
Київ представить інноваційні проекти 
під час бізнес�форуму у Відні
В рамках заходу планується підписання меморандумів про співпрацю 
між австрійськими та українськими підприємствами

Ліки для діабетиків 
стануть доступнішими
"Індар" знизить ціни на препарати для столиці на 20 %

Очільник держадміністрації оглянув

цехи підприємства, поспілкувався з його

співробітниками та керівництвом. Олек�

сандр Попов відзначив високий рівень

соціального захисту працівників "Інда�

ру", а також зразкову якість вироблених

тут препаратів.

"Сьогодні ми знаходимося на підпри�

ємстві, яке отримало нове дихання після

повернення державного контролю над

ним. Приємно, що тут роблять ставку на

виробництво саме вітчизняних інсулінів

високої якості. Наразі 52 % загальних об�

сягів цього препарату столиця закуповує

у київських виробників — це "Індар" та

"Фармак", решта — імпортні. Безумовно,

місто зацікавлене у співпраці передусім

зі столичними підприємствами, на яких

працюють кияни і які сплачують податки

до міського бюджету",— наголосив пан

Попов.

У результаті перемовин між містом та

підприємством було досягнуто домовле�

ності про зниження цін на препарати, які

постачаються до столиці України. Про це

повідомила голова правління ПрАт "По

виробництву інсулінів "Індар" Любов

Вишневська. "Ми знизимо ціни на 20 %

на всю продукцію, яка буде надходити до

Києва. Окрім того, ми домовилися про

безкоштовні поставки голок для шприц�

ручок та шприців для киян",— розповіла

"Хрещатику" пані Вишневська.

Зазначимо, що підприємство наразі

єдине в України та одне з небагатьох у

світі з повним циклом виробництва ви�

сокоякісних генно�інженерних препара�

тів інсуліну — від субстанції до готових

лікарських форм. З 2003 року "Індар" ре�

гулярно підтверджує європейську якість

продукції та відповідність виробництва

сертифікатом GMP.

Любов Вишневська зазначила, що в

нинішньому році підприємство має

серйозні перспективи розвитку. Зокрема,

планується збільшити обсяг виробниц�

тва вп’ятеро. Вже цього року тут почнуть

випуск семи найменувань таблеток для

зменшення рівня цукру в крові та тест�

смужок для глюкометрів.

Окрім того, ведуться перемовини зі

світовими компаніями, аби на базі київ�

ського підприємства розпочати виго�

товлення вакцин, а також ліків від ін�

ших смертельно небезпечних хвороб —

СНІДу та туберкульозу. Як зазначила

пані Вишневська, упаковування цих

препаратів на "Індарі" розпочнеться вже

цього року. "Наше підприємство є парт�

нером галузі охорони здоров’я в бороть�

бі з особливо небезпечними інфекці�

ями. І ми зацікавлені, щоб українські

пацієнти отримували більш доступні та

якісні препарати",— зазначила Любов

Вишневська.

Цукровий діабет визнано неінфекцій�

ною епідемією XXI століття. За даними

ВООЗ, 347 мільйонів людей у всьому сві�

ті мають це складне захворювання, а чис�

ло хворих збільшується вдвічі кожні 12�

15 років. За прогнозами фахівців, до 2030

року діабет стане основною причиною

смертності на планеті. Українські ендо�

кринологи відзначають, що за останні 11

років поширеність хвороби в нашій кра�

їні зросла з 1,8 до 2,8 %

Голова КМДА Оле сандр Попов ознайомився з роботою одно о з провідних вітчизняних заводів із ви отовлення інс лінів ПрАТ "Індар"

Кияни живуть найдовше в Україні 

Тривалість життя меш анця столиці зросла на 2,7
ро і становить 74,2 ро
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У місті відбудеться конкурс 
з оптимізації маршрутів 

Переможець отримає право проводити обстеження
пасажиропото ів
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Кого не вистачає на українському
ринку? 

С ладено перелі міжнародних мереж ма азинів,
ресторанів та афе, на появ я их че ають нашій
державі
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У номері

Новини
Поштову площу відкриють 
для пішоходів у травні
Голова КМДА Оле сандр Попов спрост вав ін-

формацію про проблеми з фінанс ванням ре он-
стр ції Поштової площі. "Ми прийняли бюджет міс-
та, в я ом нас за ладені певні ошти для то о,
щоб відновити стабільне фінанс вання цьо о прое -
т . Нам їх не вистачить, але в цьом плані нас є ро-
з міння з прем'єр-міністром. Я точно знаю і пере о-
наний, що ми в першом півріччі цей об'є т завер-
шимо. Найближчим часом нас під ть перші сер-
йозні ошти для фінанс вання цьо о прое т , і мож-
на не с мніватися, що ми йо о обов'яз ово реаліз -
ємо",— запевнив очільни КМДА в ефірі теле анал
"Київ". За словами Оле сандра Попова, вже до 1
травня влада план є від рити сп с на Набережн , а
до Дня міста ияни та ості столиці змож ть про -
лятися по оновленій пішохідній частині площі

У місті вшанували пам’ять жертв
Куренівської трагедії
Учора в столиці провели мітин -панахид , присвяче-

н вшан ванню пам’яті жертв К ренівсь ої тра едії, що
сталася 52 ро и том . За традицією, з адати невинно
за иблих від р отворної стихії оле до пам’ятно о
зна а, що встановлений біля прохідної Подільсь о о
трамвайно о депо, прийшли ветерани-транспортни и
й очевидці "К ренівсь о о потоп ", представни и сіх
депо, автопар ів та сл жб "Київпастранс ".
На адаємо, тра едія сталася зран 13 березня

1961 ро , проте правда про страшн подію, до я ої
призвели халатність та безвідповідальність, від ри-
лася лише за незалежності У раїни. Внаслідо про-
рив реблі всьо о за 10-15 хвилин десятиметровий
вал рід ої земляної маси з р отом та ревом зніс
се на своєм шлях : дерева, б дівлі, спор ди,
транспортні засоби, людей. Та основний дар стихії
припав на трамвайний пар ім. Красіна (нині Поділь-
сь е трамвайне депо). На місці пар за лічені хви-
лини творилося с цільне озеро, під товщею я о о
заживо б ло поховано десят и працівни ів.
До тра едії призвело р бе пор шення прое т -

вальних норм. Та , на почат 50-х істотно збільши-
ли виробництво на Петрівсь их це ельних заводах
зв’яз із заб довою Сирець о о житлово о масив
в Києві. Аби знизити витрати на вивезення ґр нт ,
б ло вирішено розрідж вати йо о водою та тр бами
пере ач вати до Бабино о яр . Одна під час ви о-
нання робіт рівень шт чно о водоймища вдвічі пере-
вищ вав ре омендації, тож з одом вода почала роз-
мивати реблю, я а врешті зр йн валася

Латвія покаже унікальні вироби 
з бурштину
У раїна та Латвія от ються до рочисто о від рит-

тя вистав и "Латвія. Б рштин. Інновація. Що б рш-
тин зад мав?". Її від риття відб деться 14 березня в
Б дин Митрополита в Національном заповідни
"Софія Київсь а". У заході візьм ть часть Президент
Латвійсь ої Респ блі и Андріс Берзіньша, міністр
льт ри У раїни Леонід Новохать о, представни и

дип орп с та ромадсь ості. Я повідомили "Хре-
щати " в прес-сл жбі Міністерства льт ри, за
словами Надзвичайно о і Повноважно о посла Латвії
в У раїні Ар іти Да дзе, зазначен е спозицію б ло
створено спеціально для столиці У раїни, і саме в
Києві відб деться вели а прем’єра, а вже потім ви-
став а мандр ватиме іншими містами Європи

У поїзді "Київ&Москва" відкриють
Duty Free
У залізничном спол ченні між Росією та У раїною

зявляться Duty Free на олесах. Перший та ий ма а-
зин безмитної тор івлі б де від рито напри інці
травня на маршр ті "Мос ва-Київ", повідомив пред-
ставни омпанії РЖД. Реалізацією прое т зай-
меться дочірня ор анізація РЖД "Федеральна паса-
жирсь а омпанія"

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

У зв'яз з відзначенням 20-річчя парт-
нерсь их зв’яз ів між столицями У раїни
та Австрії 22-24 вітня відб д ться Дні
Києва Відні. О рім офіційної частини та
льт рної про рами, в австрійсь ій сто-

лиці заплановано та ож проведення біз-
нес-фор м . Наразі для часті заході
вже надійшло майже 80 заяво , із я их
відбер ть 25-30 часни ів.

"Київ викликає значний інтерес серед представників

європейського бізнесу, адже в нас є чимало вільних ніш,

де можна ефективно працювати. Крім того, в україн�

ській столиці наявна потужна науково�промислова ба�

за. Тому наше завдання — залучити інвестиції в еконо�

міку міста, в інноваційні проекти, що дозволить створи�

ти нові робочі місця та забезпечити надходження до

бюджету",— розповіла "Хрещатику" директор Департа�

менту промисловості та розвитку підприємництва

КМДА Людмила Денисюк.

У рамках бізнес�форуму австрійським партнерам

презентують інноваційні проекти, напрацьовані

спільно науковими установами та КМДА. Свої роз�

робки запропонують також столичні підприємства,

які виявили бажання взяти участь у заході. На сьогодні

таких заявок надійшло близько 80�ти, з яких відберуть

25�30 учасників.

За словами Людмили Денисюк, перевагу нададуть

проектам найбільш перспективних секторів економіки,

зокрема, туристичної галузі, фармацевтики, точного

машинобудування, легкої промисловості.

За підсумками бізнес�форуму планується підписання

меморандумів про співпрацю між окремими підприєм�

ствами обох сторін. Як зазначила директор профільного

департаменту, такий позитивний досвід уже є. Так, на�

разі чимало київських підприємств працюють у Відні й

навпаки. Тож, посилення співпраці й запозичення до�

свіду — ще одне завдання українсько�австрійського біз�

нес�форуму.

Нагадаємо, впродовж трьох днів (22�24 квітня) у

Відні триватимуть Дні Києва. Передбачається прове�

дення низки протокольних зустрічей з керівництвом

міста�партнера, а також мистецьких подій. Так, у рам�

ках культурної програми мешканці столиці Австрії

матимуть змогу ознайомитися з історією та сьогоден�

ням України, зокрема, заплановані відкриття пам’ят�

ника українським козакам, виставка художніх робіт

найяскравіших представників радянської школи жи�

вопису та виступ славнозвісного Національного за�

служеного академічного ансамблю танцю України ім.

Павла Вірського, що вражатимуть австрійську публі�

ку класичними та сучасними композиціями народно�

го мистецтва в супроводі оркестру ансамблю

ДО ДНЯ КИЄВА

ОНОВЛЯТЬ МАЙЖЕ 20

ПАРКІВ І СКВЕРІВ
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З НАГОДИ СВОГО СВЯТА

ЖЕКІВЦІ ОТРИМАЛИ

КВАРТИРИ 
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У СТОЛИЦІ 

З`ЯВИТЬСЯ НОВИЙ

ХОСПІС
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ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА

НА НАСТУПНИЙ
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

За офіційною статисти ою, в У раїні наліч ється майже 1 млн
226 хворих на ц ровий діабет І та ІІ тип , із них 201 тисяча
осіб — інс лінозалежні. При цьом фахівці на олош ють, що
хвороба все більше стає "дитячою". З роботою одно о з про-
відних заводів із ви отовлення інс лінів ПрАТ "Індар" вчора
ознайомився олова КМДА Оле сандр Попов. Найближчим ча-
сом на підприємстві план ють збільшити обся виробництва
вп’ятеро. Вже цьо о ро т т почн ть вип с семи наймен вань
таблето для зменшення рівня ц р в рові та тест-см жо
для лю ометрів.
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Новини

До Дня Києва оновлять майже 20 столичних
парків і скверів
Цьо о ро фахівці КО “Київзеленб д” план ють завершити ре он-

стр цію пар ах “Молодіжний”, Партизансь ої слави, “Кіото”, с вер
на в л. Анни Ахматової, 43, а та ож пар ової території нав оло озера
“Тельбін”, просп. Мая овсь о о та в л. Верхній і Нижній Вали. Крім то-
о, до Дня Києва фахівці підприємства план ють поновити с вери міс-
та. Зо рема, це с вери “Дис ”, “Стародарниць ий-2”, а та ож на в ли-
цях Бережансь ій, 22 та Терем івсь ій, 2/4. Не залишать столичні “зе-
ленб дівці” і планів щодо поновлення в спис Кни и ре ордів Гіннеса.
Та , вітні і жовтні фахівці підприємства спільно з відомими омпані-
ями висадять пар “Перемо а” і на просп. Перемо и ре ордн іль-
ість ма нолій. “Змінивши а центи правління зеленим осподарством,
ми нама аємось висадж вати де оративно- віт чі рослини. Це зробить
столицю У раїни більш віт чим містом. З одом перейдемо з вирощ -
вання однолітніх вітів на ба атолітні”,— на олосив ендире тор КО
“Київзеленб д” Михайло Царен о

У місті проведуть конкурс з оптимізації 
маршрутів
18 березня відб деться он рс на проведення оптимізації мар-

шр тної мережі столиці. Фірма, я а переможе, отримає право прово-
дити обстеження пасажиропото ів з наданням пропозицій та розроб-
и про рами на перспе тив . Про це повідомив перший заст пни ди-
ре тора Департамент транспорт і зв’яз Іван Шпильовий. За йо о
словами, право на проведення перевезень отримають не тіль и КП та
ДП, а та ож перевізни и приватної форми власності, але за мови, що
вони б д ть працювати на автоб сах вели ої та надвели ої міст ості.
Крім то о, пан Шпильовий зазначив, що повністю позб тися маршр т-
них та сомоторів столиці не вдасться, ос іль и Київ має с ладн
рельєфн місцевість — приватном се торі в зь ими в лич ами ве-
ли і автоб си чи надвели і не проїд ть. Я повідомлялося, маршр т и
перевозять приблизно 700 тисяч иян на день. На сьо одні столиці
працюють 2500 маршр тних та сомоторів на 223 маршр тах

Прокуратура проконтролює озеленення столиці
Я повідомив на прес- онференції заст пни про рора Києва Ма сим

Мо ильниць ий, правоохоронці забезпечать онтроль за ви ористанням
бюджетних оштів, виділених на озеленення столиці 2013 році. “Київ-
радою цьом році прийнято рішення про виділення понад 200 млн рн
на озеленення столиці. Про рат ра столиці онтролюватиме за онність
ви ористання цих оштів”,— повідомив пан Мо ильниць ий. Він зазна-
чив, що продовж мин ло о і цьо о ро ів до ом нальної власності по-
вернено більше 800 а землі пар ів та с верів. О рім цьо о, зампро ро-
ра за важив, що оловним пріоритетом в роботі є попередження неза-
онної вир б и зелених насаджень. “Про рат рою Києва б ли ос арже-
ні в с ді неза онні до овори оренди землі пар ової зони та тим самим
попереджено неза онн вир б ліс та заб дов території пар “Голо-
сіївсь ий”. Саме збереження зелених зон столиці є оловним пріорите-
том про рорсь ої діяльності”,— на олосив Ма сим Мо ильниць ий

Цифра дня

5 477 000 000 
гривень було мобілізовано до державного бюджету столичними
податківцями за два місяці 2013 року, що на 28 % більше, ніж за
відповідний період минулого року 
Про це повідомила Голова ДПС у місті Києві Ірина Носачова 
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Кияни живуть найдовше в Україні
Тривалість життя иян зросла на 2,7 ро і становить 74,2 ро . Про

це розповів дире тор Департамент охорони здоров’я Віталій Мохорєв,
підбиваючи демо рафічні підс м и-2012. За йо о словами, в цілом жи-
телі столиці жив ть на 3,5 ро довше, ніж меш анці інших ре іонів У ра-
їни. Та ож пан Мохорєв повідомив, що 2012 році в місті народилося
33 тис. 887 дітей — це на 6 тис. більше, ніж померло. Та им чином, на-
родж ваність перевищ є по азни смертності. “Для доросло о насе-
лення Києва на першом місці — серцево-с динні захворювання, на
др ом — он озахворювання і травми та отр єння. Одна , подальша
реформа е стреної медицини та розмеж вання первинної і вторинної
допомо и дад ть змо по ращити медичне забезпечення ородян і під-
вищити середню тривалість життя”,— зазначив пан Мохорєв

Оформити право на житло 
можна вже за тиждень
З почат введення нових правил на реєстрацію нер хомо о майна
іль а разів зменшився час на оформлення права власності на житло.
Про це в ефірі теле анал “Київ” повідомив президент Спіл и фахівців
з нер хомості У раїни Оле сандр Р банов. “На сьо одні від дня, оли
знайшли вартир , підписання завдат і до момент її оформлення
проходить менше тижня. Тобто, сама операція часі займає близь о
3-3,5 одини, я що раніше на це йшло — від момент підписання зав-
дат до самої оди — місяць, півтора, а іноді й більше. А тепер тер-
міни значно менші”,— зазначив пан Р банов. Водночас він за важив,
що вартість цієї посл и стала дорожчою: “Раніше вартість реєстрації
с ладала поряд , в залежності від термін ви онання, 200-300 рн, то
нині — 2,5-3 тис. рн”. Оле сандр Р банов та ож нало осив: “Вся при-
надність цієї системи в том , що діє принцип єдино о ві на. Клієнт вже
не потрібно ходити в де іль а міністерств, відомств, сл жб. Тепер, при-
ходячи до нотарі са, людина вже в одном місці отрим є цілий ом-
пле с посл , т т же відб вається реєстрація”. На адаємо, що з 1 січ-
ня цьо о ро свідоцтво про право власності видає не БТІ, а державні
реєстратори, або ж нотарі си. Нотарі си вносять дані про власни ів
нер хомості лише на вторинном рин

У Києві хотіли завдати збитки державі на майже
1 млрд гривень
Співробітни и столично о правління СБУ ви рили фа т пор шення

вимо чинно о за онодавства під час приватизації па ет а цій одно о
з ПАТ Києва, що займається ви отовленням висо отехноло ічно о об-
ладнання, стат тном фонді я о о державна част а с ладає понад
58 %. Встановлено, що після о олошення про почато тор ів на фондо-
вій біржі почат ова ціна па ет а цій, відповідно до а т оцін и, с лала
2 млн 927 тис. рн. При цьом в до ментах не б ло в азано с м бор-

підприємства перед державою,— я мав би сплатити по пець,—
що становить понад 987 млн рн. Тож, б ли створені мови для зани-
ження вартості цінних паперів ході здійснення передприватизаційної
оцін и і завдання збит ів державі я а ціонер дано о товариства. СБУ
поінформ вала Фонд держмайна У раїни щодо створення перед мов
до завдання збит ів державі. Наразі ФДМУ видано на аз про приз пи-
нення а ціон з продаж па ет а цій дано о підприємства

З нагоди свого свята ЖЕКівці
отримали квартири
Міська влада планує збільшувати кількість службового житла 
для комунальників
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Понад 60 тисяч ом нальни ів та
працівни ів поб тово о обсл ов -
вання населення щодня працюють
над забезпеченням поряд в місті
та створюють омфортні мови для
меш анців Києва. Традиційно тре-
тю неділю березня столиця вітає
цих людей з професійним святом.
Учора ращих працівни ів ал зі від-
значили в Колонній залі КМДА та
Національном палаці мистецтв
“У раїна”.

Почесні грамоти КМДА та пам’ятні медалі на

відзначення 1530�річчя Києва з нагоди Дня пра�

цівників ЖКГ та побутового обслуговування на�

селення й слова вітання від першого заступника

голови КМДА Олександра Мазурчака отримали

170 фахівців галузі. “Щиро вітаю Вас з прийде�

шнім святом. Бажаю успіхів, щоб у ваших родинах

було усе добре, щоб вас радували діти й з вами бу�

ли вірні друзі. Нехай мрії, які у вас є, обов’язково

здійснюються”,— побажав присутнім пан Мазур�

чак.

Не обійшлося цього дня й без подарунків — дов�

гоочікуване житло отримав 41 комунальник. Одна

з власниць нової однокімнатної квартири, брига�

дир�двірник КП “Печерськжитло” Ольга Юраш

не приховує радощів, адже на власне помешкання

жінка з сім’єю чекала 18 років. 

Свою роботу пані Юраш розпочинала зі зви�

чайного двірника, нині ж у її підпорядкуванні

шість працівників, які разом наводять лад біля 11

будинків на Печерську. Ольга розповіла, що ро�

боти на їхніх дільницях вистачає на цілий рік.

“Робота нелегка, а працівників мало, тому дово�

диться розраховувати на власні сили. Ми працю�

ємо сумлінно й за цю зиму, яка вона була важка,

не отримали від керівництва жодного зауважен�

ня”,— каже Ольга Юраш.

У столиці двірників справді не вистачає. За да�

ними Департаменту житлово�комунальної ін�

фраструктури, нині Київ забезпечений цими

працівниками лише на 66 %. В залежності від

району, дефіцит вуличних прибиральників сягає

30�40 %.

“Найменш укомплектовані двірниками ЖЕП

Деснянського району (55,4 %), а найбільше —

Святошинського (77,8 %)”,— зазначив заступ�

ник директора Департаменту житлово�кому�

нальної інфраструктури Володимир Баженов.

Через брак робочих рук та низьку заробітну

плату столичні двірники змушені працювати по�

наднормово. “Ця категорія працівників за одну

норму прибирання отримує 1400 — 1500 грн,

щоб мати більш�менш гідну плату за свою робо�

ту, один двірник мусить виконувати не одну, а

півтори�дві норми”,— розповіла “Хрещатику”

голова Київської міської профспілки працівни�

ків ЖКГ, місцевої промисловості та побутового

обслуговування населення Тамара Костюк. За�

уважимо, відповідно до нормативів один праців�

ник має прибирати 3 тис. 108 кв. м. Фактично ж

вуличний прибиральник обслуговує в середньо�

му 5 тис. 530 кв. м.

Міська влада обіцяє, що поступово житлове

питання комунальників будуть вирішувати. Як

зазначив перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак, у будинку, який планують

ввести в експлуатацію до кінця цього року, для

працівників галузі зарезервують 50 квартир. “Ми

плануємо в майбутньому розвивати сегмент

службового житла саме для тих категорій робіт�

ників, які працюють у непростих умовах, особли�

во в зимовий період”.

Додамо, вчора ввечері в Національному палаці

мистецтв “Україна” з професійним святом пра�

цівників ЖКГ та побутового обслуговування на�

селення привітав голова КМДА Олександр По�

пов, після чого на комунальників чекав урочис�

тий концерт

У столиці з’явиться новий
хоспіс
Тут отримати необхідну допомогу хворі зможуть вже цього року
Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Сьо одні місто в рай ос-
тро відч ває потреб
за ладах, де надають до-
помо пацієнтам, я і
сти н лися з проблемами
за розливо о для життя
захворювання. Адже сьо о-
дні на тримільйонне місто
ф н ціон є лише два хос-
піси. Саме том на базі
Київсь о о еріатрично о
пансіонат за підтрим и
місь ої влади план ється
створення відділення палі-
ативної та хоспісної допо-
мо и.

Як зазначив заступник голови

КМДА Віктор Корж, який учора від�

відав пансіонат, соціальна складова

залишається пріоритетною в політи�

ці столичної влади. “Ми розуміємо,

що в місті є певна категорія киян, які

потребують особливої уваги та тур�

боти. Тож особисто відвідую соціаль�

ні заклади Києва, знайомлюся з умо�

вами проживання малозахищених

верств населення. Це дає можливість

побачити проблеми, які сьогодні, на

жаль, ще є. Зокрема, необхідно нала�

годити безперебійне постачання лі�

ків, переглянути норми харчування,

які відчутно застаріли. Тому ми візь�

мемо всі ці питання під пильний

контроль і вирішимо їх найближчим

часом”, — зазначив Віктор Корж.

Він також додав, що обговорюва�

тиметься питання щодо подальшого

соціального захисту осіб, які працю�

ють у таких специфічних закладах.

“Адже санітаркам, лікарям, медсес�

трам дуже непросто доводиться з

людьми похилого віку, з важкохво�

рими. Тож, окрім міських надбавок

до зарплат, ми працюватимемо над

залученням і державних надба�

вок”,— додав заступник голови

КМДА.

Київський геріатричний пансіо�

нат розташований на 17�му кіломет�

рі Житомирського шосе, на вул. Бу�

даріна, 11. Заклад розрахований на

проживання 250 підопічних. Проте

нині тут заповнено лише 185 ліжок.

“Оскільки у нас є вільні кімнати, ми

вийшли з ініціативою до міської

влади щодо відкриття хоспісу. Голо�

ва КМДА Олександр Попов нас під�

тримав. Тому вже сьогодні ми маємо

необхідну проектну документацію. 

І незабаром розпочнемо основні ро�

боти. Плануємо до вересня хоспіс

відкрити”,— розповіла “Хрещати�

ку” директор Київського геріатрич�

ного пансіонату Антоніна Урбанов�

ська.

За проектом, хоспіс розрахований

на 20 місць. Кімнати будуть одно�

місними, європейського типу, з усі�

ма зручностями.

Відмінність хоспісу від геріатрич�

ного пансіонату полягає ще й у по�

силенному медичному обслугову�

ванні. “Якщо в будинку�інтернаті

на 30 підопічних за нормативами

припадає одна медсестра, то у хос�

пісному відділенні 17 хворих супро�

воджуватимуть три санітарки, три

медсестри та два лікарі”,— зазначи�

ла пані Урбановська.

Також у цьому році на базі Київ�

ського геріатричного пансіонату

передбачене відкриття відділення

тимчасового перебування літніх лю�

дей. “Тобто, якщо у людини раптом

виникне потреба у короткостроко�

вому від’їзді, ми зможемо доглянути

за її літніми батьками протягом од�

ного або кількох місяців”,— поясни�

ла директор закладу. При цьому буде

запроваджено спрощену процедуру

поселення — необхідно надати лише

дві довідки: з тубдиспансеру та від

лікаря�психіатра.

Окрім того, на наступний рік за�

планована й друга черга відкриття

хоспісу — це ще 15 додаткових місць.

“Ці кімнати передбачені для наших

постійних мешканців, які наразі пе�

ребувають ще в пансіонаті, але їхній

стан здоров’я суттєво погіршився і

вони потребують додаткового ме�

дичного піклування”,— поінформу�

вала Антоніна Михайлівна.

Сьогодні серед мешканців пансіо�

нату можна зустріти не лише людей

похилого віку, а й молодь з обмеже�

ними фізичними можливостями. Всі

вони перебувають тут постійно та

повністю утримуються з міського

бюджету. “В закладі проживаю вже

чотири роки. Ставлення до нас над�

звичайно привітне, умови також ціл�

ком задовольняють всі потреби: що�

дня повноцінне чотириразове харчу�

вання, взимку у приміщенні тепло, є

бібліотека, цілодобово чергує мед�

сестра. До речі, в кожній кімнаті над

ліжком працює кнопка виклику мед�

персоналу. Створені умови та допо�

мога працівників закладу дозволяє

мені навіть навчатися в університе�

ті”,— розповіла “Хрещатику” сту�

дентка Катерина Загребельна

З на оди Дня працівни ів ЖКГ та поб тово о обсл ов вання населення відзна и від першо о заст пни а
олови КМДА Оле сандра Маз рча а отримали 170 фахівців ал зі

Я зазначив заст пни олови КМДА Ві тор Корж, я ий відвідав еріатричний
пансіонат, об оворюється питання щодо подальшо о соціально о захист осіб,
що працюють та их специфічних за ладах

Понад 60 тисяч комунальників 
та працівників побутового

обслуговування населення щодня
працюють над забезпеченням
порядку в місті та створюють

комфортні умови для мешканців
Києва 
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Тенденції

Ділові новини

Кабмін пропонує 
заборонити діяльність 
фінансових пірамід
Кабінет Міністрів пропон є

Верховній Раді заборонити діяль-
ність фінансових пірамід в У ра-
їні. Про це с азано в повідомлен-
ні прес-сл жби ряд . Кабмін
схвалив за онопрое т, розробле-
ний Національною омісією, я а
здійснює державне ре лювання
в сфері рин ів фінансових посл ,
що передбачає заборон фінан-
сових пірамід в У раїні. В ряді
на олош ють, що останнім часом
в У раїні почастішали випад и
шахрайства за допомо ою фінан-
сових пірамід, а чинне за оно-
давство недостатньо захищає
ромадян від та их од.
У Кабміні зазначають, що ме-

тою за онопрое т є заборона ді-
яльності фінансових пірамід в
У раїні й визначення відповідаль-
ності за ор анізацію та их шах-
райств із оштами ромадян.
Зо рема передбачено на за о-

нодавчом рівні визначити саме
поняття “фінансова піраміда”, с-

тановити заборон її створення,
сприяння діяльності й поширення
відповідної ре лами. Та ож за ор-
анізацію або сприяння діяльно-
сті фінансової піраміди передба-
чено встановити римінальн від-
повідальність. Ма симальне по-
арання за навмисне створення
пірамід р пою осіб в особливо
вели их розмірах передбачаєть-
ся ви ляді позбавлення волі до
8 ро ів з онфіс ацією майна

“Укргазбанк” запровадив
грошові перекази 
за системою Welsend
Про це с азано в повідомленні
станови. “З 11 березня лієнти
“У р азбан ” мож ть с ористати-
ся посл ами нової міжнародної
системи рошових пере азів
Welsend. Вона розроблена “У р-
азбан ом” разом з технічним
партнером ТОВ “Фінансове Сер-
віс Бюро”,— с азано в ньом . Пе-
ре ази за цією системою здійсню-
ються в межах У раїни в ривні,
доларах, євро й російсь их р б-

лях. Найближчим часом план єть-
ся здійснення пере азів в інвалюті
за межі У раїни і навпа и

НКРЗ затвердила 
правила діяльності 
інтернет!провайдерів
Національна омісія, що здійс-

нює держре лювання сфері
зв’яз та інформатизації, затвер-
дила до мент із правилами
здійснення діяльності в сфері о-
м ні ацій (з надання посл до-
ст п в Інтернет). Про це с азано
в повідомленні прес-сл жби ом-
панії, передають “У раїнсь і нови-
ни”. До ментом встановлено ви-
черпний перелі ор анізаційних,
валіфі аційних і техноло ічних
вимо , обов’яз ових для провай-
дерів; визначений ал оритм ви-
онання моніторин і технічно о
онтролю параметрів теле ом ні-
аційних мереж. НКРЗ вважає,
що впровадження правил ство-
рить мови для забезпечення
ефе тивної діяльності операто-
рів, провайдерів теле ом ні ацій,

я і надають споживачам посл и
дост п в Інтернет

На вторинному ринку 
нерухомості Києва ціни 
на квартири підвищилися
З 4 до 11 березня на вторинно-

м рин нер хомості Києва се-
редні ціни на вартири підвищи-
лися на 0,27 % або на 5 дола-
рів — до 1 832 доларів за 1 в. м.
Про це свідчать дані портал mirk-
vartir.ua. Ма симальн середню
цін б ло зафі совано в Печер-
сь ом районі, де вона становила
2 733 долари за 1 в. м, мінімаль-
на — Деснянсь ом районі, де
1 в. м ошт є 1 355 доларів.
Середня ціна на одно імнатні
вартири підвищилася на 0,65 %
або на 12 доларів, до 1 859 дола-
рів за 1 в. м, на дво імнатні
вартири — на 0,27 % або на
5 доларів, до 1 827 доларів за
1 в. м, на три імнатні — знизи-
лася на 0,22 % або на 4 долари,
до 1 792 доларів за 1 в. м, пові-
домляють “У раїнсь і новини”

Ставка єдиного соцвнеску
може знизитися до 15 %
Міністр соціальної політи и Ната-

лія Королевсь а вист пає за вста-
новлення став и єдино о соціаль-
но о внес на рівні 15 % замість
чинних від 34,7 % до 49,7 % залеж-
но від професійно о ризи вироб-
ництва. Про це повідомили в ін-
форма ентстві “У раїнсь і новини”.
“Ставлення до та их ініціатив ме-
не, без мовно, позитивне, том що
я д же добре роз мію, що оли на
фонд заробітної плати припадає
близь о 60 %, то більшість
підприємців заробітн плат в нас
виплач ють в онвертах”,— с аза-
ла Наталія Королевсь а. З її слів,
та их мовах підприємствам прос-
то е ономічно неви ідно ле аліз -
вати повн заробітн плат . “І я
вважаю, що зменшення дало б
можливість ле аліз вати фонд за-
робітної плати, й це б дало нам до-
дат ові надходження в Пенсійний
фонд”, — додала посадовець.
На адаємо, середині люто о

перший віце-прем’єр-міністр
Сер ій Арб зов заявив, що Кабі-

нет Міністрів має намір ініціювати
встановлення став и єдино о со-
ціально о внес на рівні 15 %

Єгипет зацікавлений в участі
України в модернізації 
об’єктів енергетики
Про це с азано в повідомленні

посольства У раїни в Є ипті. “Є и-
петсь а сторона запросила раїн-
сь их фахівців здійснити візит
Є ипет з метою вивчення існ ючо-
о потенціал двосторонньо о спів-
робітництва, а та ож часті в мо-
дернізації енер етичних об’є -
тів”,— с азано в ньом . Під час з -
стрічі посол У раїни в Є ипті Єв ен
Кирилен о й міністр еле троенер ії
й енер ети и Є ипт Ахмед Імам
об оворили можливість нала о-
дження співробітництва між раїна-
ми в енер етичній сфері. Посоль-
ство на олош є, що особливий ін-
терес є ипетсь а сторона висло-
вила до нала одження двосторон-
ньо о співробітництва в сфері по-
новлюваної та ядерної енер ії, пові-
домляють “У раїнсь і новини”

Аутлет�центр 
"Київ Е95" почнуть
будувати у квітні
Це перший в Україні об’єкт з новим
форматом торгівлі, який передбачає
цілорічні знижки
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За 12 ілометрів від столиці заплановано звести тор о-
вий центр, я ий працюватиме за новим принципом зб -
т — йдеться про безстро ові зниж и на брендові о-
ле ції. Перш чер а тлет мають намір завершити на-
весні наст пно о ро . “Kiev E95 Outlet Centre” — це
тіль и перший прое т в У раїні, всьо о заплановано по-
б д вати 5 анало ічних об’є тів.

Девелоперська компанія “EVO Land Development” (Київ) хоче почати бу�

дівництво 1�ї черги “Kiev E95 Outlet Centre” у квітні цього року. “Kiev

E95” — це перший аутлет в Україні, він буде знаходитися на перетині траси

Е95 і дороги на Васильків, приблизно за 12 км від столиці. Інвестиції в про�

ект становлять 45 млн доларів.

Аутлет�центр — це професійно керовані магазини з останніми колекці�

ями провідних брендів з цілорічними знижками в 30�70 %. Один комплекс

зазвичай поєднує від 50�ти до 70�ти магазинів. Об’єкт зводиться як новий

формат для української нерухомості, такі центри практично завжди знахо�

дяться поза межами міста.

На цьому етапі проект “Kiev E95” перебуває на стадії підготовчих робіт

перед початком будівництва: проводяться роботи зі зрізання рослинного

шару ґрунту і вирішуються питання енергозабезпечення об’єкта. Площа 

1�ї черги становитиме 22 тис. кв. м, рівень її вакантності на сьогодні —

40—45 %. Відкриття заплановано на весну 2014 року, а будівництво всього

ТЦ буде розбито на 3 черги. “Плани на будівництво 2�ї і 3�ї черг будуть за�

лежати від потенціалу ринку роздрібної торгівлі Києва й України в ціло�

му”,— зазначають в компанії “EVO Land Development”.

Загальна площа аутлет�центру становитиме близько 36 тис. кв. м. Крім

магазинів, всередині центру буде розташовуватися дитячий розважальний

комплекс площею 623 кв. м. Також для маленьких відвідувачів спроектова�

но ігровий майданчик під відкритим небом у парковій зоні з озером (ков�

занкою в зимовий час). На території аутлет�центру заплановано рекреацій�

ний парк, супермаркет, постійні виставки картин та інсталяцій сучасних ху�

дожників України, у перспективах розвитку — розважальний центр. Крім

того, для проекту розроблена програма “Туризм + Kiev E95 Outlet Centre”.

Вона дозволить розширити купівельний потік за рахунок поєднання турис�

тичного відпочинку з відвідуванням аутлет�центру.

Зазначимо, що у всьому світі аутлети традиційно розташовуються більш

ніж за 20 км від міста, створюючи своєрідні торгові села. Однак, на думку

деяких експертів, таке розташування аутлетів для України поки є не дуже

вигідним, адже рівень автомобілізації в нашій країні невеликий — близько

150 автомобілів на 1000 осіб. Для порівняння: у Німеччині — 534 автомобі�

ля на 1000 осіб, в Італії — 690. Наші споживачі залежать від громадського

транспорту, а експрес�автобуси, що доставляють споживачів до віддалених

торгових центрів, від усіх зручних для людей точок міста не організуєш.

“Постійно перебуваючи в контакті з рітейлерами, ми відчуваємо значний

попит на приміщення під аутлети. Упевнений, що поточну ситуацію мо�

жуть виправити аутлети, розташовані в міській межі”,— прокоментував

“Хрещатику” партнер компанії “UTG” Віталій Бойко.

За словами експерта, з торговельних об’єктів, розташованих на околицях

столиці, цілком може початися історія аутлет�центрів в Україні, причому

вони можуть бути досить успішними. Підтвердженням слугує практика, що

склалася у таких великих турецьких містах як Анкара та Стамбул. Тут біль�

шість об’єктів, які знаходяться ближче до окраїн міста, є аутлетами або ма�

ють таку складову. Їхню рентабельність підтримує зручний громадський

транспорт
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Кого не вистачає на
українському ринку?
Складено перелік міжнародних мереж магазинів, ресторанів 
та кафе, на появу яких чекають в нашій державі

“Брендовий” рейтинг 
від українців

“IKEA” та “H&M” є лідерами се�

ред брендів міжнародних мереж ма�

газинів, яких не вистачає україн�

ським споживачам. 46,8 % респон�

дентів дослідження “GfKUkraine”

мріють про появу в нашій державі

магазинів з товарами для дому

“IKEA”, 39,4 % — про магазини одя�

гу “H&M”. Третю та четверту схо�

динку займають магазини техніки

“AppleStore” та дорогого одягу

“HugoBoss”, яких не вистачає 30 %

респондентів. Мережа гіпермаркетів

“Walmar” замикає ТОП�5 рейтингу

міжнародних мереж магазинів

(25,8 %), на відкриття яких очікують

в Україні.

Торгову мережу “H&M” в два рази

частіше згадували жінки, ніж чоло�

віки, (у яких цей бренд не потрапив

у ТОП�5). Також більшою популяр�

ністю він користується у представ�

ників вікової групи 18�25 років та

мешканців міст�мільйонників.

На відміну від жінок, у чоловічий

ТОП�5 потрапила мережа супер�

маркетів “Tesco”. Водночас цього

міжнародного бренду більше бракує

респондентам вікової групи 36�45

років та мешканцям західного ре�

гіону. Магазини “AppleStore” часті�

ше згадувала молодь (вікова група

18�25 років), якій також значною

мірою в Україні не вистачає мережі

“BodyShop”.

Щодо міжнародних мереж кафе та

ресторанів, то трійка брендів�ліде�

рів, яких бракує українським спо�

живачам, виглядає так: “PizzaHut”

(49,5 %), “StarbucksCoffee” (39,6 %),

“BurgerKing” (38,5 %). Мережа піце�

рій є безперечним фаворитом як у

жінок, так і у чоловіків. Проте жін�

кам частіше бракує кав’ярень, тоді

як чоловікам більшою мірою не ви�

стачає ресторанів швидкого харчу�

вання.

“Динамічний розвиток вітчизня�

ного законодавства, що спостерігав�

ся протягом останніх років, повинен

був сприяти поліпшенню самого

процесу виходу іноземних представ�

ництв на український ринок. Проте

на практиці для міжнародної компа�

нії цей процес, як і діяльність закор�

донного інвестора на ринку України

в цілому, багато в чому залишається

складним”, — зауважила старший

юрист відділу податкових та юри�

дичних послуг PwC Україна Ольга

Мельниченко.

Спрощення процедури 
створення компанії

“Поліпшення інвестиційного клі�

мату”, “розвиток малого і середньо�

го бізнесу”, “інтеграція в європей�

ську спільноту” — такі стратегічні

цілі наша держава ставить перед со�

бою. Їхні досягнення залежить, зок�

рема, від того, наскільки легким для

міжнародної компанії є процес ви�

ходу на український ринок і подаль�

ше провадження діяльності у нашій

країні. Згідно з останнім порівняль�

ним дослідженням, проведеним

Світовим банком і Міжнародною

фінансовою корпорацією (IFC),

Україна посідає 137 місце за “легкіс�

тю ведення бізнесу” серед 185�ти

країн світу. Хоча таке дослідження є

дещо умовним, втім, воно дозволяє

визначити напрямки, подальший

розвиток яких є необхідним для по�

ліпшення умов ведення підприєм�

ницької діяльності в Україні.

Останнім часом було зроблено

кілька кроків у бік спрощення та

прискорення процедури створення

компаній. Зокрема скасована вимо�

га щодо мінімального статутного ка�

піталу для товариств з обмеженою

відповідальністю, передбачена мож�

ливість подання документів для ре�

єстрації підприємств в електронній

формі, запроваджений принцип

“єдиного вікна” як нової системи

обслуговування органами влади

суб’єктів господарювання, скасова�

на обов’язкова нотаріальна форма

деяких документів (у тому числі

Статуту), впроваджена прискорена

реєстрація компаній, створюваних

на основі “модельного статуту” та

ін. Ці новації повинні значною мі�

рою полегшити процедуру створен�

ня юридичної особи, а отже, підви�

щити привабливість України як

юрисдикції для заснування компа�

ній.

Окрім цього, все ще невирішеною

залишається низка проблем, які у

деяких випадках ускладнюють вихід

на український ринок міжнародних

компаній. Наприклад, однією з за�

конодавчих норм, що регулюють за�

снування юридичної особи в Укра�

їні, є обов’язкове надання держав�

ному реєстратору інформації з доку�

ментами, що підтверджують струк�

туру власності засновників. Тобто,

іншими словами, при виході на

український ринок міжнародній

компанії потрібно розкрити всю по�

слідовність власників аж до фізич�

них осіб — кінцевих вигодонабува�

чів. Така вимога спрямована на за�

побігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом та боротьбу з фі�

нансуванням тероризму. Однак, хо�

ча подібні норми існують в багатьох

розвинених країнах, в українських

реаліях їх практичне застосування

натикається на бюрократичні пере�

пони.

Недосконалість дозвільної та лі�

цензійної системи в Україні є одним

із основних факторів, що ускладню�

ють вихід міжнародних компаній на

вітчизняний ринок. Для покращен�

ня умов ведення підприємницької

діяльності в нашій державі, на думку

експертів, потрібні як послідовні ре�

форми й подальше вдосконалення

чинного законодавства, так і пошук

та впровадження більш прозорих і

ефективних механізмів щодо забез�

печення реалізації законодавчих

норм і належного контролю за їх за�

стосуванням.

У Київ почали приходити
світові марки

За коментарями стосовно мож�

ливості відкриття магазинів та рес�

торанів роздрібних мереж, яких

найбільше очікують українці, “Хре�

щатик” звернувся до прес�служб

цих компаній у Росії. На ринку на�

шого північного сусіда вони вже

представлені. У прес�службі

“BurgerKing” нам відповіли, що на�

разі роздрібна мережа сконцентро�

вана на розширенні у Росії, а щодо

України конкретних даних немає. А

от у прес�службі “ІКЕА” запевни�

ли, що наразі будівництво та від�

криття магазинів в нашій державі

не планується. “Кілька років тому

група компаній “ІКЕА” розглядала

можливості для майбутнього роз�

витку в Україні. Компанія придбала

земельну ділянку в Одесі, і вона до�

сі перебуває у власності “ІКЕА”.

Але наразі будівництво магазину

ані там, ані в інших містах не ве�

деться”,— повідомили “Хрещати�

ку” у представництві компанії.

Разом з тим зараз у Київ все ж

приходять бренди, які до цього у на�

шій державі представлені не були.

За словами експертів, це стало мож�

ливим завдяки якісним торговель�

ним площам європейського рівня,

що минулого року вийшли на ринок

та продовжують розвиватися

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Компанія “GfKUkraine”
здійснила дослідження і
сформ вала перелі брен-
дів, я і люди хоч ть бачи-
ти в У раїні. Влада вже за-
провадж є новації, що
значно поле шать проце-
д р створення юридичної
особи, а отже, підвищить
привабливість У раїни для
інвест вання.
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ТТРРКК  ККииїївв

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

10.15 Прогулянки містом
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
17.30, 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, 23.15, 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 Д/ф "О. Яковлєва. 

Я сама"
9.00 Підсумки тижня
9.30, 22.20 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, 19.05, 21.25
Діловий світ

12.20 Право на захист
12.40 Енергоблок
12.45 Темний силует
13.15 Х/ф "Операція

"Хольцауге"
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.25 Наука
15.35 Життя на рівних
16.00 Х/ф "Син полку"
18.45 Світ спорту
18.55 Агро8news

19.25 Сільрада
19.35 Концерт С. Ротару

"Життя моє, моя
любов"

21.00 Підсумки дня
21.35 221 — екстрений виклик
22.50 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 Пiдсумки
23.25 Кіно в деталях
0.20 Від першої особи
0.45 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�2"  

11.35 Х/ф "1 + 1"
13.50 Не бреши мені83
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"  
1.25 Т/с "Кращий друг

сім'ї"  
2.10 Т/с "Незабутнє"  
2.55 Гроші
3.45 ТСН
4.00 Не бреши мені83
4.50 Т/с "Незабутнє"  

ІІННТТЕЕРР

5.30 Х/ф "Ванька"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Судові справи
14.55 Сімейний суд
15.55 Чекай мене
17.45 Т/с "Свати�3"  
18.00 Новини
19.00 Т/с "Свати�3"  
20.00 Подробиці

20.30 Т/с "Таємниці
слідства�12"

22.25 Т/с "В зоні ризику"
0.20 Х/ф "Миротворець"  
2.30 Х/ф "Злі вулиці"  
4.20 Подробиці

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Дорожній
патруль�2"  

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

10.00 Т/с "Волошки"  
13.50 Т/с "Слід"  
15.20 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"  
20.50 Т/с "Профіль вбивці"  
22.50 Х/ф "Велика гра"  
1.15 Х/ф "Ідентифікація

Борна"  
3.10 Т/с "Безмовний

свідок�2"  
3.35 Події
3.55 Говорить Україна
4.30 Критична точка
5.20 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

4.50, 6.00 Teen Time
4.55 Т/с "Ай�карлі"  
6.05 Очевидець.

Найшокуюче
6.45, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.50 Піраньї
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Охоронець"  

11.30 Т/с "Вороніни"  
13.25 М/с "КітПес"  
14.50 Т/с "Друзі"  
15.45 Т/с "Кадетство"  
16.45 Т/с "Світлофор"  
17.50 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
19.35 Спортрепортер
20.00 Т/с "Щоденник

Лікаря Зайцевої"  
21.00 Т/с "Кухня"  
22.00 Ревізор82
23.55 Репортер
0.15 Спортрепортер
0.25 Т/с "Щоденники

вампіра�3"  
1.15 Т/с "Різзолі і Айлc"  
2.05 Т/с "Еврика"  
2.45 Служба розшуку дітей
2.50—4.45 Зона ночі

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок
6.25 Ділові факти
6.35 Т/с "Таксі"
7.00 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Х/ф "Маска Зорро"

12.05 Х/ф "Скалолазка і
останній з сьомої
колиски"

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Скалолазка і

останній з сьомої
колиски"

14.30 Т/с "Нічні ластівки"
16.35 Т/с "Брат за брата"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи�6. Смерч"
22.10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.25 Свобода слова
1.20 Надзвичайні новини
2.20 Про8Zікаве.ua
2.35 Свобода слова
4.05 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Цей дивовижний світ
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Ю. Антонов. Під дахом

будинку свого
10.00 Алло, лікарю!
11.15 В. Меньшов. До і після

"Оскара"
12.15 Відлуння джунглів
14.00 Планета життя
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Цей дивовижний світ
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Історії любові
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 У гостях у Д. Гордона
20.00 Я живий і жадаю крові.

Че Гевара
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 М. Добронравов. Нам

не жити один без
одного...

22.40 Неймовірні подорожі
23.40 Звірі в місті
0.50 Амурні мелодії
1.00 Х/ф "Убивчий

стриптиз" 
2.35 Х/ф "Літні забави"

3.45 Цей дивовижний світ
4.05 Звірі в місті
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
Бізнес8час

7.20 Автопілот8новини
7.40, 8.40 Трансмісія8новини
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 Драйв8новини
17.25 В кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.10 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час8тайм
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 "Сірі вовки"  
8.20 Агенти впливу
9.00 Православні святі
9.55 Т/с "Павутиння�6"

13.45 Т/с "Бригада"
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 "Полонені

небес"  
2.30 Свiдок
3.00 Т/с "Чисто англійські

вбивства"  

4.35 Свiдок
5.05 Уроки тітоньки Сови
5.15 Правда життя

ССТТББ
5.50 Чужі помилки. Проклята

вдова
6.35 Все буде добре!
8.20 Неймовірна правда про

зірок
9.55 Х/ф "Сім Я"  

11.50 МайстерШеф82
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 брехні83
23.35 Битва екстрасенсів
0.40 Т/с "Доктор Хаус"  
1.35 Х/ф "Великий

атракціон"  
3.00 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Доброго ранку!
9.00 Новини
9.15 Добрий ранок!
9.25 Контрольна закупівля
9.55 Жити здорово!

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
13.00 Доброго здоров'ячка!
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Т/с "Торговий центр"
16.10 Поки ще не пізно
17.00 Я подаю на розлучення
18.00 Новини
18.40 Давай одружимось!
19.55 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Журов"
23.30 Вечірній Ургант
0.05 Свобода і

справедливість
1.00 Нічні новини
1.15 Нехай говорять
2.10 Т/с "Торговий центр"
3.05 Давай одружимось!
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

триває
14.00 Т/с "Таємниці

інституту
шляхетних дівчат"

15.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва
15.50 Вісті. Спорт
15.55 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 "Каменська"
22.05 Паразити. Битва за тіло
23.00 Т/с "В лісах і на

горах"
23.50 Дівчата
0.30 Вісті +
0.50 Х/ф "Кафедра", с. 1
2.15 Вісті.ru
2.30 Прямий ефір
3.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ
4.00 НТВ вранці
6.10 Т/с "Повернення

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

згадку
9.05 Російські сенсації

10.05 Ти не повіриш!
11.00 Сьогодні
11.35 До суду
12.35 Суд присяжних
13.35 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні
14.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
15.35 Т/с "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 "Даша8слідопит"  
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша8слідопит"  
9.00 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
10.00 Т/с "Всі жінки —

відьми"  
11.00 Т/с "Та, що говорить

з примарами"  
12.00 Т/с "Еллі Макбіл"  
13.00 Знайомство з батьками
13.25 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.40 "Даешь молодежь"!
15.40 Вайфайтери
16.10 Т/с "Чемпіонки"  
17.10 Досвідос82
17.45 Чортівня
18.10 Віталька
18.55 Бардак
19.30 Богиня. Нова колекція
19.55 "Даешь молодежь"!
21.00 Віталька82
22.00 Велика різниця
22.25 Чортівня
23.00 Дурнєв + 1
23.30 Анекдоти
0.00 Т/с "Притулок"  
1.00 Твою маму!
1.25 Досвідос82
1.50 Бабуни і дідуни
2.15 До світанку

КК11

7.00 М/ф
10.00 Х/ф "Ми

одружимося. В
крайньому
випадку,
здзвонимося!"  

11.30 Х/ф "Мишаче
полювання"  

13.15 "Пороблено в Українi"
14.40 Звана вечеря
15.30 КВК 
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг8монстри
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
21.50 Х/ф "Ефект

метелика"  
23.50 Х/ф "Ефект

метелика�2"  
1.10 Нічне життя

22++22

8.15 Ульотне  відео 
по8російськи

9.00 Нереальні історії
9.40 Ульотне  відео 

по8російськи

9.55 Х/ф "Бій місцевого
значення"  

12.00 Х/ф "Лейтенант
Суворов"  

14.00 Т/с "М.У.Р."  
18.00 Забійне відео
18.50 ЧУ. "Металіст" —

"Говерла"
21.00 Новини 2+2
21.25 Божевільне відео по8

українськи
23.10 Х/ф "Місто відьом"  
1.05 Х/ф "Холодна

суміш"  
2.40 Дорожні війни
4.05 Х/ф "Дальній

постріл"  

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 13.00, 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 Міккі8Мауса"
9.00 М/с "Нові пригоди Вінні8

Пуха"
9.20 М/с "Перехрестя в

джунглях"
9.45 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена і
Холлі"

11.30 М/с "Маленька
принцеса"

12.00 Марві Хаммер
12.30 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
23.30 Т/с "Пригоди

Шерлока Холмса"
0.30 М/с "Сімпсони"
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ПОНЕДІЛОК БЕРЕЗЕНЬ18

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
14 березня (четвер) — 19.00 “Дивна місіс Севідж”,

трагікомедія, 2 години 30 хвилин

14 березня (четвер) — 20.00 Нова сцена, “Ігри на зад�

ньому дворі”, 1 година 30 хвилин

15 березня (п’ятниця) — 19.00 “Занадто одружений

таксист”, комедія, 2 години 30 хвилин

15 березня (п’ятниця) — 20.00 прем’єра, сцена “Під

дахом”, “Страждання юного Вертера”, драма, 1 година

16 березня (субота) — 18.00 Нова сцена, “Пізанська

вежа”, фарс, 2 години

16 березня (субота) — 19.00 “Дерева помирають

стоячи”, 2 години 35 хвилин

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

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

30 хвилин

17 березня (неділя) — 12.00 прем’єра, “Нова сцена”,

“Страждання юного Вертера”, драма, 1 година

17 березня (неділя) — 19.00 № 13 (“Божевільна ніч,

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

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

“Справа Честі”, 1 година 5 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

14 березня (четвер) — 19.00 “Поміж небом і землею”,

Ігор Афанасьєв, голлівудська мрія, камерна сцена

14 березня (четвер) — 19.00 “Жона є жона”, за опо�

віданнями Антона Чехова

15 березня (п’ятниця) — 19.00 “Як тебе не любити,

Києве мій!”, вальси і пісні, присвячені Києву, камерна

сцена

15 березня (п’ятниця) — 19.00 “Сентиментальний

круїз”, Тамара Кандала

16 березня (субота) — 12.00 “Шельменко�денщик”,

комедія, Григорій Квітка�Основ’яненко

16 березня (субота) — 19.00 “В неділю рано зілля ко�

пала...”, Ольга Кобилянська, інсценізація Неди Не�

жданої

17 березня (неділя) — 19.00 “Перехресні стежки”,

трагіфарс, за однойменною повістю Івана Франка

19 березня (вівторок) — 19.00 “Наталка Полтавка”,

українське музично�драматичне рококо, Іван Котля�

ревський

20 березня (середа) — 19.00 “Morituri te salutant” (“У

нас все свято”), Василь Стефаник, камерна сцена

20 березня (середа) — 19.00 “Маленькі подружні зло�

чини”, психологічний детектив, Ерік�Емануель Шмітт

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ І
КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

14 березня (четвер) — 19.00 “26 кімнат”, 2 години 40

хвилин

15 березня (п’ятниця) — 19.00 “Небезпечні зв’язки”,

3 години

15 березня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Дві дамочки

у бік півночі”, мала сцена, 1 година 40 хвилин

16 березня (субота) — 15.00 прем’єра “Дві дамочки у

бік півночі”, мала сцена, 1 година 40 хвилин

16 березня (субота) — 19.00 “Не все коту масляна”, 2

години 30 хвилин

17 березня (неділя) — 15.00 “Дзвінок з минулого”,

сучасна комедія, малий зал, 1 година 30 хвилин

17 березня (неділя) — 19.00 прем’єра “Опіскін. Фо�

ма!”, 2 години 30 хвилин

18 березня (понеділок) — 19.00 “Глядачі на виставу не

допускаються!”, 3 години 40 хвилин

19 березня (вівторок) — 19.00 “Сірано де Бержерак”,

2 години 40 хвилин

20 березня (середа) — 19.00 “Дон Жуан, або Уроки

зваблювання” (“Гості грядуть опівночі”), 2 години 35

хвилин

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ

14 березня (четвер) — 19.00 прем’єра “Недоумкува�

тий Журден”, комедія з музикою та танцями, малий

зал Палацу “Україна”

15 березня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Амнезія”,

ліричний колаж, театральна гостьова

16 березня (субота) — 19.00 прем’єра “Очі дня”, ме�

лодрама, театральна гостьова

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

фарс, малий зал Палацу “Україна”

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

про єврейське щастя, театральна гостьова

19 березня (вівторок) — 19.00 “Минулого літа в Чу�

лимську”, драма О. Вампілова, малий зал Палацу

“Україна”

20 березня (середа) — 19.00 “Звідки беруться діти”,

лірична комедія, малий зал Палацу “Україна”

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

14 березня (четвер) — 19.00 “Кармен�Сюїта”, Ж. Бі�

зе — Р. Щедрін, балет на 1 дію, “Болеро”, М. Равель,

балет на 1 дію

15 березня (п’ятниця) — 19.00 “Севільський цируль�

ник”, опера на 3 дії, Дж. Россіні

16 березня (субота) — 12.00 “Білосніжка та семеро

гномів”, балет на 3 дії, Б. Павловський

16 березня (субота) — 19.00 “Наталка Полтавка”,

сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання

на 2 дії, М. Лисенко

17 березня (неділя) — 19.00 “Травіата”, опера на 4 дії,

Дж. Верді, виконується італійською мовою

19 березня (вівторок) — 19.00 “Віденський вальс”,

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

Йоган Штраус (син)

20 березня (середа) — 19.00 “Іоланта”, опера на 2 дії,

П. Чайковський, 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

14 березня (четвер) — 19.00 прем’єра “Над прірвою”,

фантазії тінейджера, велика сцена

15 березня (п’ятниця) — 12.00 прем’єра “Королівна

фантазерів”, пригоди в казковій країні, велика сцена

15 березня (п’ятниця) — 19.00 “Химера”, майже ан�

тична трагедія, мала сцена

15 березня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Над прір�

вою”, фантазії тінейджера, велика сцена

16 березня (субота) — 11.00 “Ти особливий”, музич�

на казка, мала сцена

16 березня (субота) — 12.00 “Принц і принцеса”,

казка, велика сцена

16 березня (субота) — 19.00 прем’єра “Вишневий

сад”, комедія, велика сцена

17 березня (неділя) — 12.00 “Ярмарковий гармидер”,

народний бурлеск, велика сцена

17 березня (неділя) — 16.00 “Обережно — жінки!”,

мелодраматична комедія, мала сцена

17 березня (неділя) — 19.00 “Лісова пісня”, драма�

феєрія, велика сцена

20 березня (середа) — 12.00 “Поліанна”, драма, вели�

ка сцена

20 березня (середа) — 19.00 “Місяць у селі”, комедія,

велика сцена

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
14 березня (четвер) — 19.00 “Довершений Чарлі”,

Лев Хохлов, іронічна мелодрама для повнолітніх

15 березня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Страх ба�

жання”, трагікомедія, Т. Вільямс

16 березня (субота) — 19.00 прем’єра “Клеопатра”,

імпровізація у стилі джаз, Ю. Едліс

17 березня (неділя) — 19.00 “В Барабанном переул�

ке”, вокзальна історія у 27 картинах, Булат Окуджава

18 березня (понеділок) — 19.00 “Жінка у пісках”,

притча, Кобо Абе

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

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

Дункан, Тетяна Іващенко

20 березня (середа) — 19.00 “Оскар — Богу”, діалог з

таїною, Ерік�Емманюель Шмітт

“Таймлес. Рубінова книга”
Перша частина

нової франшизи
знята за одной-
менним романом-
трило ією Керстін
Гір, я а війшла в
десят бестселе-
рів The New York
Times за підс м а-
ми 2012 ро в а-

те орії “Кращі ни и для дітей і підліт ів”. Читачі порівню-
ють її з “Гаррі Поттером” і “Хроні ами Нарнії”. За сюже-
том, 16-річна Гвендолін Шеферд з Лондон дізнається,
що володіє ні альним еном мандрівни а часі, я ий
спад вала від прапрабаб сі. З ним дівчина може що-
дня переноситися в мин ле. Юній допитливій ероїні до-
ведеться розпл тати л бо за адо і таємниць, я і ото-
ч ють мандрівни ів часі, ни н ти небезпе та пізнати
перше охання

“Побічний
ефект”

Прово аційний
трилер Стівена
Содербер а роз-
повідає про те, я
сильно змінився
звичний світ для
молодої дівчини
Емілі. Після то о, я її чолові потрапив до в’язниці, еро-
їня починає втрачати роз м та впадає в тривал депре-
сію. Психіатр лі арні пропис є їй антидепресант, я ий
раніше не тест вали. Проте в лі ів виявляться сильний
побічний ефе т — л натизм з небезпечним застос ван-
ням олючо-ріж чих предметів. У стрічці зі рали Дж д
Ло , Ченнін Тат м, Р ні Мара, Кетрін Зета-Джонс

“Кохання — це все, що тобі потрібно”

Дія омедійної
мелодрами дан-
сь о о режисера
Сюзанни Бір від-
б вається на бе-
резі Середзем-
но о моря в за-
литій сонцем пів-
денній Італії. Мо-
лода пара з Данії
збирається одр -
житися в Сорен-
то, де знаходить-
ся вілла бать а

наречено о, тр до олі а Філіпа (Пірс Броснан). Мати на-
реченої Іда (Тріне Дюрхольм) з стрічає майб тньо о ро-
дича в аеропорт , оли в’їжджає в бі йо о машини на
пар овці, а її чолові приїжджає з молодою охан ою. За-
вдя и оптимізм і м’я ом хара тер жін и все в її житті
с ладеться ще раще, ніж вона мо ла собі явити, а Фі-
ліп належить зроз міти, що, рім роботи, в житті є ще й
любов з безліччю поворотів та при од

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 14 — 20 березня

14 – 20 березня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ХІЧКОК ПРО ЩО МОВЧАТЬ ДІВЧАТА

ПІЙМАЙ ШАХРАЙКУ, ЯКЩО ЗМОЖЕШ

ОЗ: ВЕЛИКИЙ ТА МОГУТНІЙ ТИ І Я

АНШЛАГ, КЛАСІК
КОХАННЯ — ЦЕ ВСЕ, ЩО ТОБІ ТРЕБА

ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ ІНШЕ ЖИТТЯ ЖІНКИ

КАЛЕЙДОСКОП КОХАННЯ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
МАЙСТЕР ДАЮ РІК

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26
м. «Контрактова площа»

205#59#51 (автовідповідач),
417#27#02 (бронь),
417#30#04 (адмін.)

www.zhovten#kino.kiev.ua

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Спортивне життя. Наталія Лупу й Ольга 
Саладуха — претенденти на звання "найкращої
атлетки Європи"
Європейсь а асоціація ле ої атлети и розпочала опит вання ро-

мадсь ості та фахівців задля визначення най ращих спортсменів он-
тинент в лютом . До перелі номінантів в лючили атлетів, я і з 1 по
3 березня 2013 ро вист пали на чемпіонаті Європи в Гетеборзі
(Швеція). Серед претендентів опинилися і дві раїн и: Наталія Л п
та Оль а Салад ха, я і вибороли золоті на ороди на дистанції 800 мет-
рів та потрійном стриб відповідно. Додамо, що чинна чемпіон а
світ , бронзова медаліст а Олімпійсь их і ор-2012 Оль а Салад ха
їхала до Гетебор а лідером сезон в світі. У першій же спробі вона до-
вела своє домін вання над с перницями, приземлившись на позначці
14,88 м. Цей рез льтат став ращим світовом топ-листі, а та ож —
новим ре ордом У раїни, інформ є офіційний сайт НОК У раїни

Футбол. "Барселона" та "Галатасарай" вийшли
до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Слідом за дортм ндсь ою "Бор ссією", мадридсь им "Реалом", т -

ринсь им "Ювент сом" та паризь им "ПСЖ" чвертьфінал Лі и чем-
піонів UEFA вийшли ф тболісти "Барселони" та т рець о о "Галатаса-
раю". Іспансь ий л б після виїзної пораз и від "Мілан " (0:2) взяв пе-
ре онливий реванш на своєм полі — 4:0. У першом таймі Ліонель
Мессі двома дарами на 5-й і 40-й хвилині зрівняв шанси оманд на
вихід наст пний ра нд. Втім, на цьом аталонці не з пинилися і
др ом таймі нападни "Барселони" Давід Вілья довів перева своєї
оманди до 3:0, а завершив побиття с перни а захисни Хорді Альба,
я ий встановив остаточний рез льтат 4:0. В іншом протистоянні
стамб льсь ий "Галатасарай" виїзном поєдин взяв ор над ні-
мець им "Шаль е-04" — 3:2 — і за с мою двох матчів (4:3) вийшов
чвертьфінал Лі и чемпіонів. Завдя и точном дар Романа Нойштед-
тера, ельзен ірхенці повели в рах н , але незадов о до перерви Ха-
міт Алтинтоп і Б ра Йїлмаз, я ий забив вже восьмий м'яч нинішній
Лізі чемпіонів, зламали хід ри. У др ом таймі равець "Шаль е" Мі-
шел Бастос відновив рівнова , одна "останнє слово" залишилось за
равцями т рець о о л б — вже в омпенсований час Ум т Б л т
зняв сі питання про переможця в цьом матчі

Більярдний спорт. У столиці проведуть турнір 
в рамках Київської міської спартакіади 
"Здоровий киянин"
Сьо одні в більярдном л бі "ДОН" за адресою в л. Березня ів-

сь а, 36-А відб деться т рнір з цьо о вид спорт в рам ах Київсь ої
місь ої спарта іади "Здоровий иянин". До часті в зма аннях доп с-
аються сл жбовці та працівни и державних станов, відомств, під-
приємств та ор анізацій, я і подали офіційн заяв на часть спар-
та іаді. Від риття т рнір відб деться о 17:30. Та ож про рамі —
майстер- лас чемпіона світ з більярдно о спорт Ярослава Тарно-
вець о о. Зма ання розпочнеться о 18:00, а на ородження перемож-
ців та призерів заплановано на 21:00. Он-лайн реєстрація часни ів
триватиме до 14 березня в лючно

Температура +2°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +5°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +4°С

Атм. тиск 735 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 94 %

Прогноз погоди на 14 березня 2013 року

ОВНИ, во онь ент зіазм аситиметься розчар ваннями. Не пе-
ре ладайте відповідальність за власні прорах н и на інших, пра -
ніть до об’є тивності, б дьте само ритичними. Коли реалізація
планів альм ється, хрест не ставте, а змініть та ти дій, проана-
ліз йте всі плюси та мін си... І поче айте до завтра, оли повіють
спішні вітри. Квапитися — тринь ати доро оцінні сили.
ТЕЛЬЦІ, це день розплати з армічними бор ами, не лізьте на

передов з ініціативами, пливіть за течією подій, збері айте спо ій.
Нервозність, я шашіль, підточ ватиме зсередини. Смиренність і
по аяння за доп щені в мин лом помил и — ось ваш рятівний
овче . Усвідомте, що треба жити праведно й не рішити.
БЛИЗНЯТА, сам собі пан і сл а, ш ати порадни ів, помічни ів,

нових др зів не треба. Вам простіше робити самостійні ро и і мо-
більно діяти. Я що справа важлива, не поспішайте з остаточним
рішенням, швидше за все, ви ще не дозріли правильно оцінити
власні перспе тиви.
РАКИ, налашт йтеся на оптимістичн хвилю, не розслабляйте-

ся, від вас вима ається мобільність, діловитість, міння підстро-
юватися під обставини й блис авично змінити страте ію дій. За-
пря атися в н дн робот протипо азано, плідно о рез льтат не
б де. Тр дові по азни и зростатим ть, оли час від час вдасться
робити перерви в роботі.
ЛЕВИ, менше д майте про матеріальні чинни и, а більше — про

ідеоло ічн спрямованість дій, зосередьтеся на позитивних
моментах б ття. Ваш фізичний потенціал стрім о зростає, що до-
поможе ле о домо тися спіх в б дь-я ій енер озатратній спра-
ві. У питаннях, пов'язаних з навчанням, с дами, дальніми поїзд а-
ми, бізнесом перспе тиви проясняться, с ваються недавні пере-
ш оди, проте робити ардинальні ро и ліпше завтра.
ДІВАМ доведеться попрацювати над завершенням мин лих

справ, розчистити завали після рози, що промчала над вами вчо-
ра, а оловне — зробити важливі виснов и. Незалежно від перемо-
и чи пораз и, це посл жить арним ро ом на майб тнє. У деталі
не зан рюйтеся, оцінюйте події в цілом .
ТЕРЕЗИ, розові хмари пост пово зни ають з небосхил (наві-

жені вибри и оточення сходять нанівець), ясне сонце знов вас
лас аво обі ріє, дов ола запан є мир та любов. Розслабтеся, ні о-
м нічо о не нав’яз йте, об оворювати острі питання, вст пати в
серйозний діало , виставляти претензії, проводити важливі пере-
овори не слід.
СКОРПІОНИ, працюйте не заради рошей, а собі в насолод .

Навіть я що ви зал чені в принципово нов для себе сфер , є сенс
зан ритися в деталі, схеми, інстр ції. Нових термінових справ не
передбачається. Не ставте собі та іншим лобальних завдань, ви-
он йте взяті обов'яз и та розв’яз йте проблеми по мірі їх надхо-
дження і не б д йте дов отривалих планів на майб тнє.
СТРІЛЬЦІ переб ватим ть в піднесеном настрої та відмінном

фізичном тон сі. Поточні події підтрим ватим ть ваш впевненість
в собі і натя атим ть, що рс вибраний в цілом правильно. Про-
довж йте почате, е сперимент йте, др жіть з М зою. Любовна те-
ма є а т альною, одна с а ати в реч не слід, хіба що полос о-
тати нерви бла овірним ревнощами, аби вас більше цін вали.
КОЗОРОГИ, вдома — я на в л ані, одна це не привід для ав-

торитарних заходів (а то й беш ет !), пле айте в собі взірцево о
сім’янина, поспішайте в рідн оселю і займіться розв’язанням до-
машніх проблем. Я що доведеться вдатися до "виховно о бато а",
це позитивно вплине на домочадців. А завтра... порад йте їх пря-
ни ом любові.
ВОДОЛІЇ, не смійте идати справи на півдорозі! Я що запря ли-

ся і р хаєтеся шаленим темпом, але поперед вини ла переш о-
да, зробіть привал і не йдіть навпростець! Ви блис чий ер дит,
володієте ні альною інформаційною обізнаністю, що я раз і ста-
не на оді. А ось на нові знайомства став робити не слід, залиш-
те власні пере онання та д м и при собі, ні ом їх не нав’яз йте.
РИБИ, бажання-с а ни пробі ають повз і тримати їх на при-

в’язі неможливо. Пал е натхнення то спалах є, то асне, залиша-
ючи вас втомленими і байд жими. У та ом стані діловий прое т,
с оріше, зазнає фіас о, тримайтеся від серйозних ардинальних
ро ів бізнесі, фінансовій сфері. Проте ваше творче "Я" завзято
пра не самореалізації, і йо о ні в я і айдани не за вати! Спро-
б йте самоствердитися, оперативно ви он ючи найа т альніші по-
точні завдання. І неодмінно розплатіться з бор ами

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Анахайм" впритул 
наблизився до лідера
У надважкому двобої "Качки" перемогли хокеїстів з Міннесоти
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Вчора зао еансь ій НХЛ відб лося
принципове протистояння. Амери-
ансь ий л б "Анахайм" виїзном
матчі проти "Міннесоти" на останніх
хвилинах спромі ся вирвати важлив
для себе перемо . Проп стивши
вже першом періоді з стрічі,
"Кач и" дов ий час не мо ли знайти
підхід до воріт с перни а. Одна в
останньом періоді остям вдалося
відзначитись двічі і підс м здо-
лати опонентів з рах н ом 2:1. Цей
спіх дозволив "Анахайм " наблизи-
тись до лідера першості "Чи а о" на
відстань чотирьох очо , що рівноцін-
но двом перемо ам.

Цього сезону хокейний клуб з Анахайму при�

ємно дивує усіх своїх вболівальників. У 24 мат�

чах "Качки" зазнали лише 6 поразок. До того ж,

невдачі команди траплялися виключно у виїзних

поєдинках, а вдома підопічні Брюса Будро зали�

шаються непереможними. Недивно, що за такої

вдалої гри "Анахайм" цілком може претендувати

на місце найкращого колективу регулярного

чемпіонату. Однак цього дня хокеїстам належало

провести матч в гостях у "Міннесоти", яка відо�

ма тим, що завжди може дати бій лідерам.

Зустріч між суперниками розпочався у досить

непоступливій боротьбі. Команди намагалися

подовгу розігрувати комбінації і не поспішали

йти уперед. Звичайно, незначною перевагою во�

лоділи гравці "Міннесоти", адже вони грали за

підтримки власних трибун, тому поблизу воріт

"Анахайму" постійно виникала певна напруже�

ність. На 5 хвилині матчу стався досить цікавий

епізод. Господарі майданчика скористалися по�

милкою у захисті суперника і на ударну позицію

вийшов Торрі Мітчелл. Хокеїст пробив точнісінь�

ко у дев’ятку і сирена сповістила про взяття воріт.

Однак рефері матчу вирішив перевірити цей мо�

мент на відеоповторі, який засвідчив, що шайба

не перетинала лінію, тому гол було відмінено.

На цьому гравці "Міннесоти" не зупинилися і

продовжили створювати тиск на захист "Анахай�

му". Гості довго трималися, але за 2 хвилини до за�

вершення першого періоду не встояли. Затяжна

атака господарів завершилася точним кидком Де�

віна Сетогучі й рахунок став 1:0. У другій двадця�

тихвилинці гра продовжилася у тому ж ключі.

"Міннесота" намагалася тиснути на ворота супер�

ника, а гості відчайдушно захищалися від атак.

Але жодній з команд не вдалося відзначитися.

Звернемо увагу на те, що попри певну напругу у

матчі, команди намагалися діяти у рамках пра�

вил, тому кількість штрафних хвилин — у порів�

нянні з іншими поєдинками — була найменшою.

Своєрідна гольова посуха у грі припинилася

на початку третього періоду. І, як це не дивно,

цього разу відзначилися гості. "Анахайм" з пер�

ших хвилин після відновлення гри почав пре�

сингувати суперника на всіх ділянках майданчи�

ка і таки домігся свого. Зрівняв рахунок у матчі

нападник Патрік Марун, який був найспритні�

шим на "п’ятачку" "Міннесоти". Схоже, що про�

пущена шайба вплинула на господарів майдан�

чика — від попереднього їхнього запалу не зали�

шилося й сліду. Натомість гості відчули, що у

цьому матчі їм цілком під силу вирвати перемо�

гу, і тому пішли уперед. Варто віддати належне

впевненим діям голкіпера "Міннесоти" Нікласу

Оскару Бекстрему, який неодноразово виручав

свою команду. Втім, за кільках хвилин до завер�

шення матчу фінський страж воріт не зміг впо�

ратися з дальнім кидком захисника "Анахайму"

Лука Сбіса, який, до речі, відзначився вперше у

НХЛ. У підсумку гості перемогли з рахунком 2:1

і майже впритул наблизились до лідера першості

"Чикаго"
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Цей день в історії 14 березня

1804 — народився Йо анн
Штра с, австрійсь ий омпози-
тор, с рипаль, дири ент
1879 — народився Альберт

Ейнштейн, німець ий фізи -тео-
рети , автор теорії відносності,
ла реат Нобелівсь ої премії з фі-
зи и 1921 ро
1905— засновано ан лійсь ий

ф тбольний л б "Челсі"
1914 — льотчи Петро Несте-

ров здійснив перший авіапереліт
з Києва до Одеси
1958 — створено перш ра-

їнсь ЕОМ "Київ"
1990 — позачер овий III З'їзд

народних деп татів обрав першим
і останнім президентом Радян-
сь о о Союз Михайла Горбачова
2004 — Володимир П тін об-

раний президентом Російсь ої
Федерації на др ий термін

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Завдя и виїзній перемозі над "Міннесотою" хо еїсти "Анахайм " за ріпилися на др ій сходинці зведеній
таблиці НХЛ


