба ах, ерлін , хо ей та
лицарсь і т рніри на ризі, а та ож спроб вати свої
сили атанні на онях і сафарі на вадроци лах.
Прис тні спостері атим ть за зма аннями на бі о-

вих лижах, з тюбін , сно ейбл та битвами на м’я о-
м мечі. Всі охочі змож ть взяти часть сімейном
он рсі з ліплення сні ови ів та продемонстр вати
вправність в арбалетном та л чном тирах. Близь о
50 спортсменів з У раїни та Росії продемонстр ють
лядачам вправність, швид ість, сил і справжній
спортивний д х під час міжнародних зма ань з льодо-
лазання. На етапі валіфі ації всі часни и по черзі
пройд ть 7 с ладних трас, фінал вийд ть лише най-
ращі та найбільш е стремальні спортсмени

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Вчора столичній імназії № 178 офіцій-
но старт вав прое т “Енер оефе тивні
ш оли”, започат ований КМДА спільно з
енер етичною омпанією “ДТЕК”. Відпо-
відно до прое т , в 11 ш олах міста в
навчальн про рам введено фа льта-
тивний рс “Основи теплопостачання та
теплозбереження”, аби виховати свідо-
мо о та відповідально о майб тньо о
споживача тепла та енер ії.

Як розповіла “Хрещатику” керівник Департаменту

соціального розвитку компанії “ДТЕК” Вікторія Гриб,

започаткований проект триватиме в Києві, допоки кур�

сом з економії енергії не будуть охоплені всі школи міс�

та. “Першими учасниками стали 11 навчальних закла�

дів, у яких учні 6—8 класів навчатимуться енергозбере�

женню не тільки в теорії, а й на практиці, відвідуючи

теплопостачальні підприємства й проводячи практичні

дослідження, зокрема термосанацію своїх шкіл та домі�

вок,— зазначає пані Гриб.— У травні школярі презенту�

ватимуть власні проекти зі зниження тепло� та енерго�

споживання. П’ять кращих з них, які переможуть на

конкурсі, будуть втілені в життя за кошти нашої компа�

нії”.

Вихованці гімназії № 178 уже розпочали вивчення

курсу. Тепер вони знають, на чому можна зекономити.

Учень пілотного 8�Б класу Георгій Славінський відзна�

чає, що для цього не потрібно багато зусиль. “Достатньо

замінити лампи на енергозберігаючі, а на крани встано�

вити спеціальні ручки, адже якщо з крана капають

краплинки, то за день може витекти до 10—15 л во�

ди”,— каже учень.

Чому економити навчають саме школярів, під час офі�

ційного старту проекту пояснив перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак. “Ми хочемо, аби вони зма�

лечку розуміли важливість економії. Коли дитина скаже до�

рослому “закрути кран”, “вимкни світло”, то він матиме

стимул до самоорганізації у цих питаннях,— сказав Олек�

сандр Мазурчак.— Я глибоко переконаний, що проект,

який ми розпочинаємо, стане поштовхом широкомасштаб�

ного руху до організації енергозбереження в Києві”.

Додамо, місто продуктивно співпрацює з компанією

“ДТЕК” та USAID “Реформа міського теплопостачан�

ня в Україні”. Спільними зусиллями торік вперше в Ки�

єві у приміщенні дитсадка № 573 було здійснено глибо�

ку термосанацію. Зокрема утеплено огороджувальні

конструкції, цоколь, дах, замінено вікна, двері на енер�

гоефективні та внутрішню систему опалення, відновле�

но роботу системи вентиляції з встановленням рекупе�

ратора повітря. Відповідні роботи проводяться й у шко�

лі № 233, що на Оболоні.

Як наголосив Олександр Володимирович, результати

економії у цих закладах уже помітні. “Ми порівняли

енергоспоживання за січень минулого року й цього.

З’ясувалося, що в дитсадку торік було спожито 129 гіга�

калорій, нині — 105, а в школі у 2012 році раніше спо�

живали 82 гігакалорії й 40 цьогоріч. Це величезна еко�

номія коштів, які залишаються в галузі освіти й можуть

бути використані на інші потреби начальних закла�

дів”,— сказав пан Мазурчак.

Після завершення пілотної версії в столиці досвід

проекту “Енергоефективні школи” буде поширено в ін�

ших містах України. Планується, що першим серед них

стане Дніпропетровськ
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Новини

Київ додатково залучить до бюджету столиці 
1 мільярд 318 мільйонів гривень
У прое ті бюджет столиці, що б де презентований на пленарном

засіданні сесії Київради, доходи Києва с ладатим ть близь о 18,5
млрд рн, том числі трансферти з державно о бюджет — 2,9 млрд
рн. За алом прое ті оловно о фінансово о до мента за альний
фонд с ладе 16,1 млрд рн, а спеціальний фонд — 2,4 млрд рн.
Доходи столиці збільшено на понад півмільярда ривень за рах но

сплати "Київенер о" до бюджет міста 236 млн рн за орист вання
майном, 182,5 млн рн — від продаж землі, 100 млн рн — надхо-
дження від приватизації ом нально о майна.
Крім то о, ще на 789,8 млн рн б де збільшено видат и бюджет за

рах но залиш бюджетних оштів, що с лався на почато ро .
"Відповідно до вимо 72 статті Бюджетно о оде с , ці ошти мож ть

б ти враховані с ладі бюджет лише через прийняття змін до ньо о.
А том столична влада запропон є деп татам спочат про олос вати
за прое т місь о о бюджет , а на наст пном засіданні внести до ньо-
о зміни "з плюсом" ще на 789,8 млн рн. Тобто після внесення змін
видат и бюджет в порівнянні з тим прое том, що ми подавали напри-
інці р дня, збільшаться на 1 мільярд 318 мільйонів",— на олосив за-
ст пни олови КМДА Р слан Крамарен о

У столиці відремонтують бюветні комплекси
Навесні влада Києва відновить робот з ре онстр ції та апітально-
о ремонт бюветів. Про це прямом ефірі теле анал "Київ" повідо-
мив олова КМДА Оле сандр Попов.
"Ми в мин лом році приблизно до жовтня-листопада 85 % бюветів,

я им можна б ло зробити апітальний ремонт, ре онстр цію, ввели в
е спл атацію. Навесні ми знов продовжимо цю робот , щоб місті всі
бювети працювали",— запевнив олова столичної держадміністрації.
Він та ож сподівається, що в 2014 році в Києві почн ть б д вати нові
бюветні омпле си

Директором Департаменту промисловості
КМДА призначено Людмилу Денисюк
Голова столичної держадміністрації Оле сандр Попов призначив дире -

тором Департамент промисловості й розвит підприємництва Людмил
Денисю . До реор анізації оловних правлінь департаменти Людмила
Денисю займала посад начальни а Головно о правління промислової,
на ово-технічної й інноваційної політи и. До цьо о та ож очолювала ГУ з
питань ре лами КМДА. Крім то о, до березня 2010 ро Людмила Дени-
сю б ла заст пни ом олови Київсь ої місь держадміністрації

Цифра дня

2 965 000 000 
гривень сплачено столичними платниками податків до бюджету у січні
2013 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зведений
бюджет України додатково отримав понад 879 мільйонів гривень. 

Про це повідомила голова ДПС у місті Києві Ірина Носачова
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Олександр Попов доручив перевірити стан 
усіх надземних переходів
Голова КМДА дор чив дире торові Департамент транспортної ін-

фрастр т ри КМДА Єв ен Водовозов та енеральном дире тор
КК "Київавтодор" Геор ію Глінсь ом провести обстеження технічно о
стан всіх надземних пішохідних переходів столиці. Відповідне дор -
чення Оле сандр Попов підписав 6 люто о.
Перевірити мають сі без винят надземні пішохідні переходи, я ими
орист ються ияни, незалежно від їх балансо трим вача та форми влас-
ності. О рем ва Оле сандр Попов вима ає зверн ти на ті об'є ти,
стосовно я их до столично о сall-центр надходили с ар и від иян.
За рез льтатами перевір и вже до 12 люто о мають визначити обся

робіт, необхідний для приведення до належно о стан надземних пе-
реходів, аби реаліз вати відповідн про рам ремонт

Департамент охорони здоров'я перевірить 
амбулаторії сімейної медицини
Моніторин ова р па Департамент охорони здоров'я проводить

планов вибір ов перевір місь их амб латорій сімейної медицини,
від ритих 2011—2012 ро ах.
За словами заст пни а дире тора Департамент охорони здоров'я

Алли Ареш ович, ході інспе ції з'ясовано, що за алом медза лади
працюють задовільном режимі. Наразі добре нала оджено співпра-
цю між амб латоріями і базовими полі лінічними становами. Крім то-
о, за рез льтатами опит вання населення, що проводилося рам ах
перевіро , від почат від риття амб латорій рівень задоволення паці-
єнтів медичними посл ами зріс більш ніж на 60 %.
Разом із тим профільном департаменті зазначають, що існ ють

фа ти неналежної ор анізації роботи. Та , амб латорії за адресами
в л. Червонопрапорна, 148-А та в л. Гмирі, 8 наразі не працюють. Для
відновлення повноцінної роботи станов необхідно вирішити низ тех-
нічних питань, зо рема щодо ладання до оворів на еле тро-, водо- і
теплопостачання з відповідними сл жбами міста.
Крім то о, разі виявлення пор шень роботі амб латорій меш ан-

ців столиці за ли ають повідомляти про ці фа ти за телефоном аря-
чої лінії профільно о правління — 278-41-91 або онта тно о центр
міста Києва 15-51.
За алом столиці працює понад 100 амб латорій, них обсл ов ю-

ться 755 тисяч иян. З їх від риттям раді с дост пності первинної мед-
допомо и для населення с оротився в середньом з п'яти ілометрів
до одно о

На міжнародній конференції обговорять 
проблему ефективного усунення омели
На міжнародній онференції, що відб деться столиці 21—22 люто-
о за частю на овців, представни ів влади та ромадсь ості, вперше
об оворять проблем вини нення омели та раціонально о її с нення.
Потенційно небезпечними для зелених насаджень є хвороби, я і швид-
о розвиваються в місь их мовах. Обмеженість ви ористання хімічних
засобів оброб и вима ає нових підходів боротьбі зі ш ідни ами і хво-
робами рослин. Та , омела широ о розповсюджена на деревах за ла-
дів освіти і медицини.
"Сподіваюсь, що онференція о реслить варіанти вирішення заходів

боротьби зі ш ідни ами та хворобами зелених насаджень місь их
мовах",— зазначив енеральний дире тор КО "Київзеленб д" Михай-
ло Царен о. На адаємо, міжнародній онференції візьм ть часть на-
овці з раїн Прибалти и, Фінляндії, Вірменії, Китаю, Чехії та Білор сі.

Конференція присвячена фа торам збереження зелених насаджень в
рбаністичном середовищі

Місто продовжує боротися 
з незаконними МАФами
Проблему розміщення кіосків допоможуть вирішити паспорти вулиць
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Ще в мин лом році сто-
лиці розпочали за онюва-
ти діяльність малих архі-
те т рних форм, я і запо-
лонили місто. Та попри з -
силля влади впоратись із
цією хворобою виявилось
непросто. З одно о місця
іос и зни ають — в іншо-
м з’являються. Та , про-
довж цьо о тижня в столи-
ці стало на шість іос ів
більше. Всьо о ж новови-
явлених онстр цій, я і
підля ають не айном зне-
сенню, — 147. Про це дня-
ми йшлося під час засі-
дання місь о о оператив-
но о штаб з оординації
дій щодо демонтаж іо-
с ів.

Як зазначив у ході наради началь�

ник штабу, заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко, роботу з де�

монтажу незаконних кіосків у місті

потрібно активізувати. "За результа�

тами тижневої роботи помітно, що

райони майже не виконують прото�

кольні доручення з виявлення та де�

монтажу самовільно встановлених

торговельних об'єктів. Погана ситу�

ація у Шевченківському районі, хо�

ча він має навіть більше можливос�

тей, ніж решта. Поки що найкраще з

усіх із МАФами бореться Печер�

ський район",— відзначив Анатолій

Костянтинович.

У районах скаржаться, що не мо�

жуть налагодити роботу, адже кіоск

зносять, а він знову повертається на

старе місце. Для тих, які нахабніють,

мають окремий рецепт — їх знімати�

муть, допоки власник не змириться

й перестане встановлювати споруду

знову.

Зауважимо, що кожен новий кіоск

нині — з електрикою, хоча такого

бути не повинно. "Це незаконне під�

ключення, і я не вірю, що така вели�

ка компанія, як "Київенерго", не мо�

же впоратися з такими малими архі�

тектурними формами",— сказав

Анатолій Голубченко.

Начальник штабу дав доручення

ПАТ "Київенерго" впродовж тижня

відключити від електроенергії всі

виявлені незаконні кіоски і подати

позов до прокуратури на кожного

власника такої ятки.

Як ефективний варіант боротьби з

незаконними торговельними об’єкта�

ми в місті розглядають паспорти ву�

лиць. "У паспортах вулиць аж до дета�

лей буде розписано: яка реклама, які

малі архітектурні форми, які урни та

зупинки повинні бути і в яких місцях.

Таким чином, паспорти мають стати

своєрідним еталоном того, який ви�

гляд повинна мати столиця України.

Крім того, паспортизація дозволить

вирішити проблему незаконного

встановлення МАФів, адже буде чітко

розроблено, за якою адресою яка мала

архітектурна форма та якого розміру

може бути встановлена",— розповів у

прямому ефірі на телеканалі "Київ"

голова КМДА Олександр Попов

Київ підтримує новітні 
молодіжні ідеї
Вже понад двадцять проектів надійшло на конкурс "Стратегія" 
від столичних школярів
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

У Києві триває др ий он-
рс інноваційних прое тів

"Страте ія", ор анізований
КМДА та фондом "Освітні
ініціативи". Цей захід має
на меті зібрати с часні рі-
шення з розвит міста,
я і пропон ють старшо-
ласни и та ст денти.
Прийом робіт завершиться
березні. Проте для най-

а тивніших часни ів же
сьо одні проводяться без-
оштовні пізнавальні ле -
ції. Та , чора Київсь о-
м ліцеї інформаційних
техноло ій № 79 відб вся
майстер- лас з базових
навичо самопрезентації.

Переможці "Стратегії" отримають

можливість реалізувати свій проект

на місцевому рівні та пройти стажу�

вання в найкращих українських

компаніях. А щоб якомога краще

презентувати для вимогливого журі

свою ідею, учням вже зараз потрібно

мати базові знання з представлення

проектів та самопрезентації, вважає

директор фонду "Освітні ініціативи"

Надія Омельченко. "Важливо, щоб

діти, коли виступатимуть перед суд�

дівським складом, навчилися цілі�

сно доносити свою думку, виокрем�

лювати основне. При цьому їм по�

трібно вкластися у ліміт часу, який

становить п'ять хвилин. Адже журі

треба переконати, що ідея необхідна

місту і після втілення приноситиме

результат",— зазначила пані Омель�

ченко. За її словами, минулорічним

переможцям подібні тренінги дуже

допомогли. "Фіналістам довелося

виступати у прямому ефірі на теле�

баченні перед високоповажними

людьми. На щастя, всі вони попе�

редньо пройшли серйозну підготов�

ку. Тож учасники були зібраними,

вільно спілкувалися, коректно від�

повідали на запитання ведучого",—

пояснила директор фонду.

Цьогорічний конкурс розпочався

у грудні і триватиме до березня. Все�

редині місяця припиниться прийом

робіт, тоді ж будуть відібрані фіна�

лісти. За словами організаторів, вже

сьогодні надійшло понад 20 проек�

тів. Загалом очікується близько сот�

ні робіт.

"Минулого року ми брали участь у

конкурсі з одним проектом — "Уні�

версальна електронна картка київ�

ського школяра". І перемогли з цією

роботою в номінації "Електронне

місто". Цього року наші учні підго�

тували вже три проекти. Перший —

екологічний. Він пропонує методи

боротьби з міллю, яка знищує наші

каштани. Другий — туристичний —

ознайомлює гостей міста з Києвом

завдяки використанню сучасних

технологій. Третій проект передба�

чає створення сайту для КМДА. На

порталі кияни зможуть розміщувати

пропозиції та зауваження щодо по�

кращення життя у столиці. Також на

електронному ресурсі можна буде

переглянути рейтинг пропозицій",—

розповіла директор Київського лі�

цею інформаційних технологій № 79

Ганна Ломаковська.

Про "родзинку" своєї ідеї розповів

"Хрещатику" учасник "Стратегії�

2013", учень гімназії № 283 Олек�

сандр Шешлюк. "Враховуючи, що

природні запаси вугілля, нафти —

вичерпні, пропоную робити більший

акцент на використанні сонячної

енергії. У проекті "Альтернативні ви�

ди енергії в Україні" я зі своїм товари�

шем запропонував чотири моделі со�

нячних батарей, які можна викорис�

товувати на території нашої держа�

ви",— пояснив Олександр Шешлюк.

Нагадаємо, що торік на перший

київський конкурс інноваційних

проектів "Стратегія" було подано 88

проектів, з них 15 потрапили у фі�

нал. Вже нині більшість учнівських

ідей реалізовані, частина перебуває

на стадії втілення

У рам ах проведення др о о он рс інноваційних прое тів "Страте ія" в Київсь ом ліцеї інформаційних техноло ій №
79 відб вся майстер- лас з базових навичо самопрезентації

Торік на перший київський конкурс інноваційних
проектів "Стратегія" було подано 88 проектів, 

з них 15 потрапили у фінал
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У столиці а тивіз ють робот з демонтаж неза онно встановлених іос ів

Паспортизація дозволить вирішити проблему
незаконного встановлення МАФів, адже буде чітко

розроблено, за якою адресою яка мала архітектурна
форма та якого розміру може бути встановлена
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Ділові новини

Група “ЕСТА” почала 
демонтаж столичного ЦУМу
Про це с азано в повідомленні
правляючої омпанії “ЕСТА Хол-
дин ”. Та им чином, омпанія пе-
рейшла до наст пно о етап під-
отовчих робіт із прое т “Ре он-
стр ція Київсь о о ЦУМ з рес-
таврацією оловних фасадів” —
демонтаж б дин в центрі сто-
лиці. У рам ах ви онання заходів
заплановано розбирання б дівлі
ЦУМ , за винят ом спор джених в
1939 році оловних фасадів на в -
лицях Хрещати і Бо дана Хмель-
ниць о о, я і б де ріплено, від-
реставровано й збережено в не-
змінном ви ляді. Для цьо о вста-
новлять металеві онстр ції, я і
фі с ватим ть фасади на весь пе-
ріод ре онстр ції. Прое том пе-
редбачено ви ористання метод
алмазно о різання, що забезпеч є
знижений рівень ш м й вібрації
при демонтажі порівняно зі стан-
дартними. На адаємо, що від-
риття ЦУМ заплановано на 2015

рі . С ма інвестицій прое т ста-
новить понад 100 млн доларів

Фінансування молодіжного
житлового будівництва
збільшили на 40 мільйонів
гривень
Кабінет Міністрів збільшив ста-

т тний фонд Державній спеціалі-
зованій фінансовій станові “Дер-
жавний фонд сприяння молодіж-
ном житловом б дівництв ” на
40 млн рн, до 165,355 млн рн.
Про це йдеться постанові Кабмі-
н № 74 від 4 люто о. В до менті
с азано, що відповідні зміни вне-
сені до стат тно о фонд , що б в
затверджений постановою Кабмі-
н № 1604 від 26 жовтня 2000 ро-
. Відповідно до зазначеної по-

станови, тоді СФ станови б в за-
тверджений на рівні 125,355 млн
рн. Крім то о, зазначено, що ці
ошти б д ть спрямовані на ви о-
нання Державної про рами забез-
печення молоді житлом на

2013—2017 ро и, повідомляють
“У раїнсь і новини”  

Україна і ЄБРР задоволені
рівнем співробітництва

Про це під час з стрічі в Києві
повідомили Президент У раїни
Ві тор Ян ович і президент Єв-
ропейсь о о бан ре онстр ції
та розвит С ма Ча рабарті.
Зо рема Ві тор Ян ович зазна-
чив, що співробітництво між
У раїною і бан ом традиційно пе-
реб ває на висо ом рівні. З йо-
о слів, ефе тивності співробіт-
ництва сприяють стабільні парт-
нерсь і відносини, оли сторони
ви он ють свої зобов’язання, під-
трим а ЄБРР реформ, проведе-
них в У раїні. В свою чер , пре-
зидент Європейсь о о бан та-
ож позитивно відзначив рівень
співробітництва з У раїною. Зо -
рема він зазначив, що співробіт-
ництво між У раїною і ЄБРР три-
ває понад 20 ро ів.

На адаємо, що 2012 році Єв-
ропейсь ий бан ре онстр ції та
розвит профінанс вав в У раїні
35 прое тів на за альн с м 950
млн євро. Разом за весь період
співробітництва з нашою держа-
вою ЄБРР профінанс вав раїні
300 прое тів на 7,5 млрд євро

У січні оренда держмайна
принесла бюджету 
87,3 млн гривень
За січень Фонд державно о

майна У раїни перерах вав до
державно о бюджет 87,318 млн
рн від оренди держмайна. Про
це повідомила прес-сл жба
ФДМУ. Дані надані станом на
1 люто о. У 2013 році передбаче-
но 835 млн рн надходжень до
бюджет від оренди майна, та им
чином, зібрано вже 10,46 % від
цієї с ми. Я відомо, в 2012 році
ФДМУ перерах вав держс арб-
ницю 1 056,008 млн ривень від
оренди держмайна. Торі план -

валося отримати 830 млн ри-
вень надходжень до с арбниці, в
та ий спосіб річний план надхо-
джень б в ви онаний на
127,23 %, повідомляють “У раїн-
сь і новини”

“Сбербанк Росии“ має 
намір відкрити 30—50 
відділень в 2013 році
“Сбербан Росии” (м. Київ), що

входить до р пи найбільших фін-
станов раїни, має намір в 2013
році від рити 30—50 відділень по
У раїні. Про це повідомила прес-
сл жба бан . “Відділення б д ть
від риватися всіх ре іонах, а са-
ме — вели их містах держа-
ви”,— с азано в повідомленні.
Станом на 1 січня 2013 ро ме-
режа бан наліч вала 160 відді-
лень по У раїні. Торі б ло від-
рито ще 30 представництв.
До слова, мин лий рі бан за-
інчив із чистим приб т ом
410,073 млн ривень, за 2011-й

він мав приб то 257,081 млн
ривень, повідомляють “У раїн-
сь і новини”

ТРЦ “Art Mall” у Києві 
відкриють до червня

Консалтин ова омпанія “У раїн-
сь а тор овельна ільдія” (УТГ, Київ)
про ноз є від риття тор ово-розва-
жально о центр “Art Mall” на пере-
тині в лиць А адемі а Заболотно о і
Столично о шосе в Києві до червня
2013 р. За альна площа ТРЦ стано-
витиме близь о 50 тис. в. м,
орендна площа — 37 тис. в. м.
Водночас автостоян а передбачена
на 1368 пар омісць. Відповідно до
повідомлення, інвестором і девело-
пером є омпанія Art Mall (Київ), ар-
хіте тором — “Chapman&Tailor”.
Центр розташовано за 3 м від мет-
ро “Вид бичі”, де на відвід вачів б -
д ть че ати без оштовні автоб си.
Крім то о, пор ч із ТРЦ “Art Mall”
вже є з пин а понад 15-ти маршр -
тів ромадсь о о транспорт

Валютний прогноз
на лютий
Вартість долара буде залежати
від результатів перемовин 
між МВФ та Україною
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Я що представни и МВФ і У раїни дося н ть домовле-
ностей і стане відомо, що Фонд отовий виділити
транш, то можливе помірне зниження рс амери ан-
сь ої валюти. У том випад , оли з стріч пройде
безрез льтатно, а терміни отримання редит зали-
шаться невідомими, долар може подорожчати стосов-
но ривні. На д м фахівців, середній рс продаж
отів ово о долара в лютом б де переб вати в межах
8,14—8,20 рн.

Євро

Курс продажу безготівкового євро в Україні за січень підвищився на

2,84 %, до 11,043 грн. Середній курс продажу готівкового — на 3,63 %, до

11,107 грн. На початку лютого євро, ймовірно, продовжить помірно зроста"

ти в ціні, припускають аналітики “FOREX CLUB в Україні”.

З новин Єврозони в лютому істотний вплив на динаміку євровалюти на"

дасть засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Цілком можливо, що євро"

пейський регулятор в черговий раз підтвердить свої помірно оптимістичні

оцінки стосовно перспектив економіки регіону. Тим не менше, в поточно"

му році ВВП ЄС знову може показати зниження на 0,1 % або нульове зрос"

тання. Баланс факторів, що впливають на євро в лютому, буде помірно по"

зитивним. За прогнозами, діапазон коливання валюти на міжнародному

ринку може бути обмежений рівнями 1,3200—1,3800. В Україні при цьому

середній курс продажу готівкового євро перебуватиме в діапазоні

10,7—11,19 грн.

Долар США

Курс продажу безготівкового долара за минулий місяць зріс на 0,74 %, до

8,145 грн. Середній курс продажу готівкового — на 0,71 %, до 8,156 грн. Се"

редній денний обсяг торгів американською валютою склав 750,3 млн дола"

рів, що на 18,59 % менше, ніж у грудні. Причинами подорожчання долара в

січні стали високі девальваційні очікування в суспільстві, а також необхід"

ність щомісячних платежів Російській Федерації за газ. Середній розмір

спреду за готівковими операціями з доларом за минулий місяць знизився на

0,44 %, що означає відносну стабільність на готівковому валютному ринку.

Різниця між середнім курсом продажу готівкового і безготівкового долара

скоротилася на 0,3 копійки — до 1,1 копійки, що також підтверджує стій"

кість валютного ринку в країні.

Портфель ОВДП, що належить нерезидентам, за січень збільшився на

0,76 % — до 5,484 млрд грн. Це обумовлено приїздом в Україну в кінці січ"

ня місії МВФ, а також поліпшенням настроїв на світових фінансових рин"

ках у зв’язку з вирішенням проблем з держборгом у США і позитивною

економічною статистикою з Єврозони.

Вартість долара на готівковому ринку в основному буде залежати від ре"

зультатів перемовин між МВФ та Україною. У випадку, якщо представники

МВФ і України досягнуть домовленостей і 12 лютого стане відомо, що

Фонд готовий виділити транш допомоги, то на цьому тлі можливе помірне

зниження курсу американської валюти. Якщо зустріч пройде безрезультат"

но, а терміни отримання кредиту залишаться невідомими, долар може по"

чати підвищуватися в ціні. На думку фахівців, середній курс продажу готів"

кового долара в лютому буде перебувати в діапазоні 8,14—8,20 грн. Крім то"

го, за прогнозами компанії “Ernst & Young”, цього року гривня по відно"

шенню до долара може впасти до 8,50.

Російський рубль

Курс продажу безготівкового рубля в січні підвищився на 1,88 %, до 0,271

грн. Середній курс продажу готівкового — на 2,25 %, до 0,273 грн. Основ"

ною причиною подорожчання російської валюти в Україні стало зниження

вартості долара США на світовій арені, а також зростання нафти в ціні.

Російський рубль в Україні в лютому може продовжити дорожчати на тлі

стабільних економічних показників в США, а також поліпшення ситуації

на світових фінансових ринках. Якщо економічна статистика стосовно ре"

ального сектора економіки в Єврозоні вийде негативною, то рубль може

подешевшати. Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу

готівкового рубля в Україні в лютому — 0,268—0,283 грн
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До страхових агентів
висунули перелік вимог
Відповідно до них компанії відбиратимуть кваліфікованих 
і надійних фахівців

Реєстр перевірених агентів

Державна комісія з регулювання

ринків фінансових послуг опублі"

кувала проект Розпорядження,

яким встановлюються кваліфіка"

ційні вимоги до страхових агентів,

що продають послуги обов’язково"

го автострахування (автоцивілка).

Згідно з документом, посередник

повинен знати основи страхуван"

ня, закон “Про страхування” та

нормативні документи по страхо"

вому посередництву, які стосують"

ся порядку розрахунку страхового

платежу, заповнення бланків, по"

рядку і термінів складання звітно"

сті про укладені договори страху"

вання, а також про зіпсовані і за"

гублені бланки.

На основі цих вимог Моторно"

транспортне страхове бюро Укра"

їни створить єдиний реєстр всіх

страхових агентів. Очікується, що

це відбудеться в першому півріччі

цього року. Щоб потрапити до ре"

єстру, претенденти повинні пройти

спеціальну підготовку в страховій

компанії. Курс навчання повинен

закінчуватися перевіркою знань і

навичок страхових агентів Атеста"

ційною комісією, склад якої визна"

чається та затверджується страхо"

виком. За результатами такої пере"

вірки компанія видає документ про

успішне проходження навчання.

Особи, які не пройшли перевірку,

мають право повторно пройти ос"

вітній курс.

Крім того, обов’язковими умова"

ми для посередника стануть наяв"

ність договору доручення, укладе"

ного з членом Моторного (транс"

портного) страхового бюро України

(МТСБУ), і включення агента в їх"

ній реєстр. Тобто особи, які не вне"

сені до реєстру, не зможуть продава"

ти страхові поліси.

“Страховий агент, який має право

займатися посередницькою діяль"

ністю у сфері обов’язкового страху"

вання цивільно"правової відпові"

дальності, повинен мати повну за"

гальну середню чи професійно"тех"

нічну освіту та досвід роботи не мен"

ше двох років, або базову чи повну

вищу освіту; знати основні засади

страхування та посередницької ді"

яльності у сфері обов’язкового стра"

хування цивільно"правової відпові"

дальності”,— йдеться у тексті про"

екту розпорядження Нацкомфін"

послуг.

Страхові компанії констатують: за"

раз у сегменті обов’язкового авто"

страхування працює чимала кількість

агентів, що призводить до певних

труднощів. “Ініціатива Нацкомфін"

послуг правильна, актуальна і давно

назріла. Створення такого реєстру

дасть змогу значно підвищити про"

фесіоналізм страхових агентів, поба"

чити ще на стадії навчання осіб, які

не здатні ефективно займатися про"

дажами у сфері страхування, а також

допоможе уникнути ризику співпраці

з ненадійними особами”,— проко"

ментував “Хрещатику” генеральний

директор страхової компанії “Актив"

Гарант” Олег Вовченко.

Підвищення кваліфікації агентів

потягне за собою поліпшення якос"

ті обслуговування, впевнені фахівці.

Клієнт зможе затребувати у агента

довіреність і переконатися, що про"

давець страхової послуги має право

реалізовувати поліси від імені саме

цього страховика. “Завдяки ство"

ренню реєстру страхова компанія

зможе в якійсь мірі убезпечити свій

бізнес від махінацій з полісами.

Повністю шахраї з ринку не підуть,

але певний відсоток недобросовіс"

них агентів відсіється”,— зазнача"

ють “Хрещатику” у СК “Нова”.

Схеми шахрайства 
на страховому ринку

На страховому ринку часті випад"

ки, коли агент бере під реалізацію

певну кількість полісів, а потім заяв"

ляє про їх втрату. Відповідно страхо"

ва компанія публікує повідомлення

про визнання загублених полісів не"

дійсними. Однак найчастіше вони

без відома компанії реалізуються

громадянам. Якщо настає страховий

випадок, ці особи не можуть претен"

дувати на виплати, оскільки придба"

ні ними поліси недійсні. За даними

МТСБУ, лише у 2012 році страхові

компанії втратили близько 64 тис.

полісів автоцивілки серій АА та АВ,

які використовувались для укладан"

ня договорів страхування у

2011—2012 рр.

Часто також трапляються випад"

ки, коли агенти роблять знижки

більше, ніж дозволено законодав"

ством. Стикалися СК і з ситуацією

продажу поліса “на деякий час”.

Схема наступна: бланк виписується

і пред’являється в необхідний кон"

тролюючий орган, а потім поверта"

ється агенту, який передає його в

страхову компанію як зіпсований, а

гроші осідають в його кишені.

Крім того, представляючи інтере"

си одночасно кількох страхових

компаній, агенти можуть виписати

поліс тієї, яка на даний момент пла"

тить більшу комісійну винагороду,

не звертаючи уваги на бажання клі"

єнта застрахуватися в конкретній

компанії. Таку “помилку” водії по"

мічають, як правило, не відразу, а

вже при настанні страхового випад"

ку. Кожна страхова компанія має у

себе список таких недобросовісних

агентів, але єдиного реєстру на сьо"

годнішній день в Україні немає.

“Довести факт шахрайства в суді

надзвичайно важко. Але в даний мо"

мент у споживача є можливість

убезпечити себе. Можна перевірити,

чи дійсний страховий поліс, на сай"

ті Моторно"транспортного страхо"

вого бюро України”,— рекомендує

Олег Вовченко.

Страхові компанії вже давно на"

магаються вирішити цю проблему і

неформально обмінюються між со"

бою “чорними списками” недобро"

совісних агентів. Однак створення

єдиного централізованого реєстру

дозволить ретельніше відстежувати

пересування агентів страховим рин"

ком.

За словами експертів, в кінцевому

результаті від набуття чинності про"

екту Розпорядження виграють усі, і

насамперед — споживач. Він отри"

має додаткові гарантії того, що не

стане жертвою обману, а також ма"

тиме справу з добре підготовлени"

ми, кваліфікованими продавцями

послуг.

Водночас експерти радять водіям

не втрачати пильність і перевіряти

не тільки документи страхових аген"

тів, але і серію, і номер самих полісів

(на сайті Моторного бюро). Ство"

рення нового реєстру не вирішить

проблем із шахрайством зареєстро"

ваних агентів. “Якщо ті не стануть

дорожити своєю репутацією і не бу"

дуть побоюватися відсторонення від

продажу “автоцивілки”, то можуть

продовжити продавати крадені по"

ліси. Це страховки на анульованих

бланках ОСАЦВ: після подачі стра"

ховиками заяв про втрату МТСБУ

оголошує їх недійсними і виключає

з баз даних і реєстрів”,— повідомля"

ють у СК “Рідна”.

Продаючи страховки на таких

бланках, нечисті на руку агенти

привласнюють зібрані з водіїв кош"

ти. Якщо їх автомобілі не потрапля"

ють в аварії, то про шахрайство вза"

галі ніхто не дізнається. Однак у ви"

падках ДТП потерпілі залишаються

без страхових компенсацій

За даними МТСБУ, лише у 2012 році страхові компанії
втратили близько 64 тис. полісів автоцивілки 

серій АА та АВ, які використовувались для укладання
договорів страхування у 2011—2012 рр.

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

А ентів, я і продають поліси добровільно о автострах -
вання, внес ть до спеціально о реєстр Моторно о бю-
ро У раїни. Але потрапити до ньо о можна б де лише
за низ ою визначених ритеріїв. Та им чином, за сло-
вами часни ів рин , даній сфері працюватим ть на-
дійні особи, я і не б д ть вдаватися до шахрайства.
Е сперти про ноз ють, що всі ош анці не зни н ть,
але певний відсото недобросовісних а ентів відсіється.
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ТТРРКК  ККииїївв

6.00 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика

Профілактика на каналі до
14.00

14.00 Прогулянки містом
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Таємниця

старого мосту"
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
17.25, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
19.30 Столиця
21.25 Служба порятунку
23.25 Небокрай
5.00 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 "Доброго ранку,
Україно!"

6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 23.10, 1.10

Спорт
6.20 Рецепти здоров'я
6.25 Агроера
6.30 Сміх з доставкою

додому
7.15 Заголовки
7.20 Гігабайт
7.25 Країна online
7.30 Гість студії
7.40 Ера бізнесу
7.45 Хочу все знати
8.15 Т/с "Чаклунка"
9.00 Підсумки тижня
9.30 221 — екстрений виклик.

Тиждень
10.10 Т/с "Маруся"  
11.45 Шеф7кухар
12.35 Право на захист
12.55, 15.50, 18.55, 21.20

Діловий світ
13.00, 15.20, 20.55

Офіційна хроніка
13.10 Енергоблок
13.15 Темний силует
13.30 Т/с "Довга дорога в

дюнах"
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.30 Euronews
15.45 Наука
16.00 Т/с "Звільнення"
17.35 Т/с "Соло для

пістолета з
оркестром"

18.45 Агро7news
19.15 Сільрада
19.35, 21.30 Криве дзеркало
21.00 Підсумки дня

22.55 "Трійка", "Кено",
"Секунда успіху"

23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.20 Кіно в деталях
0.15 Від першої особи
0.40 Між рядків

11++11

6.05 М/ф "Червоні Шапочки"
7.00 ТСН
8.00 Т/с "Жіночі мрії про

далекі країни" 
10.10 Т/с "Чудове століття.

Роксолана" 
12.05 Х/ф "Покровські

ворота" 
15.00 Сімейні мелодрами72
16.10 Просто шоу
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Чудове століття.

Роксолана" 
19.30 ТСН
20.00 Т/с "Вероніка.

Загублене щастя"
22.10 Гроші
23.15 ТСН. Особливе
23.40 Т/с "Незабутнє" 
0.40 Х/ф "Поїзд на

Дарджилінг"
2.15 Гроші
3.05 ТСН
3.40 Т/с "Незабутнє" 
4.30 Х/ф "Поїзд на

Дарджилінг"

ІІННТТЕЕРР

5.15 Х/ф "Кохання на
асфальті"

7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт у Подробицях
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "З родинних

обставин" 
11.50 Слідство вели...
12.00 Новини
12.55 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

14.35 Т/с "Страховий
випадок" 

16.25 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

20.00 Подробиці
20.30 Спорт у Подробицях
20.35 Т/с "Господарка

тайги>2"
23.15 Т/с "Німий"

2.30 Подробиці
3.00 Спорт у Подробицях
3.05 Жадібність

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід"  
9.50 Т/с "Дикий>3"  

10.50 Т/с "Кордон
слідчого
Савельєва"  

11.50 Нехай говорять
12.50 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросерде визнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.15 Т/с "Слід"  
18.00 Т/с "Нерівний

шлюб"  
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Кордон

слідчого
Савельєва"  

22.00 Х/ф "Мумія"  
0.10 Х/ф "Агент Джоні

Інгліш"  
Нічна профілактика 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.20 Т/с "Як сказав Джим" 
6.00 Очевидець.

Найсмішніше 
6.45, 7.40, 8.45 Підйом!
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Сирота

казанська" 
10.50 Т/с "Татусеві дочки" 
13.30, 14.30 Kids' Time
13.35 М/с "Злюки бобри" 
14.50, 15.45 Teen Time
14.55 Т/с "Друзі" 
15.50 Т/с "Світлофор" 
16.55 Т/с "Кадетство" 
17.55 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.25 Спортрепортер
19.50 Т/с "Не плач за

мною, Аргентино!" 
20.50 Т/с "Вороніни" 
21.55 Т/с "Світлофор" 
23.00 Т/с "Школа" 
0.05 Т/с "Щоденники

вампіра" 
1.00 Репортер
1.20 Спортрепортер
1.30 Т/с "Евріка" 
2.10 Т/с "Південна

територія" 
2.55 Служба розшуку дітей
3.00 Т/с "Шоу Білла

Енгвала" 
3.15>5.15 Зона ночі

ІІССTTVV

5.55 Служба розшуку дітей
6.05 Свiтанок
7.05 Ділові факти
7.15 Т/с "Леся + Рома"
7.45 Ділові факти
7.50 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.00 Х/ф "Живий або
мертвий"

11.30 Т/с "Кодекс честі"
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по7

українському
13.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.15 Х/ф "Місія:

нездійсненна>2"
16.30 Х/ф "Місія:

нездійсненна>3"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.00 Т/с "ДАІшники"
21.50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
22.50 Свобода слова
0.40 Надзвичайні новини
1.30 Про цiкаве
2.50 Свобода слова
4.30 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Цей дивовижний світ
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове espresso
8.30 Світ за тиждень
9.00 Романови. Сутінки

Російської імперії
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Зоряні матері7одиначки
12.15 Вбивство Джона Кенеді
14.00 Дикі коні острова

Сейбл
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Цей дивовижний світ
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Реальні історії
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 У гостях у Д. Гордона
20.00 І ти, Брут?! Всесвітня

історія зрад
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 І. Родніна.

Непереможна
22.40 Неймовірні подорожі
23.40 Птахи без меж
0.45 Амурні мелодії
1.00 Х/ф "Венеціанський

каприз"  
2.30 Х/ф "Справжня

жінка"  

3.45 Цей дивовижний світ
4.10 Птахи без меж
5.00 Ранкове espresso

55��йй  ККААННААЛЛ
6.30, 18.40, 3.30 Київський

час
6.45, 7.25, 8.35, 18.50,

23.40, 0.30, 3.20 Час
спорту

6.50, 8.30, 23.45, 0.35,
2.35, 3.25, 4.15
Огляд преси

7.00>1.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.10, 22.40, 23.20,
0.15, 2.30, 3.15
Бізнес7Час

7.15 Автопілот7Новини
7.30, 8.50 Трансмісія7Новини
7.35, 3.40 Ранок із зіркою
8.15 Хроніка тижня
9.15, 13.10, 14.10

5 елемент
10.15 Велика політика
11.15 Підсумки тижня
12.15 Машина часу
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.25 В кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.10 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час7Тайм
22.15, 2.40 Податковий

щоденник
23.30, 0.25 Crime news
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою
5.00 Час новин

ННТТНН
6.00 Легенди карного

розшуку
6.35 Х/ф "Акція" 
8.05 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.50 Т/с "Павутиння>6"
14.40 Т/с "Сліпий>2"
18.30 Випадковий свідок
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Літєйний"
21.45 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець" 

22.45 Т/с "C.S.I. Лас>Вегас" 
23.45 Свiдок
0.15 Х/ф "Останній

мисливець" 
1.45 Свiдок
2.15 Т/с "Суто англійські

вбивства" 
3.55 Свiдок
4.25 Речовий доказ
4.50 Уроки тітоньки Сови
5.05 Правда життя

ССТТББ
4.50 Чужі помилки. На все

заради неї
5.35 Все буде добре!
7.15 Неймовірна правда про

зірок
8.55 Х/ф "Любов не

ділиться на два"  
12.40 Майстершеф
15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Т/с "Самара"  
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні73
23.20 Битва екстрасенсів
0.20 Т/с "Доктор Хаус"  
1.10 Х/ф "Гардемарини,

вперед!"  
2.35 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Доброго ранку!
9.00 Новини
9.15 Доброго ранку!
9.30 Контрольна закупівля

10.00 Жити здорово!
11.00 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
12.50 Доброго здоров'ячка!
14.00 Інші новини
14.25 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.30 Хочу знати
16.00 Ти не один
16.25 Дешево й сердито
17.05 Т/с "Нерівний

шлюб"
18.00 Новини
18.40 Зрозуміти. Пробачити
19.10 Давай одружимося!
20.05 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Грач"
23.20 Вечірній Ургант
23.55 Свобода й

справедливість
0.50 Нічні новини
1.05 Нехай говорять
1.55 Ти не один
2.25 Т/с "Нерівний шлюб"
3.10 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

4.00 Ранок Росії
8.05 Шукачі
9.00 Вісті
9.30 1000 дрібниць

10.15 Про найголовніше
11.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Вісті. Чергова частина
13.00 Справа Х. Слідство

продовжується
13.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
14.50 Вісті. Спорт
15.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва
15.50 Т/с "Була любов"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Грім"
20.15 Т/с "Мар'їн гай"
22.05 Д/ф "Остання справа

майора Проніна"
23.00 Т/с "Сонька.

Продовження
легенди"

23.55 Дівчатка
0.30 Вісті +
0.50 Т/с "Білий одяг"
2.15 Вісті.ru
2.30 Прямий ефір
3.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.00 НТВ вранці
6.10 Т/с "Повернення

Мухтара>2"
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії на

пам'ять
9.05 Ти не повіриш!

10.00 Таємнича Росія
11.00 Сьогодні
11.35 До суду
12.35 Суд присяжних
13.35 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні
14.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
15.35 Т/с "Подружжя"
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
18.35 Говоримо й показуємо
19.25 Т/с "Петрович"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Дознавач"
23.35 Т/с "Бригада"
1.40 Т/с "Місто спокус"
3.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ
6.00 Т/с "Як я зустрів

вашу маму"  
6.45 Дізнайся як

7.10 Лінтяєво
7.35 М/с "Даша7слідопит"
8.00 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша7слідопит"
9.00 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
10.00 Т/с "Всі жінки —

відьми"  
11.00 Т/с "Та, хто говорить

з примарами"  
12.00 Т/с "Метод

Лаврової"  
12.55 Твою маму!
13.35 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.40 "Даешь молодежь!"
15.40 Вайфайтери
16.15 Т/с "Спліт"  
17.15 Це любов72
17.40 Т/с "Половинки"  
18.20 Одна за всіх
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Т/с "Восьмидесяті"  
20.30 "Даешь молодежь!"
21.35 Одна за всіх
22.25 Т/с "Вісімдесяті>2"  
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Анекдоти
0.00 Т/с "Реальна кров"  
1.00 Т/с "Половинки"  
1.25 Вайфайтери
2.15 До світанку

КК11

6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф
9.00 Х/ф "Павутиння

Шарлотти" 
10.40 Х/ф "Статський

радник"
13.00 Пороблено в Українi
14.50 Звана вечеря
15.50 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг7Монстри
20.00 Бійцівський клуб
21.00 Розсміши коміка
21.50 Х/ф "Смокінг" 
23.45 Х/ф "Дівчина мого

кращого друга" 
1.25 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.20 М/с "Годзілла" 
8.15 Шалене відео
9.00 Нереальні історії
9.40 Ульотне відео по7

російському
10.00 Х/ф "Чорний грім" 
11.55 Х/ф "Зламана

стріла" 
14.00 Т/с "Гори, що

стріляють" 
18.15 Т/с "Брати" 

20.10 Божевільне відео по7
українському

20.35 Помста природи
21.00 Божевільне відео по7

українському
23.05 Х/ф "Мегазмія" 
0.55 Х/ф "Релікт" 
2.30 Дорожні війни
4.05 Т/с "Сад

Гетсіманський" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 13.30, 3.50 М/ф
7.00, 16.30, 21.30 М/с "Оггі

і кукарачі"
7.30 М/с "Бджілка Майя в

3D"
8.00, 10.30 М/с "Дружба —

це диво"
8.30, 9.45 М/с "Клуб Міккі7

мауса"
9.00 М/с "Нові пригоди Вінні7

Пуха"
9.20 М/с "Умілець Менні"

10.10 М/с "Джейк і пірати
Нетландії"

11.00 М/с "Маленьке
королівство Бена і
Холлі"

11.30, 22.00 М/с "Кріт і його
друзі"

11.45, 22.15 М/с "Пригоди
Льолека і Болека"

12.00 М/с "Бернард"
12.15 М/с "Раймонд"
12.30 Марві Хаммер
13.00, 3.25 Маленькі

шибеники
14.30 Єралаш
15.00 Т/с "Все тіп>топ, або

Життя на борту"
15.30 Т/с "Я рокер"
16.00 Т/с "Успіху, Чарлі!"
17.00 М/с "Лабораторія

Декстера"
17.20 М/с "Обережно,

ведмеді!"
18.00 М/с "Фінес і Ферб"
18.25 М/с "Рибология"
18.45 М/с "Американський

дракон. Джейк Лонг"
19.10 М/с "Чорний плащ"
20.10 М/с "Тімон і Пумба"
20.40 М/с "Мульттачки"
20.50 М/с "Петро і Степан"
21.00 М/с "Дивовижний світ

Гамбола"
22.30 Знімала мама
23.00 Х/ф "Нові пригоди

капітана Врунгеля"
0.25 Т/с "Пригоди

Шерлока Холмса"
2.25 Столичні таємниці
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ПОНЕДІЛОК ЛЮТИЙ11

"Знедолені"
Режисером

е ранізації ві-
домо о мю-
зи л за моти-
вами роман
Ві тора Гю о
став ос аро-
носний Том
Х пер ("Ко-
роль оворить"). До роботи над стріч ою він зал чив ці-
л плеяд відомих і талановитих а торів: Х'ю Дже ман,
Рассел Кро , Енн Хетевей, Аманда Сейф Рід, Едді Ред-
мейн, Хелена Бонем Картер та Саша Барон Коен. В цен-
трі стріч и історія олишньо о аторжанина Жана Валь-
жана, я ий переживає д ховне переродження і встає на
шлях істинний, всіля о допома аючи іншим. Одна через
тюремне мин ле йо о постійно переслід є інспе тор по-
ліції Жавер. Після смерті Фантіни, за долю я ої Жан
Вальжан вважав себе винним, він бере відповідальність
за її доч Козетт — заради щастя дівчини він здатен на
все. Відмінна ра а торів, арні види та мінім м слів —
протя ом двох з половиною один ерої лише співають, і
лядачі поч ють їх партії мовою ори інал

"Звичайна справа"

Повнометраж-
ний і ровий дебют
раїнсь о о ре-

жисера-до мен-
таліста Валентина
Касяновича роз-
повідає про чоло-
ві а середньо о

ві — Толі а, я ий раптом виріш є змінити своє життя.
Йо о ви аняють з лі арні за бій з пацієнтами. Це по-
вертає ероя до мрії стати "вільним" поетом. Зробити це
виявляється не та просто, і Толі зм шений боротися з
чималими тр днощами на шлях до своєї мети. Разом з
тим драматичні сит ації з родиною та при оди стають
поштовхом до написання оловним ероєм низ и дійсно
расивих віршів

"Група 7"

Дія фільм іспан-
сь о о режисера
Альберто Родрі еса
роз ортається в
Севільї в 1987 році.
Спеціальний за ін
поліції "Гр па 7"
займається очи-
щенням міста від нар отрафі , ви ористов ючи б дь-я і
засоби — по рози, насильство, обман. За ін очолюють
молодий офіцер Анхель (Маріо Касас, "Три метри над
рівнем неба") і досвідчений оп Рафаель (Антоніо де ла
Торре). Під час спільної роботи з ероями відб вається
психоло ічна трансформація: жорсто ий і ордовитий
Рафаель починає пере лядати свої принципи під впли-
вом юної Лючії, Анхель, засліплений владою, сходить з
правильно о шлях ...

Кінопрем'єри тижня ¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 
Зареєстровано 

в Головному управлінні юстиції 
1 лютого 2013 р. за № 9/1001

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 09 липня 2012 року № 1182 
"Про будівництво у місті Києві житла за пільговою 

вартістю для громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов"

Розпорядження № 100 від 30 січня 2013 року
Відповідно до статей 30, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з ме.

тою впорядкування виконання опоряджувальних робіт у квартирах, що будуються за пільго.
вою вартістю для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у межах функцій ор.
гану місцевого самоврядування:

1. До розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 09 липня 2012 року № 1182 "Про будів�
ництво у місті Києві житла за пільговою вартістю для
громадян, які потребують поліпшення житлових
умов" (зі змінами), зареєстрованого в Головному
управлінні юстиції у м. Києві 13 липня 2012 року за
№ 49/966, внести такі зміни:

1.1. Абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:
"Громадяни мають право отримати квартиру біль�

шої площі, яка надається із розрахунку не більше од�
нієї кімнати на кожного члена сім'ї з урахуванням
жилої площі, що перебуває у власності, а також на
договірних засадах змінювати перелік внутрішніх
опоряджувальних робіт".

1.2. Підпункт 3.1 пункту 3 після слів "внутрішніх
опоряджувальних робіт" доповнити словами "відпо�
відно до проекту будівництва".

2. Це розпорядження набирає чинності з дня йо�
го оприлюднення.

3. Заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації згідно з розподілом обов'язків
прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження
покласти на заступників голови Київської міської
державної адміністрації згідно з розподілом обов'яз�
ків.

Голова О. Попов

Про проведення акції 
"Теплий Київ" 

на вулиці Хрещатик, 17

Розпорядження № 117 від 31 січня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто.герой Київ" та Порядку орга.
нізації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігій.
ного, культурно.просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердже.
ного рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, в межах функцій ор.
гану місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу КП "Столиця" та ФОП Си�
ганевіч В. Е. щодо проведення акції "Теплий Київ", з
8 до 18 лютого 2013 року на вулиці Хрещатик, 17.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підго�
товку та проведення заходу взяли на себе КП "Сто�
лиця" та ФОП Сиганевіч В. Е.

3. Просити Головне управління МВС України в
м. Києві забезпечити охорону громадського по�
рядку з 8 до 18 лютого 2013 року на вулиці Хреща�
тик, 17.

4. КП "Столиця" та ФОП Сиганевіч В. Е. забезпе�
чити дотримання Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25
грудня 2008 року № 1051/1051, під час підготовки
та проведення заходу на вулиці Хрещатик з 5 до 19
лютого 2013 року та відновлення порушеного благо�
устрою.

5. Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) погодити у встановленому порядку розмі�
щення об'єктів торгівлі та інформувати суб'єктів
господарювання про обмеження, визначені рішен�
ням Київської міської ради від 23.12.2012
№ 113/5225 "Про деякі питання з упорядкування в
м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабо�
алкогольними напоями, вином  столовим, пивом
(крім безалкогольного) та тютюновими виробами"
під час проведення акції "Теплий Київ" з 8 до 18
лютого 2013 року на вулиці Хрещатик,17.

6. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації — керівника апа�
рату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Пуза�
нова О. Г.

Голова О. Попов

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
7 лютого (четвер) — 19.00 "Дохідне місце", комедія, 3

години

7 лютого (четвер) — 20.00 Нова сцена, "Ігри на зад�

ньому дворі", 1 година 30 хвилин

8 лютого (п’ятниця) — 19.00 "Різдвяні мрії", комедія,

2 години 40 хвилин

8 лютого (п’ятниця) — 20.00 прем’єра, сцена "Під да�

хом", "Страждання юного Вертера", драма, 1 година

9 лютого (субота) — 12.00 "Справжній чоловік на по�

чатку тисячоліття...", 1 година 10 хвилин, нова сцена

9 лютого (субота) — 18.00 "Останнє кохання", мело�

драма, 2 години 15 хвилин, нова сцена

9 лютого (субота) — 19.00 "Дядечків сон", трагікоме�

дія, 2 години 30 хвилин

9 лютого (субота) — 20.00 Сцена "Під дахом", "Edith

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

10 лютого (неділя) — 12.00 "Занадто щасливий бать�

ко", комедія, 2 години 30 хвилин

10 лютого (неділя) — 18.00 Нова сцена, "Прощальне

танго", трагікомедія, 2 години 30 хвилин

10 лютого (неділя) — 19.00 "Насмішкувате моє щас�

тя", 1 година 45 хвилин

10 лютого (неділя) — 20.00 Сцена "Під дахом" —

"JULIA@ROMEO.com (Norway.Today)", 1 година 20 хвилин

11 лютого (понеділок) — 19.00 "Її шалені чоловіки", 1

година 40 хвилин

12 лютого (вівторок) — 19.00 "Бабине літо", лірична

комедія, 2 години 35 хвилин

12 лютого (вівторок) — 20.00 Сцена "Під дахом", "Ва�

лентинів день", драма, 2 години

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ

7 лютого (четвер) — 19.00 "Танго життя", танцюваль�

но�пластичне шоу

9 лютого (субота) — 19.00 "Циганський барон", опе�

рета, музика Й. Штрауса

10 лютого (неділя) — 12.00 "Острів скарбів", дитячий

мюзикл, В. Бистряков

10 лютого (неділя) — 19.00 "Сорочинський ярмарок",

О. Рябов, оперета

Театральна афіша 

7 – 13 лютого

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
АННА КАРЕНІНА

ДЖАНҐО ВІЛЬНИЙ

ЗВИЧАЙНА СПРАВА

ЖИТТЯ ПІ

АНШЛАГ, КЛАСІК
СІМ ПСИХОПАТІВ

КОХАННЯ НА КІНЧИКАХ ПАЛЬЦІВ

FUTURE SHORTS: ЗИМА�2013

ГРУПА 7

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
FUTURE SHORTS: ЗИМА�2013

СІМ ПСИХОПАТІВ

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
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Спортивні новини

Стрибки у воду. В столиці відбувся чемпіонат
України
У Києві в басейні Центрально о спортивно о л б Збройних сил

У раїни пройшла національна першість зі стриб ів вод . Зма ання
стали відбір овим т рніром для часті міжнародних стартах, зо ре-
ма чемпіонаті Європи в Росто (Німеччина), я ий відб деться в
червні. За підс м ами т рнір , триразовим чемпіоном У раїни став Іл-
ля Кваша, я ий перемі в індивід альній першості на метровом і три-
метровом трамплінах, а та ож синхронних стриб ах з триметрово-
о трампліна в парі з Оле сієм При оровим. В індивід альних стриб-
ах з виш и най ращим б в Оле сандр Бондар, а в синхронних — д -
ет Ма сим Дол ов — Сер ій Бондар. У зма аннях жіно дві перемо и
в а тиві Олени Федорової — в індивід альних стриб ах на метровом
і триметровом трамплінах. Двічі на найвищ сходин п’єдестал по-
шани піднімалася Юлія Про опч — індивід альних стриб ах з виш-
и і в парі з Ві торією Потєхіною. Ві торія Кесар і Ганна Письменсь а
перемо ли в синхронних стриб ах з триметрово о трампліна. А чем-
піонами У раїни в мі сті стали Оле сандр Горш овозов і Анастасія Не-
добе а

Теніс. Сергій Стаховський вдало розпочав 
змагання у Франції
У Монпельє (Франція) на т рнірі АТР відб лися матчі першо о ола.

У раїнсь ий тенісист Сер ій Стаховсь ий, я ий в світовом рейтин
на 105-м місці, старт вав з перемо и над 54-ю ра ет ою світ фран-
ц зом Полем-Анрі Матьє, посіяним під 9-м номером — 6:4, 6:4. Матч
тривав 1 один 17 хвилин. Сер ій Стаховсь ий зробив чотири брей и
і двічі п стив свою подач . На йо о рах н 10 ейсів при одній подвій-
ній помилці, а йо о с перни 4 рази подав навиліт і двічі помилився на
подачі. В особистом протистоянні тенісистів рах но став рівний —
1:1. Тепер за вихід до чвертьфінал т рнір раїнець посперечається
з переможцем матч Ед ард Роже-Васслен (Франція) — Тац ма Іто
(Японія)

Баскетбол. Вітчизняна кадетська збірна 
з баскетболу вийшла до чвертьфіналу 
міжнародного турніру
У раїнсь а адетсь а збірна здоб ла перемо в останньом матчі

першо о ра нд міжнародно о т рнір з бас етбол , що відб вся в Т -
реччині. Наші спортсмени пере рали оманд Чорно орії з рах н ом
56:46. Та им чином вітчизняна др жина посіла третє місце в р пі “В”
і вийшла до чвертьфінал . Т т синьо-жовті з стрін ться з франц зь и-
ми одноліт ами. У інших парах Словенія зма атиметься з Сербією,
Латвія з Німеччиною, а Т реччина з Грецією

Формула�1. В Іспанії пройшли тестові заїзди
У вівторо в іспансь ом Хересі старт вала тестова сесія, на я ій
оманди вперше цьом сезоні випроб вали свої нові боліди. Підс м-
овий прото ол очолив Дженсон Баттон (McLaren), я ий випередив
Мар а Веббера з Red Bull. Третім став Ромен Грожан з оманди
Lotus

Температура 0°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +2°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +3°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 95 %

Прогноз погоди на 7 лютого 2013 року

ОВНИ, дбайте про посадове реноме, старанно ви он йте про-
фесійні обов’яз и, бор ові зобов’язання перед іншими. Бажано по-
др житися з шефом (афіш вати це не слід), я що добре себе за-
ре оменд єте, можна розрахов вати на фінансов вина ород та
армонійне вирішення питань, пов’язаних з а ціон ванням, розпо-
діленням приб т , подат ами, с місним апіталом.
ТЕЛЬЦЯМ завдя и вдалом збі обставин вдасться по азати

себе з най ращо о бо . Спо ійно робіть свою робот , частіше
присл хайтеся до інт їції і вчасно ви ористов йте діловий досвід.
Для завоювання довіри партнерів продемонстр йте їм свою сер-
йозність, відповідальність, дале о лядність, широт професійно о
р озор , здатність йти на обд маний ризи , я що це необхідно.
Не захоплюйтеся панібратством і проте цією: др жба др жбою, а
вас мають оточ вати лише надійні майстри вищо о лас .
БЛИЗНЯТА, зосередьтеся на лобальних цілях. Відсійте все

тимчасове й др орядне, а та ож все, що по ано з одж ється з
реальністю і с идається на фантазії. Приділіть особлив ва пла-
н ванню, подат ам, редитним проблемам.
РАКИ, я що доля вирішила влашт вати вам іспит, здайте йо о

на відмінно. Уни айте ролі прохача або беззахисної жертви, ство-
ріть собі реп тацію сильної особи, що вміє тримати емоції під он-
тролем та оперативно діяти, впис ючись в сит ації. Нама айтеся
б ти в парі чи в оманді, одина и зазнають фіас о. Візьміть часть
чиїй-неб дь дов отривалій офіційній про рамі, не претенд ючи

на ерівн роль.
ЛЕВИ, про спо ій заб дьте, вперед на тр дові бари ади, б дь-

я і тр днощі зараз переборні! Не по ладайтеся на поп лярність,
допомо др зів, особисті ре алії (звання, посад ). Єдиним рите-
рієм є професіоналізм. Підле лих тримайте під онтролем, і самі
перед ерівництвом демонстр йте сл жбовий виш іл.
ДІВИ променітим ть чарівністю та се с альним ма нетизмом,

тож обранці відч ватим ть себе поряд з вами справжніми пест н-
чи ами долі. Любов зів’є ніздо вашом серці, але при мові, я -
що обранця є за що охати. А недостойним претендентам раще
дати відчіпно о!
ТЕРЕЗАМ слід зайнятися облашт ванням сімейно о нізда, офі-

с , навести лад на робочом місці. Віддайте перева адміністра-
тивно- осподарсь ій роботі, план ванню, ор анізації справ. Це
вдалий день для переїзд , ремонт , б дівництва, операцій із зем-
лею, нер хомістю. Не перевтомлюйтеся, шан йте бать ів, запози-
ч ючи їхній досвід.
СКОРПІОНИ, знання це світло, а не цтво пітьма. Поповнюйте

інтеле т альні підвалини, під ов йтеся роз мово, пам’ять працює
блис че, тож лаври відмінни а в ш олі під назвою “життя” вам а-
рантовано. І пам’ятайте: цьо о ро доля вр чила вам с іпетр іні-
ціатив, я им слід м дро та вчасно орист ватися й не пасти зад-
ніх.
СТРІЛЬЦІ, з чистою совістю дотрим йтеся за он “бер -даю”,

Всесвіті дармових енер ій (фізичних, моральних, творчих, інтеле -
т альних, фінансових тощо) не існ є, хапнете зайво о, справедли-
ва доля все одно е спропріює надлиш и, аби прищепити вам ро-
и дбайливості. Гроші люблять рах но , рамотно розподіляйте
ошти, я що за вами тя неться бор овий хвіст, ні ом про це не
ажіть.
У КОЗОРОГІВ день лобальних змін, проди тованих вн трішнім

перетворенням, старт йте наз стріч осяйном майб тньом ! Ори-
інальні особисті ідеї, зад ми плюс широ а поінформованість сто-
совно індивід альної сфери діяльності — най ращі с п тни и. Я -
що ви ровно заці авлені в рез льтаті, то с різь впораєтеся, ніщо
не сховається від вашо о пильно о о а і все піддаватиметься ре-
тельном онтролю.
ВОДОЛІЇ мають "ф н ціон вати" в таємном режимі без орис-

ливої самовіддачі, не розрахов ючи на миттєв дя , продемон-
стр вавши вищий пілотаж бла одійності. Діліться всім, чим ба аті,
без фанфаронства, Всевишній все бачить і поверне сторицею. Бе-
режіть сл жбові таємниці, шпіоньте, дост п до онфіденційної ін-
формації, збір даних, омпроматів — це необхідність, я а з одом
б де оплачена.
РИБИ фонтан ють пот жною енер ією і вірою в себе. Втім, без

сторонньої підтрим и і правильно о напрям та олосальна сила
може вите ти, немов вода різь пальці. Вам в рай потрібен по ро-
витель, наставни чи досвідчений старший др . Обставини спри-
яють вст п до я ої-неб дь мо тньої офіційної ор анізації, де,
ставши її повноправним членом, матимете можливість с ористати-
ся її захистом в потрібний момент

Підготувала Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Чикаго" повернув собі
лідерство
Американський хокейний клуб закріпився на першій позиції в НХЛ
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У ре лярном чемпіонаті
НХЛ відб лася з стріч за
частю най ращих оманд
західної онференції. На
своєм майданчи “Сан-
Хосе” приймав “Чи а о”.
Матч видався д же напр -
женим і завершився во-
льовою перемо ою остей.
Цей спіх став для них
вже восьмим сезоні, і з
18-ма набраними оч ами
вони наразі є най ращою
омандою першості.

У вівторок на льодовій арені в

Сан�Хосе місцеві “Акули” прийма�

ли “Орлів” з Чикаго. Обидві коман�

ди у цьому сезоні демонструють до�

сить�таки видовищну гру і цілком

заслужено знаходяться серед лідерів

регулярного чемпіонату НХЛ. До

того ж ця зустріч мала й свою ро�

дзинку. Календар був складений та�

ким чином, що на старті турніру

“Сан�Хосе” з 9 матчів 6 зіграв на

своєму льоду, тоді як гості провели 7

виїзних поєдинків. Тим не менш,

показники команд були ідентичні —

7 перемог при 2 поразках. Не дивно,

що саме цей матч став центральним

цього ігрового дня.

Перший період цілком прогнозо�

вано активніше розпочали господа�

рі. І досить швидко вони довели,

що недаремно вважаються “найдо�

машнішою” командою у нинішньо�

му сезоні. На третій хвилині “Аку�

ли” спромоглися відкрити рахунок.

Канадський захисник “Сан�Хосе”

Марк�Едвард Влешик зважився на

кидок майже з синьої лінії, голкі�

пер гостей зумів відбити шайбу, але

не зафіксував її, чим і скористався

Джо Павелскі — 1:0. Не встигли хо�

кеїсти “Чикаго” оговтатися від

пропущеної шайби, як за три хви�

лини сирена знову сповістила про

взяття воріт. Господарі майданчика

розіграли швидку контратаку, яку

ефектним кидком завершив Том

Уїнджелс. Рахунок став 2:0, і гостям

потрібно було вносити корективи в

гру.

Втім, у хокеїстів “Чикаго” мало

що виходило попереду. Так тривало

до середини першого періоду, а по�

тім команди продемонстрували

фантастичну результативність. Тро�

хи більше хвилини вистачило су�

перникам, аби порадувати вболі�

вальників чотирма голами. Спочат�

ку гості зусиллями Ендрю Шоу від�

квитали одну шайбу, але вже у на�

ступній атаці “Сан�Хосе” відновив

перевагу. Втім, чикагці і не думали

так легко здаватися. Здійснивши

кілька атак, гості спромоглися двічі

вразити ворота господарів. Таким

чином рахунок став 3:3, і командам

довелося, як�то кажуть, розпочина�

ти все з білого аркушу. Звичайно,

результативно проведений промі�

жок часу забрав у гравців занадто

багато сил, і хоча суперники нама�

галися до першої перерви здобути

хоч якусь перевагу, нічийний раху�

нок так і не змінився. Втім, вболі�

вальники на трибунах були більш

ніж задоволені: 6 голів лише за 20

хвилин — не кожен день можна таке

побачити.

Схоже, що у перерві команди зро�

били певні висновки і розпочали

другий період вже не так активно, як

попередній. Незначною ігровою іні�

ціативою володіли гравці “Сан�Хо�

се”, однак гості діяли максимально

обережно у захисті і шукали щастя у

контратаках. У середині періоду фа�

ни на трибунах почали відверто

нудьгувати. У цей час захисники

місцевої команди необачно зіграли

поблизу своїх воріт, і шайба потра�

пила до нападника “Чикаго” Патрі�

ка Кейна, саме він і вивів свою

команду уперед. Такий перебіг подій

зовсім не влаштовував господарів

майданчика, і вони заходилися

штурмувати ворота суперника. Зда�

валося, що гості не зможуть встояти

під натиском з боку суперника, але

голкіпер “Орлів” Корі Кроуфорд,

який розпочав матч не так впевне�

но, діяв у ці хвилини максимально

сконцентровано і таки зумів вберег�

ти свої володіння від пропущеної

шайби.

У третьому періоді хокеїсти “Сан�

Хосе” спробували збільшити швид�

кості, однак поспіх значно вплинув

на якість гри. Натомість чикагці ніку�

ди не поспішали і спокійно чекали

вигідного моменту, аби вразити воро�

та. Час спливав, а рахунок не зміню�

вався — 3:4. Аби врятувати матч, за

кілька хвилин до його завершення

наставник “Сан�Хосе” випустив

шостого польового гравця замість

голкіпера, але це лише нашкодило —

нападник “Чикаго” Патрік Кейн пе�

рехопив шайбу і кидком у порожні

ворота встановив остаточний раху�

нок — 3:5
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Цей день в історії 7 лютого

1812 – народився Чарльз Ді -
енс, ан лійсь ий письменни
("Посмертні запис и Пі ві сь о о
л б ", "При оди Олівера Твіс-
та", "Домбі й син")
1845 – б ло від рито Астроно-

мічн обсерваторію КНУ ім.
Т. Шевчен а (тоді – ніверситет
св. Володимира) – одн з най-
старіших ніверситетсь их об-
серваторій в У раїні
1847 – російсь ий лі ар Федір

Іноземцев першим Російсь ій
імперії застос вав ефірний нар-
оз під час хір р ічної операції
1906 — си нал SOS вперше

б в запропонований я міжна-
родний си нал біди
1906 – народився Оле Анто-

нов, авіа онстр тор, а адемі ,
створив понад 60 типів тран-
спортних літа ів

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

р. філософ,
поет, м зи ант,

співа
рі а Франції

населення
Данії

прапор ороля
Франції
(сер.-віч.)

аз, ало ен, F

волосяний
по рив на
обличчі

маслина
щит Зевса

(захист, міф.)
серія

дезодорантів

підіймальна
машина

рочистий
ліричний вірш

для хор
(ст. Грец.)

франц.
модельєр одя

( ост.)

малень а Раїса

вели ий б р’ян

православний
чернець

рос. державний
діяч (реформа
1906 р., іст.)

шотландсь а
вівчар а

еле трично
заряджена
частин а

частина опери

світ за ...
(б дь- ди)

пра ти а
створення
приємно о
образ

мати бо ів (міф.)

"Любов
до життя",

"Мартін Іден",
автор

звання
д ховної особи

сорт помідорів
д ша

(тібет. міф.)

доброя існа
п хлина

ороль ельфів
(міф.)

офіційна
не ативна

оцін а роботи

... природи

др а с рип а

... Ахматова Х Р Е Щ А Т И К

У матчі між лідерами західної онференції "Сан-Хосе" та "Чи а о" лядачі побачили вісім за ин тих шайб
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