
Київрада стане доступнішою для громадськості
Робоча група розпочне розгляд питання зі спрощення процедури доступу 
до засідань міськради

Коли лікарня поряд з домом
"Хрещатик" дізнавався, як працюють столичні амбулаторії сімейної медицини
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Медицина в столиці виходить
на новий етап розвит . Зо -
рема під час реформ вання
ал зі в місті б ло розмежова-
но надання допомо и насе-
ленню на первинн та вторин-
н . Адже, я зазначають ме-
ди и, б дь-я е захворювання
ле ше лі вати на почат овій
стадії. Саме том в Києві б ло
від рито низ амб латорій
за альної пра ти и — нині в
столиці їх 125. Та найа тивні-
ше свої ф н ції ви он ють ті,
що знаходяться двох пілот-
них районах. Робот п’яти та-
их за ладів Дніпровсь о о
район вчора проінспе т вав
дире тор Департамент охо-
рони здоров’я КМДА Віталій
Мохорєв.

Варто зазначити, що реформування

галузі охорони здоров’я в Дніпровсько�

му районі дало можливість наблизити

первинну медичну допомогу до населен�

ня та зробити її більш доступною. За ра�

хунок відкриття амбулаторій радіус до�

ступності до медичних закладів для

мешканців району зменшився з 3 км до

кілометра. А кількість первинних від�

відувань збільшилась у порівнянні з 2010

роком на 35 %.

Перша амбулаторія, з роботою якої

ознайомився пан Мохорєв, знаходиться

на бульв. Перова, 10. Приміщення закла�

ду невелике та затишне й повністю уком�

плектоване. Зауважимо, наприкінці ми�

нулого року для всіх амбулаторій пілот�

них районів були закуплені апарати для

забору аналізів крові, зокрема, на цукор

та холестерин.

Мешканці задоволені тим, що мають

неподалік від дому такий медичний за�

клад. Особливо це зручно для матусь із

дітьми. Ніна Биковиць привела свого

чотирирічного сина Євгена на огляд пе�

ред щепленням. "Раніше на візит до лі�

каря ми витрачали близько 30 хвилин, а

це з дитиною не дуже зручно, зараз же —

всього п'ять хвилин. До того ж, ми ціл�

ком задоволені кваліфікацією медперсо�

налу: наприклад, наш сімейний лікар

уже знає все про захворювання сина й

інколи навіть сама телефонує, щоб діз�

натись про його стан",— розповіла пані

Ніна.

Тож між мешканцями та лікарями

складаються майже родинні сосунки.

До речі, поряд з амбулаторією, на пер�

шому поверсі цього ж будинку, завер�

шуються будівельні роботи в десяти ві�

домчих однокімнатних квартирах для

працівників первинної ланки Дніпров�

ського району.

Не відстає від попередньої й амбула�

торія № 6, що на вул. Кібальчича, 13�А.

Як розповів "Хрещатику" начальник

управління охорони здоров’я Дніпров�

ського району Даніель Карабаєв, за�

клад обслуговує майже 8 тисяч насе�

лення, з яких 1200 — діти. В амбулато�

рії є спеціально визначені дні для при�

йому малечі та дорослих, часи відвід�

ування лікаря розплановано так, щоб

вони не перетиналися. До того ж, у

певні дні тижня за графіком тут можна

отримати консультацію вузькоспеціалі�

зованих фахівців.

Додамо — найбільшою популярністю

серед пацієнтів цієї амбулаторії корис�

тується електронний апарат для вимірю�

вання артеріального тиску. Його особли�

вість у тому, що всі бажаючі можуть зро�

бити це самостійно — необхідно просто

вкласти руку в отвір, натиснути кнопку

"старт" і зачекати, поки вийде листок із

показниками тиску та пульсу.

Ознайомились журналісти "Хрещати�

ка" і з роботою Центру первинної меди�

ко�санітарної допомоги № 4 (вул. Сергі�

єнка, 23), що був створений одним із

перших та вже понад рік працює за но�

вою моделлю. "В підпорядкуванні нашо�

го центру сім амбулаторій, які забезпечу�

ють медобслуговування мешканців у

районі Ленінградської площі та ДВРЗ, а

це майже 60 тисяч киян, 11 з яких ді�

ти",— розповів директор ЦПМСД Рус�

лан Стасула. На відміну від амбулаторій,

тут працюють лише сімейні лікарі, тера�

певти та педіатри. До того ж, діє кабінет

щеплень, де вакцинуватись можна в

будь�який час.

Окрім цих медичних закладів, дирек�

тор департаменту відвідав амбулаторії,

що на вулицях Рогозівській, 6 та Алма�

Атинській, 37�Б. Як зазначають тутешні

лікарі, серед здобутків від впровадження

медреформи для них є дуже важливим

суттєве підвищення заробітної плати.

Торік для лікарів вона склала 5207 грн, а

для медичного персоналу — 4271 грн.

Таке підвищення стало можливим завдя�

ки виплаті надбавки за обсяг та якість

роботи в розмірі 80 %, а також надбавки

за складність та напруженість у розмірі

4,43 % для працівників вторинної ланки.

Тож в амбулаторіях працюють із задово�

ленням та піклуються про здоров’я ки�

ян.

"Наразі в районі спостерігається суттє�

ве зменшення кількості викликів "швид�

кої" до хворих з хронічними захворюван�

нями на 11 %. Також понад 40 %  вияв�

лено онкологічних хвороб,— підкреслив

пан Мохорєв.— Ми переконалися, що

той шлях, який обрали в плані модерні�

зації нашої первинної медико�санітарної

допомоги — правильний. Цей досвід не�

обхідно поширити на решту районів міс�

та, тому найближчим часом ми плануємо

винести на сесію Київради питання про

створення ЦПМСД в інших восьми

районах Києва. Крім того, на меті ство�

рення в кожному по одному клініко�діа�

гностичному центру"

Меш анці Дніпровсь о о район задоволені тим, що мають неподалі від дом амб латорії сімейної медицини. Особливо це зр чно
для мат сь із дітьми

До Дня святого Валентина киян
запрошують на виставку фіалок 
Помил ватись вітами можна Київсь ом Б дин
природи
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Чи варто купувати золото? 
"Хрещати " з’ясов вав, я ий приб то можна
отримати, інвест ючи доро оцінний метал
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Водіїв зобов’яжуть їздити вдень 
з увімкненими фарами 

Відповідні зміни до Правил дорожньо о р х
хвалені рядом
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У номері

Новини
Уряд виділив Києву 12 мільйонів 
на ліки для гіпертоніків
Про це заявив дире тор Департамент охорони здо-

ров'я КМДА Віталій Мохорєв. "Різницю між референт-
ною або середньою ціною і націн ою, я встановлює
апте а на лі и для іпертоні ів, відш одов ватиме дер-
жава",— пояснив він. У Києві вже визначені 96 за ладів
ом нальної аптечної мережі "Фармація", де можна от-
римати відповідні лі и зі зниж ами. Зараз столиці
майже 747 тисяч иян страждають на іпертонічн хво-
роб , з них понад 467 тисяч осіб переб вають під дис-
пансерним на лядом. Крім то о, за 9 місяців мин ло о
ро в Києві зареєстровано 1683 випад и інфар тів
міо арда та 3423 інс льти, поінформ вав пан Мохо-
рєв.

Експорт вітчизняних будматеріалів
удвічі перевищив імпорт
Мінре іон вживає ма симальних з силь для наро-

щ вання пот жностей інд стрії б дівельних матеріалів
та імпортозаміщення. "За мин лий рі е спорт основ-
них б дівельних матеріалів та виробів майже вдвічі
перевищив імпорт. У раїна ввезла виробів б дівель-
но о призначення на 7,5 мільярда ривень, а продала
за ордон — на 14,5 мільярда. Політи а імпортозамі-
щення продовжена та посилюється",— зазначив мі-
ністр ре іонально о розвит , б дівництва та ЖКГ
У раїни Геннадій Темни . За йо о словами, 2012 ро-
ці введено в е спл атацію більше 20 нових вироб-
ництв с часних б дматеріалів. "Усі вони не пост па-
ються іноземним анало ам або й ращі від них за я іс-
тю та ціною. Що пере онливо доводять по азни и
е спорт ",— під реслив очільни Мінре іон

Прокуратура перевірить законність
реконструкції Гостиного двору
Про рат ра Києва надіслала запит до інспе ції

архб д онтролю щодо інформ вання про дотриман-
ня вимо містоб дівно о за онодавства при прове-
денні ре онстр ції Гостино о двор , де нещодавно
сталася пожежа. Контролери повинні надати в про-
рат р інформацію про відповідність б дівельної

до ментації державним б дівельним нормам. Я
повідомили "Хрещати " відділі зв’яз ів зі ЗМІ сто-
личної про рат ри, б дівля Гостино о двор спор -
джена 1809-1829 ро ах та є об’є том державної
власності. Фонд державно о майна в м. Києві 1994
році передав в оренд цілісний майновий омпле с
б дівлі ПАТ "У рреставрація". Відповідно до поста-
нови ряд , б дівлю Гостино о двор ви лючено зі
спис пам’ято архіте т ри У раїнсь ої PCP, що пе-
реб вають під охороною держави

З вулиць столиці прибрали 
понад 190 тисяч тонн снігу
Тіль и за 12 січня зі столичних в лиць вивезли

2 тис. 201 тонн сні . Я повідомили "Хрещати " в
КК "Київавтодор", на посипання дорі , трот арів та
між вартальних проїздів ви ористано 30,7 тонни со-
лі, 95,2 тонни піщано-соляної с міші та 6 тонн про-
тиожеледевих матеріалів. У перш змін в лиці міс-
та від опадів очищали 317 одиниць техні и та б ло
зал чено 448 автодорівців, др — 243 одиниці
сні оприбиральної техні и та 129 співробітни ів "Ки-
ївавтодор ". Усьо о за період сні опадів столичні
ом нальни и вивезли понад 190 тисяч тонн сні

Ретропоїздом навколо Києва
У День свято о Валентина Південно-Західна залізни-

ця запрош є за оханих на про лян нав оло Києва
на ретропоїзді. Про це повідомили "Хрещати " в
прес-сл жбі У рзалізниці. Е с рсійний поїзд відправ-
лятиметься з першої платформи во зал станції Київ-
Пасажирсь ий о 15:41 та впродовж двох один рс -
ватиме с ладі ва она та ва она-ресторан нав оло
Києва. Після за інчення е с рсійної подорожі проїз-
ний вито сл ватиме переп ст ою до вистав ово о
центр , присвячено о історії р хомо о с лад , що роз-
ташований на 14-й олії станції Київ-Пасажирсь ий

Дана ТАРАСОВА
"Хрещатик"

Робоча р па до 1 березня має розроби-
ти систем , за я ою ромадяни матим ть
ма симально від ритий дост п до б дів-
лі, де розміщені підрозділи місь адмініс-
трації та Київради, і водночас б де міні-
мізовано за роз вчинення т т б дь-я их
протиправних дій. Над її створенням пра-
цюватим ть сі заці авлені сторони —
деп тати, представни и иївсь ої влади
та ромадсь их ор анізацій.

Як повідомили "Хрещатику" в прес�службі Київради,

сьогодні відбудеться перше засідання робочої групи.

Вона має виробити дієвий механізм доступу уповнова�

жених представників громадськості до участі в пленар�

них засіданнях міськради та роботи її комісій з правом

дорадчого голосу.

До її складу увійшли по одному депутату від кожної

депутатської фракції, групи; по одному представнику

від громадських організацій; по два представники від

секретаріату Київради та апарату КМДА. Керівником

робочої групи призначено голову постійної комісії Ки�

ївради з питань правопорядку, регламенту та депутат�

ської етики Віталія Павлика.

Як зазначила заступник Київського міського голо�

ви — секретар Київради Галина Герега, депутатський

корпус готовий до діалогу з громадськістю та до спро�

щення процедури допуску до адмінбудівлі. "Раніше

представники громадськості не виявляли бажання бути

присутніми на засіданнях Київради. Втім, якщо вони

бажають брати участь в обговореннях проектів рішень

на пленарних засіданнях, ні я, як заступник міського го�

лови — секретар Київради, ні депутатський корпус про�

ти цього заперечувати не будемо. Єдине, що це потріб�

но робити у цивілізований спосіб, розробивши певний

порядок участі представників громадськості у пленар�

них засіданнях та врахувавши технічні можливості за�

ли",— зауважила секретар Київради.

Також Галина Герега нагадала, що в своїй діяльності

міськрада і раніше дотримувалася принципів публічно�

сті та прозорості. "Пленарні засідання транслюються у

прямому ефірі на ТРК "Київ", документи, стенограми

засідань, рішення, поіменні результати голосувань пуб�

лікуються на офіційному порталі міської ради. Перед

кожним засіданням я проводжу брифінги для журналіс�

тів, щоб вони могли поставити запитання, які цікавлять

громадськість",— наголосила вона.

Як повідомлялося, створення робочої групи ініціював

голова КМДА Олександр Попов під час спілкування з

депутатами Верховної Ради та мітингувальниками, чиї

дії унеможливили проведення 7 лютого пленарного засі�

дання Київради. Відповідне розпорядження того ж дня

підписала заступник міського голови — секретар Київ�

ради Галина Герега. Нагадаємо, 7 лютого пленарне засі�

дання Київради, під час якого планувалося розглянути

бюджет Києва на 2013 рік та Програму соціально�еконо�

мічного розвитку, не відбулося через дії мітингувальни�

ків. Вони заблокували входи до будівлі та сесійної зали,

вимагаючи вільного доступу до цих приміщень

З ВУЛИЦЬ КИЄВА

ПРИБЕРУТЬ 6 ТИСЯЧ

НЕЛЕГАЛЬНИХ МАФІВ
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НА ДОБУДОВУ ЦЕНТРУ

КРОВІ ВИДІЛЕНО 

11 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
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УКРАЇНА ВІДНОВИТЬ 

ПОСТАЧАННЯ

ТУРКМЕНСЬКОГО ГАЗУ
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СТАВКИ ЗНИЖЕНО
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Хрещатик 14 лютого 2013 року

Новини

На добудову міського центру крові 
виділили 11 мільйонів гривень
Ці ошти передбачено в місь ом бюджеті на цей рі , повідомив

прямом ефірі теле анал “Київ” олова КМДА Оле сандр Попов. “Це
об’є т страте ічно о значення, і він дійсно повинен б ти в Києві. Ми
зробимо цей центр на висо ом техноло ічном с часном рівні. Я
д маю, що ми цим не тіль и собі допоможемо, а й нашим с сіднім
ре іонам. Об’є т, на жаль, занедбаний, але ми йо о реанім ємо і вже
найближчим часом почнемо під отовчі роботи. У прийнятом бюдже-
ті за ладені перші 11 мільйонів, об’є т б де допрое товано, й відра-
з після завершення прое т ми почнемо йо о б дівництво”,— за-
значив він

Київський окружний адмінсуд буде 
розміщений на вулиці Гетьмана
Розпорядженням ряд № 59-р приміщення б дівлі (літера А) по в л.

Гетьмана, 2 Києві б де передано в оперативне правління Держав-
ної с дової адміністрації для розміщення Київсь о о о р жно о адмі-
ністративно о с д . Фонд держмайна зобов’язаний за десять днів
вжити заходи щодо вил чення в становленом поряд із стат тно о
апітал ПАТ “На ово-виробниче підприємство “Більшови ” зазначе-
ної б дівлі та за місяць забезпечити її передач в оперативне прав-
ління Державної с дової адміністрації

Під час матчу динамівців 
з французами на годину закриють 
дві станції метро
Я повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі Київсь о о метрополі-

тен , сьо одні з 19.00 до 20.00 станція “Олімпійсь а” б де зачинена
для пасажирів на вхід та вихід, а станція “Палац спорт ” — на вихід.
На час за риття поїзди прям ватим ть повз станцію “Олімпійсь а”
без з пин и. О рім цьо о, я що після за інчення ф тбольно о матч
між омандами “Динамо” (Київ) та “Бордо” (Франція) пасажиропоті
перевищ ватиме перевізн спроможність, імовірне введення обме-
жень на вхід пасажирів до станцій “Палац спорт ”, “Олімпійсь а” та
“Площа Льва Толсто о”. Метрополітенівці на олош ють, що ці захо-
ди спрямовані на ор анізацію безпечно о перевезення пасажирів, та
за ли ають вболівальни ів дотрим ватись правил орист вання мет-
рополітеном

Цифра дня

23 613 100 000 
доларів США становив обсяг імпорту товарів у зовнішній торгівлі
Києва за січень"листопад 2012 року (порівняно з січнем—листопадом
2011 року обсяги імпорту збільшились на 16,3 %) 
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Столичні забудовники мають cплатити 
в бюджет понад 17 мільйонів гривень
Про рат ра Києва заявила до Господарсь о о с д три позови

про стя нення зі столичних заб довни ів автосервісів понад 17 млн
рн забор ованості зі сплати пайових внес ів створення та розви-
то транспортної інфрастр т ри міста. Я повідомили “Хрещати ”
відділі зв’яз ів зі ЗМІ столичної про рат ри, Київрадою протя ом

2006—2007 ро ів з ТОВ “Інтернаціональна автомобільна омпанія”,
ТОВ “Сервіс Рапід” та ТОВ “Грант Спорт” б ли ладені до овори
пайової часті створенні соціальної та інженерно-транспортної ін-
фрастр т ри Києва, а саме в б дівництво спортивно о авто ом-
пле с та сервісних центрів з обсл ов вання автомобілів. За мо-
вами до овор , заб довни и повинні б ли перерах вати пайові
внес и до бюджет продовж 2008—2011 ро ів. Натомість, я з’яс -
валося, мови до овор вони й досі не ви онали та ошти не спла-
тили

ГРВІ у дітей може проявлятися як кишковий
розлад, застерігають медики
У Департаменті охорони здоров’я попереджають, що остра респі-

раторна вір сна інфе ція дітей ранньо о ві може проявлятися ви-
ляді иш ово о розлад . За словами меди ів, та і випад и останнім
часом непоодино і. Та , 10 люто о до Київсь ої місь ої дитячої лініч-
ної лі арні № 1 б ло оспіталізовано трьох вихованців дитсадоч зі
с ар ами на підвищення температ ри та н дот . У всіх них б ло діа-
ностовано ГРВІ. У профільном департаменті за ли ають бать ів б -
ти важними до стан своїх дітей та радять не нама атися лі вати їх
самостійно

Закоханих киян запрошують 
на виставку фіалок
До Дня свято о Валентина 14—17 люто о Київсь ом місь ом Б -

дин природи (в л. Ро нідинсь а, 3) проходитиме вистав а фіало
під назвою “Подар й оханій радість”. Протя ом чотирьох днів оле -
ціонери і селе ціонери найпоп лярнішої імнатної рослини представ-
лятим ть сотні сортів вітів різних ольорів, розмірів та форм. Ор а-
нізатори вистав и під от вали для иян насичен про рам з ві тори-
нами, майстер- ласом та приємними сюрпризами. Та , День свято-
о Валентина всі за охані пари незалежно від ві отримають пода-
р но листоч и фіало , з я их вони потім змож ть виростити віт чі
рослини, що стан ть їхнім щасливим талісманом житті. Адже імнат-
на фіал а живе майже 70 ро ів. Коле ціонери ж нама атим ться піді-
брати подар но листоч и сортів фіало з романтичними назвами.
Вистав а працюватиме з 11.00 до 18.00, а неділю (17 люто о) — до
17.00

Чи потрібні столиці райради,
мають вирішити кияни
Це можливо лише за умови проведення міського референдуму 
або ж рішення Київради
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора стінах парламент
відб вся р лий стіл “А -
т альні питання за онодав-
чо о ре лювання правово-
о стат с столиці У ра-
їни — міста- ероя Києва”.
Захід проводився Коміте-
том Верховної Ради У ра-
їни з питань державно о
б дівництва та місцево о
самовряд вання. Предме-
том роз ляд та об ово-
рення стали проблеми, по-
в’язані з ор анізаційно-
правовою основою місце-
во о самовряд вання в
столиці, та низ а за оно-
прое тів щодо вирішення
цих проблем.

Одним з питань, стосовно яких

точилася найбільш жвава диску�

сія, — утворення чи неутворення

районних в місті Києві рад. Як за�

значив заступник голови КМДА —

керівник апарату Олександр Пуза�

нов, до жовтня 2010 року в Києві іс�

нувало 10 райрад. “Мандати мали

630 депутатів. Їхню діяльність забез�

печували 297 держслужбовців, які

одержували зарплатню із бюджету,

не враховуючи помічників. На утри�

мання райрад міській бюджет витра�

чав більше 40 мільйонів гривень що�

річно”,— пригадав Олександр Пуза�

нов. Разом із 120 депутатами міської

ради загальна кількість народних

обранців в Києві до 2010 року скла�

дала 750 осіб.

“Для порівняння: в міській раді

Варшави — 60 депутатів, у Чикаго —

50, в Лондоні — 25, у Вашингтоні —

13 осіб. У Київраді — 120 депутатів.

Треба замислитися, чи дійсно столи�

ці необхідні ще й районні депутати,

аби довести цю кількість до 750?”,—

зазначив пан Пузанов у ході дискусії.

Він додав, що вирішувати, чи треба

утворювати райради, можуть лише

кияни, це не питання загальноукра�

їнського рівня, якими повинна опі�

куватися Верховна Рада. “Кожен

мешканець столиці має відповісти

для себе на два питання: по�перше,

чи має Київ витрачати додаткових 40

мільйонів гривень щорічно на утри�

мання депутатів, і по�друге, яка

ефективність діяльності такої кіль�

кості народних обранців”,— наголо�

сив заступник голови КМДА.

За його словами, зараз городяни

мають два шляхи волевиявлення з

цього приводу. “По�перше, існує

міськрада — легітимний орган, якій

представляє інтереси територіальної

громади. На підставі Закону “Про

столицю” вона може вирішити, чи

потрібно утворювати райради”,—

розповів Олександр Пузанов.

Другою можливістю є безпосеред�

нє волевиявлення мешканців столи�

ці на референдумі. “Якщо кияни

розсудять, що їм необхідні 750 депу�

татів, таке рішення можна ухвалити

на референдумі”,— пояснив заступ�

ник голови КМДА. Він додав: для то�

го, аби Київ мав можливість провес�

ти референдум, Верховна Рада по�

винна прийняти відповідний закон.

Як відомо, 6 листопада 2012 року

парламент ухвалив Закон “Про все�

український референдум”, який на�

брав чинності 28 листопада. Того ж

дня втратив чинність Закон України

“Про всеукраїнський та місцеві ре�

ферендуми”, що містив засади та

умови проведення місцевих плебіс�

цитів. Таким чином, законодавство

України зараз не передбачає жодної

визначеної процедури проведення

муніципальних референдумів і не на�

дає Києву можливості реалізації та�

кої ініціативи. “Відразу, як парла�

мент ухвалить відповідний закон і

Київ матиме можливість провести

референдум, ми із задоволенням

проведемо його”,— заявив високо�

посадовець.

Під час круглого столу в Верхов�

ній Раді висловлювалася думка що�

до необхідності утворення робочої

групи з удосконалення законодав�

чого забезпечення реалізації місце�

вого самоврядування та його рефор�

мування. Олександр Пузанов пові�

домив, що київська влада із задово�

ленням візьме участь у діяльності

робочої групи

Місто активізує боротьбу 
із незаконними кіосками
Протягом року із вулиць столиці зникне шість тисяч МАФів
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Звільнення Києва від неохайних тим-
часових спор д, на я і с аржаться
меш анці столиці, триває. Проте, на
д м ерівництва міста, цю робот
необхідно ще більше а тивіз вати.
Тож протя ом тижня ерівництво
районів повинно під от вати рафі и
знесення МАФів та перевірити ле-
альність під лючення іос ів до
еле тромереж. Про це йшлося вчора
під час засідання місь о о оператив-
но о штаб з оординації дій щодо
демонтаж іос ів.

Як зазначив під час наради начальник шта�

бу — заступник голови КМДА Анатолій Голуб�

ченко, впоратись із підприємцями, які діють по�

за рамками правового поля, виявилось непрос�

то. Адже поряд зі старими торговельними об’єк�

тами у місті систематично з’являються нові.

“Можу сказати, що, на превеликий жаль, кіль�

кість МАФів у районах не зменшується. Примі�

ром, всього по Києву не вивезено 116 нововста�

новлених МАФів, які підлягають негайному зне�

сенню. В тому числі в Дарницькому районі — 35,

в Голосіївському — 19, в Дніпровському — 18, в

Деснянському і Шевченківському — по 10, в

Святошинському і Солом’янському — по 9, в

Подільському — 3, в Печерському — 2, в Обо�

лонському — 1”,— зазначив Анатолій Костянти�

нович.

Він також зобов’язав відповідальних осіб у

районах підготувати протягом тижня адресний

графік демонтажу незаконних кіосків та вже най�

ближчим часом розпочати його виконання. “За�

галом протягом цього року ми плануємо демонту�

вати шість тисяч незаконних МАФів”,— уточнив

пан Голубченко.

Окремо на засіданні розглядалися питання

щодо кіосків, які заважають руху пішоходів (а

подекуди і автівок) поблизу проїжджих частин та

на перехрестях вулиць. Перелік таких об’єктів

буде включено в загальний графік демонтажу. “У

випадку, якщо власник сплатив пайову участь,

його об’єкт не зноситимуть, а шукатимуть без�

печніше місце розташування”,— пояснив на�

чальник штабу.

Приділяє міська влада увагу і демонтажу кіо�

сків грального бізнесу. У Голосіївському районі

два таких об’єкти вже готують до демонтажу. У

Дніпровському та Оболонському ситуація схожа.

“Ми виявили три такі споруди. Всі вони на сього�

дні вже закриті і найближчим часом будуть знесе�

ні”,— розповів “Хрещатику” перший заступник

голови Дніпровської РДА Сергій Кравченко. “У

нашому районі працювали також три гральні ус�

танови. Дві з них — капітальні споруди, які не

підпадають під знесення, оскільки мають необ�

хідні документи з БТІ. Тому ці приміщення бу�

дуть передані до інших інстанцій. Проте нині во�

ни вже припинили свою діяльність”,— зазначив

начальник відділу контролю за благоустроєм

Оболонської РДА Василь Косьмій.

На думку фахівців, швидшому звільненню

міста від хаотичних малих архітектурних форм

сприятиме відключення їх від електромереж,

адже часто таке підключення є незаконним.

Щоб навести лад у цій сфері, працівники КП

“Київміськсвітло” зобов’язані щотижня переві�

ряти усі 1 400 шаф управління зовнішнім освіт�

ленням. Відключатимуть кіоски від несанкці�

онованого електроспоживання і фахівці ПАТ

“Київенерго”. “Через наше підприємство під�

ключено до електрики лише 20 % від усіх сто�

личних МАФів. Законність підключення ми

контролюємо постійно і продовжимо цей про�

цес надалі”,— розповів “Хрещатику” начальник

відділу технічного аудиту ПАТ “Київенерго”

Руслан Помаз

З поч ттям либо ої с орботи ми сприйняли звіст про передчасн
смерть Геннадія Йосиповича Удовен а — Надзвичайно о і Повноваж-
но о Посла У раїни, олови Генеральної Асамблеї Ор анізації Об'єднаних
Націй, е с-міністра за ордонних справ, народно о деп тата У раїни
ба атьох с ли ань.
Він б в талановитим ерівни ом, відданим патріотом У раїни, блис -

чою, ч йною людиною та яс равою особистістю. Йо о особистий внесо
становлення незалежної, демо ратичної раїнсь ої держави наві и війде
в історію раїни. Йо о життєвий шлях сл ватиме при ладом для наслід -
вання ба атьох по олінь раїнсь их державних діячів та дипломатів.
Генеральна дире ція з обсл ов вання іноземних представництв вислов-

лює либо е співч ття родині Г. Й. Удовен а, оле ам, др зям і близь им.
Всю либин втрати ми відч ваємо разом з Вами. Вічна пам'ять видат-

ній людині!

На думку фахівців, швидшому
звільненню міста від хаотичних

малих архітектурних форм
сприятиме відключення їх від

електромереж, адже часто таке
підключення є незаконним

Протя ом тижня столичних районах мають під от вати адресний рафі демонтаж неза онних іос ів та
вже найближчим часом розпочати йо о ви онання

Під час засідання народні обранці, а та ож фахівці та незалежні е сперти висловили своє бачення
майб тньо о столиці
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Тенденції

Ділові новини

МВФ вказує на прогрес 
у переговорах за програмою
stand by
Про це йдеться в повідомленні
иївсь о о офіс МВФ. Місія
фонд працювала в У раїні в пе-
ріод з 29 січня по 12 люто о з
метою об оворення е ономічної
політи и, що мо ла би б ти під-
тримана фондом рам ах оди
stand by. "Ми маємо значний
про рес дося ненні взаєморо-
з міння із владою У раїни щодо
політи и, я а забезпечить с оро-
чення дефіцит бюджет й дефі-
цит рах н поточних операцій,
зміцнення позиції резервів, а та-
ож створення робочих місць і
е ономічно о зростання. Важливі
питання ще залишаються від ри-
тими, а та ож необхідно б де за-
вершити подальш технічн ро-
бот ",— повідомив Крістофер
Джарвіс, я ий очолює місію МВФ
в У раїні. Він та ож додав, що мі-
сія розрахов є поверн тися до
Києва березні для продовжен-
ня дис сії, повідомляють "У ра-
їнсь і новини"

Постачання туркменського
газу до України буде 
відновлено
У раїна заці авлена співпраці

з Т р меністаном в енер етичній
сфері та відновленні постачання
т р менсь о о аз до нашої дер-
жави. Про це Президент У раїни
Ві тор Ян ович заявив в Аш а-
баті після завершення пере ово-
рів із Президентом Т р меністан
Г рбан ли Бердим хамедовим.
"Я підтвердив заці авленість
У раїни відновленні поставо
природно о аз з Т р меністан
і отовність до по либлення спів-
праці в цій ал зі",— с азав лава
держави. На пере онання Прези-
дента, раїни мають сі можливо-
сті для об'єднання з силь на-
прям опрацювання альтерна-
тивних маршр тів постачання
природно о аз я для потреб
У раїни, та і для подальшо о
е спорт до Європи. Під час пе-
ре оворів та ож йшлося про
спільн часть У раїни й Т р ме-
ністан в реалізації прое тів
нафто азовій ал зі

"Мотор Січ" відкриває 
авіарейс "Київ — Ужгород"
Авіа омпанія "Мотор Січ" від-
риває авіарейс за маршр том
"Київ — Уж ород" і "Уж ород —
Київ" з 25 люто о. Про це с аза-
но в повідомленні міжнародно о
аеропорт "Київ" (Ж ляни). Зо -
рема рейси б д ть ви он ватися
по понеділ ах, вівтор ах, четвер-
ах і п'ятницях на літа Ан-140 з
міжнародно о аеропорт "Київ".
Виліт з Києва о 19:30, приліт до
Уж орода о 21:15, виліт з Уж оро-
да о 7:00, посад а в Києві о 8:45.
Крім то о, з 18 люто о "Мотор
Січ" переносить ре лярні рейси
"Запоріжжя — Київ" і "Київ — За-
поріжжя" в аеропорт "Київ". Від-
повідно до повідомлення, рейси
б д ть ви он ватися щодня, рім
с боти і неділі

Нові пільги для ІТ)бізнесу

Прем'єр-міністр Ми ола Аза-
ров дор чив першом віце-
прем’єр Сер ію Арб зов зайня-
тися питанням проходження за-

онопрое т щодо особливостей
оподат вання с б'є тів інд стрії
про рамної прод ції. Ми ола
Азаров на адав, що Верховній
Раді зареєстровано новий за о-
нопрое т "Про внесення змін до
Подат ово о оде с щодо осо-
бливостей оподат вання с б'є -
тів інд стрії про рамної прод -
ції". За йо о словами, збільшення
част и IT-інд стрії ВВП раїни —
це шлях стр т рної модернізації
е ономі и і а тивізації е оном-
розвит в мовах світової ризи.
"Ціл ом реально, що в 2015 році
цей се тор е ономі и може ста-
новити не менше 10 % ВВП. Та-
им чином, ми знизимо вразли-
вість раїнсь ої е ономі и",—
за важив прем'єр-міністр

Водіїв зобов’яжуть їздити
вдень з увімкненими 
фарами
Своєю постановою ряд зо-

бов'язав водіїв їздити поза на-
селеними п н тами із в люче-
ними денними ходовими во ня-

ми, а в разі їх відс тності — із
ближнім світлом фар період з
1 жовтня по 1 травня. Відповід-
ні зміни б д ть внесені до Пра-
вил дорожньо о р х . Серед ін-
ших новацій — введення в дію
нових термінів, обов'яз овість
р х транспортних засобів із
в люченим ближнім світлом
фар світлий час доби, поси-
лення вимо до проїзд повз
транспортні засоби з розпізна-
вальним зна ом "Діти" і до за-
стос вання технічних засобів
ре лювання дорожньо о р х ,
а та ож впровадження європей-
сь их зраз ів дорожніх зна ів та
розміт и. До мент наб ває
чинності з 15 вітня

19 лютого — останній день
сплати ПДФО

Державна подат ова сл жба
Києва звертає ва , що фізичні
особи-підприємці подають річн
подат ов де ларацію, в я ій по-
ряд із доходами від підприєм-
ниць ої діяльності мають зазна-

чатися інші доходи з джерел їх
походження з У раїни, в том
числі — доходи, отримані від
операцій з інвестиційними а ти-
вами, іноземні доходи та ті, що
отримані ви ляді спадщини та
подар н ів. З ідно з нормами
Подат ово о оде с У раїни,
фізичні особи-підприємці за ре-
з льтатами алендарно о ро
подають до ор ан державної
подат ової сл жби за місцем
своєї подат ової адреси де ла-
рацію, в я ій та ож зазначаються
авансові платежі з подат на
доходи фізичних осіб. У свою
чер авансові платежі розрахо-
в ються підприємцем самостій-
но, але не менш ніж я 100 %
річної с ми подат з оподат о-
в вано о доход за мин лий рі
( с спільних мовах), та спла-
ч ються до бюджет по 25 % що-
вартал (до 15 березня, до 15
травня, до 15 серпня і до 15 лис-
топада). На ад ємо, 19 люто о
2013 ро — останній день спла-
ти подат на доходи фізичних
осіб-підприємців

Офісна 
нерухомість: 
ставки знижено
Орендарі зацікавлені у високій
технологічності та екологічності
винайманих приміщень
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Столичний рино офісної нер хомості мин ло о ро
перенаситився об’є тами пропозиції. Тепер свої прави-
ла ди т ють орендарі — вартість приміщень знизилася,
а омпанії пропон ють більше сервісів для лієнтів. Ра-
зом з тим, цьо о ро Києві заявлено до від риття ще
дев’ять бізнес-центрів.

За даними компанії "UTG", за 2012 рік в експлуатацію у столиці було вве�

дено 190 тис. кв. м офісних площ. Експерти зазначають, що за рік київський

ринок може освоїти лише 90 тис. кв. м. Отже, в минулому році нові комер�

ційні площі склали практично дворічний запас. "Враховуючи ще й неосво�

єну пропозицію, що існувала до 2012 року, сегмент офісної нерухомості на

даний момент є одним з найбільш перенасичених",— зазначив "Хрещатику"

партнер компанії "UTG" Віталій Бойко.

Таким чином, середньоринковий рівень вакантності зріс до 14,5 %, що в

абсолютному вираженні становить понад 200 тис. кв. м вільних площ. Об�

сяг нової пропозиції чинить суттєвий тиск на орендне ціноутворення —

річне зниження ставок склало 7�10 % залежно від класу і локації бізнес�

центру. В першому півріччі минулого року динаміка орендних ставок зали�

шалася стабільною — цінові показники зберігалися на рівні 2011 р. Однак

під впливом великого обсягу нових офісних приміщень, що з’явилися у січ�

ні�червні, орендні ставки в другому півріччі почали знижуватись. Цікаво,

що офіційно їхня вартість в основному залишалась на рівні попереднього

періоду, але при укладенні реальних угод дисконт досягав 5�20 %. У грудні

минулого року орендні ставки на офіси класу "А" перебували в діапазоні 28�

40 $ за кв. м на місяць і 16�32$ — на офіси класу "B".

Частка нових компаній, які починають свою діяльність в Україні, в

структурі попиту залишається незначною. Зменшуються тенденції масо�

вих переїздів компаній з некласифікованих об'єктів в якісні бізнес�цен�

три. Водночас столичний ринок офісної нерухомості демонструє розви�

ток, про що свідчить будівництво нових споруд, заявлених до реалізації у

2013�2014 рр. Йдеться, зокрема, про БЦ "Сенатор", "Мега Сіті", "Горизонт

Поділ" та інші.

За прогнозами експертів, у середньостроковій перспективі подальші

темпи девелопменту офісної нерухомості у Києві будуть сповільнювати�

ся. Це пов’язано з тим, що обсяги попиту та умови проектного фінансу�

вання істотно знижують інвестиційну привабливість об’єктів. Також цьо�

го року можлива корекція орендних ставок у бік зниження з подальшою

стабілізацією. Введення в експлуатацію великих центрів спричинить

конкуренцію між менш успішними проектами в боротьбі за орендаря. Це

також потягне за собою зниження орендних ставок і експлуатаційних ви�

трат, більш гнучкі умови укладання угод, надання інших бонусів. Але

успішні проекти з професійною концепцією збережуть свої позиції на

ринку.

"Значних змін в динаміці попиту офісних площ в найближчій перспекти�

ві не передбачається. Обсяг поглинання залишиться на рівні попереднього

періоду. Тенденції, що намітилися на ринку в минулому році, будуть акту�

альними і цьогоріч. А саме — децентралізація попиту, поглинання площ за

рахунок міграції компаній, високий попит на офісні приміщення до 150 кв.

м",— прокоментували "Хрещатику" в компанії "UTG".

Генеральний директор "Midland Development" Олена Шуляк перекона�

на — якщо прислухатися до орендаря і виконувати його вимоги, які не при�

зведуть до великих витрат, але дадуть збільшення ефективності бізнес�

простору, то успішним може стати будь�який комерційний проект. За оцін�

ками експерта, орендарі в даний час зацікавлені не стільки в розташуванні

офісу в центральному діловому районі, скільки у високій технологічності,

інженерному оснащенні та екологічності орендованого простору
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Чи варто купувати золото?
"Хрещатик" з’ясовував, який прибуток можна отримати, 
інвестуючи у дорогоцінний метал
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Вже 12-й рі поспіль ціни
на золото демонстр ють
зростання, за цей час йо о
середньорічний приріст
становив 16,8 %. Останнім
часом здорожчення злив ів
б ло проди товано ба ать-
ма фа торами, серед я их
невирішені бор ові пробле-
ми в раїнах Єврозони,
бюджетний спад США,
еополітична напр женість.
Провідні центробан и світ
продовж ють а тивно с -
пов вати в свої резерви
золото. "Хрещати " з’яс -
вав, чи варто раїнцям та-
ож на опич вати цей до-
ро оцінний метал і нас іль-
и поп лярними б д ть
"золоті" депозити.

Інвестиції у тверду валюту
Торік вартість золота у річному

вираженні зросла на 7 % і склала на

1 січня цього року 1680 доларів за

унцію. Загалом, минулорічна дина�

міка ціни на жовтий метал була до�

сить мінливою. Максимальну ж вар�

тість було зафіксовано в березні та

жовтні.

"За прогнозом Лондонської асоці�

ації ринку дорогоцінних металів

(LBMA), середня ціна золота в 2013

році може зрости на 5,3 % порівняно

з 2012 роком,— зазначив заступник

начальника управління по роботі з

дорогоцінними металами банку

"Хрещатик" Олексій Глаголюк,—

Чимало світових та вітчизняних

аналітиків прогнозують встановлен�

ня нового історичного максимуму

на ціну золота".

Найімовірніше, якщо не буде

сильних геополітичних або еконо�

мічних потрясінь, жовтий метал у

поточному році продемонструє по�

мірну доходність в межах 7�15 %, хо�

ча такою її можна назвати тільки в

порівнянні з попередніми роками,

коли золото приносило його влас�

никам більше 20 % доходу на рік.

Найважливішими факторами, що

впливають на ціну металу, залишаю�

ться стан і тенденції розвитку еко�

номік США та Євросоюзу і найбіль�

ших економік, що розвиваються

(перш за все Індії та Китаю) та їхня

поведінка на ринку золота, а також

купівля та продажі дорогоцінного

металу центробанками.

За прогнозами аналітиків FOREX

CLUB в Україні, до кінця 2013 року

ціна на золото на світовому ринку

може підвищитися до 1900 доларів за

тройську унцію, що на 13,7 % вище

від нинішнього рівня. Це буде по�

в'язано з очікуваним відновленням

попиту на дорогоцінний метал з бо�

ку світової промисловості: електро�

ніки, медицини, ювелірної галузі.

На цьому тлі експерти очікують

зростання інвестиційного попиту на

метал.

"Зазвичай попит на золото підви�

щується в періоди різких коливань

його ціни на міжнародному ринку, а

також під час збільшення девальва�

ційних ризиків гривні на міжбанків�

ському ринку України,— пояснює

"Хрещатику" член правління АТ

"СБЕРБАНК РОСІЇ" Дмитро Зо�

лотько.— Оскільки історично золото

виконує роль інвестиційного схови�

ща у часи нестабільності, ми прогно�

зуємо, що воно продовжуватиме ко�

ристуватися значним попитом".

Попит на золото зросте

Попри зростання вартості золота

в минулому році, попит населення

на нього скоротився досить поміт�

но — приблизно на 30 %. Однак, на

думку фахівців, золоті зливки тради�

ційно сприймаються населенням як

найбільш надійний інструмент за�

ощаджень.

"Тенденція до зменшення попиту

на цей метал з боку промислових

виробників спостерігалась у поза�

минулому році і продовжилась то�

рік,— зазначив Олексій Глаголюк.—

Але це було компенсовано зростан�

ням попиту з боку приватних інвес�

торів, інвестиційних та недержав�

них пенсійних фондів. За нашими

прогнозами, тенденція зростання

інвестиційного попиту триватиме й

у цьому році. Дедалі більше інвесто�

рів довіряють твердій валюті — й ті

інструменти інвестування в золото,

які пропонують вітчизняні банки, є

дуже привабливими".

За словами Дмитра Золотька, на

зацікавленість українців у купівлі

дорогоцінних металів впливають

зростання ціни золота на міжнарод�

ному ринку, а також інфляційні очі�

кування, прогнози девальвації грив�

ні, будь�які обмеження на валютно�

му ринку та можливість введення

податків, адже на даний момент такі

операції не оподатковуються і не об�

межуються контролюючими орга�

нами.

"У 2013 році попит на золото зали�

шиться не нижче минулорічного

рівня, проте є можливим його

сплеск у разі різкої девальвації грив�

ні або податкових нововведень на

ринку іноземної валюти",— прогно�

зує заступник голови правління

"ВТБ Банку" Андрій Кравець.

Прибутковість депозитів

Як зауважують експерти, популяр�

ність "золотих" депозитів минулого

року не зазнала помітних змін. Зага�

лом відсоткові ставки тримаються в

межах 1�5 % з окремими відхилення�

ми в один чи інший бік. Виходячи з

того, що найчастіше ці депозити є

формою зберігання зливків і прибут�

ки від золота формуються, перш за

все, від зміни його вартості, такі від�

соткові ставки є достатньо високи�

ми. З кожним роком зацікавленість у

депозитах серед українців зростає.

Однією з причин цієї тенденції є

збільшення обізнаності населення в

питаннях інвестування в дорогоцін�

ний метал, вважають фахівці.

"Попит на даний продукт продик�

тований високими ставками порів�

няно зі ставками на міжнародному

ринку,— пояснює Олексій Глаго�

люк.— Наприклад, у банках України

можна розмістити золото залежно

від терміну вкладу від 2% до 5%, а на

міжнародному ринку вам доведеться

ще й доплатити банку, який зберіга�

тиме золото. Ставки в цьому році

суттєвих змін не зазнають. Динаміка

зростання чи зменшення вкладів у

золоті буде продиктована насампе�

ред довірою до вітчизняної банків�

ської системи".

За словами експертів, банківське

золото завжди було й буде гарантом

стабільності. Адже воно є захистом

від інфляції — за останні 11 років йо�

го ціна зросла більш ніж уп’ятеро.

Крім того, в умовах економічної не�

стабільності золото традиційно за�

лишається одним з найбільш попу�

лярних і надійних способів для збе�

рігання заощаджень. Також дорого�

цінні метали визнані невід’ємною

частиною диверсифікації інвести�

ційного портфелю і захищають ін�

вестора від знецінювання інших ак�

тивів.

Фахівці радять при виборі золота

як інструменту інвестування керува�

тися принципом "краще не зароби�

ти, ніж втратити". За їхніми оцінка�

ми, прибутковість золота у най�

ближчі рік�два буде принаймні не

меншою, ніж, наприклад, за валют�

ними депозитами, але спрогнозува�

ти цей ринок зараз можливо тільки з

суттєвими застереженнями.

"Швидше за все середньо� і довго�

строкові інвестиції в золото не при�

несуть більшої дохідності, ніж у 2012

році. Короткострокові вкладення

можуть дати і 15 %, і 20 %, але вони

вкрай ризиковані. Як і раніше, золо�

то буде відігравати роль інструменту,

цікавого насамперед своєю функці�

єю заощадження накопичень, а не

можливістю отримати значні при�

бутки",— резюмує Андрій Кра�

вець

За прогнозом
Лондонської асоціації
ринку дорогоцінних

металів (LBMA), середня
ціна золота в 2013 році
може зрости на 5,3 %
порівняно з минулим

роком
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ТТРРКК  ККииїївв
6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Повнота радості життя
13.20, 5.00 Громадська

приймальня
14.00 Прогулянки містом
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Таємниця

старого моста"
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
21.25 Служба порятунку
23.25 Небосхил

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
9.25, 15.10, 20.55 Офіційна

хроніка
9.30 221 — екстрений виклик.

Тиждень
10.15 Т/с "Маруся" 
11.45 Шеф7кухар
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.05, 15.30, 18.55, 21.20

Діловий світ
13.20 Х/ф "Фронт без

флангів", с. 1 
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.20 Euronews
15.25 Наука
15.35 Секрети успіху
16.05 Х/ф "Подвиг

розвідника" 
17.30 Т/с "Соло для

пістолета з
оркестром"

18.45 Агро7news
19.15, 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

капелюшки"
7.00 ТСН
8.00 Т/с "Жіночі мрії про

далекі країни"  
10.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана"  

12.05 Х/ф "Чоловік з
гарантією"

13.55 Не бреши мені73
15.00 Сімейні мелодрами
16.10 Просто шоу
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана"  

19.30 ТСН
20.00 Т/с "Вероніка.

Втрачене щастя"
22.10 Гроші
23.15 ТСН. Особливе
23.40 Т/с "Незабутнє"  
0.40 Х/ф "Тезки"
2.50 Гроші
3.40 Т/с "Незабутнє"  
4.30 Т/с "Жіночі мрії про

далекі країни"  

ІІННТТЕЕРР
5.25 Х/ф "Ася"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт в 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 "Моє нове життя"

12.00 Новини
12.25 Т/с "Моє нове життя"
13.20 Слідство вели...
14.15 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

20.00 Подробиці
20.30 Спорт в Подробицях
20.35 Т/с "Двадцять років

без кохання"
22.30 Т/с "По гарячим

слідам=2"
Нічна профілактика

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Т/с "Фурцева.

Легенда про
Катерину"  

7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід"  

10.00 Т/с "Кордон
слідчого
Савельева"  

12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросердне зізнання
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
Савельева"  

22.00 Х/ф "Мумія=2.
Повернення"  

0.20 Т/с "Грімм"  
1.10 Х/ф "Подорож

примари"  
2.40 Т/с "Безмовний

свідок=2"  
3.30 Події
3.50 Говорить Україна
4.25 Нехай говорять
5.15 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.15 Т/с "Як сказав Джим"  
6.00, 6.45 Очевидець.

Найсмішніше
6.40, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Чорна

блискавка"  
11.05 Т/с "Татусеві

доньки"  
13.20, 14.35 Kids' Time
13.25 М/с "Кітпес"  
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с "Друзі"  
15.55 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 по

мені, Аргентина!"  
20.50 Т/с "Вороніни"  
21.55 Т/с "Світлофор"  
23.00 Т/с "Щасливі разом"
0.00 Т/с "Щоденники

вампіра=2"  
0.55 Репортер
1.15 Спортрепортер
1.25 Т/с "Еврика"  
2.05 Т/с "Південна

територія"  

2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Т/с "Школа"  
3.20—5.15 Зона ночі

ІІССTTVV
5.50 Служба розшуку дітей
6.00 Свiтанок
7.00 Ділові факти
7.10 Т/с "Леся + Рома"
7.45 Ділові факти
7.50 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.05 Х/ф "Неодружений"
12.15 Т/с "Кодекс честі"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Кодекс честі"
14.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
15.20 Т/с "Бомбила"
17.00 Х/ф "Лара Крофт —

розкрадачка
гробниць"

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Бомбила"
21.50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
22.50 Свобода слова
0.30 Надзвичайні новини
1.20 Про цiкаве
2.45 Свобода слова
4.20 Свiтанок

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

Російської імперії
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Крутий маршрут

Володимира Аксенова
12.15 Відлуння джунглів
14.00 Загадка жаби7

іммігрантки
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 Олександр Філіппенко.

Невгамовний
22.40 Неймовірні подорожі 
23.40 Супер7кріт
0.45 Амурні мелодії
1.00 Х/ф "Інша жінка" 
2.20 Х/ф "Непристойна

поведінка" 

3.50 Цей дивовижний світ
4.10 Супер7кріт
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 У 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 кримінального

розшуку
6.30 Х/ф "Застава в

горах"  
8.10 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.50 Т/с "Павутина=6"
14.55 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 "Коли Земля

зупинилася"  
1.50 Свiдок
2.20 Т/с "Чисто англійські

вбивства"  
4.00 Свiдок
4.30 Уроки тітоньки Сови
5.00 Правда життя

ССТТББ
4.55 Чужі помилки. Смерть

Нефертіті
5.40 Все буде добре!
7.10 Неймовірна правда про

зірок
8.50 Х/ф "Час любити"  

12.20 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 "Метод Фрейда"  
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні73
23.30 Битва екстрасенсів
0.30 Т/с "Доктор Хаус"  
1.20 Х/ф "Любов земна"  
2.55 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа
5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Добрий ранок!
9.30 Контрольна закупівля

10.00 Жити здорово!
11.00 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
12.55 Доброго здоров'ячка!
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Хочу знати
15.50 Т/с "Ти не один"
16.20 Дешево і сердито
17.05 Т/с "Нерівний

шлюб"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.55 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Пристрасті по

Чапаю"
23.20 Вечірній Ургант
0.00 Свобода і

справедливість
0.55 Нічні новини
1.10 Нехай говорять
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 "Дружина

офіцера"
21.05 Т/с "По гарячим

слідам"
22.05 Д/ф "Безпека.ру"
23.00 Т/с "Сонька.

Продовження
легенди"

23.50 Дівчата
0.30 Вісті +
0.50 Х/ф "Протистояння",

с. 1
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

згадку
9.05 Російські сенсації

10.05 Ти не повіриш!
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 "Морські

дияволи=5"
23.35 Т/с "Місто спокус"
1.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.35 Говоримо й показуємо
3.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ
6.00 Дізнайся як
6.05 Т/с "Метод Лаврової"  
7.00 Лентяєво

7.30 М/с "Даша7слідопит"  
7.55 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 Богиня шопінгу
13.30 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.35 "Даешь молодежь!"
15.35 Вайфайтери
16.15 Т/с "Чемпіонки"  
17.15 Це любов72
17.40 Т/с "Половинки"  
18.20 Одна за всіх
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Т/с "Вісімдесяті"  
20.30 "Даешь молодежь!"
21.35 Одна за всіх
22.00 Велика різниця по7

українськи
22.25 Т/с "Вісімдесяті"  
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

10.00 Х/ф "Карасі"  
12.00 Х/ф "Хатіко.

Найвірніший друг"  
13.40 Пороблено в Українi
14.50 Звана вечеря
15.45 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг7монстри
20.00 Бійцівський клуб
21.00 Розсміши коміка
21.50 Х/ф "Ро=Б=гуд"
0.15 Х/ф "Я ненавиджу

день святого
Валентина"  

1.40 Х/ф "Врятована"  
3.00 Нічне життя

22++22
6.00 М/ф
7.20 М/с "Годзілла"  
8.15 Забійне відео
9.00 Нереальні історії
9.40 Ульотне відео по7

російськи
10.00 Т/с "Військова

розвідка=3.
Північний фронт"  

18.15 Т/с "Наркотрафік"  
20.10 Забійне відео
20.35 Помста природи

21.00 Божевільне відео по7
українськи

23.45 Х/ф "Зграя"  
1.15 Х/ф "Ікла"  
2.50 Дорожні війни
4.05 Х/ф "Акваріум", с. 1 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

І 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 тип=топ,

або Життя на
борту"

15.30 Т/с "Я рокер"
16.00 Т/с "Успіху, Чарлі!"
17.00, 21.00 М/с

"Дивовижний світ
Гамбола"

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"
22.30 Знімала мама
23.00 Х/ф "Тимур і його

команда"
0.25 Т/с "Пригоди

Шерлока Холмса"
2.25 Столичні таємниці
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ПОНЕДІЛОК ЛЮТИЙ18

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

14 лютого (четвер) — 19.00 “Занадто одружений так�

сист”, комедія, 2 години 30 хвилин

14 лютого (четвер) — 20.00 Нова сцена, “Пізанська

вежа”, фарс, 2 години

15 лютого (п’ятниця) — 19.00 “Занадто щасливий

батько”, комедія, 2 години 30 хвилин

15 лютого (п’ятниця) — 20.00 прем’єра, Нова сцена,

“Жінки. Фрагмент. Скандал без антракту”, драма, 2

години

16 лютого (субота) — 18.00 Нова сцена, “Прощальне

танго”, трагікомедія, 2 години 30 хвилин

16 лютого (субота) — 19.00 № 13 (“Божевільна ніч,

або Весілля Пігдена”), комедія, 2 години 30 хвилин

16 лютого (субота) — 20.00 Сцена “Під дахом”,

"Олександр Вертинський. Бал Господень..." 1 година

30 хвилин

17 лютого (неділя) — 12.00 “Сімейна вечеря”, коме�

дія, 2 години 20 хвили

17 лютого (неділя) — 18.00 “Останнє кохання”, ме�

лодрама, 2 години 15 хвилин, нова сцена

17 лютого (неділя) — 19.00 “Дохідне місце”, комедія,

3 години

17 лютого (неділя) — 20.00 Сцена “Під дахом”,

“Шлюби укладаються на небесах”, 1 година 20 хвилин

18 лютого (понеділок) — 19.00 прем’єра “Любовне

божевілля”, музична вистава, 2 години 30 хвилин

19 лютого (вівторок) — 19.00 “У полоні пристрасті”

(Кам’яний володар), драма, 1 година 25 хвилин

20 лютого (середа) — 19.00 прем’єра “Вдаваний хво�

рий”, комедія, 2 години 35 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

14 лютого (четвер) — 19.00 “Приборкання норовли�

вої”, Уїльям Шекспір

14 лютого (четвер) — 19.00 “Самотня леді”, Ігор

Афанасьєв, камерна сцена ім. Сергія Данченка

15 лютого (п’ятниця) — 19.00 Творчий вечір Анатолія

Хостікоєва

16 лютого (субота) — 19.00 “Чайка”, Антон Чехов,

пам’яті Богдана Ступки

16 лютого (субота) — 19.00 гастролі Хмельницького

театру “Кут”, “Гоголь з Google”

17 лютого (неділя) — 12.00 “Мартин Боруля”, коме�

дія, Іван Карпенко�Карий

17 лютого (неділя) — 19.00 “Швейк”, інсценізація

Мирослава Гринишина та Андрія Жолдака�Тобілевича

за мотивами роману “Пригоди бравого вояки Швей�

ка”

17 лютого (неділя) — 19.00 гастролі Хмельницького

театру “Кут”, “Ло�лі�та”

19 лютого (вівторок) — 19.00 “Кайдашева сім’я”, ко�

медія, Іван Нечуй�Левицький

19 лютого (вівторок) — 19.00 гастролі Хмельницько�

го театру “Кут”, “Акомпаніатор”

20 лютого (середа) — 19.00 “Весілля Фігаро”, П’єр�

Огюстен Бомарше

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

14 лютого (четвер) — 19.00 “Глядачі на виставу не до�

пускаються!”, 3 години 40 хвилин

15 лютого (п’ятниця) — 19.00 “Корсиканка”, істо�

ричний анекдот, 2 години 10 хвилин

16 лютого (субота) — 15.00 “Ти, кого любить душа

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

16 лютого (субота) — 19.00 “Брешемо чисту правду”,

2 години 30 хвилин

17 лютого (неділя) — 15.00 “Дзвінок з минулого”, су�

часна комедія, малий зал, 1 година 30 хвилин

17 лютого (неділя) — 19.00 “Глядачі на виставу не до�

пускаються!”, 3 години 40 хвилин

19 лютого (вівторок) — 19.00 “Чотири причини ви�

йти заміж”, 2 години

20 лютого (середа) — 19.00 “Майн Кампф, або

Шкарпетки в кавнику”, 2 години 40 хвилин

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ

14 лютого (четвер) — 19.00 “Люксембурзький сад”,

фантазія�шансон, театральна гостьова

15 лютого (п’ятниця) — 19.00 “Моє сторіччя”, мело�

драма, театральна гостьова

16 лютого (субота) — 19.00 “Я — Марія Каллас”, дра�

ма, театральна гостьова

16 лютого (субота) — 19.00 “Минулого літа в Чулим�

ську”, драма О. Вампілова, малий зал Палацу “Укра�

їна”

17 лютого (неділя) — 19.00 “Фараони”, комедія�

фарс, малий зал Палацу “Україна”

17 лютого (неділя) — 19.00 “Льовушка”, розповідь

про єврейське щастя, театральна гостьова

19 лютого (вівторок) — 19.00 прем’єра “Недоумкува�

тий Журден”, комедія з музикою та танцями, малий

зал Палацу “Україна”

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

14 лютого (четвер) — 19.00 прем’єра, “Баядерка”, ба�

лет на 3 дії, Л. Мінкус

15 лютого (п’ятниця) — 19.00 прем’єра, “Баядерка”,

балет на 3 дії, Л. Мінкус

16 лютого (субота) — 19.00 “Любовний напій”, Г. До�

ніцетті, опера на 2 дії

17 лютого (неділя) — 19.00 “Сільська честь”, опера,

П. Масканьї, “Болеро”, балет, М. Равель

19 лютого (вівторок) — 19.00 “Віденський вальс”, ба�

лет на 2 дії, Йоган Штраус (батько), Йозеф Штраус,

Йоган Штраус (син)

20 лютого (середа) — 19.00 Гала�концерт солістів

академії театру La Scala (Італія)

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

14 лютого (четвер) — 12.00 “Снігова королева”, му�

зична казка, велика сцена

14 лютого (четвер) — 19.00 “Сон літньої ночі”, фе�

єрія, велика сцена

15 лютого (п’ятниця) — 12.00 “Вождь червоношкі�

рих”, трагікомедія, велика сцена

15 лютого (п’ятниця) — 19.00 “Шалений день”, ко�

медія, велика сцена

16 лютого (субота) — 11.00 “Велосипед з червоними

колесами”, неймовірна пригода, мала сцена

16 лютого (субота) — 12.00 “Пригоди Тома Сойєра”,

життєпис хлопчика, велика сцена

16 лютого (субота) — 19.00 “Шалений день”, коме�

дія, велика сцена

17 лютого (неділя) — 11.00 прем’єра “Троє поросят”,

музична казка, велика сцена

17 лютого (неділя) — 12.00 “Зеленими пагорбами

океану”, казка, мала сцена

17 лютого (неділя) — 13.00 прем’єра “Троє поросят”,

музична казка, велика сцена

17 лютого (неділя) — 19.00 прем’єра “Вишневий

сад”, комедія, велика сцена

20 лютого (середа) — 19.00 “Шинель”, трагікомедія,

мала сцена

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
14 лютого (четвер) — 19.00 “Все про кохання”, тессе�

ракт, Олександр Олесь

15 лютого (п’ятниця) — 19.00 “Сміх лангусти”, трагі�

комедія, Джон Маррелл

16 лютого (субота) — 19.00 “Оскар — Богу”, діалог з

таїною, Ерік�Емманюель Шмітт

17 лютого (неділя) — 19.00 “Цвєтаєва + Пастернак”,

роман життя, Євгенія Чуприна

19 лютого (вівторок) — 19.00 “Мне тесно в имени

своем...”, історія кохання Сергія Єсеніна та Айседори

Дункан, Тетяна Іващенко

20 лютого (середа) — 19.00 “Довершений Чарлі”, Лев

Хохлов, іронічна мелодрама для повнолітніх

“Міцний горішок. Гарний день, щоб померти”
Через 25 ро ів

після виход першої
стріч и про “міцно о
оріш а” Брюс Уїл-
ліс повертається в
ле ендарній ролі по-
ліцейсь о о дете -
тива Джона Ма -
лейна. Події фільм
роз ортаються на
тлі непри ритої ор пції та політичної вендети в с часній
Росії.
У цьом фільмі Джон Ма лейн дося ає то о етап , о-

ли починає з ад вати своє мин ле, а саме сина, що ви-
ріс без бать а. Він приїжджає до Мос ви в пош ах сво-
о сина Дже а (Джей Кортні) і з подивом виявляє, що той
став часни ом таємної операції з захист амери ан-
сь о о інформатора Комарова (Себастьян Кох). Підда-
ючи власне життя небезпеці, бать о і син Ма лейни
зм шені знаходити спільн мов , щоб захистити Комаро-
ва та запобі ти вчиненню страшно о злочин в Чорноби-
лі. Зйом и в основном проходили в Б дапешті за час-
ті ас адерів і з ви ористанням масштабних де орацій

“Калейдоскоп кохання”

Бразильсь ий
режисер Фернан-
д Мейрелліш
зняв артин про
стос н и людей з
різних верств с -
спільства, міст і
раїн світ — мод-
ний фото раф і
алерист а, за-
міжня жін а і біз-

несмен, дівчина за ви ли ом, російсь і бандити. Сюжет
фільм — це історія взаємин чолові а і жін и, заснованих
на поч ттях любові і ревнощів.
Історія починається Відні, потім фільм переносить
лядача в Париж, Лондон, Братислав , Ріо, Денвер і Фі-
ні с. У інострічці знімаються зір ові а тори: Ентоні Хоп-
інс, Дж д Ло , Моріц Бляйбтрой, Рейчел Вайс, Володи-
мир Вдовичен ов

“Рай чудовиськ”

Доміні (Сте-
фано Кассетті)
разом із сес-
трою Стефан
(Мюріель Ро-
бен) володіє
вельми приб т-
овим бізнесом — зоома азином під назвою “Рай тва-
рин”. Після свар и з др жиною (Жеральдіна Пайас) він
відвозить їхніх двох дітей на лижний рорт біля ордон
Франції. Владний і ревнивий бать о, Доміні нама аєть-
ся завоювати прихильність сина і доч и. Але, я з’ясо-
в ється, вони д же люблять йо о, незважаючи на жахли-
ві дивацтва

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 14 — 20 лютого

14 – 20 лютого

ГЕГЕМОН, КІНОМАН

МІЦНИЙ ГОРІШОК. ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ ПОМЕРТИ

ДЖАНҐО ВІЛЬНИЙ МАГІЧНИЙ ПАРИЖ 2013

КАЛЕЙДОСКОП КОХАННЯ ЖИТТЯ ПІ

КОХАННЯ НА КІНЧИКАХ ПАЛЬЦІВ

АНШЛАГ, КЛАСІК

ЗВИЧАЙНА СПРАВА ГРУППА 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

Спортивне життя. Олімпіада 2020 може пройти
без змагань з боротьби
У Лозанні розпочалося дводенне засідання Ви онавчо о омітет Між-

народно о олімпійсь о о омітет , інформ є офіційний сайт НОК У ра-
їни. Ви он ом МОК ре оменд вав 25 основних видів спорт до про ра-
ми літніх Олімпійсь их і ор 2020 ро , а саме: ле а атлети а, а адеміч-
не весл вання, бадмінтон, бас етбол, бо с, весл вання на байдар ах і
аное, велоспорт, інний спорт, фехт вання, ф тбол, імнасти а, важ а
атлети а, андбол, хо ей на траві, дзюдо, плавання, с часне п’ятибор-
ство, тхе вондо, теніс, настільний теніс, стрільба льова, стрільба з л -
а, триатлон, вітрильний спорт і волейбол. Слід на олосити, що бороть-
ба не потрапила до цьо о перелі і війшла до та звано о “шорт-лис-
та” разом з ще сімома видами спорт (бейсбол/софтбол, арате, роли-
овий спорт, спортивне с елелазіння, с вош, вей бордин та ш ), я і
мож ть б ти в лючені до про рами І ор-2020. Остаточне рішення щодо
видів спорт , я і б д ть представлені про рамі І ор XXXII Олімпіади, б -
де прийнято на 125-й сесії Міжнародно о олімпійсь о о омітет , що з 7
по 10 вересня цьо о ро проходитиме Б енос-Айресі (Ар ентина)

Футбол. “Ювентус” та “ПСЖ” здобули перемоги
у 1/8 Ліги чемпіонів
У вівторо двома матчами 1/8 фінал Лі и чемпіонів відновився єв-

ро б овий сезон. У столиці Шотландії Глаз о “Селті ” приймав се-
бе т ринсь ий “Ювент с”. Гості, відбивши нас о и заряджених на по-
стійн боротьб місцевих ф тболістів, на ласі забили три оли і фа -
тично забезпечили собі п тів в наст пний ра нд. В іншій парі фран-
ц зь ий “ПСЖ” та ож зробив серйозний ро на вихід 1/4 фінал .
Паризь ий л б на виїзді в Іспанії пере рав “Валенсію” — 2:1. Одна
для прихильни ів франц зь ої оманди є й неприємна новина. У мат-
чі-відповіді не зможе взяти часть лідер ата “ПСЖ” Златан Ібра імо-
вич – за іль а миттєвостей до фінально о свист а швед р бо зі рав
проти равця іспансь ої оманди і б в вил чений з поля

Бадмінтон. Збірна України вдало стартувала 
на континентальній першості
Вітчизняна збірна з бадмінтон здоб ла перемо над омандою Бель-
ії в першом ра нді чемпіонат Європи, що цими днями проходить Ра-
менсь ом (Росія). Своїм опонентам раїнці віддали лише одне оч о. У
розряді “мі ст” Валерій Атращен ов та Ганна Кобцева здоб ли перемо-

над Матійсом Дірі сом і Деббі Дженсенс з рах н ом 21:17, 21:17. Пе-
ревершили своїх опонентів раїнці і в одиночном виді про рами. Дмит-
ро Завадсь ий та Марія Улітіна завдали поразо Юхан Тан та Ліан Тан
відповідно. У парном розряді чоловічий д ет с ладі Дмитра Завад-
сь о о та Віталія Конова приніс збірній У раїни четверте оч о, здоб вши
перемо над Матійсом Дірі сом та Фрі ом Голінсь и з рах н ом 21:14,
13:21 та 21:10. Останній поєдино за інчився перемо ою оманди Бель-
ії. У парном виді про рами жіноча двій а с ладі Лариси Гри и та Ма-
рії Улітіної двох сетах пост пилася Стеффі Еніз та Северін Корвілан —
20:22, 13:21. У підс м збірна У раїни перемо ла бель ійців — 4:1

Температура —1°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура 0°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура —1°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 95 %

Прогноз погоди на 14 лютого 2013 року

ОВНИ фонтан ють чарівністю, творчою ори інальністю, х дожні-
ми здібностями, що приваблює симпати ів, завойов є прихиль-
ність п блі и. День наповнений романтичними вібраціями, а це
підвищ є життєвий тон с, наснаж є на любовні подви и.
ТЕЛЬЦІ, заб дьте про шаблони, нині орисний нестандартний

по ляд на речі, любовні насамперед. Флірт йте, залицяйтеся, ад-
ріть то о, хто припав до вподоби! Не обов’яз ово за ох ватися на
все життя, оловне, аби пережита мить щастя залишила незрів-
нянний слід вашій д ші. Одночасно дбайте про ар’єр , реаліз й-
те фахове по ли ання.
БЛИЗНЯТА, я що вам обрид старий імідж, мерщій міняйте ар-

дероб, зачіс , ма іяж на більш стильні та ори інальні. Не заб дь-
те про вн трішню психоло ічн трансформацію, я в разі застою
неможливо замас вати нія ими яс равими модними т алетами.
РАКИ, вирішення ар’єрних проблем пройде спішно, я що пі-

дете на омпроміс, ос іль и нині ви переб ваєте в залежності від
запитів, інтересів, рес рсів інших людей, а одна ластів а весни не
робить. Не обмеж йте свої яс раві фантазії мовними стандарта-
ми, дайте їм волю, нехай вир ють, наділяючи людей незвичними
аз овими рисами.
ЛЕВИ, оді тя ти ярмо тр дово о воза, с иньте йо о і перепо-

чиньте! Створити відч ття ле ості і свята допомож ть приємне то-
вариство, ори інальне вбрання, яс равий а сес ар, модна ефе т-
на зачіс а.
ДІВИ, це день самовіддачі, оли треба створити людям відч ття

свята. Заб дьте про власні витребень и, не займайтеся обридлою
роботою! Приділіть більше ва и романтиці, естетиці, творчості,
захопливим е спромтам, се с альним е спериментам.
ТЕРЕЗИ, вас день перемир’я, нала одження діало з дітьми,

бла овірними, др зями, освідчення в поч ттях оханим. Для тих,
хто хоче створити подр жній союз, час свататися, б дьте певні —
арб за вам не піднес ть.
СКОРПІОНИ, налашт йтеся на ліричн хвилю, я вдома, та і на

роботі вам доцільно б ти щедрими на омпліменти, хвалити
близь их, лестити оле ам, саме в та ом настрої б дь-я а робо-
та вдасться най раще й принесе прод тивні рез льтати з відпо-
відною фінансовою вина ородою.
СТРІЛЬЦЯМ час розчохлити свій са айда й вийти на романтич-

не полювання, зап стивши ам рні стріли. Здобич б де жаданою та
апетитною, тож при от йтеся пораювати серцем в товаристві ча-
рівної особи. А творчим особам слід зайнятися хобі, де їхні талан-
ти роз риються сповна й принес ть матеріальні бла а.
КОЗОРОГИ, день внесе приємн тоніз юч різноманітність до

р тинно о життя. Прям йте до ма азин , вибирайте ори інальні
подар н и, оновлюйте домашній інтер’єр. За оханим не слід с а-
ати в реч , вас ч дові шлюбні с п тни и.
ВОДОЛІЇ, любов і др жба переплет ться в один л бо , втім, я -

що серце вже имось зайняте, пильн йте, аби л авий не штовх-
н в вас в тенета розп сти. А оли переб ваєте в пош ах любле-
ної половин и, не ховайте свою індивід альність під ч жими мас-
ами: ви чарівні в своєм природном ви ляді.
РИБИ, армічні сценарії, що останньої пори про р ч ються ва-

шом житті, вима ають а тивної часті та з силь, старайтеся ар-
монійно вписатися в хід подій чи в потрібне співтовариство. Мож-
на тимчасово відмовитися від звично о стилю і приміряти нов
“мас ”

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" продовжує
переможну серію 
виступів у Суперлізі
Столичний клуб впевнено здолав івано�франківську "Говерлу"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вітчизняній С перлізі з бас етбол
відб лися матчі за частю иївсь их
л бів. Лідер першості “Б дівель-
ни ” на своєм майданчи перемі
івано-фран івсь “Говерл ”. Захо-
пивши ініціатив в дебюті матч , и-
яни надпот жно провели перш по-
ловин ри і за алом весь матч,
записавши свій а тив же два-
дцять др перемо в сезоні. На
протива їм БК “Київ” б в надто
остинним до львівсь ої “Галичини” і
підс м зазнав нищівної пораз-
и — 59:78.

У матчі з івано�франківською “Говерлою” на�

ставник “Будівельника” Айнарс Багатскіс спробу�

вав поекспериментувати зі стартовим складом.

Таким чином, з перших хвилин на паркет замість

Костянтина Анікієнка вийшов Ігор Кривцов. Бас�

кетболіст вже зі стартовим свистком почав віддя�

чувати тренеру за довіру, взявши участь у двох ре�

зультативних атаках. На активні дії киян гості від�

повіли результативними кидками Павла Буренка

та Райана Пірсона. Ближче до середини чверті іг�

рова і територіальна перевага господарів ставала

все більш помітною. Відмінна гра Лео Лайонса до�

зволила “гладіаторам” здійснити відчутний ри�

вок — 19:10. На цьому “будівельники” не зупини�

лися. Згодом на паркеті зявився Ріхардс Куксікс, і

перевага столичного клубу станом на кінець пер�

шої чверті становила 17 очок.

У дебюті другої десятихвилинки баскетболісти

“Говерли” спробували переломити хід поєдинку і

реалізували кілька нагод. Однак після двох дальніх

кидків від Ріхардса Куксікса та Артутра Дроздова

перевага киян стала ще більш значною. Раз по раз,

здійснюючи влучні кидки, господарі майданчика

до закінчення першої половини гри спромоглися

відірватися у рахунку від івано�франківців на 24

очки.

Після великої перерви глядачі Палацу спорту

побачили у виконанні команди гостей неабияке

перевтілення. На третю чверть вони вийшли на�

багато впевненішими. І хоча “будівельники” про�

довжували тримати суперника на відстані 18—20

очок, все ж таки “Говерла” поволі почала скоро�

чувати розрив. Ближче до половини третьої чвер�

ті зустрічі кияни помітно розслабилися. Уповіль�

нення швидкостей з боку столичних баскетболіс�

тів відчули суперники і їхній лідер атак Кіндел

Дайкс. Саме американець разом зі своїм співвіт�

чизником Райаном Пірсоном повернули у матч

інтригу серією влучань із середньої і ближньої

дистанції. На останню перерву команди все ж пі�

шли за серйозної переваги господарів — 76:55,

але було помітно, що гості спроможні дати

справжній бій фавориту.

Вже на старті заключної чверті баскетболісти з

Івано�Франківська знову показав, як вміє трима�

ти удар. На другій хвилині останнього відрізка

“Будівельник” повернув собі гандикап у 23 пунк�

ти, але гості і не думали здаватися. Павло Бурен�

ко став головним постачальником результатив�

них передач, з яких Кіндел Дайкс продовжував

бомбардувати кошик господарів, а Пірсон і Пі�

терсон збирати відскоки. Ближче до кінця по�

єдинку столичний колектив таки змусив своїх

уболівальників понервувати, дозволивши гостям

відчутно наблизитися в рахунку — всього за три

хвилини до кінця основного часу різниця між

командами становила уже зовсім не безнадійні 13

пунктів. “Ведмедям” навіть вдалося домогтися

скорочення розриву до 9 пунктів, але “Говерлі” не

вистачило витримки і просто банального класу.

Фінальна сирена зафіксувала підсумок зустрі�

чи — 92:79 на користь “Будівельника”.

А ось БК “Київ” ніяк не може віднайти свою

гру. Перебуваючи на останньому місці турнірної

таблиці, “вовки” продовжують підтверджувати

реноме аутсайдера змагань. Цього разу кривдни�

ком команди Ренато Паскуале стала львівська

“Галичина”, яка більш ніж впевнено перемогла з

рахунком 78:59
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Цей день в історії 14 лютого

У цей день в ба атьох раїнах
відзначають свято сіх за оха-
них – День свято о Вален-
тина
1840 – народився Клод Моне,

франц зь ий живописець, один
із засновни ів імпресіонізм
1876 – амери ансь ий вина-

хідни шотландсь о о походжен-
ня Але сандр Белл подав патен-
тн заяв на перший телефон
1933 – Парижі від рилася

перша світі телефонна сл жба
точно о час
1949 – народився Ми ола

Єремен о-молодший, іноа тор,
Народний артист Росії ("Пірати
XX століття", "Червоне й чорне",
"Тра тир на П'ятниць ій")
1972 – СРСР здійснено за-

п с автоматичної міжпланетної
станції "Л на-20"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Завдя и вдалим діям першій половині ри бас етболісти "Б дівельни а" ( жовтій формі) перемо ли івано-
фран івсь "Говерл "

ПРОДАМ 4-КІМНАТНУ КВАРТИРУ
В л. Солом'янсь а, 16-Б.

За альна площа 90 в. метрів, житлова 50 в. метрів,

2 санв зли, 1 лоджія, 2 бал они. 150 тис. .е.

Телефони хазяїна: (044) 270-26-76; (066) 663-60-99.

Михайло Андрійович

УВАГА! ЗМІНИ! П н т 4.8. мов он рс по зал ченню інвестора до б дівниц-
тва м льтисервісної інформаційно-теле ом ні аційної інфрастр т ри м. Києва,
оп блі ованих азеті "Хрещати " від 12.02.2013 ро № 19 (4226), ви ласти нас-
т пній реда ції: "Із абелю воло онно-оптично о 72 воло на не орючій оболонці,
зазначено о рішенні Київсь ої місь ої ради від 01.12.2011 № 750/6986 "Про пере-
дач спеціалізованом підприємств "Київтелесервіс" матеріальних а тивів прое т
"Створення с часної теле ом ні аційної інфрастр т ри міста Києва та забезпечен-
ня її розвит " виділяються 6 воло он для забезпечення о ремих ом ні аційних
потреб Київсь ої місь ої державної адміністрації та її стр т рних підрозділів".
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