
Робоча група прийняла за основу 
спрощені правила допуску до Київради
Документ мають доопрацювати й затвердити до 1 березня

Медичну реформу поширять
на всі райони Києва
У столиці сформують центри первинної та вторинної лікарської допомоги
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На основі пілотних прое тів
медреформи, я і мин ло о
ро апроб вали двох райо-
нах Києва, запровадять на
всій території столиці. Нова
система охорони здоров’я пе-
редбачає чіт е розмеж вання
первинної та вторинної меди-
о-санітарної допомо и. Нада-
лі план ється вио ремити ще
два напрям и — висо оспеціа-
лізовані та е стрені посл и
лі арів.

Медична реформа виходить за межі

Дніпровського та Дарницького районів

Києва — тепер її поширять на решту ві!

сім адміністративних одиниць столиці.

Про це вчора повідомив керівник Де!

партаменту охорони здоров’я КМДА

Віталій Мохорєв. “Той досвід, який на!

працьовано у двох пілотних районах

міста Києва, з урахуванням недоліків,

що були виявлені в результаті цих пере!

творень, ми можемо тиражувати на ін!

ших вісім районів столиці”,— заявив

посадовець.

Він також нагадав, що реформа сис!

теми охорони здоров’я передбачає чіт!

кий розподіл у наданні медичної допо!

моги на первинному та вторинному

рівнях. Також виокремлюється третин!

на медична допомога — це високоспе!

ціалізовані послуги та екстрена допо!

мога. “Перший етап, 2012 — перша час!

тина 2013 року, присвячено саме виді!

ленню первинної та вторинної лікар!

ської допомоги. Чому саме так? Бо сві!

товий досвід показує, що більшість за!

хворювань, це приблизно 80 %, почи!

нається і завершується на первинному

етапі, тобто на рівні сімейних лікарів,

дільничних терапевтів та педіатрів”,—

зазначив Віталій Мохорєв.

Для України, на жаль, така статисти!

ка неактуальна, бо вітчизняна система

та інфраструктура надання медпослуг

не передбачає механізмів виявлення та

лікування недуг на початкових стадіях.

Якраз через первинну ланку у нас і “пе!

рестрибують” пацієнти, потрапляючи

вже на серйозних стадіях хвороби до

вузькоспеціалізованих фахівців. Таку

ситуацію з часом має виправити запро!

понована реформа.

Вже розроблено схему змін, які від!

будуться у 8!ми районах Києва. Вона

дещо відрізняється від тієї, що її мину!

лого року застосували у пілотних про!

ектах. Однак принцип залишається той

самий — у кожному районі буде вио!

кремлено центр надання первинної ме!

дико!санітарної допомоги та діагно!

стичний центр. На первинному етапі

мережу сформують амбулаторії сімей!

ної медицини. Вторинну меддопомогу

підсилять філії діагностичного центру,

які також базуватимуться у вже знай!

омих нам поліклініках.

Тобто спеціальні заклади будувати не

будуть — зміниться сам підхід до надан!

ня послуг. В ідеалі реформована систе!

ма очима пацієнта виглядатиме так: усі

основні скарги на здоров’я потрібно

“приносити” до свого сімейного лікаря

в амбулаторію, і якщо тут не можуть

впоратися з проблемою, то хворому ви!

пишуть направлення до вузькоспеціалі!

зованого лікаря. А останній вже при!

значить обстеження в діагностичному

центрі й на підставі його результатів по!

ставить діагноз та спланує лікування.

Віталій Мохорєв одразу заспокоює —

на перших етапах змін ніхто не обме!

жить людину, якщо вона забажає без

направлення пройти будь!яку діагно!

стику. “Люди можуть звертатися до тих

фахівців, до яких забажають. Але в ін!

тересах їхнього здоров’я — спочатку

йти саме до сімейного лікаря”,— заува!

жив пан Мохорєв.

Загалом від реформи влада Києва

очікує створення чіткої системи на!

правлень пацієнтів та взаємодії між різ!

ними рівнями медичної допомоги. Це

дасть можливість ефективно викорис!

товувати високовартісну діагностику та

лікування, знизити завантаженість ста!

ціонарних закладів. Результатами та!

кож стануть концентрація і перерозпо!

діл фінансових потоків, вирішення

кадрової проблеми за рахунок підви!

щення заробітної плати в первинній

ланці, зменшення керуючого персона!

лу та юридичних осіб. За попередніми

оцінками, з 47!ми закладів охорони

здоров’я буде створено 24, які працю!

ватимуть ефективно та якісно.

Головний лікар центральної дитячої

поліклініки в Голосіївському районі Га!

лина Лось зауважує, що обладнання її

закладу часто могло простоювати за

відсутності маленьких пацієнтів. Тепер

за направленням лікарів тут зможуть

обслуговуватися й дорослі.

Але головним результатом застосу!

вання нової системи має стати міцне

здоров’я киян — це вже продемонстру!

вав пілотний проект реформи. За дани!

ми Департаменту охорони здоров’я, за

минулий рік у Дніпровському та Дар!

ницькому районах рівень інвалідності

осіб працездатного віку скоротився на

14,6 %; виявлення туберкульозу на по!

чаткових стадіях збільшилося на 15 %,

раку молочних залоз під час профогля!

дів — на 27 %.

У першочергових планах на поточ!

ний рік — створення системи онлайн!

запису до лікаря, що в декілька разів

скоротить черги у медзакладах та зро!

бить обслуговування киян комфорт!

ним

Сергій КОМНАТНИЙ: 
"У столиці пільговики отримали
житло в чотирьох районах" 

СТОР. 3 

Київ в очікуванні будівельного
буму 
У планах місь ої влади зведення 2 мільйонів вад-
ратних метрів житла

СТОР. 2 

Городянам повернуть 4,5 га землі 
на Дніпровській набережній 

На цьом наполя ають про рат рі Дарниць о о
район

СТОР. 3

У номері

Новини

Олександр Попов закликає 
Київраду підтримати проект 
рішення щодо передачі Гостинного
двору у власність міста 
Голова КМДА Оле сандр Попов за ли ає деп -

татів Київради підтримати прое т рішення «Про
ініціювання перед рядом передачі до ом наль-
ної власності територіальної ромади Києва б -
дівлі Гостинно о двор на Контра товій площі, 4».
«Гостинний двір – пам’ят а містоб д вання Киє-
ва. Отже, йо о долю може і має визначати насам-
перед ромада міста. Аби запобі ти р йн ванню
б дівлі, треба я найшвидше провести реставра-
ційні роботи, одна при цьом обов’яз ово збе-
ре ти історичн цінність об’є та, а та ож льт р-
ний простір, я ий сформ вався на йо о площах і
нав оло ньо о. Передача до ом нальної влас-
ності Гостинно о двор дозволить нам арант ва-
ти врах вання інтересів ромади міста та збере-
ження пам’ят и. Я що деп тати підтримають заз-
начен ініціатив – слово залишиться за Кабмі-
ном, я ий має прийняти рішення щодо передачі із
державної в ом нальн власність Гостинно о
двор », – під реслив Оле сандр Попов. На адає-
мо, що за ініціативою КМДА р дні мин ло о ро-

Міністерство льт ри визнало омпле с нер -
хомих пам’ято Контра тової площі пам’ят ою та
внесло йо о до держреєстр . Відта Гостинний
двір наб в правово о стат с пам’ят и містоб д -
вання

Столична влада планує розширити
мережу книгарень
КМДА під от вала на роз ляд Київради прое т рі-

шення, я им передбачається збільшення площі не-
житлово о приміщення, що відведене для передачі
КП “Місь ий ма азин”, із метою розширення мере-
жі ниж ових рамниць. Та , 2012 році деп тати
Київради прийняли рішення за ріпити за ом наль-
ним підприємством нежитлові приміщення площею
164,7 в. м на в л. Ент зіастів, 11 Дніпровсь ом
районі та площею 70 в. м на просп. Правди, 66-А
в Подільсь ом районі. Проте в ході перевір и
останніх б ло встановлено непридатність підсобних
приміщень для розміщення ни арень, ос іль и там
немає вільно о дост п для по пців. У рез льтаті
повторно о обстеження б дівлі на просп. Правди
б ло вирішено збільшити площ приміщення до
148,6 в. м для передання з баланс КП “Київжит-
лоспеце спл атація” на баланс КП “Місь ий ма а-
зин”, що дозволить облашт вати там ниж ов
рамницю

До кінця року в Києві 
відкриють другий 
перинатальний центр
Йо о створять на базі Київсь о о місь о о центр

репрод тивної та перинатальної медицини. Нара-
зі заверш ється розроб а прое тно- ошторисної
до ментації, а ре онстр ція розпочнеться трав-
ні. За словами першо о заст пни а дире тора Де-
партамент охорони здоров’я Валентини Зале-
сь ої, новий перинатальний центр стане найпот ж-
нішим серед інших. Він та ож ви он ватиме ф н -
цію методично о осеред та оордин ватиме ді-
яльність всієї системи перинатальної допомо и
міста, на олосила вона. “Це ні альний для У раїни
досвід, бо в інших ре іонах перинатальні центри не
мають о ремих спеціалізацій. У столиці ж перший,
вже від ритий перинатальний центр, створений
для забезпечення передчасних поло ів та виходж -
вання малю ів з ритично малою ва ою тіла. Др -
ий надаватиме допомо ва ітним з інфе ційною
патоло ією. Крім то о, третій столичний перина-
тальний центр створять на базі Київсь о о місь о-
о поло ово о б дин № 5. Там надаватим ть ме-
дичн допомо ва ітним з е стра енітальною па-
толо ією”,— за важила Валентина Залесь а

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

На роз ляд деп татів та представни ів
ромадсь их ор анізацій б ло представ-
лено п’ять онцепцій щодо ре лювання
правил проп с иян в б дівлю Київради
та КМДА. Після детально о об оворення
робоча р па, що розробляє механізм
спрощення поряд дост п представни-
ів ромадсь ості на засідання Київради,
прийняла за основ правила, запропоно-
вані ГО “Майб тнє Києва”.

Першочергово члени робочої групи вирішили роз!

глянути правила пропуску громадськості до примі!

щень адмінбудівлі на Хрещатику, 36, а після досяг!

нення консенсусу обговорити організаційні заходи

щодо перебування та правила поводження в пленар!

ній залі, зокрема, й на засіданнях сесії Київради. Так,

відповідно до поданих пропозицій громадських акти!

вістів вільний доступ після реєстрації паспортних да!

них на пункті охорони мають отримати всі мешканці

Києва. 

Депутатська фракція “Громадський актив Києва”

пропонує не вигадувати чогось нового, а залишити нор!

му допуску городян через бюро перепусток з лівого кри!

ла будівлі.

Майже всі ці пропозиції знайшли відображення в

правилах пропуску осіб до адмінбудівлі Київради та

КМДА, які запропонувала на розгляд членів робочої

групи ГО “Майбутнє Києва”. “Головне, на чому ми хо!

чемо наголосити, що людина може вільно потрапити до

будівлі мерії, назвавши причину візиту. Також ми зазна!

чили випадки, коли охорона має право не пропустити

громадянина, зокрема, через його зовнішній вигляд або

через заборонені предмети, які людина хоче пронести

до приміщення,— розповів “Хрещатику” представник

ГО Дмитро Ільченко.— Ми розробляли цей проект як

певну концепцію, яку можна доповнити”.

“Я ознайомилася з тими пропозиціями, які надали

представники громадських організацій та депутатських

фракцій. Ми їх ще окремо розглянемо, і лише тоді прий!

мемо спільне виважене рішення”,— зауважила заступ!

ник міського голови — секретар Київради Галина Герега.

Вона також закликала громадських активістів спів!

працювати з комісіями Київради. “Мені здається, що

для кожної громадської організації значно важливіше

більше працювати з депутатськими комісіями, адже са!

ме там розглядаються проекти рішення, які потім вино!

сяться на розгляд депутатів в сесійну залу. І на комісії

значно простіше внести свої пропозиції до документа,

ніж тоді, коли він уже пройшов процедуру регламенту,

тому ми вас усіх запрошуємо до роботи в комісіях, долу!

чайтеся, адже формування порядку денного абсолютно

прозоре”,— відзначила пані Герега.

Після активних дебатів члени робочої групи виріши!

ли прийняти за основу запропоновані правила ГО

“Майбутнє Києва”, а на наступному засіданні обгово!

рити доповнення до цього документа.

Як стало відомо “Хрещатику”, в сьогоднішній сесії

Київради візьмуть участь 19 представників громадсько!

сті — 15 у залі та 4 в кулуарах. Їх визначили методом же!

ребкування з 68!ми громадських організацій, що пода!

ли заявки. Як зазначила заступник міського голови —

секретар Київради Галина Герега, подібний механізм до!

ступу громадськості на сесію Київради буде застосову!

ватися, поки свою роботу не завершить робоча група

БІЛЯ МЕТРО "ПОЛІТЕХ" 

ПРИБРАЛИ 

18 НЕЗАКОННИХ МАФІВ 

СТОР. 2

ДО КІНЦЯ РОКУ В МІСТІ 

ВСТАНОВЛЯТЬ 

150 ПАРКОМАТІВ 

СТОР. 2

СТОЛИЦЯ МОЖЕ

ОТРИМАТИ 77 НОВИХ

ТРОЛЕЙБУСІВ 

СТОР. 2

У КИЄВІ ВДОСКОНАЛЯТЬ 

СИСТЕМУ З НАДАННЯ

АДМІНПОСЛУГ

СТОР. 3

21 лютого 2013 ЧЕТВЕР № 25 (4232)

У ожном районі столиці б де вио ремлено центр з надання первинної меди о-санітарної допомо и та діа ностичний центр. На
первинном етапі мереж сформ ють амб латорії сімейної медицини
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МІСТО
Хрещатик 21 лютого 2013 року

Новини

До кінця року у столиці встановлять 
150 паркоматів
Наразі Києві ф н ціон є 87 пар оматів, 30 з я их з’явилися на почат-
цьо о ро . Про це повідомив перший заст пни дире тора КП “Київ-

транспар сервіс” Денис Салобаєн о. Він на адав, що прое том “Про ра-
ми розвит єдино о пар вально о простор в Києві до 2015 ро ” пе-
редбачено збільшення місць для пар вання та збері ання автотранспор-
т на 21 657 машиномісць. Серед них: 3 857 місць пар ін ах, 4 300 —
денні пар вальні майданчи и, 10 тис.— нічні (цілодобові), 2 тис.— е о-
пар ов и та 1,5 тис. машиномісць — перехоплюючі майданчи и. Крім то-
о, відповідною про рамою передбачено заходи з облашт вання пар ома-
тами 160-ти пар вальних об’є тів, а та ож підвищення швид ості р х
транспорт на в лично-шляховій мережі. Наразі про рама знаходиться на
по одженні в Департаменті транспортної інфрастр т ри і в омісіях Київ-
ради. До ви онання заходів, прописаних до менті, зал чатим ть інвес-
торів. За словами пана Салобаєн а, КП “Київтранспар сервіс” постійно
збільш є надходження збор за пар вання до столично о бюджет . Я -
що 2011 році ця с ма с ладала 18 430 рн, то 2012 році вона збільше-
на в 1,6 раз і становить 29 575 рн

Розширення автобусного маршруту № 72 
покращить транспортне сполучення Подолу 
та Оболоні
З 20 люто о автоб с № 72, що рс є між проспе том Свободи та Кон-

тра товою площею, змінює трас р х . Відтепер маршр т розширено, а
робота машин б де ор анізована та им чином: напрям проспе т Сво-
боди від Контра тової площі до в л. С лярен а автоб си прям ватим ть
за старою схемою, а далі рс ватим ть вздовж в л. Сирець ої та Фр н-
зе, після чо о до просп. Свободи машини знов слід ватим ть за діючою
схемою. У напрям Контра тової площі: від просп. Свободи до в л. Фр н-
зе маршр т залишатиметься незмінним, від в л. Фр нзе транспорт рс -
ватиме до в л. Сирець ої, С лярен а та просп. Мос овсь о о, а далі за
старою схемою до Контра тової площі. Розширення автоб сно о маршр -
т спрямоване на поліпшення транспортно о обсл ов вання меш анців
Оболонсь о о та Подільсь о о районів та забезпечення зр чним зв’яз ом
із в лицями С лярен а, Сирець ою та Мар а Вовч а

Цифра дня

476 100 000 
гривень — на таку суму виконано обсяг робіт столичними
будівельниками у січні 2013 року
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На міжнародній коференції визначать 
пріоритети розвитку зеленого господарства
Сьо одні о 10.00 онференц-залі отелю “У раїна” розпочне свою ро-

бот міжнародна на ово-пра тична онференція з розвит зелено о
осподарства. У заході візьм ть часть олова КМДА Оле сандр Попов,
перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча , ендире тор КО
“Київзеленб д” Михайло Царен о, радни з сільсь о о осподарства по-
сольства Нідерландів в У раїні Еверта Яна Краєнбір а, професор PUM Ко-
ролівства Нідерландів Роллі Де Верд, а та ож провідні е сперти з раїн
Прибалти и, Голландії, Чехії, Білор сі, Вірменії, Китаю, Росії, Казахстан
тощо. Під час онференції фахівці об оворять питання альтернативних за-
собів боротьби зі ш ідни ами, підвищення ефе тивності методів прижив-
лення троянд в місь их мовах, а та ож ви ористання ба атолітніх вітів
замість однолітніх форм ванні вітни ів. Крім то о, під час заход мова
йтиме і про необхідність опрацювання онцепції розвит зелено о оспо-
дарства з врах ванням форм вання місь о о ландшафт та озеленення
о ремих об’є тів. “Ми змінюємо а центи правління зеленим осподар-
ством міста. Впевнений, що обмін д м ами і досвідом сприятиме новим
шляхам вирішенні на альних проблем осподарства, напри лад, бороть-
би з омелою, аштановою міллю чи перехід осподарства до ви ористан-
ня ба аторічни ів фітодизайні міста”,— зазначив ендире тор КО “Київ-
зеленб д” Михайло Царен о

Біля станції метро “Політехнічний інститут” 
прибрали 18 незаконних МАФів
Ком нальні сл жби міста продовж ють а тивн боротьб з малими ар-

хіте т рними формами, я і встановлені неза онно. Учора працівни и КП
“Київбла о стрій” демонт вали 18 тор овельних об’є тів Політехнічном
пров л . Усі МАФи б ли встановлені з пор шенням Державних б дівель-
них норм та знаходились в 20-метровій зоні від метро. Ят и заважали без-
печном та омфортном проход пасажирів до станції метро “Політехніч-
ний інстит т”. На адаємо, продовж мин ло о ро в столиці демонт ва-
ли 3 467 малих архіте т рних форм. Цьо о ж ро місь а влада обіцяє, що
з в лиць столиці зни не шість тисяч іос ів, я і розміщені неза онно або
пор ш ють правила бла о строю

Діти з багатодітних родин продемонструють 
власні таланти
24 люто о о 10.00 за адресою в л. Ванди Василевсь ої 7 відб деться

др ий т р Х Все раїнсь о о он рс -фестивалю “Таланти ба атодітної
родини”. Участь заході візьм ть близь о 200 дітей з ба атодітних та ма-
лозабезпечених родин столиці. Демонстр ватим ть свою майстерність
юні он рсанти наст пних номінаціях: во альне мистецтво, патріотична
пісня, хорео рафія, м зичне ви онання, образотворче мистецтво, х дож-
нє та авторсь е ви онання, ори інальний жанр та де оративно-при ладне
мистецтво. Переможці др о о т р фестивалю, я і посяд ть І, ІІ та ІІІ при-
зові місця, продовжать творче зма ання фіналі, я ий відб ватиметься
Міжнародном дитячом центрі “Арте ”. Ор анізаторами заход вист пи-
ли ре іональна ор анізація Все раїнсь о о союз жіно -тр дівниць “За
майб тнє дітей У раїни” м. Києва, Департамент освіти і на и, молоді та
спорт за підтрим и КМДА

“Парк Київська Русь” запрошує всіх охочих 
на проводи зими
23—24 люто о “Пар Київсь а Р сь” запрош є із веселощами та заба-

вами проводжати зим та з стрічати весн . На остей свят вання че ає
чимало приємно о. Та , відвід вачі змож ть без оштовно по ататися на
санях та взяти часть середньовічном мас араді, а майстер із боді-ар-
т допоможе перевтілитися до невпізнання. Ори інальні малюн и з-під р -
и митця по ращать настрій та створять бажаний образ, ствердж ють ор-
анізатори. Крім то о, ожен охочий зможе завітати до помеш ання Домо-
ви а та поспіл ватися з ним, а та ож подя вати ня ині Зимі за приєм-
ні сезонні сюрпризи. На завершення заряд позитивної енер ії всім остям
“Пар Київсь а Р сь” подар є ма ічне во няне шо та феєрвер

Столиця в очікуванні 
будівельного буму
У планах міської влади зведення двох мільйонів метрів квадратних
житла

Як запевнив голова КМДА Олександр Попов під

час відвідування виставки, ситуація у будівельній

галузі Києва не просто стабільна, а має чудову пер"

спективу. “Останніх два роки спостерігаються по"

зитивні тенденції на ринку столичної нерухомості.

Наприклад, у 2012 році ми збудували 1,5 мільйона

метрів квадратних житла. Це рекордні показники

за всю історію України. Зростання буде і надалі.

Адже ми ставимо за мету вийти на будівництво

двох мільйонів метрів квадратних житла на рік”,—

розповів “Хрещатику” Олександр Павлович. Він

також додав, що міська влада має дуже великі пла"

ни щодо розвитку та розбудови Києва. “Пакет ін"

вестиційних пропозицій міста сьогодні перевищив

165 мільярдів гривень. І без будівництва для їх ре"

алізації нам не обійтись”,— зауважив очільник

КМДА.

Сприятиме розвитку будівельної галузі столиці

оновлений Генеральний план міста, який пред"

ставлений на виставці KyivBuild. За останніх два

роки у документ внесено чимало змін. З минулого

літа він був представлений на обговорення громад"

ськості в усіх районах столиці. “Генплан — це стра"

тегічний документ, від якого мають відштовхувати"

ся всі інші містобудівні проекти. Тож наш Департа"

мент як замовник Генплану прагне отримати його

в найбільш точному та повному вигляді. Поява

цього документа зробить нашу роботу більш сис"

темною та злагодженою, без права на помилку в

процесі розбудови Києва”, — прокоментував

“Хрещатику” головний архітектор столиці Сергій

Целовальник.

Допоможе зорієнтувати інвесторів у їхніх реаль"

них можливостях і Містобудівний кадастр Києва.

Сюди занесені електронні дані про територію міс"

та, про об’єкти соціальної інфраструктури, проля"

гання комунікаційних систем. “Містобудівний ка"

дастр дозволяє належним чином забезпечувати

містобудівну діяльність столиці. Адже на елек"

тронній карті можна побачити Генплан міста, всі

об’єкти відтворені у форматі 3"D. Одним натис"

канням на планшет можна отримати повну про"

ектну документацію на будівлю. Таким чином, ка"

дастр — це не лише електронний архів, а й набір

інструментів, які дозволяють проаналізувати міс"

тобудівну ситуацію на кожній ділянці”,— пояснив

“Хрещатику” начальник відділу Служби містобу"

дівного кадастру Олександр Володін. Наразі спе"

ціалісти працюють над оцифруванням всіх необ"

хідних документів, після чого кадастр можна буде

використовувати у щоденній практиці архітекторів

та будівельників.

На виставці “Хрещатик” поспілкувався безпосе"

редньо з представниками будівельного бізнесу.

Столичний ринок користується чималим попитом

серед інших міст України. “Найбільше проектів ми

реалізовуємо саме у Києві. Варто зазначити, що

попит на натуральний камінь постійно зростає.

Приміром, ми поставили понад 70 тисяч метрів

квадратних лише граніту. Також позитивна дина"

міка у нас зафіксована і з постачанням комплекту"

ючих для заводів залізобетонних конструкцій”,—

розповіла менеджер з реклами фірми “Сучасні бу"

дівельні рішення” Юлія Теребун.

Сьогодення вимагає не лише якісного підходу до

справи, а й застосування сучасних технологій при

зведенні нових об’єктів інфраструктури. “Нові

турнікети у київському метрополітені, система

проходу пасажирів та збір платежів у швидкісному

трамваї на Троєщину та Борщагівку, багатофунк"

ціональні соціальні, студентські та учнівські карт"

ки — все це наші розробки, які користуються по"

питом у Києві”,— зазначила виконавчий директор

консорціуму “Астек” Лілія Бородуліна.

Одразу після відкриття виставки відбулося уро"

чисте підписання меморандуму “Про взаєморозу"

міння та співпрацю учасників будівельної галузі

України” між представниками влади та підприєм"

цями будівельної галузі

Господарча сесія Київради
Депутати розглянуть питання щодо майбутнього МАФів, закупівлі
нових тролейбусів та розширення меж столиці
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Після трьох останніх пленарних засі-
дань, я і б ли повністю присвячені
місь ом бюджет , Київрада повер-
тається до осподарсь их, освітніх
та соціальних рішень. Сьо одні деп -
тати місь ради мають опрацювати
140 питань, я і стос ються оспо-
дарства та е ономі и столиці.

До порядку денного внесено питання “Про залу"

чення кредиту на придбання тролейбусів для КП

“Київпастранс”. Згідно з проектом рішення, під"

приємство має закупити 77 одиниць транспорту за

рахунок позики у 284,9 млн грн. Документ погодже"

ний у всіх профільних департаментах. Передбачено,

що тролейбуси матимуть низький рівень підлоги,

довжину 18 метрів, а також будуть обладнані систе"

мою кондиціювання повітря в салоні та кабіні водія.

Сучасні системи управління тягою на IGBT"моду"

лях, якими будуть обладнані нові машини, дозволя"

ють заощадити споживання електроенергії до 45 %.

За словами голови постійної комісії Київради з

питань гуманітарної політики Алли Шлапак, дане

рішення є важливим не лише з огляду на необхід"

ність розвитку транспортної інфраструктури міста,

а й має соціальну складову. “Це тролейбуси, які ма"

ли бути закуплені ще минулого року, але у 2012"му

кошти для цього не були залучені до міського бю"

джету. Прикро, що для придбання цих машин Київ

змушений залучати кредит: на жаль, своїх коштів на

це немає. Але на такий крок йти необхідно, адже са"

ме комунальний транспорт повинен займати основ"

ну частку в міському сполученні. Крім того, тролей"

буси є більш екологічно чистими для навколишньо"

го середовища”, — прокоментувала “Хрещатику”

Алла Шлапак. За її словами, розвиток мережі саме

муніципального транспорту має залишатися пріо"

ритетом в інфраструктурних проектах міста.

Також сьогодні буде розглянуто питання стосов"

но встановлення і зміни меж міста Києва. Про це

“Хрещатику” повідомив голова постійної комісії

Київради з питань екологічної політики Денис

Москаль. За його словами, проект землеустрою пе"

редбачає збільшення території столиці з 83 585 га до

84 974,4 га. “В умовах, коли суди приймають абсурд"

ні рішення, що дозволяють селищу Коцюбинсько"

му дерибанити Біличанський ліс, і ставлять під за"

грозу територіальну цілісність Києва, затвердження

меж столиці є фактично єдиним механізмом збере"

ження території міста”, — заявив Денис Москаль.

Зазначимо, що документ передбачає включення

до території столиці 2 075,7 га земель Київської об"

ласті з одночасним виключенням з меж Києва і пе"

редачі області 686,3 га. Якщо такий проект рішення

буде затверджений Київрадою, то його направлять

на погодження до обласної ради, а потім — на за"

твердження до парламенту. Адже встановлення і

зміна меж столиці, відповідно до ст. 85 Конституції

України, є виключною компетенцією Верховної Ра"

ди. Денис Москаль припустив, що проект землеуст"

рою щодо встановлення і зміни меж Києва може бу"

ти переданий до ВР вже у квітні.

Депутати також розглянуть проект рішення, яким

пропонується оголосити пам’ятками природи міс"

цевого значення 9 дерев: “Каштан Ковніра” віком

понад 100 років, “Дуб Мозолевського”, якому біль"

ше 400 років, “Куренівські тополі” та чотири “Дуби

Слави”. Як відомо, на території пам’яток природи

забороняється будь"яка діяльність, яка загрожує їх

збереженню або призводить до зміни їх первісного

стану. 

На сьогоднішній сесії розглянуть проект рішення

про присвоєння екс"меру столиці Олександру

Омельченку звання “Почесний громадянин Києва”

за визначні особисті заслуги у соціально"економіч"

ному та культурному розвитку міста. Крім цього, де"

путати знову повернуться до проблеми незаконних

МАФів та планують затвердити правила їх

розміщення, а також заслухають інформацію від

гендиректора КК “Київавтодор” Георгія Глінського

про стан столичних доріг та розглянуть інші важли"

ві для столиці питання

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Києві старт вала XVII Міжнародна
професійна б дівельна вистав а
KyivBuild. Цей масштабний захід
традиційно від риває б дівельний
сезон в У раїні. Тож до столиці
з’їхалися представни и 320 омпа-
ній із 22 раїн світ . Вперше на ви-
ставці розміщено павільйон Депар-
тамент містоб д вання та архіте -
т ри КМДА, де презентовані страте-
ічна ініціатива “Дніпровсь а перли-
на”, Алея Соборності, Містоб дівний
адастр Києва, оновлений Генераль-
ний план столиці та інші прое ти.

Голова КМДА Оле сандр Попов о лян в е спонати професійної б дівельної вистав и KyivBuild 2013

Сьо одні деп тати місь ради мають опрацювати 140 питань, я і стос ються осподарства та е ономі и
столиці

До порядку денного внесено
питання "Про залучення кредиту на

придбання тролейбусів для КП
"Київпастранс". Згідно з проектом

рішення, підприємство має
закупити 77 одиниць транспорту за

рахунок позики у 284,9 млн грн

Олександр Попов: "Пакет
інвестиційних пропозицій міста

сьогодні перевищив 165 мільярдів
гривень. І без будівництва для їх

реалізації нам не обійтись"
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Технології

Ділові новини

На березневі свята 
призначено 6 додаткових
поїздів
Для забезпечення підвищено о

попит на перевезення під час бе-
резневих свят залізниці У раїни
призначили 6 додат ових поїздів,
я і здійснять 12 рейсів. Я повідо-
мили “Хрещати ” в прес-сл жбі
Державної адміністрації залізнич-
но о транспорт , додат ові потя и
рс ватим ть починаючи з 6 бе-

резня. Найбільше їх вир шить до
т ристичних центрів Західної У ра-
їни — 4, я і здійснять 8 рейсів. Та ,
с ладом Одесь ої залізниці при-
значено 1 поїзд — 2 рейси
№ 210/209 Ми олаїв — Київ, від-
правленням із Ми олаєва 6,10/03,
з Києва — 7,11/03. С ладом При-
дніпровсь ої залізниці призначено
1 поїзд — 2 рейси № 282/281 Сім-
ферополь — Київ, відправленням
із Сімферополя 6, 10/03, із Ки-
єва — 7,11/03. С ладом Південно-
Західної залізниці призначено
2 поїзди — 4 рейси № 207/208 Ки-
їв — Уж ород, відправленням із
Києва 7,09/03, з Уж орода —
8,10/03. № 217/218 Київ — Івано-

Фран івсь , відправленням із Ки-
єва 7,9/03, з Івано-Фран івсь а —
8,10/03. С ладом Південної заліз-
ниці призначено 1 поїзд — 2 рейси
№ 553/554 Київ — Тернопіль, від-
правленням із Києва та Тернополя
8,10/03. С ладом Львівсь ої заліз-
ниці призначено 1 поїзд — 2 рейси
№ 192/191 Львів — Київ, відправ-
ленням зі Львова та Києва
08,10/03

Уряд доручив підготуватися
до масштабного ремонту
доріг
Прем’єр-міністр У раїни Ми ола

Азаров дор чив забезпечити пов-
н отовність до ремонт дорі ,
аби розпочати йо о проведення
одраз після настання для цьо о
сприятливих по одних мов. Ми-
ола Азаров зазначив, що цьо о-
річна зима влашт вала неабия е
випроб вання вітчизняним доро-
ам. “Шляхи потреб ють невід-
ладно о ремонт . Тож розпочати
йо о потрібно не айно, я тіль и
це дозволить по ода. До цьо о за-
лишилось іль а тижнів. Отже, о-

т ватися, до то о ж інтенсивно,
потрібно вже зараз”, — на олосив
Азаров. Прем’єр-міністр а цент -
вав на необхідності завчасно про-
вести всі під отовчі роботи, зо -
рема ласти відповідні оди з
б дівельними ор анізаціями, за-
п стити в робот асфальтобетонні
заводи, забезпечити отовність
техні и, необхідн іль ість б ді-
вельних матеріалів, інших рес р-
сів. Координ вати роботи щодо
проведення ремонт автошляхів
раїни дор чено віце-прем’єр-мі-
ністр Оле сандр Віл л

Україна виплатила МВФ 
понад $634 мільйони

Міністерство фінансів здійснило
перше по ашення й сплат відсот-
ів в 2013 році за зобов’язаннями
перед Міжнародним валютним
фондом розмірі 634,1 млн дола-
рів. Про це йдеться в повідомлен-
ні прес-сл жби Мінфін . За альна
с ма платеж становила 413,75
СПЗ (спеціальні права запозичен-
ня) — 634,1 млн доларів, або
5 068,6 млн рн (за рсом НБУ).

Зазначені видат и з по ашення й
обсл ов вання держбор перед-
бачені За оном “Про Державний
бюджет на 2013 рі ”. Наст пний
платіж за зобов’язаннями перед
МВФ, відповідно до бюджетно о
розпис , припадає на травень. У
повідомленні відзначено, що Мін-
фін вчасно й повном обсязі
здійснив виплат основної с ми й
відсот ів за про рамою stand-by
2008-2009 ро ів

Столиці повернуть 4,5 га
землі на Дніпровській 
набережній
Я повідомили “Хрещати ” в

прес-сл жбі про рат ри Дарниць-
о о район Києва, рішенням Київ-
ради 2003 році ПП “Фірма “Ві то-
рія” б ло передано в оренд 4,5 а
землі вартістю понад 16 млн рн
для б дівництва, е спл атації та
обсл ов вання соціально- ромад-
сь о о тор овельно о та розва-
жально о центр з пар ін ом на
Дніпровсь ій набережній (між місь-
им рейсерсь им яхт л бом та
ТОВ “Княжий Затон”). Про рор-

сь ою перевір ою встановлено, що
передана під заб дов земельна
ділян а на Дніпровсь ій набереж-
ній входить до зони охоронно о
природно о ландшафт , де б дь-
я і б дівельні роботи заборонено.
До то о ж, я з’яс валося — заб -
довни ом і досі земля за цільовим
призначенням не ви ористов єть-
ся. У позові про рат ра район
вима ає розірвати до овір оренди
та зобов’язати ПП “Фірма “Ві то-
рія” поверн ти иївсь ій ромаді
земельн ділян на Дніпровсь ій
набережній

Податківці викрили 
оборудку з нелегальним 
посудом на понад 
26 мільйонів
Працівни ами столичної подат-
ової міліції лі відовано пот жний
анал ввезення та розповсю-
дження на території У раїни -
хонно о пос д відомих за ор-
донних тор овельних маро без
сплати до держбюджет подат-
ів, я ий ор аніз вали власни и
одно о з иївсь их товариств з

обмеженою відповідальністю.
Під час обш , що проводився
з ідно з рішенням с д , в с лад-
сь ом приміщенні неподалі Ки-
єва б ло вил чено партію товар
вартістю понад 26,5 млн рн. Я
встановили подат івці, схема ви-
лядала наст пним чином: перед
заїздом автомобілів з вантажем
до раїнсь ої митниці до мен-
ти на товар замінювались, вна-
слідо чо о йо о вартість змен-
ш валась майже 8 разів. Товар
за мінімальними цінами розмит-
нювався й доправлявся на рто-
вий с лад. Відраз після цьо о
с провідні до менти на ньо о
знищ вались, а йо о реалізація
оптови ам відб валась за отів-
, без відображення подат о-

вій звітності підприємства. Фа -
тично, за цією схемою фірма то-
вар вза алі не отрим вала та не
реалізов вала, і відповідно — не
сплач вала подат и від йо о про-
даж . За попередніми оцін ами,
за де іль а ро ів внаслідо за-
стос вання цієї неза онної схеми
до бюджет не надійшло понад
25 млн рн подат ів

В Києві вдосконалять
систему надання 
адмінпослуг
Від початку створення Міський 
дозвільний центр та районні філії 
розглянули 1 млн звернень громадян
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Мережа столичних дозвільних центрів, що б ла створе-
на мин ло о ро , вже довела свою ефе тивність —
роз лян то майже 1 млн звернень. Для зр чності лієн-
тів передбачено онлайн сервіс “швид і посл и”, я им
можна с ористатися не виходячи з дом . Влада міста
має намір і надалі продовж вати реформ з надання
адмінпосл .

За час реалізації пілотного проекту з реформування в Києві системи надання

адміністративних послуг фізичним та юридичним особам до Міського дозвіль!

ного центру та районних філій надання адміністративних послуг звернувся май!

же 1 млн мешканців столиці. Лише з початку цього року таких звернень надій!

шло більше 20!ти тисяч. Про це “Хрещатику” повідомили у прес!службі КМДА.

“Наразі в районних центрах можна отримати 69 адмінпослуг та 23 адмініс!

тративні послуги міського рівня. Крім того, забезпечена можливість для меш!

канців столиці користуватись сервісом “швидких послуг”, чому немає анало!

гів в Україні. Відтепер 5 видів послуг можна замовити телефоном та через “осо!

бистий кабінет” на веб!порталі”,— йдеться у повідомленні.

До переліку “швидких послуг” входить видача довідки про компенсаційні

виплати батькам на дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; про от!

римання (неотримання) соціальної допомоги; про перебування на квартирно!

му обліку; про перебування у списках охочих взяти участь у програмі “Доступ!

не житло”, а також надання статусу та видача довідки “дитина війни”.

Крім того, голова КМДА Олександр Попов ініціював проведення сертифі!

кації за системою управління якістю, яка відповідає міжнародним стандартам

ISO 9000, міського та одного з районних дозвільних центрів з надання адмін!

послуг. “Питання адміністративної реформи — дуже серйозне і принципове

для столиці. Саме тому, пройшовши першими в Україні шлях сертифікації

якості міського та районного центрів, ми відпрацюємо разом із фахівцями іде!

альну модель їх функціонування. Це дозволить точно розмежувати функції та

відповідальність різних підрозділів, усвідомити слабкі місця системи та випра!

вити помилки”,— підкреслив Олександр Попов.

Він також наголосив на необхідності ґрунтовного вивчення прогалин у зако!

нодавстві, які нині гальмують ефективне впровадження реформи в Києві, та

доручив юридичному управлінню апарату КМДА підготувати пакет пропози!

цій щодо змін до законів України, які дозволили б прискорити процес спро!

щення дозвільної системи.

Наразі Київ є майданчиком запровадження надсучасних підходів для спро!

щення взаємовідносин громадян із дозвільною системою. Зокрема тільки в

столиці вперше в Україні в Міському дозвільному центрі впроваджено багато!

етапну процедуру погоджень державним адміністратором без участі заявника

(дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та за документами дозвільного ха!

рактеру із земельних питань). Крім того, на базі Деснянського Центру надання

адміністративних послуг впроваджується пілотний проект щодо реєстрації міс!

ця проживання та видачі закордонних паспортів.

Нагадаємо, що пілотний проект з реформування системи надання адмінпос!

луг фізичним та юридичним особам реалізується в столиці з минулого року.

Так, у І півріччі було відкрито 10 районних центрів з надання адмінпослуг та

Міський дозвільний центр. Крім того, створено зручний веб!портал 

http://ac.dozvil!kiev.gov.ua/. Він забезпечує відвідувачів повною, актуальною та

достовірною інформацією, а також в режимі онлайн дає можливість відстежу!

вати стан електронної черги, проходження поданих документів, увести “осо!

бистий кабінет”, отримувати дистанційні консультації
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Сергій КОМНАТНИЙ:

"У столиці пільговики отримали
житло в чотирьох районах"
Мин ло о ро стар-
т вала держпро ра-
ма здешевлення іпо-
течних редитів. Та і
пози и для визначе-
них ате орій рома-
дян арант вали зни-
зити житло в ціні до
3 % річних. З приво-
д цієї та інших дер-
жавних житлових
про рам “Хрещати ”
поспіл вався з е-
рівни ом Іпотечно о
центр в Києві та
Київсь ій області
Сер ієм Комнатним.

— Сергію Олександровичу,
розкажіть про результати про�
грами здешевлення іпотеки за
підсумками минулого року. Яку
кількість кредитів видано?
Скільки родин на черзі?

— Якщо розглянути про!

граму здешевлення вартості

іпотечних кредитів, то в ми!

нулому році по місту Києву та

області 303 родини отримали

позики та підписали з нашою

установою договори про на!

дання часткової компенсації.

Загалом до Іпотечного центру

з метою отримати пільговий

кредит звернулося 6 тисяч

громадян. Із них 800 осіб по!

дали документи до нашого

центру. І, відповідно, 303 до!

сягли бажаного — отримали

пільгову іпотеку. Зацікавле!

ність киян цією програмою й

надалі тримається на високо!

му рівні, до нас приходять, ці!

кавляться умовами і вимога!

ми.

— Чому така різниця у ста�
тистиці між бажаючими отри�
мати позику і тими, кому її та�
ки дали?

— Згідно з урядовою поста!

новою № 343, остаточне рі!

шення про надання кредиту

приймає банк. І, на жаль, не

всі громадяни, які виявили

бажання придбати пільгову

квартиру, відповідали внут!

рішнім нормативам фінуста!

нов.

— Які банки зараз підтриму�
ють державну іпотеку, чи стало
їх більше порівняно з минулим
роком? І з яких причин найчас�
тіше громадянам відмовляють
у наданні пільгової позики?

— Це три державні бан!

ки — “Ощадбанк”, “Укргаз!

банк” та “Ексім банк”. Ко!

мерційні компанії до програ!

ми не приєдналися. Серед!

ньостатистичний портрет по!

зичальника — це, зазвичай,

родина з трьох осіб, сукупний

дохід якої складає 7!8 тис.

грн. З цих коштів приблизно

2,5 тисячі гривень буде йти на

погашення пільгової позики.

Банки найчастіше відмовля!

ють через неплатоспромож!

ність потенційних позичаль!

ників і проблеми з першим

внеском та заставним май!

ном.

— Скільки грошей передба�
чено на здешевлення іпотеки у

цьогорічному кошторисі дер�
жави?

— Всього у бюджеті перед!

бачено на поточний рік 300

мільйонів гривень для надан!

ня часткової компенсації вар!

тості позик для купівлі житла.

Цього року, як і минулого, ці

видатки є захищеною статтею

бюджету. Тому людям, які вже

стали чи стануть учасниками

держпрограми, не варто хви!

люватися про вчасність ви!

плати такої компенсації. На!

приклад, минулого року ви!

падків із затриманням бю!

джетних коштів не було.

— Як відомо, у 2012�му на ці
потреби в держбюджеті було
закладено один мільярд гри�
вень. На поточний рік ви озву�
чили суму в 300 мільйонів. З
яких причин скорочено видат�
ки на програму?

— З того мільярда було ос!

воєно лише 300 мільйонів,

тому фактично видатки на

2013!й залишилися у таких

самих обсягах. Скільки ми

використали торік — стільки

нам дали зараз. То був пер!

ший, пробний рік дії держ!

програми, за його підсумка!

ми уряд проаналізував, скіль!

ки реально потрібно для фі!

нансування проекту,— звідси

й сума у 300 мільйонів.

Водночас на сьогодні ми

ще не маємо нормативної ба!

зи для цього року, бо поста!

нова № 343 передбачала нор!

ми площі і вартості житла, які

діяли до 31!го грудня 2012 ро!

ку. Зараз ми з дня на день очі!

куємо прийняття нової по!

станови Кабінету міністрів,

яка нам або продовжить тер!

міни дії визначення площі та

вартості за програмою зде!

шевлення іпотеки, або їх змі!

нить.

— Нагадайте нормативи за
минулий рік. Як вони можуть
змінитися в новій урядовій по�
станові?

— На сім’ю з одного або

двох осіб нормативна площа

квартири складала 40 квадрат!

них метрів плюс 18 квадратів

на кожного наступного члена

родини, але не більше, ніж 76

квадратних метрів. Гранична

вартість, з якої нараховувалася

компенсація, для Києва скла!

дала 7 тисяч гривень, для об!

ласті — 5 тисяч. Ми надавали

уряду свої пропозиції стосов!

но змін, зокрема, ми вважа!

ємо, що необхідно дещо збіль!

шити нормативно площу. Ви!

ходячи з реалій ринку, важко

також знайти об’єкти, де метр

квадратний коштував би 7 ти!

сяч гривень. Тому ми радили

підняти й цю планку.

— Скільки будинків наразі
підпадають під програму зде�
шевлення іпотеки? В яких
районах Києва вже зараз жи�
вуть щасливчики, що отримали
підтримку держави?

— Всього міжвідомчою ко!

місією Мінрегіонбуду віді!

брано 34 об’єкти. З них 12 бу!

динків були введенні в екс!

плуатацію ще в минулому ро!

ці та ще 2 об’єкти завершені в

січні!лютому цього року. Та!

кож очікуємо два будинки до

кінця першого кварталу, реш!

та будуть завершені до кінця

року. В столиці пільговики

мали можливість отримати

житло у  чотирьох районах –

Голосіївському, Деснянсько!

му, Дніпровському та Соло!

м’янському.

— До цього проекту долучи�
лася також київська влада, га�
рантуючи працівникам бю�
джетної сфери компенсування
першого внеску за квартиру,
яку купують за програмою зде�
шевлення іпотеки. Схема такої
допомоги вже налагоджена?
Скільки киян заявили про на�
міри скористатися пропози�
цією?

— Так, все вірно. З місько!

го бюджету було виділено на

часткові компенсації один

мільйон гривень, і 14 киян

минулого року отримали таку

підтримку. Це люди, які біль!

ше 5!ти років перебувають на

квартирному обліку та стіль!

ки ж пропрацювали на кому!

нальних підприємствах. Я ду!

маю, що цьогоріч міська вла!

да продовжить роботу в цьо!

му напрямку.

— Окрім пільгової іпотеки, в
Україні діють й інші державні
житлові програми. Як їх фінан�
суватимуть у новому бюджет�
ному році?

— Що стосується програми

пільгового молодіжного кре!

дитування, то відбулося

збільшення асигнування —

цьогорічні 80 мільйонів про!

ти 60!ти мільйонів минулого

року. За програмою “Доступ!

не житло 70/30” торік було

виділено 200 мільйонів, цього

року ми маємо всього 90

мільйонів. Минулого року в

столиці програмою “Доступ!

не житло 70/30” скористало!

ся 802 сім’ї, пільговим моло!

діжним кредитуванням — 50

сімей. І загалом 1180 родин у

2012 році брали участь у всіх

державних програмах, що

стосуються отримання житла

на пільгових умовах. Це скла!

дає 7 % первинного ринку не!

рухомості Києва за 2012 рік.

Хочу звернути увагу, що ос!

новним питанням для киян

залишається те, що до цього

часу в столиці не прийнято

спільну програму КМДА та

Молодіжного фонду щодо

надання кредитів для молоді.

Зазначу, що це найпопулярні!

ша програма забезпечення

молодих людей житлом, вона

має найкращі умови. На

жаль, ми не маємо зараз мож!

ливості ефективно розподі!

лити бюджетні кошти для ки!

ян у зв’язку з тим, що міський

бюджет не виділяє кошти на

реалізацію даної програми.

— Уточніть, хто видає пози�
ку за програмою молодіжного

кредитування? Чому так необ�
хідна міська підтримка, якщо
проект державний?

— Позики за даною про!

грамою видає Державний

фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Іпо!

течний центр, у свою чергу, є

структурним підрозділом

Фонду. Тому ми видаємо по!

зики, направляємо кошти на

будівництво житла, контро!

люємо процес зведення бу!

динку та повернення коштів

громадянином.

Що стосується вашого дру!

гого питання, то отримати

міські видатки на дану про!

граму досить важливо. Пояс!

ню чому: на сьогодні маємо

80 мільйонів бюджету на ре!

алізацію згаданого молодіж!

ного проекту, він розподіляє!

ться за двома основними

критеріями. Перше — кіль!

кість осіб на квартирному об!

ліку, друге — кількість кош!

тів, виділених міським бю!

джетом на пільгове кредиту!

вання молоді. Іншими слова!

ми, держбюджет витратить на

програму не менше коштів,

ніж це зробить міська влада.

А якщо місцевий бюджет не

виділяє нічого, немає й під!

став направляти сюди дер!

жавні кошти.

— Ви сказали, що це одна з
найпопулярніших пільгових
житлових програм. Нагадайте
читачам “Хрещатика” її умо�
ви.

— За програмою пільго!

вого молодіжного кредиту!

вання відсоткова ставка за

позикою для родини, яка

не має дітей, складає 3 %

річних, для родини з од!

нією дитиною — 0 %. І за

кожну другу та третю дити!

ну по 25 % від “тіла” креди!

ту бере на себе держава. До!

сить суттєво також те, що

перший внесок за умовами

цієї програми складає лише

6 % від вартості житла. Тоб!

то дана програма передба!

чає найменше витрат на

першому та наступних ета!

пах. На сьогодні нами

спільно з Департаментом

житлового забезпечення

КМДА розроблено проект

столичної програми, що

стосується молодіжного

пільгового кредитування.

Він проходить експертизу у

відповідних структурних

підрозділах міськадмініс!

трації і маю надію, що най!

ближчим часом Київрада

погодить цей важливий для

міста документ.

— Озвучте, будь ласка, свої
прогнози щодо кредитування
під 3 % річних на 2013 рік?

— Мої прогнози формую!

ться чітко на планах бюджет!

них асигнувань — за програ!

мою здешевлення вартості

іпотечних кредитів ми плану!

ємо залучити не менше учас!

ників, ніж минулого року

Спілкувалася
Марина ЧОРНА, 

“Хрещатик”

"Загалом до Іпотечного центру 
з метою отримати пільговий кредит

звернулося 6 тисяч громадян. Із них 800
осіб подали документи до нашого центру.

І, відповідно, 303 досягли бажаного –
отримали пільгову іпотеку. Зацікавленість
киян цією програмою й надалі тримається

на високому рівні, до нас приходять,
цікавляться умовами і вимогами"



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
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 Огляд преси
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
9.35 221 — екстрений виклик.

Тиждень
10.15 Т/с "Маруся" 
11.45 Шеф7кухар
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.05, 15.20, 18.45, 21.20

Діловий світ
13.10 Енергоблок
13.20 Т/с "Тіні зникають

опівдні"
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.10 Euronews
15.15 Наука
15.25 І. Попович "Трембітар

української душі"
16.00 Т/с "Вічний поклик"
18.30 Агро7news
19.00 Сільрада
19.20, 21.30 Криве дзеркало
20.55 Офіційна хроніка
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
6.00 ТСН
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
7.25 М/ф "Бернард"  
7.30 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Т/с "Прекрасне
століття.
Роксолана"  

12.10 Х/ф "Кавказька
полонянка, або
Нові пригоди
Шуріка"  

13.55 Не бреши мені73
15.00 Сімейні мелодрами72
16.00 Просто шоу
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана"  

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Завтра буде

завтра"  
22.45 Гроші
23.50 ТСН
0.05 Т/с "Незабутнє"  
1.05 Просто шоу
1.50 Гроші
2.40 ТСН
3.25 Не бреши мені73
4.15 Сімейні мелодрами72
5.00 Т/с "Незабутнє"  

ІІННТТЕЕРР
5.40 Х/ф " Хід у

відповідь"  
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
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 Х/ф "Зникла

імперія"
11.20 Х/ф "Любити не

можна забути"
12.00 Новини
13.35 Слідство вели...
14.30 Міжнародний

фестиваль гумору
"Юрмала"

16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Шлюб по

заповіту"  

20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Двадцять років

без любові"
22.25 Т/с "По гарячим

слідам-2"
0.25 Д/ф "Друге пришестя

Ванги"
2.20 Подробиці
2.50 Жадібність
3.35 Д/ф "Друге пришестя

Ванги"

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—12.00 Т/с "Ви
замовляли
вбивство"  

13.50 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-3.
Гробниця
Імператора
Драконів"  

0.10 Т/с "В полі зору-4"  
2.30 Т/с "Безмовний

свідок-2"  
3.00 Щиросердне зізнання
3.25 Події
3.45 Говорить Україна
4.20 Нехай говорять
5.10 Т/с "Фурцева.

Легенда про
Катерину"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.10 Т/с "Як сказав

Джим"  
5.55, 6.40 Очевидець.

Шокуюче
6.35, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "П'ятий

елемент"  
11.40 Т/с "Вороніни"  
13.20, 14.35 Kids' Time
13.25 М/с "Кітпес"  
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с "Друзі"  
15.50 Т/с "Кадетство"  
16.50 Т/с "Світлофор"  
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"  
2.10 Т/с "Південна

територія"  
2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Т/с "Школа"  
3.20—5.05 Зона ночі

ІІССTTVV

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

10.10 Х/ф "О,
щасливчик!"

12.15 Т/с "Прокурорська
перевірка"

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по7українськи
13.10 Т/с "Бомбила"
14.55 Х/ф "Грозові брами"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Балада про

Бомбера"
22.10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.15 Свобода слова
1.20 Надзвичайні новини
2.10 Про цiкаве
2.40 Свобода слова
4.25 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 Привіт від Коби
12.15 Людмила Целіковська
14.00 Планета життя
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 Жорстоке шоу Ч.
Ліндберга

21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 Ескізи до портрета

художника. В.
Юдашкин

22.40 Неймовірні подорожі
HD

23.40 Життя за законами
природи

0.45 Амурні мелодії
1.00 Х/ф "Небезпечне

секс-побачення"  
2.30 Х/ф "Пустотливі

пальчики"  
3.45 Цей дивовижний світ
4.10 Життя за законами

природи
5.00 Ранкове espresso

55��йй  ККААННААЛЛ
6.30, 18.40, 3.30 Київський

час
6.45, 7.45, 18.50, 23.40,

0.30, 3.20 Час спорту
6.50, 7.35, 23.45, 0.35,

2.35, 3.25, 4.15
Огляд преси

7.00—1.00 Час новин
(щогодини)

7.15, 8.10, 22.40, 23.20,
0.15, 2.30, 3.15
Бізнес7час

7.20 Автопілот7новини
7.40, 8.40 Трансмісія7новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
9.15, 13.10, 14.10

5 елемент
10.15 Велика політика
11.15 Підсумки тижня
12.15 Новостеметр
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.15 Драйв7новини
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
22.45 Хроніка дня
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 "Акція"  
8.05 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.55 Т/с "Павутина-6"
14.55 Т/с "Сліпий-3"

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 "Поцілунок

дракона"  
2.00 "Свiдок"
2.30 Т/с "Чисто англійські

вбивства"  
4.10 Свiдок
4.45 Уроки тітоньки Сови
5.15 Правда життя

ССТТББ
5.35 Чужі помилки.

Пригадати все
6.20 Все буде добре!
8.05 Неймовірна правда про

зірок
9.50 Х/ф "Троянда

прощальних вітрів"  
11.40 Майстершеф
16.00 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
23.20 Битва екстрасенсів
0.25 Т/с "Доктор Хаус"  
1.20 Х/ф "Акселератка"  
2.50 Краще на ТБ
2.55 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

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

10.55 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 Ти не один
16.20 Дешево і сердито
17.00 Т/с "Нерівний

шлюб"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.55 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Єсенін"
23.25 Вечірній Ургант
0.00 Нічні новини

0.15 Д/ф "Владислав Галкін.
Усмішка на пам'ять"

1.10 Нехай говорять
2.15 Т/с "Нерівний шлюб"
3.05 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 "Мережива"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Бідні родичі"
21.05 Т/с "По гарячим

слідам"
22.05 Прибульці. Історія

військової таємниці
23.00 Т/с "Пелагея і білий

бульдог"
23.50 Дівчата
0.25 Т/с "Протистояння"
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 Х/ф "Не народись

вродливим"
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 і показуємо
19.25 Т/с "Гра"

21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Морські

дияволи-5"
23.35 Т/с "Столиця гріха"
1.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.35 Говоримо і показуємо
3.30 Кримінальна Росія.

Сучасна хроніка

ТТЕЕТТ
6.00 Приколи на перерві

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 У Тета тато!
13.30 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.35 "Даешь молодежь!"
15.35 Вайфайтери
16.15 Т/с "Чемпіонки"  
17.15 10 кроків до любові
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
22.25 Т/с "Вісімдесяті"  
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Анекдоти
0.00 Т/с "Реальна кров"  
1.00 Твою маму!
1.25 Вайфайтери
1.50 Бабуни і дідуни
2.15 До світанку

КК11

6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф
9.50 Х/ф "Ігри в

солдатики"  
11.50 Х/ф "Кіт в капелюсі"
13.15 Пороблено в Українi
14.30 Звана вечеря
15.30 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг7монстри
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
21.50 Х/ф

"Трансформери-3.
Темний бік Місяця"  

0.45 Х/ф "Весільна
вечірка"  

2.10 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.20 М/с "Годзілла"  
8.15 Забійне відео
9.15 Нереальні історії
9.40 Х/ф "U-571"  

12.00 Т/с "Апостол"  
18.15 Т/с "Наркотрафік"  
20.10 Забійне відео
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Божевільне відео по7

українськи
23.10 Х/ф "Полтергейст-2"  
1.00 Х/ф "Гола зброя"  
2.35 Дорожні війни
3.50 Х/ф "Жменяки"  

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 13.30, 3.45 М/ф
7.00, 16.30, 21.20 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 М/с "Кріт і його друзі"
11.45 М/с "Пригоди Льолека і

Болека"
12.00 М/с "Пригоди Рекса"
12.30 Марві Хаммер
13.00 Маленькі шибеники
14.30 Єралаш
15.00 Т/с "Все тип-топ,

або Життя на
борту"

16.00 Т/с "Успіху, Чарлі!"
17.00, 20.50 М/с

"Дивовижний світ
Гамбола"

17.20 М/с "Обережно,
ведмеді!"

18.00 М/с "Фінес і Ферб"
18.25 М/с "Рибологія"
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"
22.20 Знімала мама
23.20 М/ф "Саффі"
0.25 Т/с "Пригоди

Шерлока Холмса"
2.25 М/с "Сімпсони"
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
21 лютого (четвер) — 19.00 "Сто п`ята сторінка про

кохання", 2 години 30 хвилин 

21 лютого (четвер) — 20.00 прем`єра, сцена "Під да�

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

21 лютого (четвер) — 20.00 прем`єра, Нова сцена,

"Йеппе�горець", народна комедія 

22 лютого (п`ятниця) — 19.00 прем`єра "Любовне бо�

жевілля", музична вистава, 2 години 30 хвилин 

22 лютого (п`ятниця) — 20.00 Сцена "Під дахом",

"Справа Честі", 1 година 5 хвилин 

22 лютого (п`ятниця) — 20.00 прем`єра, Нова сцена,

"Йеппе�горець", народна комедія 

23 лютого (субота) — 18.00 прем`єра, Нова сцена,

"Йеппе�горець", народна комедія 

23 лютого (субота) — 19.00 "Вишневий сад", комедія,

3 години 15 хвилин 

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

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

24 лютого (неділя) — 12.00 № 13 ("Божевільна ніч,

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

24 лютого (неділя) — 19.00 "Квартет", 2 години 35

хвилин 

24 лютого (неділя) — 20.00 Сцена "Під дахом", "Чор�

ні діви", 1 година 

25 лютого (понеділок) — 19.00 прем`єра "Любовне

божевілля", музична вистава, 2 години 30 хвилин 

26 лютого (вівторок) — 19.00 прем`єра "Вдаваний

хворий", комедія, 2 години 35 хвилин 

26 лютого (вівторок) — 20.00 Сцена "Під дахом",

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

30 хвилин 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

21 лютого (четвер) — 19.00 "Момент кохання", інсце�

нізація Тараса Жирка за творами Володимира Винни�

ченка, слідчий експеримент, камерна сцена 

21 лютого (четвер) — 19.00 "Райське діло", автопор�

трет перед дзеркалом за творами Івана Малковича 

22 лютого (п`ятниця) — 19.00 "Увертюра до побачен�

ня", сценічна версія Андрія Приходька за новелою Іва�

на Франка "Сойчине крило", камерна сцена 

22 лютого (п`ятниця) — 19.00 "Кін IV", трагікомедія,

Григорій Горін 

23 лютого (субота) — 19.00 "Марія" ("Коли розлуча�

ються двоє"), пам`яті великої української актриси Ма�

рії Заньковецької, камерна сцена ім. Сергія Данченка 

23 лютого (субота) — 19.00 "Гімн демократичної мо�

лоді", трагікомедія, Сергій Жадан 

24 лютого (неділя) — 12.00 "Ромео і Джульєтта", Уі�

льям Шекспір 

24 лютого (неділя) — 19.00 "Фредерік, або Бульвар

злочинів", театральний роман, Ерік�Емануель Шмітт 

26 лютого (вівторок) — 19.00 "Жона є жона", за опо�

віданнями Антона Чехова 

27 лютого (середа) — 19.00 "Як тебе не любити, Киє�

ве мій!", вальси і пісні, присвячені Києву, камерна сце�

на 

27 лютого (середа) — 19.00 "В неділю рано зілля ко�

пала...", Ольга Кобилянська, інсценізація Неди Неж�

даної 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ 

21 лютого (четвер) — 19.00 прем`єра "Опіскін. Фома!",

2 години 30 хвилин 

22 лютого (п`ятниця) — 19.00 "Граємо Чонкіна", за ро�

маном�анекдотом "Життя і надзвичайні пригоди солда�

та Івана Чонкіна", 3 години 

23 лютого (субота) — 15.00 "Три сестри", мала сцена, 2

години 40 хвилин 

23 лютого (субота) — 19.00 "Черга", 2 години 50 хвилин 

24 лютого (неділя) — 15.00 "Голубчики мої!", мала сце�

на, 1 година 40 хвилин 

24 лютого (неділя) — 19.00 "Повернення блудного

батька", 2 години 10 хвилин 

25 лютого (понеділок) — 19.00 "Чотири причини вийти

заміж", 2 години 

26 лютого (вівторок) — 19.00 "Дрібний біс", за романом

Федора Сологуба, 2 години 35 хвилин 

27 лютого (середа) — 19.00 "Найвище благо на світі...",

3 години 15 хвилин 

27 лютого (середа) — 19.00 "Дзвінок з минулого", су�

часна комедія, мала сцена, 1 година 30 хвилин 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ 

22 лютого (п`ятниця) — 19.00 прем`єра "Лист Богу", лі�

рична комедія, театральна гостьова 

23 лютого (субота) — 19.00 "La bonne Anna, або Як збе�

регти сім`ю", комедія, театральна гостьова 

24 лютого (неділя) — 19.00 "Ніч на двох", лірична ко�

медія, театральна гостьова 

26 лютого (вівторок) — 19.00 прем`єра "Лист Богу", лі�

рична комедія, театральна гостьова 

27 лютого (середа) — 19.00 прем`єра "Амнезія", лірич�

ний колаж, театральна гостьова 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ

22 лютого (п`ятниця) — 19.00 "Welcome to Ukraine, або

Подорож у кохання", романтичний мюзикл 

23 лютого (субота) — 19.00 "Бал у Савойї", оперета, П.

Абрахам 

24 лютого (неділя) — 19.00 "Циганський барон", опере�

та, музика Й. Штрауса 

26 лютого (вівторок) — 19.00 "Сільва", оперета І. Каль�

мана 

27 лютого (середа) — 19.00 "Містер Ікс", І. Кальман,

оперета на 2 дії 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 

21 лютого (четвер) — 19.00 Гала�концерт видатних ба�

сів, до 200�річчя від дня народження С. Гулака�Артемов�

ського 

22 лютого (п`ятниця) — 19.00 "Бал�маскарад", опера на

3 дії, Дж. Верді 

23 лютого (субота) — 12.00 "Даніела", балет на 2 дії,

М. Чембержі 

23 лютого (субота) — 19.00 "Наталка Полтавка",

сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання

на 2 дії, М. Лисенко 

24 лютого (неділя) — 19.00 "Норма", опера, вічна іс�

торія любовного "трикутника" та самопожертви в ім`я

кохання, В. Белліні, виконується італійською мовою 

26 лютого (вівторок) — 19.00 Гала�концерт, присвя�

чений 75�річчю від дня народження С. Турчака 

27 лютого (середа) — 19.00 "Майстер і Маргарита",

балет�фантасмагорія на 2 дії, на музику Д. Шостако�

вича, Г. Берліоза, Й. С. Баха, Г. Малера та ін. компози�

торів 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ 

21 лютого (четвер) — 18.00 "Романтик з планети

eBay", комедія, велика сцена 

22 лютого (п`ятниця) — 12.00 "Ярмарковий гарми�

дер", народний бурлеск, велика сцена 

22 лютого (п`ятниця) — 19.00 "Чайка", повість для те�

атру, велика сцена 

23 лютого (субота) — 12.00 прем`єра "Королівна

фантазерів", пригоди в казковій країні, велика сцена 

23 лютого (субота) — 16.00 "Мій бідний Марат", діа�

логи, мала сцена 

23 лютого (субота) — 19.00 "Лісова пісня", драма�фе�

єрія, велика сцена 

24 лютого (неділя) — 12.00 "Принц і принцеса", каз�

ка, велика сцена 

24 лютого (неділя) — 19.00 "Обережно — жінки!", ме�

лодраматична комедія, мала сцена 

27 лютого (середа) — 19.00 "Сон літньої ночі", феє�

рія, велика сцена 

"Хічкок" 
Режисер Саша

Джервазі зверн вся
до фра мента біо -
рафії зна ово о аме-
ри ансь о о режи-
сера Альфреда Хіч-
о а, а саме до йо о
роботи над фільмом
"Психо". У пош ах
нових форм і сюжетів Хіч о відходить від люблено о
"саспенса" і йде на ризи : знімає малобюджетн стріч -
е ранізацію роман "Психо" Роберта Блоха на власні
ошти, ос іль и артин про вбивцю-не рофіла продю-
сери вважають занадто з хвалою. У фільмі по аз ються і
непрості відносини ле ендарно о режисера з др жиною
Альмою Ревілл (Хелен Міррен), я а б ла незмінною по-
мічницею сво о еніально о чолові а. Образ само о ре-
жисера на е рані втілив Ентоні Хоп інс, я о о с ладно
впізнати через рим, а а триса, я а рає оловн жертв
манія а Джанет Лі, — С арлетт Йоханссон

"Майстер" 

Головний ерой
артини Пола То-
маса Андерсона -
демобілізований
моря -ал о олі
Фредді К елл (Хо-
а ін Фені с) із за-
ад овим мин -
лим, я ий випад-
ово знайомиться

з творцем ново о релі ійно о льт Лан астером Дод-
дом (Філіп Сейм р Хоффман) і пост пово знаходить хоч
я ийсь сенс сво о існ вання. Вчитель робить а ресивно-
о мар інала своїм найближчим помічни ом, надихаю-
чись йо о ал о ольними о тейлями, а олишній воло-
цю а замислюється над питаннями про вір , а та ож про
те, им є йо о наставни насправді. А тори Фені с і Хоф-
фман б ли визнані ращими на Венеціансь ом інофес-
тивалі, а Андерсон там же достоївся "Срібно о лева" за
режис р

"Метро" 

На вели і е рани ви-
ходить російсь ий
фільм- атастрофа ре-
жисера Антона Ме ер-
дічева, поставлений за
однойменним романом
Дмитра Сафонова. Че-
рез б дівництво нових
ба атоповерхіво центрі міста давня тріщина в Мос ов-
сь ом метрополітені розширилася, і в т нелі рин ли по-
то и води з Мос ви-рі и. Сотні пасажирів опинилися під
владою потоп . Серед людей, я і потрапили в бід , лі ар
місь ої лі арні Андрій Гарін і йо о доч а Ксюша. Гарін на-
ма ається врят вати інших пасажирів, зо рема і оханця
своєї др жини. Андрій повинен вижити, щоб поверн ти
свою любов, родин і олишнє щасливе життя

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 21 — 27 лютого

21 – 27 лютого

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
МІЦНИЙ ГОРІШОК. ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ ПОМЕРТИ

ДЖАНҐО ВІЛЬНИЙ МАЙСТЕР

КАЛЕЙДОСКОП КОХАННЯ

АНШЛАГ, КЛАСІК
МАГІЧНИЙ ПАРИЖ 2013

КОХАННЯ НА КІНЧИКАХ ПАЛЬЦІВ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
FUTURE SHORTS: ЗИМА"2013 ЗВИЧАЙНА СПРАВА

СЕКС І НІЧОГО ЗАЙВОГО

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

Автоспорт. Наша країна прийме три етапи Кубка
Європи з ралі
У алендар К б а Європи з ралі 2013 війшло 18 етапів, три з я их

візьме У раїна: “Ралі Галіція” (12—13 липня), “Але сандров Ралі”
(16—18 серпня) і “Ялта Ралі” (13—15 вересня). Відзначимо, що ожна
раїна Європи не може прийняти більше п’яти етапів цієї першості.
Втім, ніхто не добрався до цієї цифри: Бол арія прийме чотири етапи,
Чехія і У раїна — по три, Іспанія — два, а Словаччина, Словенія, Т -
реччина, Сербія, Порт алія і Австрія — по одном . Та им чином, мож-
на побачити, що основний а цент FIA зробила на раїни Східної Євро-
пи

Футбол. FIFA запровадить електронну фіксацію
голів на Чемпіонаті світу 2014 року
FIFA прийняла рішення ви ористов вати систем еле тронної фі са-

ції забитих м’ячів під час матчів (GLT) на К б онфедерацій 2013 ро-
, а та ож на Чемпіонаті світ з ф тбол , я ий пройде в Бразилії в

2014 році. У повідомленні FIFA зазначається, що метою ви ористання
системи є підтрим а арбітрів під час матчів. Міжнародна ф тбольна
ор анізація о олосила тендер серед омпаній, що представляють по-
дібні системи, йо о рез льтати б д ть о олошені на почат вітня
2013 ро

Бокс. “Українські отамани” зустрінуться 
з “Американськими нокаутами”
Сьо одні в Санта-Ані (США) на арені Yost Theater “У раїнсь і отама-

ни” вдр е з стрін ться з омандою USA Knockouts в рам ах др о о
ола р пово о т рнір третьо о сезон Всесвітньої серії бо с (WSB).
Це передостанній матч наших бійців перед наст пною стадією зма-
ань — плей-офф, повідомляє прес-сл жба оманди “У раїнсь і ота-
мани”. У разі перемо и вітчизняна оманда має всі шанси піднятися на
др сходин т рнірної таблиці р пи “Б”. Наст пних два матчі ви-
значать лідерів р пи. У цей вечір на рин с ладі “отаманів” вийд ть
Оле сандр Риш ань, В’ячеслав Кислицин, Оле сандр Стрець ий, Сер-
ій Лапін, Ві тор Вихрист. Команд наших с перни ів представляти-
м ть Джо Гре орі Перез, часни Олімпійсь их і ор призер міжнарод-
них зма ань Анвар Ян с, Джемал Босня та досвідчений Іштван Бер-
нас

Пляжний гандбол. Вітчизняні збірні зіграють 
на чемпіонаті Європи
У лютом розпочалася під отов а збірних оманд У раїни з пляж-

но о андбол до чемпіонат Європи, я ий з 9- о по 14-те липня
цьо о ро відб ватиметься місті Рандерс (Данія). І в чоловічом ,
і в жіночом т рнірах зі рає 13 оле тивів, серед я их і два раїн-
сь их. Наші чолові и потрапили до однієї р пи з У орщиною, Сер-
бією, Т реччиною, Швецією і Хорватією, чинним чемпіоном онти-
нент . Для вітчизняних спортсменів чемпіонат Європи стане одним
з етапів під отов и до всесвітніх і ор, я і з 25 липня по 4 серпня ни-
нішньо о ро триватим ть в Калі (Кол мбія). Жіноча збірна У раїни
потрапила омпанію до Норве ії, Польщі, У орщини, Росії та Хор-
ватії

Температура 0°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +2°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура 0°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 90 %

Прогноз погоди на 21 лютого 2013 року

ОВНИ, не стрим йте емоцій, а радо ладіть сили на олтар сі-
мейно о бла опол ччя. Ви надія і опора близь их та рідних, дбай-
те про них, любіть всім серцем, займайтеся домашніми поб товим
проблемами. Зад шевна а ра в родині — запор а особисто о
щастя. Це стос ється й роботи, де ви, я т рботлива воч а, пес-
т ватимете оле .
ТЕЛЬЦІ, день наповнений сприятливими збі ами обставин, без

підтрим и ніде не залишитеся. Вам б де арантована інформацій-
на і технічна допомо а, д шевне співч ття. Проте на без орисли-
вість не розрахов йте, допома атим ть особи з мер антильним
прицілом, аби з одом щось від вас отримати.
БЛИЗНЯТАМ надійд ть ви ідні ділові пропозиції, замовлення,

не зволі айте, а мерщій хапайтеся, “ лепайте” роші, заробляйте
ар’єрні дивіденди. З начальством др жіть, нині вас в р ах пси-
холо ічний люч я до йо о серця та і аманця. Інша справа, я ви
цим с ористаєтеся... Під лежачий амінь вода не тече.
РАКИ, все, що йде від д ші або освячено родинними, національ-

но- льт рними традиціями, сприйматиметься вами з особливим
ент зіазмом, заряджатиме емоційним позитивом, зробить вас ви-
тонченими і расивими зсередини. Цим насолодж йтеся, а наміри
щодо вирішення ар’єрних та домашніх проблем ліпше залиште на
потім (і не атіть т ди марно сили), оли подме поп тний вітер.
ЛЕВИ, зійдіть зі сцени й не форс йте події, нині ви д же вразливі,

марите страхами та підозрами, роблячи із м хи слона, тож демон-
стр вати ті слаб ості Вашій оролівсь ій величності на п бліці зовсім
не до лиця. Поб дьте подалі від людсь о о алас (ліпше вдома),
зе ономите сили і не на личете на свою олов зайвих проблем.
ДІВИ асоціюватим ться із Зевсом, метаючи роми та блис ав-

и, що лише с ладнюватиме б ття, мініміз ватиме прод тивність
стос н ів. Хоча можна все поверн ти в позитивне р сло завдя и
ч йності та доброзичливості до оле і партнерів, я і є презента-
бельними, юридично рамотними, мають висо ий вплив соці мі.
ТЕРЕЗИ, вашом начальств потрібні надійні працівни и, дос о-

налі професіонали, ом ні абельні й а тивні ви онавці. Я що ви
впис єтеся в ці ритерії, є шанс зрости ар’єрі, зверн вши на се-
бе ва шефа і завоювавши йо о довір . Бажано пере лючитися
на автономний режим праці. Т т ви я майстер справи б дете не-
перевершені. Коле и б д ть захваті, д х співдр жності в оле ти-
ві а тивіз ється.
СКОРПІОНИ на хвилі романтично о піднесення та захопливих

надій схильні ідеаліз вати всіх і все. Втім, засліплені позитивними
емоціями, в стані ейфорії ви можете не помітити важливих дріб-
ниць, а треба одя ти о ляри раціоналізм і подивитися через них
об’є тивно на реальний стан речей.
СТРІЛЬЦІ, родичі, домочадці, земля и — нині ваша най раща

опора. Можливо, це не зовсім до вподоби том , що обмеж є інди-
від альність і творч свобод , тримає в ас етичних моральних рам-
ах, обмеж ючи в розва ах, задоволеннях. Одна пошана до сімей-
них традицій, за онів, авторитет бать ів святе, іна ше сядете на
матеріальн мілин . А ртом з родиною б дете щасливі і ба аті.
КОЗОРОГИ, не чиніть спротив домочадцям, бо та им чином ви

на нітаєте атмосфер ворожнечі. Посварилися — мерщій вті айте
з оселі, пороз міння ліпше ш ати не в домашніх стінах, а по теле-
фон . З’ясов йте стос н и поза межами дом , в дорозі, де нів
розчиняється свіжих враженнях, чи через посередни ів. Виби-
райте мови, що сприяють відновленню емоційної армонії. Знай-
ти затишн інтимн обстанов для тепло о спіл вання б де не-
с ладно.
ВОДОЛІЇ, я що вас т рб є стан здоров’я, саме час зайнятися

омпле сним обстеженням ор анізм чи доро им лі ванням. Од-
на не все йтиме по масл , ни н ти розбіжностей, дис омфорт ,
незапланованих витрат через промахи в розрах н ах б де с лад-
но. На роботі теж можливі с тич и зі сл жбовим персоналом, том
радо йдіть наз стріч оле ам, тоді й вам відплатять е вівалентно.
Матеріальні, фізичні та д шевні втрати з одом о пляться. При-
бор айте ординю, я що хтось пропон є омпетентн допомо ,
це з ращих мір вань.
РИБИ на непохитном п’єдесталі віри власні сили, інстин тив-

но знають, що все б де добре. Хіба що пор шать спо ій та вн тріш-
ню армонію поточні матеріальні справи, проблеми дітей, нероз -
міння з оханими. Вам може бра вати рошей для оплати своїх
або ч жих витребеньо . Що є дзвіноч ом до е ономності, нині в ці-
ні дбайливість і рентабельне в ладання оштів ви ідні справи

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Динамо" налаштоване
на перемогу
Київський клуб у гостях зіграє з "Бордо" в рамках 1/16 Ліги Європи
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Сьо одні відб д ться мат-
чі-відповіді 1/16 фінал
Лі и Європи. У цьом т р-
нірі У раїн представляють
одраз три л би. Столич-
не “Динамо” Франції на-
ма атиметься здоб ти по-
зитивний рез льтат про-
тистоянні з “Бордо”. По-
передня з стріч цих о-
манд завершилася з ра-
х н ом 1:1, том , аби
продовжити подальш бо-
ротьб зма аннях, и-
янам необхідно забити
щонайменше один ол.
Та ож четвер зі рають
“Металіст” та “Дніпро”.
Хар ів’яни з стрін ться з
ан лійсь им “Нью аслом”,
а дніпропетровці з швей-
царсь им “Базелем”.

Вже сьогодні ввечері ми дізнаємо�

ся, яка з вітчизняних команд зможе

продовжувати участь у престижному

футбольному турнірі — Лізі Європи.

У Франції на стадіоні “Шабан Дель�

ма” місцевий клуб “Бордо” прийма�

тиме віце�чемпіона України київ�

ське “Динамо”. Рівно тиждень тому

гра між цими командами пройшла

на столичному НСК “Олімпій�

ський”. Тоді у непоступливій бо�

ротьбі суперники розійшлися ми�

ром — 1:1.

Нагадаємо, що на 20 хвилині гар�

матний удар Лукмана Аруни вивів

вперед господарів поля. Але вже че�

рез 3 хвилини “Бордо” зусиллями

Людовіка Обраньяка спромігся віді�

гратися. Нічийним рахунок так і за�

лишився до фінального свистка.

Щоправда, “динамівці” мали кіль�

ка, як то кажуть, “стовідсоткових”

нагод, щоб не лише перемогти у то�

му матчі, а й забезпечити собі суттє�

вий гандикап перед грою�відповід�

дю. Втім, автор першого голу Лук�

ман Аруна ще у першому таймі влу�

чив у поперечку. У другій половині

зустрічі — новачок клубу Роман Бе�

зус у безпосередній близькості біля

воріт не зміг переграти захисника

“Бордо”, а на 75 хвилині Олег Гусєв,

який незадовго до цього вийшов на

поле, не реалізував пенальті.

Швидкості, які продемонструва�

ли підопічні Олега Блохіна, відверто

здивували не лише вітчизняних

прихильників футболу, а й витонче�

ну французьку пресу. Так, популяр�

не спортивне видання L’Equipe від�

значило, що “Бордо” неабияк по�

щастило у матчі проти “Динамо”,

про що свідчить статистика ударів

по воротах (15 у киян проти 4 у гос�

тей), а свіжість, з якою “біло�сині”

діяли на полі, журналісти порівняли

із букетом маргариток. Зрештою, всі

фахівці зійшлися на тому, що перед�

бачити результат у цій парі абсолют�

но неможливо.

Звичайно, результативна нічия

завжди діє на руку гостьовій коман�

ді, але та кількість гольових момен�

тів, яку створили кияни поблизу во�

ріт “Бордо”, вселяє надію на пози�

тивний результат. До того ж до “Ди�

намо” вже долучився один з найкра�

щих голеадорів команди осінньої

частини сезону Браун Ідейє. Зазна�

чимо, що нігерієць вже повернувся

до столиці після святкування чемпі�

онського титулу Кубка Африки,

який він здобув разом зі своєю збір�

ною.

Однак суха статистика засвідчує,

що киянам буде досить непросто

здобути необхідний результат. Так,

“Бордо” виграв дев’ять останніх до�

машніх матчів у єврокубках, а його

безпрограшна серія на арені “Ша�

бан Дельма” складає вже 12 ігор (де�

сять перемог при двох нічиїх).

Остання поразка трапилася на гру�

повому етапі Ліги чемпіонів�

2008/09, коли в Бордо гостювала іта�

лійська “Рома” — 1:3. Крім того,

французький клуб не програє в рід�

них стінах протягом десяти останніх

домашніх поєдинків Кубка УЄФА/

Ліги Європи (шість перемог і чотири

нічиї), попередня поразка припадає

на зустріч з “Валенсією” (1:2) в

чвертьфіналі Кубка УЄФА�2003/04.

Але усім відомо, що у футбол грають

не цифри, а спортсмени, тому все

вирішиться безпосередньо на полі.

Матч розпочнеться о 22.05 за київ�

ським часом і демонструватиметься

на одному з вітчизняних телекана�

лів.

У інших двох матчах за участю

українських команд глядачі зможуть

побачити протистояння “Металі�

ста” з “Ньюкаслом” та “Дніпра” з

“Базелем”. Харківський клуб, зі�

гравши у “суху” нічию з англійця�

ми, має досить непогані шанси на

вихід у наступний раунд. А ось дніп�

ропетровцям потрібно буде гарно

попрацювати сьогодні, аби відігра�

тися за виїзну поразку проти швей�

царців 0:2
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Цей день в історії 21 лютого

Сьо одні відзначають Міжна-
родний день рідної мови
1842 – амери анець Джон Грі-

на запатент вав швейн машин-

1858 – Бостоні (США) вста-
новлено перш еле тричн сис-
тем захист від злом
1932 – Уїльям Г двін з Нью-

Йор а запатент вав фотое спо-
нометр
1947 – амери ансь ий вина-

хідни Едвін Герберт Ленд впер-
ше продемонстр вав створен
ним фото амер ("Полароїд"),
я а давала змо за хвилин от-
рим вати чорно-білий знімо
1993 – Донець на т рнірі

"Зір и жердини" Сер ій Б б а
встановив світовий ре орд
стриб ах із жердиною в за ритих
приміщеннях – 6 м 15 см

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Перший матч між иївсь им "Динамо" ( білій формі) та франц зь им "Бордо" завершився рез льтативною нічиєю 1:1
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