
У "серці" столиці планують 
реконструювати житлові будинки 
Мешканці Печерська обговорили з міською владою плани на поточний рік

"Електронна медицина" в дії
Дарниця стала ключовим центром зі створення єдиного медичного простору

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Пілотні прое ти з реформ вання медич-
ної ал зі в Дарниць ом та Дніпровсь о-
м районах перейшли на стадію запрова-
дження в столиці єдино о медично о
простор , та званої “е-медицини”. Зо -
рема на Дарниці в Київсь ій місь ій лі-
нічній лі арні № 1 оновлюють технічн
баз . У з аданих районах вже розмеж -
вали первинний та вторинний рівні на-
дання меди о-санітарної допомо и. Цьо о
ро та пра ти план ють поширити
на всі райони столиці.

Програма “Єдиний медичний простір” передбачає

об’єднання всіх медзакладів Києва в єдину систему, де

б за допомогою комп’ютерної техніки лікувальні уста�

нови, міліція, санепідемстанція та інші міські служби

могли взаємодіяти через Інтернет. Перший етап реалі�

зації програми полягає в забезпечені медиків сучасни�

ми технічним засобами.

Як розповів “Хрещатику” радник голови КМДА з

питань реалізації стратегічної ініціативи “Здоровий

киянин” Дмитро Турчак, розпочати роботу вирішили з

Дарницького району, де вже є напрацьована база. “Ми

закупили сучасну техніку й уже цілком обладнали кіль�

ка робочих місць. Відтепер в арсеналі медпрацівника

крім комп’ютера є принтер, сканер, відеокамера, гар�

нітура для зв’язку та картрідер, який дозволить на на�

ступному етапі реалізації програми зчитувати інфор�

мацію з “Картки киянина”,— зазначив пан Турчак.

Загалом для потреб медустанов Дарницького району

планується придбати 200 комп’ютерів з необхідним

устаткуванням. Поки що в міській клінічній лікарні

№ 1 обладнані десять робочих місць. Зокрема це реєс�

тратура приймального відділення, лабораторія та

травмпункт. Загалом на забезпечення закладу передба�

чена доставка ще 85�ти комп’ютерних наборів. Решта

ж техніки впродовж тижня�двох буде розвезена по ін�

ших лікарнях району.

Така система дозволить регулювати абсолютно всі

функції лікувального закладу, починаючи з моменту

приходу людини до медустанови й закінчуючи одужан�

ням. До того ж, новий режим роботи значно скоротить

час лікаря на оформлення документів і надасть можли�

вість приділити більше уваги пацієнтові. Очікується,

що першою програмою, яку почнуть реалізовувати че�

рез систему, буде електронний запис до лікаря, який

мають запровадити вже цього року, а в перспективі —

ведення електронної амбулаторної картки хворого.

Самі медики відзначають, що таке обладнання для

них своєчасне, адже останнім часом спостерігається

збільшення кількості хворих, тому кожна зекономлена

хвилина важлива. “Ця техніка на 50 % полегшує робо�

ту наших працівників. Адже раніше інформацію про

людину потрібно було дублювати в кількох журналах,

що забирало чимало часу, а нова система значно спро�

щує нашу роботу — ми час економимо і можемо біль�

ше уваги приділити пацієнту”,— зауважив “Хрещати�

ку” завідуючий травмпунктом клінічної лікарні № 1

Володимир Куць.

Поки що встановлені комп’ютери працюють авто�

номно один від одного, але в найближчому майбутньо�

му їх об’єднають у єдину мережу.

Передбачається, що система надаватиме інформацію

лікувальній установі від диспетчера або бригади швид�

кої допомоги про стан пацієнта, якого карета туди

транспортує для надання допомоги. “На базі цього 

медзакладу в процесі реформування планується ство�

рити лікарню інтенсивного лікування, і одна з вимог її

стабільної роботи — створення єдиної мережі зі сто�

личною диспетчерською станції швидкої медичної до�

помоги”,— зазначила “Хрещатику” перший заступник

директора Департаменту охорони здоров’я Валентина

Залеська.

Введення системи в дію відбуватиметься поступово,

тому самі лікарі матимуть час адаптуватися до роботи з

комп’ютерами

На Оболоні відкрили оновлене
відділення жіночої консультації 
Переплан вання дозволило обладнати три
додат ові медичні абінети
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Шанс для столичних інновацій 
Київсь і виробни и мож ть отримати піль ове
фінанс вання від ряд
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Як вберегти гроші на картці від
шахраїв? 

Нацбан посилює надійність без отів ових
розрах н ів
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У номері

Новини

Президент вручив Шевченківські
премії цьогорічним лауреатам
Президент У раїни Ві тор Ян ович Каневі вр чив

Національні премії У раїни імені Тараса Шевчен а за
2013 рі ла реатам: режисер -постановни Дмитро-
ві Бо омазов за вистави – “Гамлет” Одесь о о а аде-
мічно о раїнсь о о м зично-драматично о театр
імені В. Василь а, “Гості прийд ть опівночі” Київсь о-
о а адемічно о театр драми і омедії на Лівом бе-
резі Дніпра та “Щ ролов” Київсь о о театр “Вільна
сцена”; поет Леонід Ковален (Леонід Горлач ) —
за збір поезій “Зна розбито о ярма”; х дожни
Петр Печерном — за серію ерамічних тарелей за
мотивами творів Тараса Шевчен а

Маршрутки почали замінювати 
автобусами й тролейбусами
Столична влада розпочала е сперимент, я ий пе-

редбачає замін маршр тних та сі на 7 ділян ах на
транспорт звичайно о режим р х , тобто на автоб -
си та тролейб си. “На це є де іль а об’є тивних при-
чин: по-перше, ом нальний транспорт, на відмін від
маршр то , безвідмовно забезпеч є перевезення
піль ови ів; по-др е, вартість проїзд в м ніципаль-
ном транспорті дешевша; і по-третє — він зр чний та
безпечний”,— зазначив заст пни олови КМДА Ана-
толій Гол бчен о. Він та ож повідомив, що цей е спе-
римент же б ло спішно реалізовано на маршр ті
№ 46: в л. Ми итен а — ст. м. “Лівобережна”, де 12
та сомоторів КП “Київпастранс” б ло замінено на 8
вели их автоб сів. Та ож з 1 березня додат овий
транспорт б ло виведено на автоб сні маршр ти
№ 33 та № 81, що рс ють від ст. м. “Лісова” до
просп. Лісовий та в л. Вол ова. Надалі план ється
збільшити іль ість транспорт на житлових масивах
Вино радар та Оболонь. У випад , я що е спери-
мент б де вдалим, столична влада продовжить йо о й
надалі. Разом із тим, заст пни олови КМДА дав до-
р чення з стрітися з приватними перевізни ами, чиї
інтереси зачіпає е сперимент

Київ взяв участь у туристичній 
виставці ITB Berlin 2013
В рам ах Міжнародної т ристичної вистав и ITB

Berlin 2013 відб лося рочисте від риття Національно-
о стенд У раїни, а та ож Києва, я ий б в ор анізова-
ний за підтрим и GIZ та Управління т ризм КМДА. В
рочистом від ритті взяв часть перший заст пни
олови КМДА Оле сандр Маз рча . “Участь Києва
виставці ITB Berlin 2013 є надзвичайно важливою для
презентації містом своїх можливостей на міжнародній
арені. Крім то о, столиця У раїни — це с часний ме-
аполіс, я ий має всі можливості для розвит бізне-
с , а та ож мови для відпочин та розва ”,— за ва-
жив пан Маз рча . Під час презентації часни и ви-
став и дізналися ба ато ці аво о про стародавній Ки-
їв, йо о історію, таємниці та ні альність

Фінансування соціальних програм
збільшено на 140 мільйонів
У цьом році фінанс вання соціальної про ра-

ми“Т рбота. Наз стріч иянам” становитиме 440 млн
рн, з я их 363 млн рн передбачені для виплат до
свят, що майже на 140 млн рн більше, ніж мин ло о
ро . “У Києві діє про рама “Діти столиці”. Одна ви-
плати дітям-сиротам, дітям, я і знаходяться під опі ою
чи переб вають б дин ах сімейно о тип , нас ра-
ніше передбачені не б ли. Ми сподіваємося, що
спільна допомо а та им сім’ям з бо держави та міс-
та дасть позитивний рез льтат, і надалі ще більше ро-
дин братим ть дітей на всиновлення”,— зазначила
дире тор Департамент соціальної політи и Тетяна
Костюрен о. Ще однією новин ою про рами “Т рбо-
та” є перше введений п н т щодо ромадсь их робіт.
“Ми постійно співпрацюємо з безхатчен ами. Одна
я що раніше наш соціальний патр ль лише од вав їх,
то тепер ми б демо ладати з ними онтра ти та
платити їм заробітн плат за ви онані сезонні ро-
мадсь і роботи”,— розповіла пані Костюрен о

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

В столиці триває об оворення про рам
е ономічно о розвит на базі ожно о
о ремо о район . Вчора підбивали під-
с м и діяльності за мин лий рі та діли-
лися планами на 2013-й на Печерсь .

У загальному рейтингу з благоустрою районів Печерськ

перебуває на перших позиціях. Окрім того, за результата�

ми весняного та осіннього місячників благоустрою у 2012

році Печерський район — також у фаворитах. За словами

голови РДА Сергія Сущенка, за цей період тут було від�

крито три великі транспортні розв’язки — біля станції

метро “Дніпро”, на Наддніпрянському шосе та біля мос�

ту Патона. Також тривала реконструкція вулиць і капі�

тальний ремонт фасадів будинків, створювалися нові та

оновлювалися наявні сквери й фонтани.

Однією з пріоритетних сфер діяльності для району за�

лишається ЖКГ. “У 2012 році за рахунок коштів місько�

го бюджету та інвесторів у житловому фонді виконано

робіт на 14,8 млн грн — це асфальтування прибудинко�

вих територій та квартальних проїздів загальною пло�

щею 11 тис. кв. м, заміна ліфтів, ремонт сходових клі�

тин, встановлення восьми дитячих майданчиків”,—

розповів пан Сущенко.

Роботи в цьому напрямку продовжать і нинішнього

року. Так, до програми комплексної реконструкції жит�

лового фонду району було подано пропозицій на за�

гальну суму 49,5 млн грн. Подбають цьогоріч і про озе�

ленення району, адже Печерськ — “серце” Києва, в чис�

ленних парках і скверах тут багато століть із задоволен�

ням відпочивають не лише кияни, а й гості міста. Як

відзначив Сергій Сущенко, зеленбудівці планують про�

вести роботи з реконструкції парків Наводницького та

Аскольдова могила.

Олександр Попов висловив сподівання, що співпра�

ця міста та району дасть змогу ефективно реалізувати

більшість ініціатив печерян. “Сьогодні ми підбиваємо

підсумки минулого року, який видався непростим для

всіх нас, але надзвичайно важливим з точки зору роз�

витку столиці, і водночас окреслюємо майбутні пер�

спективи. Переконаний, що всі рішення щодо розвитку

кожного окремого району й міста загалом владі та гро�

маді Києва потрібно ухвалювати спільно”,— наголосив

очільник КМДА.

Серед найважливіших соціальних ініціатив Олек�

сандр Попов назвав відновлення виплати муніципаль�

них надбавок, реформування медичної галузі, зокре�

ма — впровадження безкоштовного муніципального

медичного страхування соціально незахищених киян та

повноцінне медикаментозне забезпечення ветеранів,

пенсіонерів і молодих мам.

Відповідаючи на запитання мешканців району, голо�

ва КМДА підкреслив, що в Стратегії розвитку Києва ви�

значені пріоритети, реалізація яких забезпечить удоско�

налення життєдіяльності міста та сприятиме підвищен�

ню рівня життя в кожному з його районів

МІСЬКІЙ ЕЛЕКТРИЧЦІ 
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ДОДАТКОВІ ПОТЯГИ 
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У СТОЛИЦІ ОБРАЛИ

НАЙКРАЩИХ 

"КИЯНОК РОКУ"
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ГРОМАДСЬКА РАДА 
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НА БЛАГО КИЯН
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Хрещатик 7 березня 2013 року

Вітання голови КМДА 
Олександра Попова 
з Міжнародним 
жіночим днем
Доро і иян и! Любі жін и!
Щиро вітаю вас із Міжнародним

жіночим днем!
Про ресивна, творча, професій-

на, м дра та ч йна — с часна жін-
а — не лише бере иня домашньо-
о во нища, а й а тивний часни
соціальних та е ономічних проце-
сів с спільстві, лідер. Енер ія, си-

ла, роз м та дипломатичність с часних жіно стали основою д ховно-
о відродження нації.
Саме ви, доро і иян и, ожн сторін в історії нашо о міста роби-

те неповторно пре расною. Кар’єрні та творчі спіхи, я і ви вміло по-
єдн єте зі щирим пі л ванням та т рботою про інших, щодня стають
зраз ом та стим лом для нас. Ви, наші с часниці, під орюєте час і ро-
бите неможливе реальністю.
Нехай ожна хвилина вашо о життя б де сповнена радістю і лю-

бов’ю, хай завжди вас оточ ють тепло й ва а, а в домів ах пан ють
затишо і зла ода.
Б дьте щасливими та оханими!

З повагою,
голова КМДА Олександр Попов

На лінію міської електрички вийдуть 
додаткові потяги
Незабаром на лінію місь ої еле трич и вийд ть два додат ових по-

тя и. Про це повідомив олова КМДА Оле сандр Попов. “Нам вдалося
дося ти домовленостей з “У рзалізницею” щодо передачі на баланс
міста двох потя ів. Одраз після ре онстр ції вони вийд ть на лінію
місь ої еле трич и, що дозволить, по-перше, зменшити інтервал р х
цьо о вид транспорт , а по-др е — збільшити обся пасажирсь их
перевезень. Саме та і за важення й побажання висловили ияни що-
до роботи місь ої еле трич и, одна особливо остро це питання по-
стало після зап с швид існо о трамвая на Троєщин ”,— зазначив
Оле сандр Попов. На адаємо, що з час від риття р х швид існий
трамвай на Троєщині перевіз більше мільйона пасажирів, із я их по-
над 850 тисяч с ористалися пересадочним в злом на місь еле трич-
. Крім то о, для зр чності иян столична влада запровадила омбі-

нований вито , я ий дозволяє пасажирам е ономити, адже йо о вар-
тість на 1,2 ривні нижча, ніж вартість вит ів на трамвай та на еле -
трич , придбаних о ремо

Цифра дня

6 832 000 000 
гривень сплатили до бюджету столичні платники податків цьогоріч.
Порівняно з січнем!лютим минулого року зведений бюджет додатково
отримав 1 млрд 464 млн грн 

Про це повідомила голова ДПС у місті Києві Ірина Носачова 
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Муніципальна лікарняна каса обслуговуватиме
киян за рахунок місцевого бюджету
Наразі з ерівництвом М ніципальної лі арняної аси тривають пе-

ремовини щодо розширення співпраці. Зо рема об оворюються про-
позиції страх вання о ремих ате орій иян за рах но місь о о бю-
джет . Про це повідомив Оле сандр Попов. “Я правило, члени лі ар-
няної аси — це працівни и бюджетних ор анізацій та ом нальних
підприємств. Маючи півторарічний досвід співпраці, ми хотіли б зро-
бити наст пні ро и щодо її розширення в частині страх вання, напри-
лад, о ремих ате орій иян. Я пере онаний, що ми знайдемо поро-
з міння, том числі й на мовах місцево о замовлення тих чи інших
посл на випадо , я що людина потреб є лі вання, за рах но міс-
цево о бюджет ”,— зазначив Оле сандр Попов. У Департаменті охо-
рони здоров’я інформ ють, що протя ом двох ро ів роботи оштом лі-
арняної аси пролі валися 2235 пацієнтів на с м 1 356 283 рн

До Дня Києва відкриють спорткомплекс 
на Березняках
Про це повідомив заст пни олови КМДА Ві тор Корж. “До Дня Ки-

єва ця нова спор да б де с перс часною, технічне завдання відпові-
дає всім останнім вимо ам, і ошти виділені”,— поінформ вав пан
Корж. Він за важив, що манеж б де дост пним не тіль и для валіфі-
ованих спортсменів з ле ої атлети и, с часно о п’ятиборства та ін-
ших с міжних видів спорт , а й для оздоровлення ромадян. Він б де
без оштовним і трим ватиметься за рах но столично о бюджет

Земельну ділянку на Оболоні повернуть місту
Київрадою червні 2010 ро б ло ладено з ТОВ “У рРосБ д” до-
овір оренди 0,6 а землі на перетині в лиць Тимошен а та Малинов-
сь о о в Оболонсь ом районі для б дівництва та е спл атації житло-
во о б дин з підземним пар ін ом. Про рорсь ою перевір ою
встановлено, що ТОВ “У рРосБ д” лише іль а місяців сплач вало
орендн плат . В подальшом з р дня 2010 ро товариство пере-
стало платити за орист вання земельною ділян ою. За інформацією
Оболонсь ої подат ової інспе ції, забор ованість на сьо одні вже
с ладає 118 тис. рн. З ідно із за онодавством, систематична не-
сплата земельно о подат або орендної плати є підставою припи-
нення права орист вання земельною ділян ою. Я повідомили “Хре-
щати ” в прес-сл жбі про рат ри Оболонсь о о район , за рішен-
ням Господарсь о о с д до овір оренди землі розірвано. ТОВ
“У рРосБ д” зобов’язано поверн ти наділ до ом нальної власності
міста

У “Парку Київська Русь” покажуть княжі забави
8—10 березня “Пар Київсь а Р сь” для остей влашт ють “Княжі

потіхи і забави”. Спеціальний подар но для всіх жіно — 8 березня
зниж а на вхід 50 %! Відвід вачі змож ть побачити вражаюче шо ін-
но о театр , няже полювання, вист пи л чни ів, захоплюючі трю и
а торів. Традиційно на відвід вачів че ають веселі хороводи з меш-
анцями стародавньо о міста та страви середньовічної хні. “Пар
Київсь а Р сь” розташований с. Копачів Об хівсь о о район Київ-
сь ої області. Дістатися з Києва можна автоб сами від станції метро
“Вид бичі”. Ціна вхідно о вит а 40 рн, пенсіонерам — 20 рн, ді-
тям — без оштовно

У столиці обрали "Киянок року"
Переможницями міського конкурсу стали 14 жінок
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У столиці триває свят овий марафон
рочистостей з на оди Міжнародно-
о жіночо о дня 8 Березня. Пред-
ставниць пре расної статі Києва від-
значили державними на ородами,
рамотами КМДА та рядовими від-
зна ами. Крім то о, підбили підс м-
и місь ої он рсної про рами “Ки-
ян а ро ”.

У переддень свята понад сто киянок отримали

від голови КМДА Олександра Попова нагороди

та відзнаки. Ці жінки — викладачі, науковці, го!

ловні спеціалісти різних міських підрозділів, со!

ціальні працівники. Різні за фахом, але покли!

кання у них одне — разом вони працюють на бла!

го столиці й роблять неоціненний вклад у розви!

ток міста.

“На ваших тендітних плечах лежить опіка над

мільйонним мегаполісом. Це ви лікуєте і навча!

єте, сидите за кермом міського транспорту, озе!

ленюєте і прибираєте місто, піклуєтесь про зне!

долених і рятуєте життя”,— звернувся до видат!

них киянок Олександр Попов.

Серед нагороджених Алла Потапова — активна

громадська діячка та дитяча письменниця. Наро!

дилася в Росії, але уже багато років живе й пра!

цює в Києві. Каже, що по духу вона — давно ки!

янка. “Дуже приємно, що нашу роботу помічають

й про нас не забувають. Це просто чудово",— від!

значила в коментарі “Хрещатику” пані Алла.

Ще одна із нагороджених, директор Вищого

комерційного училища КНТЕУ Лідія Кришемін!

ська каже: “У такі моменти виникає ще більше

бажання працювати, діяти далі, творити на благо

рідного міста”.

Посмішки на обличчі та святкові емоції пере!

повнювали усіх жінок. “Сьогодні, як ніколи, хо!

четься звернутись до жіноцтва напередодні свята

8 Березня,— каже актриса та легенда українсько!

го кінематографа Раїса Недашківська.— Нині вся

надія на наших жінок, тому що почалася епоха

любові, епоха золотого віку, епоха жінки”.

З нагоди Міжнародного жіночого дня вчора у

столиці відзначили й переможниць міської кон!

курсної програми “Киянка року”. Жінки, які зро!

били найбільший внесок в розвиток столиці, от!

римали заслужені нагороди. Серед 14!ти пере!

можниць, нагороджених званням “Киянка року”,

і Ніна Карпачова. У народі її шанобливо назива!

ють “Адвокатом мільйонів” і “Леді Справедли!

вість”. Пріоритет діяльності Ніни Іванівни — за!

хист прав людини. Звання “Киянка року” отрима!

ла й депутат Київради, голова постійної комісії з

питань гуманітарної політики Алла Шлапак.

З 8 Березня голова КМДА Олександр Попов

привітав також і працівниць КО “Київзеленбуд”

та медичної галузі. Отже, напередодні свята без

уваги й теплих слів не залишилась жодна із ки!

янок

Громадська рада працюватиме
на благо киян
Керівництво столиці провело зустріч з представниками 
новообраного дорадчого органу
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Ефе тивне правління містом немож-
ливе без часті в цьом процесі ро-
мадян. Саме для цьо о при КМДА
б в створений онс льтативно-до-
радчий ор ан — Громадсь а рада
міста Києва, я а по ли ана стати на-
дійним міст ом між меш анцями та
владою. Нещодавно об’єднання а -
тивістів б ло переобране та розпоча-
ло свою робот . Днями з новим
с ладом Громадсь ої ради з стрівся
олова КМДА Оле сандр Попов.

Оновлений склад ради широко представляє ін!

тереси різних категорій мешканців столиці. Про

це під час зустрічі повідомила президент Україн!

ського центру суспільного розвитку Марина Бур!

мака. Так, до складу Громадської ради входить 45

активістів — представників молодіжних організа!

цій, об’єднань жінок, інвалідів, освітян, транс!

портників та підприємців, профспілкових органі!

зацій, а також відомі правозахисники, спортсме!

ни, культурні діячі.

“Основна мета Громадської ради — це ширше

доносити думку киян, їхні ініціативи та пропози!

ції до органів місцевої влади, щоб важливі завдан!

ня розвитку міста вирішувались разом з жителя!

ми та в їхніх інтересах. Тож першочергово в нашій

діяльності ми б хотіли виділити розвиток парт!

нерських взаємостосунків влади і громадсько!

сті”,— наголосила пані Бурмака.

Аби досягти окреслених завдань, представни!

ки Громадської ради вже започаткували низку

ініціатив. Серед них — створення комітету мо!

ніторингу діяльності влади і вирішення най!

більш проблемних питань міста. Також об’єд!

нання ініціює проведення соціологічного до!

слідження, яке дасть змогу окреслити найболю!

чіші питання для киян, та створення веб!сайту,

який має стати платформою для їхнього обго!

ворення.

Сформували представники ради і низку кон!

кретних пропозицій, які стосуються різноманітних

сфер життєдіяльності міста — розвитку підприєм!

ництва, питань екології та благоустрою, здорового

способу життя, збереження історичної спадщини.

Щодо останнього, то, за словами відомого пись!

менника Віталія Капранова, реалізація більшості

ініціатив не потребує значних коштів, якщо до цьо!

го процесу залучають громадські організації. Зок!

рема культурний діяч висловив пропозицію органі!

зовувати книжковий ярмарок під час проведення

Дня Києва. “Ми кілька років вже ініціюємо прове!

дення такого заходу. Він міг би стати окрасою свя!

та. І ми готові долучитися до вирішення цього пи!

тання”,— зазначив Віталій Капранов. Також він

ініціював створення окремих стелажів для продажу

друкованої продукції на традиційних ярмарках, які

щотижня проходять у всіх районах міста.

Голова КМДА Олександр Попов закликав чле!

нів новообраної Громадської ради до плідної ро!

боти в інтересах киян. 

“На вас покладено велику відповідальність —

представляти інтереси громади Києва. Тож я за!

кликаю вас бути відкритими до співпраці. Важли!

во, щоб на наших спільних заходах могли бути

присутніми усі громадські організації міста, які

цього бажають, у тому числі й ті, що не увійшли

до Громадської ради. Можливо, варто надати їм

право дорадчого голосу”,— запропонував Олек!

сандр Попов

На Оболоні відкрили оновлене
відділення жіночої консультації
Перепланування дозволило обладнати три додаткових кабінети

Оновлення “жіночого” поверху в

поліклініці на вул. Лайоша Гавро, 26

тривало кілька років. Працівники

кажуть, що з фінансуванням були пе!

ребої, однак цього року вистачило і

грошей, і сил завершити роботу. Ке!

рівники закладу пояснюють — змі!

нилися не лише інтер’єри й облад!

нання, а власне сам підхід до справи.

За словами головного лікаря полі!

клініки Валерія Адамова, ремонт та

перепланування зроблено під євро!

пейські стандарти — для більшої

зручності жінок. “Відверта розмова з

лікарем — це одне, а огляд на гінеко!

логічному кріслі — вже інше, бо може

інколи викликати певні стреси. Тому

безпосередньо в кабінеті лікаря цього

крісла немає, його встановлено в ін!

ший кімнаті, як у європейських за!

кладах”,— розповів “Хрещатику” Ва!

лерій Адамов. Тобто після ремонту

було змінено розташування кабіне!

тів, їх облаштовано в такий спосіб,

що оглядова знаходиться між двома

суміжними лікарськими кабінетами.

Тож під час прийому пацієнтки почу!

ваються значно комфортніше.

Головний лікар медзакладу також

додав, що звільнене в результаті пе!

репланування приміщення було ви!

користано під додаткові служби.

“Це кабінет, де ми проводимо фе!

тальний моніторинг розвитку плода

і стану здоров’я жінки. Також від!

крито кабінет патології шийки мат!

ки та школу відповідального бать!

ківства”,— уточнив Валерій Адамов.

Завідувачка відділення жіночої

консультації Наталія Потапенко по!

яснює, що у школі відповідального

батьківства вагітні жінки готуються

стати матерями, а їхні чоловіки —

батьками. “Тут проводять заняття з

психологом і акушерами!гінеколо!

гами, які розповідають про пологи,

післяпологовий період, про грудне

вигодовування. Школа надає без!

коштовні послуги”,— зазначила лі!

кар. Крім згаданих кімнат, у відді!

ленні також є денний стаціонар, ка!

бінет планування сім’ї, мала опера!

ційна та маніпуляційний кабінет.

“Це одна з найбільших поліклінік

у районі, яка обслуговує понад сто

тисяч осіб. Загальна вартість ремон!

ту разом з обладнанням, яке вже

придбали, складає понад мільйон

гривень”,— повідомив “Хрещати!

ку” перший заступник голови Обо!

лонської РДА Владислав Патрушев.

Він також додав, що відділення ще

повністю не оснащено, у планах і

надалі закуповувати сучасне облад!

нання. Однак гінекологічне крісло,

що коштує понад 20 тис. грн, тут уже

мають.

Безпосередні пацієнтки оновле!

ного відділення вже встигли його

оцінити. Киянка Світлана звернула

увагу, що тепер на поверсі працює

реєстратура, є графік прийому ліка!

рів!гінекологів. Раніше цю інфор!

мацію треба було вишуковувати се!

ред іншої у холі поліклініки. “На!

віть чекати в таких коридорах при!

ємніше... Сподобалося також те,

що тепер вагітних приймають окре!

мо, а не в загальній черзі”,— каже

Світлана

Новини

Голова КМДА Оле сандр Попов привітав жіно з Восьмим березня та вр чив на ороди й відзна и а тивіст ам
ромадсь о о життя міста. Серед на ороджених — ле енда раїнсь о о інемато рафа Раїса Недаш івсь а

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Ш ол відповідально о бать івства, абінети моніторин-
стан дитини та жіночої патоло ії створено на базі

жіночої онс льтації в полі лініці № 1 Оболонсь о о
район . Це вдалося зробити за рах но переплан вання
площі приміщення, я е реаліз вали в ході за ально о
ремонт відділення.
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Тенденції

Ділові новини
За два роки довгобудів 
поменшало на 10 %
Питання дов об дів не виріш -

валося десятиліттями. Системна
робота в цьом напрям розпо-
чалася лише в 2010 році. "Б ла
розпочата інвентаризація недо-
б дов і цілеспрямована робота
по завершенню їх б дівництва. І
вже є позитивний рез льтат. За
2011-2012 ро и б ло доб довано
і введено в е спл атацію 1 800
об'є тів незавершено о б дів-
ництва, що на 10 % зменшило
іль ість недоб дов",— заявив ві-
це-прем'єр-міністр У раїни Оле -
сандр Віл л. За словами очіль-
ни а Мінре іон Геннадія Темни-
а, проблема дов об дів зали-
шається однією з найс ладніших
в б дівельній ал зі. "Зараз по
ожном об'є т необхідно прий-
мати рішення або по завершенню
йо о б дівництва, або перепро-
філюванню",— с азав він. Оле -
сандр Віл л поставив завдання
не доп стити збільшення іль о-
сті дов об дів, ввести в ожном
ре іоні систем ефе тивно о пла-
н вання, жорст о онтролювати
ви ористання оштів по об'є тах,
я і б д ються. При розподілі
оштів на об'є ти ом нальної та

державної власності пріоритетни-
ми є об'є ти з висо им ст пенем
б дівельної отовності

Україна хоче створити зони
вільної торгівлі з чотирма
державами
Міністр за ордонних справ

У раїни Леонід Кожара вист пає
за прис орення пере оворів про
створення зон вільної тор івлі
У раїни з 4-ма раїнами. "Треба
прис орити підписання од про
створення зон вільної тор івлі з
Канадою, Ізраїлем, Т реччиною і
Сербією",— заявив міністр за-
ордонних справ. Він та ож в а-
зав на важливість для У раїни
членства Світовій ор анізації
тор івлі я механізм ефе тивно-
о захист власної е ономі и

НБУ проти заборони 
валютних депозитів

Нацбан вист пає проти забо-
рони депозитів в іноземній валю-
ті, я це передбачено за онопро-
е том № 2400. Про це с азано в
повідомленні відомства. НБУ та-
ож не підтрим є за онодавч іні-
ціатив про оподат ов вання до-

ход від депозитів за став ою
25 % (за онопрое т № 2401).
"Національний бан , я ре лятор
бан івсь ої системи, не підтри-
м є вищев азані ініціативи про
введення заборони на від риття
депозитів в інвалюті та щодо опо-
дат ов вання доход від бан ів-
сь их в ладів",— зазначається в
повідомленні. Нацбан під рес-
лює, що йо о політи а спрямова-
на на стим лювання збільшення
депозитної бази відповідно до
світової пра ти и. "Та , лише за
січень-лютий поточно о ро
приріст депозитів фізосіб стано-
вив близь о 15 млрд ривень, що
свідчить про зростання довіри до
бан івсь ої системи",— с азано в
повідомленні

Міндоходів констатує 
збільшення надходжень 
від податківців і митників
"У січні-лютом 2013 ро

зведений бюджет надійшло 67,8
млрд ривень платежів, он-
трольованих подат овими й мит-
ними ор анами. Це на 4,3 % пе-
ревищ є по азни відповідно о
період мин ло о ро ",— зазна-
чається в повідомленні Міністер-

ства доходів та зборів. При цьом
в держбюджет забезпечено над-
ходження 53,8 млрд ривень, з
них подат овими ор анами — 38
млрд ривень, митними — 15,8
млрд ривень. У місцеві бюджети
подат івці й митни и забезпечи-
ли надходження в січні-лютом
14,0 млрд ривень. У за альний
фонд держбюджет за січень-лю-
тий б ло зібрано 51,6 млрд ри-
вень (+3,7 % порівняно з анало-
ічним періодом 2012 ро ), то-
м числі подат овими ор ана-
ми — 36,9 млрд ривень, митни-
ми — 14,7 млрд ривень

Кабмін має намір 
стимулювати виробництво
вітчизняних ліків
Про це заявив прем'єр-міністр

У раїни Ми ола Азаров на з стрі-
чі з представни ами імпортерів
лі ів. "Протя ом найближчих ро-
ів ряд б де стим лювати ви-
робництво необхідних препара-
тів",— с азав він. Зі слів прем'-
єра, відповідні заходи передба-
чені про рамою а тивізації роз-
вит е ономі и. Він зазначив,
що нині на раїнсь ом рин 80
% імпортних лі ів і лише 20 % —

вітчизняних. "Ми хочемо цей від-
сото змінити",— під реслив Аза-
ров, додавши, що дистриб'ютори
мають налашт ватися на те, щоб
завозити тіль и ті препарати, я і
не виробляються в У раїні

Другу чергу комплексу 
"Зелений острів" завершать
цього року
Компанія "Радіант" має намір

здати в е спл атацію 2- чер
житлово о омпле с "Зелений
острів" на в лиці Тан овій, 1
Шевчен івсь ом районі столиці
в липні-вересні 2013 ро . У
с ладі 2-ї чер и омпле с один
24-поверховий б дино . Б дів-
ництво омпле с почалося в бе-
резні 2011 ро . Торі "Радіант"
здав в е спл атацію 1-ш чер
омпле с , повідомляють "У ра-
їнсь і новини"

У Києві видано 37 тисяч 
безкоштовних електронних
ключів
Столична подат ова сл жба

звертає ва , що, починаючи з
люто о цьо о ро , с б'є там
зовнішньое ономічної діяльності

надано можливість ви ористов -
вати лючі еле тронно о цифро-
во о підпис А редитовано о
центр сертифі ації лючів Інфор-
маційно-довід ово о департа-
мент подат ової сл жби У раїни.
Та им чином, отримавши без-
оштовні еле тронні лючі, лієн-
ти А редитовано о центр мо-
ж ть без жодних обмежень та за-
стережень ви ористов вати їх
про рамном забезпеченні
"QDProfessional" для оформлення
еле тронних, вантажних митних
де ларацій та інших еле тронних
до ментів, що надаються при
митном оформленні товарів та
транспортних засобів. За алом з
почат ро столичними лієнта-
ми А редитовано о центр сер-
тифі ації лючів стали 5,5 тисячі
юридичних та майже 13 тисяч фі-
зичних осіб, я і отримали близь-
о 37 тисяч еле тронних лючів.
Столична подат ова запрош є
всіх, хто ще не отримав еле -
тронні лючі, завітати до пред-
ставництв АЦСК ІДД ДПС цен-
трах обсл ов вання платни ів
подат ів. Всю необхідн інфор-
мацію розміщено на с б-сайті
ДПС Києва банері "А редитова-
ний центр сертифі ації лючів"

Шанс 
для столичних 
інновацій
Київські виробники 
можуть отримати 
пільгове фінансування 
від уряду
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Підприємства Києва, я і ви ористов ють інноваційні ме-
тоди виробництва, отримають фінансов допомо на
розвито бізнес від місь ої та державної влади. Це
мож ть б ти я омпенсації редитних ставо , та і
прямі інвестиції. Відбір прое тів відб ватиметься за
двома основними принципами — вони мають б ти інно-
ваційними та приб т овими.

За підсумками засідання комітету економічних реформ КМДА Департа�

мент промисловості та розвитку підприємництва розпочав збір та оцінку

інноваційних проектів від підприємств, установ та організацій столиці. Усі

прогресивні ідеї з розвитку виробництва у місті, реалізація яких неможлива

через брак коштів, отримали шанс на державну фінансову підтримку. Про

це повідомив голова КМДА Олександр Попов.

"Сьогодні вкрай важливим є питання активізації та підтримки столич�

ного виробника. Мені було дуже приємно почути на засіданні уряду, що

під це вперше на державному рівні будуть виділені реальні фінансові ре�

сурси. Потрібна нормальна система кредитування і підтримки ініціатив,

які є у бізнесу, пов'язаних з реалізацією різних інноваційних проектів.

Такий механізм відпрацьований зараз і, гадаю, уряд незабаром його

представить. Але вже сьогодні нам потрібно підключатись до формуван�

ня таких ідей, які будуть підтримані на державному рівні. Якщо ми залу�

чимо державний ресурс щодо пільгового кредитування таких проектів,

ми обов'язково отримаємо позитивний результат",— зазначив Олек�

сандр Попов.

Нагадаємо, уряд затвердив Державну програму з активізації розвитку

економіки на 2013�2014 роки. На її реалізацію планують спрямувати 380

мільярдів гривень. "Державні гарантії, прямі інвестиції, компенсація кре�

дитних ставок складуть 50 мільярдів гривень",— пояснив глава уряду Мико�

ла Азаров.

"Це дуже важливий сигнал від влади. Адже таким чином у підприємців

з'являться кошти для впровадження інновацій у виробництво. Київ вже

тривалий час проводить підтримку бізнесу, компенсуючи відсотки за

кредитами. За два попередні роки через кризу ми витратили на це не

надто багато грошей — приблизно 10 мільйонів гривень, у 2013 плануємо

спрямувати 30 мільйонів гривень",— розповіла "Хрещатику" директор

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Людмила Де�

нисюк.

Вона також повідомила, що зі своїми проектами підприємці можуть звер�

татися до відділу науково�технічної та інноваційної політики. Контакти —

на сайті КМДА. Основні вимоги до проектів — вони мають бути інновацій�

ними й обов'язково прибутковими.

Департамент також проінформував про нинішній стан промислового ви�

робництва у столиці. Обсяг реалізованої промислової продукції у минулому

році зріс на 14,1 % відносно 2011 року. Однак саме виробництво пішло де�

що на спад — індекс промислової продукції за січень�грудень минулого ро�

ку становив 95,9 %.

"Спад на 4,1 % відбувся за рахунок зниження обсягів в окремих галузях:

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, хімічна та

нафтохімічна промисловість. Найбільше зниження показників — на 25 % —

відбулося у деревообробній галузі. Серед причин зниження показників —

зменшення попиту на продукцію, наявність контрафакту, підвищення ак�

цизів (тютюнові вироби), насиченість ринку імпортом, зменшення екс�

портних поставок, неповернення ПДВ, нерівномірність проведення тен�

дерних закупівель за кошти держбюджету",— повідомляють у прес�службі

профільного департаменту.

Аби стимулювати київських виробників, КМДА торік збільшила суму за�

купівель їх товарів до 700 млн грн. Це у 4,2 разу більше, ніж за попередній

рік. Голова КМДА Олександр Попов провів 16 виїзних нарад на об'єктах

промисловості столиці. Для вирішення їх проблем він надав 78 доручень, з

яких 64 на сьогодні виконано, робота над 14�ма триває. Затримка виникла

лише з земельними питаннями: як відомо, порядок оформлення земельних

ділянок затвердили лише 28 лютого нинішнього року.

Цьогоріч у січні відносно аналогічного періоду 2012�го збільшення про�

мислових обсягів відбулось за рахунок підприємств з виробництва хімічної

продукції, фармацевтичних препаратів, текстилю. "Чому такий значний

ріст демонструє легка промисловість? Тому що держава ліквідувала на 10

років податок на прибуток. Це ще раз свідчить, якою важливою є підтрим�

ка з боку уряду, і який позитивний ефект вона може дати",— зауважила

Людмила Денисюк
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Як вберегти гроші на картці
від шахраїв?
Нацбанк посилює надійність безготівкових розрахунків, 
але більшою мірою безпека залежить від самого власника
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Мисливці за ч жими а-
манцями стали ще небез-
печнішими, бо тепер вони
не в лицями ходять, а си-
дять в Інтернеті. "Хреща-
ти " з'яс вав, я им чином
зни ають ошти з платіж-
них арто і я вбере тися
від радіж и.

Злодії зазіхають 
на банківський пластик

За період з 2003 по 2012 рік кіль�

кість операцій з платіжними картка�

ми зросла в 26,5 разу — з 28 млрд грн

до 741 млрд грн. "Відповідно, зі

зростанням таких операцій збіль�

шується й рівень шахрайства з ни�

ми",— зазначила директор Генераль�

ного департаменту інформаційних

технологій і платіжних систем НБУ

Наталія Синявська. За її словами, в

2012 році кількість банків, з картка�

ми яких проводилися шахрайські

операції, зросла на 40 %. Зараз таких

банків 57, при цьому в 99,7 % випад�

ків шахрайство стосується карток,

емітованих міжнародними платіж�

ними системами.

"Національний банк України пра�

цює над створенням механізмів

взаємодії клієнтів та банківських ус�

танов у системах дистанційного бан�

ківського обслуговування клієн�

тів",— запевнив заступник голови

НБУ Валерій Прохоренко. Він також

наголосив, що ефективна протидія

кіберзлочинам повинна поєднувати

комплекс технічних, економічних,

організаційних і правових заходів.

"Хрещатик" поцікавився у фахів�

ців, наскільки безпечними на даний

момент є безготівкові розрахунки, і

з'ясував, яким чином шахраї здобу�

вають персональну інформацію

українців.

"Через невелику, в порівнянні зі

світовими обсягами, кількість без�

готівкових операцій в Україні, шах�

райські дії легше попереджати, тоб�

то плюсів більше, ніж мінусів. Вод�

ночас необізнаність і необачність

користувачів систем інтернет�бан�

кінгу призводить до втрат особистих

коштів. НБУ та банки проводять ро�

боту з держателями платіжних кар�

ток, зокрема Нацбанк видав та роз�

містив на офіційному сайті реко�

мендації власникам карток щодо їх

використання. Дотримання цих ре�

комендацій — нерозголошення рек�

візитів платіжної картки, персо�

нального ідентифікаційного номера

(далі — ПІН) та інших даних — дасть

змогу забезпечити власникам кар�

ток надійне їх зберігання, а також

зменшить можливі ризики під час

здійснення операцій з використан�

ням платіжної картки в банкоматах,

безготівкової оплати товарів і по�

слуг, у тому числі через мережу Ін�

тернет",— запевнила директор де�

партаменту роздрібного бізнесу бан�

ку "Хрещатик" Марина Нестеров�

ська.

Способи викрадення
інформації

За словами експертів, найчасті�

ший спосіб махінації — підробка

карти, він приносить 39 % збитків.

На другому місці — використання

картки без її пред'явлення, це відбу�

вається в Інтернеті, телефоном. Та�

кож часті шахрайські операції здійс�

нюють із загубленими картками і

надісланими поштою, які так і не

дійшли до адресата.

"Шахраї можуть отримати персо�

нальну інформацію з платіжних кар�

ток через нехтування власниками

заходами захисту персональної ін�

формації, ПІН�коду, CVV� коду то�

що. Наприклад, не можна писати

ПІН�код на картці чи зберігати його

разом з нею; не можна давати осо�

бисту картку в користування іншим

людям і повідомляти ПІН та код

CVV. Шахраї можуть використати

цю інформацію не лише для зняття

коштів через підроблену картку у

банкоматі, а й для безготівкових

платежів, переказів",— зазначила

Марина Нестеровська.

Однак, на думку фахівців, наразі

для систем безготівкових розрахун�

ків основною загрозою є кіберзло�

чинність. Банки ретельно дотри�

муються заходів інформаційної без�

пеки задля захисту рахунків та пер�

сональних даних клієнтів. Разом з

тим кіберзлочинці вигадують усілякі

види шахрайства: шкідливі вірусні

атаки для "зламу" систем та викра�

дення конфіденційної інформації.

"Зловмисники мають можливість

перехопити персональну інформа�

цію під час її передачі до необхідно�

го сайту (якщо система його захисту

є недосконалою),— пояснив "Хре�

щатику" начальник департаменту

процесингу ПАТ "Укрсоцбанк",

UniCreditBank Юрій Голубничий.—

Для отримання даних платіжної

картки вони також навмисно ство�

рюють інтернет�фішинг�сайти, що

клонують web�ресурси. При цьому

назва такого сайту дуже схожа на

оригінальну, але відрізняється де�

кількома символами".

За словами Юрія Голубничого,

останнім часом в Інтернеті набули

широкого поширення віруси�тро�

яни. Даним "шкідником" можна за�

разити комп'ютер, відвідавши зви�

чайний інтернет�сайт. Він, викорис�

товуючи помилки в інтернет�бра�

узері чи в операційній системі, про�

никає в комп'ютер і проявляється

різноманітною деструктивною ак�

тивністю. Одна з основних загроз ві�

руса — його доступ до всієї інформа�

ції, яка вводиться через клавіатуру

комп'ютера, і відправка отриманих

даних на хакерський сайт. Таким чи�

ном, хакери можуть отримати до�

ступ до логінів, паролів, реквізитів

платіжних карт та іншої конфіден�

ційної інформації. Для захисту від

таких вірусів фахівці рекомендують

встановлювати та своєчасно онов�

лювати операційні системи, браузе�

ри та антивіруси, використовувати

ефективні антивірусні системи.

Однак Інтернет є не єдиним дже�

релом доступу шахраїв до даних пла�

тіжних карток. Експерти радять

остерігатися і сумнівних дзвінків на

мобільні телефони. "На жаль, через

довірливість деяких користувачів

платіжних карток ті ж самі злочинці

можуть і телефоном вводити в оману

клієнтів, які самі сповіщають персо�

нальні дані, після чого їх несанкці�

оновано використовують шахраї у

дистанційних системах. Водночас у

випадку, якщо банки зможуть в опе�

ративному режимі обмінюватись ін�

формацією про нові види шахрай�

ства, інформаційна безпека в цілому

підвищиться. Крім того, необхідно

розробляти на законодавчому рівні

норми, які давали б правоохоронцям

можливість ефективніше боротися з

кіберзлочинцями і водночас гаран�

тувати інформаційну безпеку бан�

ків",— додала Марина Нестеровська.

Що робити, якщо кошти 
з картки вже вкрали

У такій ситуації необхідно відразу

ж зателефонувати в контакт�центр

банку, заблокувати свою картку,

звернутися в органи МВС (де існує

спеціальний підрозділ по боротьбі з

кіберзлочинністю) і до відділення

банку з письмовою заявою.

Кожен окремо взятий випадок ін�

дивідуальний і підлягає ретельному

розслідуванню. Відповідальність

завжди розподіляється відповідно

до чинного законодавства, договору

клієнта з банком і правил міжнарод�

них платіжних систем. Рішення про

повернення або ж неповернення

коштів клієнту приймається після

проведення розслідування

В 2012 році кількість
банків, з картками яких

проводилися шахрайські
операції, зросла на 40 %
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ТТРРКК  ККииїївв

6.00 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик

Профілактика на каналі до
14.00

14.00 Прогулянки містом
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Таємниця

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

варта
17.30, 22.00, 0.50 Тимчасово

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

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 23.15, 1.10 Спорт
6.20 Рецепти здоров'я
6.25 Агроера
6.30 Сміх з доставкою додому
6.50, 7.40 Ера бізнесу
7.15 Огляд преси
7.20 Гігабайт
7.25 Країна online
7.30 Гість студії
7.45 Хочу все знати
8.15 Т/с "Чаклунка"
9.00 Підсумки тижня
9.30 Без цензури
9.55 Книга.ua

10.15 Т/с "Маруся.
Повернення"

11.50, 20.55 Офіційна хроніка
12.00, 13.00, 15.00, 18.20

Новини
12.10, 15.30, 18.45, 21.25

Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
13.10 Х/ф "Завтра буде

пізно"
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.25 Наука
15.40 Легко бути жінкою
16.15 Т/с "Діти білої богині"
17.10 Т/с "Вічний поклик"
18.30 Агро5news
19.00 Шевченківський вечір
20.45 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.35 О. Малінін. Романси

22.50 "Трійка", "Кено",
"Секунда успіху"

23.00, 1.00 Пiдсумки
23.25 Кіно в деталях
0.20 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

10.10 Х/ф "В джазі тільки
дівчата"  

12.50 Х/ф "Діамантова
рука"  

14.50 Не бреши мені53
15.55 Просто шоу
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Прекрасне

століття. Роксолана(
2"  

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Свати(6"  
22.30 Гроші
23.45 ТСН
0.00 ТСН. Особливе
0.25 Т/с "Доярка з

Хацапетівки(2"
2.10 Т/с "Незабутнє"  
2.55 Гроші
3.45 ТСН
4.00 Не бреши мені53
4.50 Т/с "Незабутнє" 

ІІННТТЕЕРР

5.20 Х/ф "Мами"  
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 "Службовий

роман"  
12.40 Новини
12.55 Слідство вели...
13.50 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.45 Чекай мене
17.30 Т/с "Свати(2"  
18.00 Новини
18.50 Т/с "Свати(2"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Грімм"

22.25 Т/с "В зоні ризику"
0.20 Х/ф "Гроші

вирішують все"  
2.05 Подробиці
2.35 Жадібність
3.20 Х/ф "Гроші

вирішують все"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Дорожній
патруль"  

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

10.00 Т/с "Лягавий"  
12.00 Нехай говорять
13.10 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросердне зізнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід"  
18.00 Т/с "Нерівний шлюб"  
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Лягавий"  
21.50 Х/ф "Медальйон"  
23.45 Х/ф

"Куленепробивний
чернець"

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

6.00 Т/с "Як сказав Джим"  
6.05 Очевидець. Шокуюче
6.35, 7.10, 7.40, 8.45 Підйом!
6.45 Піраньї
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Блондинка в

законі(2"  
11.00 Т/с "Вороніни"  
13.20, 14.30 Kids' Time
13.25 М/с "Кітпес"  
14.40, 15.50 Teen Time
14.50 Т/с "Друзі"  
16.00 Т/с "Кадетство"
16.50 Т/с "Світлофор"  
18.00 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.20 Піраньї
19.40 Спортрепортер
20.00 Т/с "Щоденник

лікаря Зайцевої(2"  
21.00 Т/с "Вороніни"  
22.00 Ревізор52
0.10 Репортер
0.20 Спортрепортер
0.40 Т/с "Щоденники

вампіра(2"  
1.30 Т/с "Еврика"  
2.10 Т/с "Різзолі і Айлc"  
2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Т/с "Школа"  
3.15—5.10 Зона ночі

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок
6.30 Ділові факти
6.40 Т/с "Таксі"
7.00 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.10 Т/с "Брат за брата"
12.25 Анекдоти по5українськи
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по5українськи
13.05 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.15 Т/с "Пристрасті за

Чапаєм"
16.40 Т/с "Брат за брата"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Пристрасті за

Чапаєм"
22.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.25 Свобода слова
1.25 Надзвичайні новини
2.15 Про5Ziкаве.ua
2.25 Свобода слова
3.55 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Цей дивовижний світ
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень

Профілактика на каналі до
14.30

14.30 Цей дивовижний світ
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Цей дивовижний світ
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Одна5єдина. Н.

Мордюкова
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 У гостях у Д. Гордона
20.00 Вузол
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 Б. Щербаков. "Хто

ходить в гості вранці..."
22.40 Неймовірні подорожі
23.40 Мініатюра в природі
1.00 Амурні мелодії
1.10 Х/ф "Голе викриття" 
2.30 Х/ф "Літні забави" 
3.40 Цей дивовижний світ
4.00 Мініатюра в природі
5.00 Ранкове еспресо

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
Бізнес5час

7.20 Автопілот5новини
7.40, 8.40 Трансмісія5новини
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 Драйв5новини
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 Час5тайм
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

6.10 Легенди кримінального
розшуку

6.40 Х/ф "Бранець"
8.05 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.45 Х/ф "Зграя"
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 "Скарби Да Вінчі"  
1.50 Свiдок
2.20 Т/с "Чисто англійські

вбивства"  
4.00 Свiдок
4.30 Речовий доказ
4.55 Уроки тітоньки Сови
5.15 Правда життя

ССТТББ
5.30 Чужі помилки. Квітка

смерті
6.15 Все буде добре!
8.00 Неймовірна правда про

зірок
9.40 Х/ф "Зіта і Гіта"  

12.50 Майстершеф52
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда про

зірок
19.55 Слідство ведуть

екстрасенси
20.55 Т/с "Рівняння любові"  
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні53
23.20 Битва екстрасенсів
0.25 Т/с "Доктор Хаус"  
1.20 Х/ф "Сільська

комедія"  
3.10 Краще на ТБ
3.15 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 Т/с "Торговий центр"
17.00 Я подаю на розлучення
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.55 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Рівняння любові"
23.25 Вечірній Ургант
0.00 Свобода і справедливість
1.00 Нічні новини
1.15 Нехай говорять
2.10 Давай одружимося!
3.15 Т/с "Торговий центр"
4.00 Новини
4.05 Т/с "Торговий центр"

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
14.00 Т/с "Таємниці

інституту шляхетних
дівчат"

15.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва
15.50 Вісті. Спорт
15.55 Т/с "Чужі таємниці.

Пори року"
16.40 Т/с "Циганочка з

виходом"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Вероніка.

Утікачка"
21.05 Т/с "По гарячих

слідах"
22.05 Поліграф
23.00 Т/с "В лісах і на

горах"
23.50 Дівчата
0.30 Вісті +
0.50 Х/ф "Адам

одружується з
Євою", 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 Х/ф "Батьки"

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 "Охоронець"
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
18.35 Говоримо і показуємо
19.25 Т/с "Морські

дияволи. Смерч"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Павутина"
23.35 Т/с "Столиця гріха"
1.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.35 Говоримо і показуємо
3.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Лентяєво
7.30 М/с "Даша5слідопит"  
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша5слідопит"  
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 "Еллі Макбіл"  
13.00 У Тета тато!
13.40 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.45 "Даешь молодежь!"
15.45 Вайфайтери
16.25 Т/с "Чемпіонки"  
17.25 10 кроків до любові
18.30 Одна за всіх
19.30 Богиня. Нова колекція
19.55 Т/с "Вісімдесяті"  
20.35 "Даешь молодежь!"
21.00 Віталька52
22.00 Велика різниця
22.25 Т/с "Вісімдесяті"  
23.00 Дурнєв + 1
23.30 Анекдоти
0.00 Т/с "Притулок"  
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 "М + Же"  

11.15 Х/ф "Готель для
собак"  

13.10 Пороблено в Українi
14.25 Звана вечеря
15.25 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг5монстри
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф "Між небом і

землею"  
23.45 Х/ф "Хлопчик в

дівчинці"  
1.20 Х/ф "Вікі Крістіна

Барселона"  
2.50 Нічне життя

22++22

8.00 Х/ф "Навколо світу за
80 днів"  

10.40 Х/ф "Безодня"  
14.00 Т/с "М.У.Р."  
18.00 Забійне відео

19.00 Божевільне відео по5
українськи

20.10 Забійне відео
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Божевільне відео по5

українськи
23.10 Х/ф "Щури"  
1.05 Х/ф "Ніч терору"  
2.50 Дорожні війни
3.25 Х/ф "Кам'яна душа"  

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 13.30, 23.30, 4.00 М/ф
7.00, 16.30, 22.00 М/с "Оггі і

кукарачі"
7.30 М/с "Бджілка Майя в 3D"
8.00, 10.30 М/с "Дружба —

це диво"
8.30 М/с "Клуб Міккі5Мауса"
9.00 М/с "Нові пригоди Вінні5

Пуха"
9.20 М/с "Умілець Менні"
9.45 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена і
Холлі"

11.30 М/с "Пригоди Льолека і
Болека"

12.00 М/с "Пригоди Рекса"
12.30 Марві Хаммер
13.00 Робот Зік у світі тварин
14.45 Єралаш
15.30 Т/с "Ханна Монтана"
17.00, 21.30 М/с "Дивовижний

світ Гамбола"
17.20 М/с "Обережно,

ведмеді!"
18.00 М/с "Фінес і Ферб"
18.35 М/с "Рибологія"
19.00 М/с "Американський

дракон. Джейк Лонг"
19.30 М/с "Чорний плащ"
20.30 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

22.30 Знімала мама
0.00 Т/с "Пригоди

Шерлока Холмса"
2.00 М/с "Сімпмони"
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ПОНЕДІЛОК БЕРЕЗЕНЬ11

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
7 березня (четвер) — 19.00 прем’єра “Любовне боже�

вілля”, музична вистава, 2 години 30 хвилин

8 березня (п’ятниця) — 12.00 “Сімейна вечеря”, ко�

медія, 2 години 20 хвилин

8 березня (п’ятниця) — 18.00 прем’єра, Нова сцена, “Жін�

ки. Фрагмент. Скандал без антракту”, драма, 2 години

8 березня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Вдаваний

хворий”, комедія, 2 години 35 хвилин

8 березня (п’ятниця) — 20.00 Сцена “Під дахом”,

“Олександр Вертинський. Бал Господень...”, 1 година

30 хвилин

9 березня (субота) — 12.00 “Сто п’ята сторінка про

кохання”, 2 години 30 хвилин

9 березня (субота) — 18.00 Нова сцена, “Прощальне

танго”, трагікомедія, 2 години 30 хвилин

9 березня (субота) — 19.00 “Різдвяні мрії”, комедія, 2

години 40 хвилин

9 березня (субота) — 20.00 Сцена “Під дахом”, “Edith

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

10 березня (неділя) — 12.00 “Занадто щасливий бать�

ко”, комедія, 2 години 30 хвилин

10 березня (неділя) — 18.00 “Останнє кохання”, ме�

лодрама, 2 години 15 хвилин, нова сцена

10 березня (неділя) — 19.00 “Квартет”, 2 години 35

хвилин

10 березня (неділя) — 20.00 Сцена “Під дахом”, “Ва�

лентинів день”, драма, 2 години

11 березня (понеділок) — 19.00 “Бабине літо”, лірич�

на комедія, 2 години 35 хвилин

12 березня (вівторок) — 19.00 “Вишневий сад”, коме�

дія, 3 години 15 хвилин

12 березня (вівторок) — 20.00 “Янголятко, або Сексу�

альні неврози наших батьків”, 1 година 50 хвилин

13 березня (середа) — 19.00 прем’єра “Любовне бо�

жевілля”, музична вистава, 2 години 30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

7 березня (четвер) — 19.00 “Мартин Боруля”, коме�

дія, Іван Карпенко�Карий

8 березня (п’ятниця) — 19.00 “Момент кохання”, ін�

сценізація Тараса Жирка за творами Володимира Вин�

ниченка, слідчий експеримент, камерна сцена

8 березня (п’ятниця) — 19.00 “Весілля Фігаро”, П’єр�

Огюстен Бомарше

9 березня (субота) — 19.00 “Я — спадкоємець”, Еду�

ардо де Філіппо, камерна сцена

9 березня (субота) — 19.00 “Чайка”, Антон Чехов,

пам’яті Богдана Ступки

10 березня (неділя) — 12.00 “Попелюшка”, казка�

мюзикл, Євген Шварц

10 березня (неділя) — 19.00 “Увертюра до побачен�

ня”, сценічна версія Андрія Приходька за новелою

Івана Франка “Сойчине крило”, камерна сцена

10 березня (неділя) — 19.00 “Назар Стодоля”, лицар�

ська балада, Тарас Шевченко

13 березня (середа) — 19.00 “Едіт Піаф. Життя в кре�

дит”, мюзикл, Юрій Рибчинський, Вікторія Васалатій

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

7 березня (четвер) — 19.00 “Глядачі на виставу не до�

пускаються!”, 3 години 40 хвилин

8 березня (п’ятниця) — 19.00 “Корсиканка”, історич�

ний анекдот, 2 години 10 хвилин

9 березня (субота) — 15.00 “Дзвінок з минулого”, су�

часна комедія, малий зал, 1 година 30 хвилин

9 березня (субота) — 19.00 “Брешемо чисту правду”,

2 години 30 хвилин

10 березня (неділя) — 15.00 “Три сестри”, мала сце�

на, 2 години 40 хвилин

10 березня (неділя) — 19.00 “Глядачі на виставу не

допускаються!”, 3 години 40 хвилин

12 березня (вівторок) — 19.00 “Чотири причини ви�

йти заміж”, 2 години

13 березня (середа) — 19.00 “Так закінчилось літо...”,

2 години 10 хвилин

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ

7 березня (четвер) — 19.00 “Звідки беруться діти”, лі�

рична комедія, малий зал Палацу “Україна”

7 березня (четвер) — 19.00 прем’єра “Амнезія”, лі�

ричний колаж, театральна гостьова

8 березня (п’ятниця) — 19.00 “Люксембурзький сад”,

фантазія�шансон, театральна гостьова

8 березня (п’ятниця) — 19.00 “Фараони”, комедія�

фарс, малий зал Палацу “Україна”

9 березня (субота) — 19.00 “Моє сторіччя”, мелодра�

ма, театральна гостьова

9 березня (субота) — 19.00 “Опера Мафіозо”, музич�

на комедія, малий зал Палацу “Україна”

10 березня (неділя) — 19.00 “Я — Марія Каллас”,

драма, театральна гостьова

10 березня (неділя) — 19.00 “Мертві душі”, комедія

за поемою М. Гоголя, малий зал Палацу “Україна”

12 березня (вівторок) — 19.00 “La bonne Anna, або Як

зберегти сім’ю”, комедія, театральна гостьова

13 березня (середа) — 19.00 прем’єра “Лист Богу”, лі�

рична комедія, театральна гостьова

13 березня (середа) — 19.00 “Дзеркало Сен�Жерме�

на”, комедія, Борис Акунін, малий зал Палацу “Укра�

їна”

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ

9 березня (субота) — 19.00 “Бал у Савойї”, оперета,

П. Абрахам

10 березня (неділя) — 12.00 “Пригоди бременських

музикантів”, музична казка

10 березня (неділя) — 19.00 “За двома зайцями”, опе�

рета, В. Ільїн, В. Лукашов

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕ6
РИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

7 березня (четвер) — 19.00 “Лебедине озеро”, балет

на 3 дії, П. Чайковський

8 березня (п’ятниця) — 19.00 Гала�концерт, святковий

оперно�балетний концерт до Міжнародного жіночого дня

12 березня (вівторок) — 19.00 прем’єра, “Баядерка”,

балет на 3 дії, Л. Мінкус, з Ніною Ананіашвілі та Дени�

сом Матвієнком

13 березня (середа) — 19.00 “Євгеній Онєгін”, лірич�

ні сцени на три дії, П. Чайковський, виконується ро�

сійською мовою

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

7 березня (четвер) — 19.00 “Обережно — жінки!”, ме�

лодраматична комедія, мала сцена

8 березня (п’ятниця) — 19.00 “Обережно — жінки!”,

мелодраматична комедія, мала сцена

9 березня (субота) — 12.00 “Король Дроздобород”,

музична вистава, велика сцена

9 березня (субота) — 19.00 “Шалений день”, коме�

дія, велика сцена

10 березня (неділя) — 11.00 прем’єра “Троє поросят”,

музична казка, велика сцена

10 березня (неділя) — 13.00 прем’єра “Троє поросят”,

музична казка, велика сцена

10 березня (неділя) — 18.00 “Вовки та...”, криміналь�

на комедія, мала сцена

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
8 березня (п’ятниця) — 19.00 “То, что скрывают

французы”, комедія 16+ у ритмі “босанова”, Жан�

Жак Брікер та Моріс Ласег

9 березня (субота) — 19.00 “Самотня леді”, лірична

комедія, Ігор Афанасьєв

10 березня (неділя) — 19.00 “Жінка у пісках”, Кобо

Абе, притча

12 березня (вівторок) — 19.00 “Довершений Чар�

лі”, Лев Хохлов, іронічна мелодрама для повноліт�

ніх.

“Оз: Великий та Могутній”
У новій фантас-

тичній стрічці ст -
дії Disney режисер
Сем Реймі по а-
з є, я схильний
до шахрайства
цир овий фо с-
ни Ос ар Ді с
(Джеймс Фран )
потрапляє з Кан-
зас до чарівної раїни Оз зі столицею в Смара довом
місті. Йом належить стати тим самим Вели им і Мо т-
нім чарівни ом, я о о че ає вся раїна. Одна спочат
Ді с з стрічається з трьома чародій ами — Еванорой,
Теодор та Глінді, я і с мніваються в ньом . Головном
ероєві доведеться подолати безліч переш од, ви орис-
тати весь арсенал своїх “ма ічних” навичо і, звичайно ж,
змінитися на раще. Бюджет фільм с лав 20 мільйонів
доларів, що допомо ло створити неймовірні ландшафти
раїни Оз і безліч химерних персонажів. Крім Джеймса
Фран а, фільмі зайняті відомі а триси Міла К ніс, Мі-
шель Вільямс, Рейчел Вайс

“Ти і я”

Картина визна-
но о італійсь о о
метра Бернардо
Бертол ччі при-
свячена стос н-
ам молодих лю-
дей, я і йо о по-
передні роботи

“Вислизаюча раса” і “Мрійни и”, д же ч ттєва й інтим-
на. Головний ерой, 14-річний Лоренцо, справжній інтро-
верт, я ий замість омпанії одноліт ів надає перева
підвал , де спостері ає за м рахами. Одно о раз Ло-
ренцо знайомиться із за ад овою дівчиною Олівією, я а
породж є в ньом нові хвилюючі відч ття

“Про що мовчать дівчата”

Комедія Каре-
на О анесяна
стала своєрід-
ною відповіддю
на поп лярний
фільм “Про що
мовчать чолові-
и” і російсь ою
інтерпретацією
“Се с вели о-
м місті”. Вто-
мившись від од-
номанітності і
н дь и в рідній Мос ві, чотири подр и (Олеся С дзілов-
сь а, Юлія Пересильд, Оль а Смірнова і Таїсія Віл ова)
виріш ють відпочити, змінивши аласливий ме аполіс на
тепл Іспанію. Вони ніжаться в салонах раси, базі ають
на “жіночі” теми і навіть всти ають потрапити в низ ве-
селих і небезпечних при од: від втечі з-під вінця до по-
раб вання

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 7 — 13 березня

7 – 13 березня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
МЕТРО ПРО ЩО МОВЧАТЬ ДІВЧАТА

ОЗ: ВЕЛИКИЙ ТА МОГУТНІЙ

АНШЛАГ, КЛАСІК
ІНШЕ ЖИТТЯ ЖІНКИ КАЛЕЙДОСКОП КОХАННЯ

МАЙЖЕ ЧОЛОВІК ТИ І Я МАЙСТЕР

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ДАЮ РІК МАГІЧНИЙ ПАРИЖ 2013

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.)
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Спортивні новини

Бодібілдинг. Вітчизняні атлети вдало виступили
на міжнародному турнірі
У Коламб сі (США) відб вся фестиваль силово о спорт “Арнольд

Класі ”. У раїнсь а оманда здоб ла чотири медалі: золот , срібн та
дві бронзові. Абсолютна чемпіон а Європи, світ , Всесвітніх і ор та єв-
ропейсь о о “Арнольд Класі ” Алевтина Титарен о додала до своєї о-
ле ції ще один ва омий тит л. Вона перемо ла своїй ате орії (боді-
фітнес, понад 163 см) та отримала звання абсолютної чемпіон и зма-
ань із фітнес . Срібна на орода — чемпіона У раїни І ора Рашоян-
ца, я ий боровся в ласичном бодібілдин ( ате орія до 180 см). Ще
дві “бронзи” по лали до медальної с арбнич и нашої збірної призер
чемпіонат Європи та мин лорічно о “Арнольд Класі ” Оле сандр
Слободяню (бодібілдин , до 100 ) і чемпіон а У раїни Оль а Вязме-
тінова (бі іні, до 167 см)

Футзал. Визначено пари 1/4 фіналу Кубка 
України
Вчора відб лося жереб вання 1/4 фінал К б а У раїни з ф тзал ,

я ий відб деться 25 вітня Л ансь . За підс м ами розподіл
сформ валися та і пари: “Ура ан” Івано-Фран івсь — “Енер ія” Львів;
“Епіцентр К3” Київ — “Nik & Ars” Хар ів; “Львівхолод” Львів — “Ло о-
мотив” Хар ів; “Л ас” Кременч — “ЛТК” Л ансь . На адаємо, що
додат ово о час в поєдин ах не б де. У разі нічиєї в основний час
відраз б де проводитися серія пенальті. Півфінали відб д ться 26- о
вітня, фінал — 28- о

Теніс. Леся Цуренко та Еліна Світоліна вийшли 
в основну сітку турніру в Індіан%Уеллсі
З 6 по 17 березня в Індіан-Уеллсі (США) проходитиме т рнір WTA на

від ритих ортах. У ніч на 6 березня завершилася валіфі ація. Дві
раїнсь і тенісист и Леся Ц рен о та Еліна Світоліна вийшли в основ-

н сіт зма ань, здоб вши перемо и фінальном ра нді валіфі ації.
74-а ра ет а світ Леся Ц рен о здоб ла перемо в двох сетах над
росіян ою Ніною Братчи овою, що займає в рейтин WTA 110- по-
зицію, з рах н ом 6:3; 6:3. У наст пном ра нді т рнір с перницею
Лесі Ц рен о стане 52-а ра ет а світ Аюмі Моріта. Ще одна раїн а
Еліна Світоліна, що займає світовом рейтин 88-е місце, здоб ла
вольов перемо в трьох сетах над хорват ою Айлою Томляновіч, що
посідає в рейтин WTA 253 рядо , з рах н ом 6:3; 6:7; 6:4. В основ-
них зма аннях в Індіан-Уеллсі першою с перницею Світоліної б де 58-
а ра ет а світ р м нсь а тенісист а Моні а Ні лес

Паралімпійський спорт. Наші паралімпійці
завоювала 27 нагород на Чемпіонаті світу 
з лижних перегонів та біатлону
На Чемпіонаті світ з лижних пере онів та біатлон раїнсь а пара-

лімпійсь а збірна завоювала 27 медалей: 7 золотих, 11 срібних і 9
бронзових та посіла др е за ально омандне місце, пост пившись ли-
ше російсь им спортсменам. Найбільш іль ість на ород с ладі на-
ціональної оманди вибороли: Олена Юр овсь а — 2 золоті, срібн та
бронзов медалі, Оле сандра Конова (золото, 2 срібла та 3 бронзи) та
Юлія Батен ова (2 золота та 2 срібла), інформ є прес-сл жба Держ-
сл жби молоді та спорт

Температура +3°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +9°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +5°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 86 %

Прогноз погоди на 7 березня 2013 року

ОВНИ, армічна см а триває, ви під п’ятою обставин, смирен-
но проживайте життєві сюжети без нарі ань і з одом станете віль-
ними, розправите рила. Нині язи ваш воро , зайво о не базі ай-
те, об оворюйте тіль и онстр тивні теми, ожне слово має б ти
під онтролем, бо те, що вилетіло оробцем, повернеться волом.
ТЕЛЬЦІ, ви чарівні, поп лярні, авторитетні, що дає блис чий

шанс піднятися на вершин лідерства в др жньом оле тиві й
верховодити там на свій лад. А ось люблячих пар вели ий ризи
стати жертвою ч ттєво о альтр їзм , але чо о не зробиш заради
любовної ідилії?... Ланцю и пристрасті тримають вас ч ттєвом
полоні, вихов ючи однолюба, охайтеся з обранцем.
БЛИЗНЯТА, найпроблемніші епіцентри подій — дім і робота, де

доведеться при ладати ма сим м з силь, аби с різь всти н ти:
поряд вати поб т і творчо реаліз ватися на сл жбі. Плюс підтри-
м вати висо ий фізичний тон с, вчасно “чистити пір’яч о”, модно
одя атися та расиво ви лядати. Кар’єрний “ліфт” пост пово наби-
рає швид ість, не поспішайте, тихше їдеш — далі б деш.
РАКИ, по рив ілюзій б де зірваний, ви несподівано прозрієте,

пройшовши через м и самообман , розчар вань і пере онаєтеся,
що не все золото, що блищить, не всім порадни ам слід сліпо до-
віряти, треба міти самом відсорт вати зерна від полови й не ви-
словлювати ір правд в лице.
ЛЕВИ, я що ви відч ли остр потреб в любленій половинці і

вона поряд, але щось незриме заважає злитися воєдино, стати
одним цілим — ш айте орінь розбаланс вання в собі. Швидше
за все, потрібно позб тися е оїстичних претензій, по аних звичо ,
завищених вимо , а потім налашт вати свій амертон на сердечн ,
д шевн , інтимн хвилю обранця. Се с альний аспе т взаємин є
оловним і цемент є союз на майб тнє.
ДІВИ р хаються по онфлі тній см зі, пристебніть ремені і до-

трим йтеся правил безпе и в діловій співпраці, шлюбних взаєми-
нах — щонайменший промах, і ар’єрна аварія з р йнівними на-
слід ами немин ча. Врят є ваша дбайлива милосердно-др жня
прихильність до людей і мобільна реа ція на завдання начальства,
я о о сім п’ятниць на тиждень і де можна не поспішати з ви о-

нанням на азів.
ТЕРЕЗИ, на вас лежить відповідальна місія по створенню бла о-

датно о мі ро лімат в сл жбовом оле тиві. Б дьте тр довим е-
нератором, радо беріться за додат ові повноваження та завдання,
любіть робот , оле , а непороз міння асіть, п с аючи в хід хариз-
матичний вплив, де витонченим мором, де расивим омплімен-
том, похвалою за ладж йте острі ти, підіймайте свят овий на-
стрій.
СКОРПІОНИ, я що ви поставили за мет не ар’єрний стат с, а

втілення творчих фантазій — ч дово, М зи до ваших посл ! Ста-
нете поп лярними, реаліз єтеся я професіонал, ріпивши сл ж-
бов реп тацію, заробите рошей. Головне — сімейні зи, хоча
розбити ч же серце тр днощів не с ладе, в реч не стрибайте —
о орніть романтизмом оханих.
СТРІЛЬЦІ, ви знаходитеся під перехресним во нем сімейних,

сл жбових та шлюбних проблем, і пересидіти їх в о опі не споді-
вайтеся. Потрібно боротися, п с аючи в хід шарм, блис чий інте-
ле т, винахідливість, сила ваша в мінні про ласти різь нетрі не-
пороз мінь правильн стежин до д ш людей.
КОЗОРОГИ, нала одж йте відносини з близь ими родичами, не

зан дними моральними настановами, а щедрою самовіддачею д -
ховних, матеріальних енер орес рсів, ва ою і ч йністю, домашні
пенати — це любовний рай, насолодж йтеся і не по аньте йо о
е оїзмом та байд жістю. Жертв ючи себе на вівтар сімейно о бла-
опол ччя — зба ач єте особисте щастя на майб тнє.
ВОДОЛІЇ, я що за охаєтеся в робот — це ч дово! Розпочала-

ся трі мфальна пора ар’єрно о роз віт , поліпшення матеріаль-
но о стан , а без любленої роботи, я а є приб т овим джерелом,
рошей не заробити. Фінансовий стим л є для вас найпот жнішим
дви ном, а особливо проблеми домочадців, для вирішення я их
потрібні фінансові інвестиції. В бор не беріть, натхненно працюй-
те, ви здатні самі заробити на хліб та ще й з маслом.
РИБИ, ваше “Я” пра не невід ладно о самоствердження, б ти

с різь на чолі в передніх лавах! Я що ви налаштовані йти в лобов
ата на пра матичн дійсність, де пан ють за они матеріальних ін-
тересів, — марно стараєтеся і зазнаєте фіас о. У вас має б ти с -
веренний простір, недост пний для підст пів зла, де можна досита
насолодж ватися любленими заняттями, д шевно відпочивати

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 0 — 1 6  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

"Шахтар" припинив 
боротьбу у Лізі чемпіонів
Донеччани поступилися дортмундській "Боруссії" з рахунком 0:3
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо визначилися
перші чвертьфіналісти
Лізі чемпіонів. Донець ий
“Шахтар” після рез льта-
тивної нічиєї 2:2 протисто-
яв на виїзді чинном чем-
піон Німеччини дортм нд-
сь ій “Бор ссії”. На жаль
для вітчизняних вболіваль-
ни ів, “ ірни и” нічо о не
змо ли протиставити с -
перни і пост пилися з
рах н ом 0:3. За оспода-
рів першом таймі від-
значилися Феліпе Сантана
та Маріо Готце, а фінальн
рап поставив Я б Бла-
щи овс і на 59 хвилині. У
др ом матчі цьо о і ро-
во о дня мадридсь ий
“Реал” остях завдав по-
раз и “Манчестер Юнай-
тед” з рах н ом 2:1.

Напередодні матчу�відповіді 1/8

фіналу Ліги чемпіонів, в якому по�

винні були зустрітися “Шахтар” та

“Боруссія”, наставники клубів про�

коментували свої думки стосовно

майбутнього поєдинку. Керманич

донецького клубу Мірча Луческу

поділився думкою з приводу того,

що в Дортмунді визначиться один з

фіналістів турніру, натомість голов�

ний тренер “Боруссії” Юрген Клопп

був скромніший у висловах. На його

думку, виліт з Ліги чемпіонів не ста�

не якимось провалом.

На правах господарів поля ініці�

ативу захопили саме німецькі фут�

болісти. Вони вже зі стартовим

свистком розпочали шукати можли�

вості, аби повести у рахунку. Пере�

важно усі атаки підопічних Юргена

Клоппа будувалися через правий

фланг. “Шахтар” намагався зачепи�

тися за м’яч, але цього вечора “гір�

никам” мало що вдавалося на полі.

Перший тривожний дзвінок пролу�

нав поблизу воріт українського клу�

бу вже на 13 хвилині. Півзахисник

дортмундців Маріо Готце точним

пасом вивів на ударну позицію Ро�

берта Левандовскі, однак польсько�

му форварду забракло точності, аби

відкрити рахунок у матчі. У гірників

також була гарна нагода для взяття

воріт, але їхню контратаку, яка за�

вершилася прострілом у виконанні

Луїса Адріано, перервав голкіпер

“Боруссії” Роман Вайденфеллер.

Поступово перевага німецької

команди почала невпинно зростати.

Станом на 25 хвилину відсоток во�

лодіння м’ячем господарів поля

майже вдвічі перевершував показ�

ники гостей. Звичайно, за такої гри

гол у ворота “Шахтаря” став питан�

ням часу. І, на жаль для прихильни�

ків українського клубу, ця мить на�

стала досить скоро. На 31 хвилині

господарі поля отримали право на

кутовий, після якого Феліпе Санта�

на у високому стрибку не залишив

шансів для Андрія П’ятова. 1:0, і за�

битий гол лише додав впевненості

гравцям “Боруссії”, яка згодом вті�

лилася ще в одне взяття воріт. Розі�

гравши стрімку атаку, німецька

команда скористалася провалом у

захисті “гірників”, і Маріо Готце

майже безперешкодно подвоїв пере�

вагу свого клубу.

Чемпіон України міг піти на пере�

рву з більш прийнятним рахунком.

Фернандіньо праворуч увійшов у

штрафну і намагався перекинути че�

рез Романа Вайденфеллера. Однак

воротар дортмундців у красивому

стрибку дістав м’яч і переправив йо�

го на кутовий. У результаті перший

тайм закінчився впевненою перева�

гою підопічних Юргена Клоппа. А

ось Мірчі Луческу необхідно було

щось змінювати.

Вже на початку другої половини

гри “гірники” мали можливість тро�

хи відігратися. Луїс Адріано викотив

м’яч на Дугласа Косту, який з лінії

штрафного майданчика пробив у

дальній кут, але йому не вистачило

всього кількох сантиметрів. Незаба�

ром після цього Фернандіньо опи�

нився віч�на�віч з Вайденфеллером,

але переграти того не зміг. Гравці

“Боруссії”, витримавши натиск

“Шахтаря”, пішли вперед. І, як ви�

явилося згодом, були цілком успіш�

ними у своєму прагненні забити. І

знову німці скористалися провалом

у захисті “Шахтаря”. Ярослав Ра�

кицький дозволив Якубу Блащиков�

скі себе обіграти, і польський футбо�

ліст відпасував на партнера по

команді, Андрій П’ятов не зміг за�

фіксувати м’яч після удару у вико�

нанні Ілкая Гюндогана, а на відскік

від воротаря першим зреагував не�

втомний Блащиковскі — 3:0. На цьо�

му голи у матчі завершилися. Таким

чином, у наступний раунд змагань

вийшла дортмундська “Боруссія”.

У другому матчі цього ігрового

дня мадридський “Реал” у гостях

завдав поразки “Манчестер Юнай�

тед” з рахунком 2:1
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Цей день в історії 7 березня

321 — За на азом римсь о о
імператора Костянтина I Вели о-
о неділю о олошено вихідним
днем
1573 — Іван Федорович зас-

н вав Львові перш др арню
1876 — 29-річний амери ан-

сь ий винахідни Але сандр
Грем Белл отримав патент на те-
лефон
1933— в амери ансь ом міс-

ті Атланти -Сіті Чарльз Дарро
прид мав поп лярн й нині р
"Монополія"
1954 — дебютанти світово о

чемпіонат з хо ею — хо еїсти
СРСР — роз ромили анадців з
рах н ом 7:2 і стали чемпіонами
світ
1992 — зі рані стартові матчі

першо о ф тбольно о чемпіона-
т У раїни

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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водним шляхом Х
остюм

танцівниці
ласично о
балет

хрещена мати

жанр
традиційно о
театр в Японії

птах родини
ачиних Р

напрям
європейсь ом

мистецтві
ХХ ст.

жіноче ім’я
(сильна, міцна)

Е
одиниця

довжини (ан л.)

подорож

одиниця площі
0,4 а (ан л.) Щ

дош а, стенд

робниця
з мощами
свято о

ізраїльсь ий
автомат

пе ло (міф.)

"Дід ... і зайці"

монета, звір,
с зір’я

повірений в
с ді, що веде
справ (США) А

особа, що
очолює місь е
самовряд -

вання

"Одно о раз в
Америці", а тор
Роберт де ... Т

до мат,
правило (цер .)

харчова
рослина род.
а т сових

розмінна
монета
В’єтнам

офтальмоло

"Мовчання
я нят", а триса

бранці,
захоплені

т р ами (іст.) И
висотне

розміщення
зв ів творі
стосовно
діапазон
олос (м з.)

жанр х д.-п бл.
на .-

поп ляриза-
торсь ої
літерат ри

тривалість
діяльності,

праці

ра слів,
двозначність К

Ф тболісти дортм ндсь ої "Бор ссії" свят ють вихід до 1/4 фінал Лі и чемпіонів


