
Голова КМДА звернувся до прем’єр�міністра з проханням посприяти 
у вирішенні актуальних питань

Негода активізувала проблеми, які має
допомогти розв’язати уряд

Місто готується 
до весняного водопілля
Синоптики прогнозують, що паводок буде дещо вищим за середній 
багаторічній рівень

Минулого тижня Київ пережив най�

більший за понад сто років снігопад. І те�

пер, природно, мешканців міста ціка�

вить, чи не затопить столицю талими во�

дами при підвищенні температури. Як

зауважив директор Департаменту місько�

го благоустрою й збереження природно�

го середовища Сергій Садовий, у міської

влади є план дій при виникненні підтоп�

лень.

"Ми аналізуємо план щодо ліквідації

можливих підтоплень. Створимо відпо�

відну карту й позначимо на ній ділянки,

де очікується підйом рівня води, опри�

люднимо її на своєму офіційному сайті

та сайті КМДА",— повідомив пан Садо�

вий.

За словами начальника департаменту,

мапу підтоплень склали з урахуванням

тих місць, де ця проблема виникала в ми�

нулі роки. Локальні підтоплення через

танення снігу можливі в Подільському та

Оболонському районах. Зокрема визна�

чаються можливі території підтоплення,

розраховується кількість будинків, які

там знаходяться, а також шляхи евакуації.

Водночас місто готує спецтехніку для

відкачування води, в районах формують

бригади оперативного реагування, які

чергуватимуть цілодобово. Крім того, ве�

лику увагу приділять зливовій каналіза�

ції. До початку зими "Київавтодор" про�

вів очищення всіх зливостоків. Наразі ін�

спектори Департамету міського благо�

устрою перевіряють, в якому стані зливо�

ва каналізація перебуває сьогодні.

Як розповіла "Хрещатику" начальник

відділу гідрологічних прогнозів Україн�

ського гідрометцентру Вікторія Бойко,

незважаючи на велику кількість снігу,

яка випала 22—23 березня, водопілля в

Києві буде лише трохи вищим за серед�

ній багаторічний рівень і, якщо темпера�

тура підвищуватиметься поступово, ми�

не в столиці спокійно.

"Оскільки збільшилася кількість снігу

в басейні Дніпра на території як України,

так і Білорусі, то ми підвищили прогноз

максимального рівня води в нашій го�

ловній річці,— пояснила Вікторія Бой�

ко.— Він буде в межах 650—710 мм вище

умовного нуля. Порівняно з минулими

роками — це дещо вище, але не несе за�

грози житловим масивам. У другій поло�

вині квітня буде вихід води на заплаву та

підтоплення в межах міських зон відпо�

чинку — на Трухановому острові, в парку

Дружби народів та в районі Гідропарку.

Крім того, очікують "традиційних" під�

топлень у межах садово�дачних това�

риств на Воскресенських садах, Осокор�

ках, а також у районах селищ Вишеньки

та Гнідин. Але, як заспокоюють синопти�

ки, це не та вода, яка спричиняє мас�

штабні негативні наслідки. Проблема в

тому, що багато містян звели свої садово�

дачні будинки дуже близько до зрізу води

й у тих місцях, де навесні завжди утворю�

валися заливні луки. Свої прогнози щодо

проходження весняного водопілля на

річці Дніпро в межах Києва фахівці Гід�

рометцентру передадуть до міської адмі�

ністрації.

"У будь�якому випадку, такої повені,

яка була в Києві у 1970�му році й якою

лякають мешканців столиці деякі безвід�

повідальні екологи, в нашому місті не бу�

де",— наголосила Вікторія Бойко

Фахівці Гідрометцентр вважають, що цьо орічний паводо в столиці, на я ий, до речі, очі ють др ій половині вітня, б де лише трохи вищим за середній ба аторічний

Кияни готові платити за питну воду 

Рино достав и б тильованої води в столиці
збільшився на 70 %
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Для освіти "відкриють світ" 
Національний прое т перейшов фаз пра тичної
реалізації
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"Київська Пектораль" знайшла
своїх героїв 

Стали відомі переможці щорічної театральної премії
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У номері

Новини
Минулої доби метрополітен 
перевіз 2 мільйони 
пасажирів
Через с ладні по одні мови навантаження на

столичн підзем стрім о зросло. Та , 26 березня
2013 ро Київсь ий метрополітен перевіз 2 мільйо-
ни пасажирів, що на 200 тисяч більше, ніж зазвичай
робочі дні.
Підприємство відпрацювало мин л доб в напр -

женом режимі, одна належно впоралося з інтен-
сивним пасажиропото ом. Усі станції та лінії працю-
вали безперервно, поїзди р халися за рафі ами, а
попит пасажирів на засоби оплати проїзд задо-
вольнявся в повном обсязі.
Пасажиропоті на пересадочних в злах, я і в о-

дини пі для метрополітен є традиційно проблем-
ними зонами, та ож збільшився. Величезне наван-
таження ля ло й на станцію "Во зальна", я ою за
доб с ористалося найбільше пасажирів — понад
100 тисяч.
Щоб зменшити навантаження на станцію "Во -

зальна", КП "Київсь ий метрополітен" зверн лося
до КП "Київпастранс" із проханням ор аніз вати
маршр ти наземно о транспорт для перевезення
пасажирів від Центрально о залізнично о во зал
до станції метро "Університет". Відта , же 27 бе-
резня зазначене автоб сне спол чення б ло ор ані-
зовано. Київсь ий метрополітен за допомо ою стан-
ційних засобів чномовно о оповіщення ре лярно
за ли ає иян та остей столиці орист ватися да-
ною посл ою з 7 до 10 одини ран .
Рівномірне розподілення пасажиропото ів між

станціями метро за допомо ою наземно о транс-
порт дозволить столичній підземці збільшити обся-
и перевезення та підвищити льт р обсл ов -
вання пасажирів

На Київщині зареєстрували 
18 тисяч земельних ділянок
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі Дер-

жавно о а ентства земельних рес рсів, станом на
26 березня землевпорядни и Київсь ої області роз-
лян ли 29 410 заяв, що надійшли від ромадян. Від-
повідно до них, зареєстровано 18 078 земельних ді-
ляно та надано 11 332 витя и з Державно о зе-
мельно о адастр . Всьо о до територіальних ор а-
нів земельних рес рсів Київщини від почат ро
надійшло 30 390 заяв: 18 942 — про державн реєс-
трацію наділів та 11 448 — про ви отовлення витя
із земельно о адастр

"Київенерго" вивезла сніг 
з території Лаври
Я повідомили "Хрещати " в ПАТ "Київенер о",

фахівці омпанії вже третю доб власними силами
розчищають місь і в лиці та вивозять сні . Та ,
період з 25 по 27 березня очищено від сні пло-
щ Івана Фран а, в лиці Городець о о та Люте-
рансь .
Наразі тривають роботи з розчищення території

Ближніх печер Святої Успенсь ої Києво-Печерсь ої
лаври. Щоб запобі ти павод , я ий може завдати
ш оди Ближнім печерам, починаючи з 26 березня
спецтехні ою омпанії вивезено з території Лаври
1,2 тис. тонн сні .
О ремо омпанія продовж є роботи з розчищен-

ня від опадів в лиці Зань овець ої. За алом пері-
од з 25 по 27 березня "Київенер о" задіяло 51 оди-
ницю спецтехні и: тра торів, самос идів, я і вивез-
ли зі столиці майже 4,5 тис. тонн сні

МАУ відкрила рейс "Київ — 
Вільнюс — Київ"
Авіа омпанія "Міжнародні авіалінії У раїни" (Київ)

з 31 березня від рила ре лярний авіарейс "Київ —
Вільнюс (Литва) — Київ". Про це йдеться в повідом-
ленні МАУ. Зо рема нові рейси за маршр том "Ки-
їв — Вільнюс — Київ" б д ть ви он ватися літа ами
"Боін -737" із двома ласами обсл ов вання: біз-
нес- і е ономічним. Ціна вит а е оном- лас в один
бі становить від 1216 ривень, в обидва бо и — від
2931 ривні

Дана ТАРАСОВА
"Хрещатик"

Голова Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації зверн вся до ряд з проханням
підтримати столицю вирішенні найваж-
ливіших питань життєдіяльності Києва,
пов’язаних зі с ладними по одними мо-
вами. Це й повернення міст 100 % по-
дат з доходів фізичних осіб, і придбан-
ня сні оприбиральної техні и, і б дівниц-
тво розв’язо та нових станцій метро,
проблеми ло істи и й перевезень тощо.

"Проблеми, які спричинила надзвичайна ситуація в

Києві, сформувалися давно й потребують системного

вирішення, а це місто зможе зробити лише за умови

підтримки уряду. Одним із найбільш важливих питань

є повернення місту 100 % ПДФО, тож я звернувся до

прем’єр�міністра України з проханням сприяти якнай�

швидшому опрацюванню та винесенню на розгляд

Верховної Ради законопроекту щодо змін до Бюджет�

ного кодексу України стосовно відрахування 100 % по�

датку з доходів фізичних осіб до бюджету Києва, що

дозволить зміцнити фінансову основу місцевого само�

врядування та поліпшить соціальну політику в місті",—

сказав Олександр Попов.

Він розповів, що з метою оперативного реагування на

погіршення погодних умов в майбутньому, подолання

та протидії негативним наслідкам, які можуть бути

спричинені снігопадами та паводками в столиці, необ�

хідно вирішити питання придбання нової снігоприби�

ральної та дорожньої техніки, а також будівництва Кіль�

цевої дороги навколо столиці, що дасть можливість роз�

вантажити місто від транзитного транспорту.

Крім того, важливим завданням є будівництво логіс�

тичних центрів на під'їзді до Києва, а також забезпечен�

ня координації дій з Київською ОДА щодо опрацюван�

ня питання можливості власників наявних логістичних

центрів, автотермінальних комплексів, митних ліцен�

зійних складів і об'єктів дорожнього сервісу, які мають

площі для паркування вантажного транспорту, розміще�

ні на території області, для здійснення на відповідних

умовах відстій вантажних транспортних засобів у годи�

ни, коли рух територією столиці заборонено.

До першочергових заходів також належить і питання

розвитку Київського метрополітену як найбільш надій�

ного та стабільного виду транспорту в період природних

та техногенних катастроф, і перш за все — будівництво

метро на Троєщину. Важливим є й зведення підземних

тунелів, що дозволить значно розвантажити міські до�

роги та призведе до суттєвого зменшення кількості зато�

рів у Києві.

Олександр Попов також вважає за необхідне будів�

ництво комунальних підземних, надземних паркінгів (у

тому числі перехоплюючих), автостоянок, платних

місць паркування та інших об'єктів дорожнього сервісу

в центральній частині Києва та біля станцій метропо�

літену за рахунок коштів відповідних державних про�

грам щодо розвитку об’єктів дорожнього сервісу.

"Також нам необхідно на законодавчому рівні вирі�

шити питання щодо утворення муніципальної дорож�

ньої міліції або дорожньої патрульної служби, яка могла

б відповідати за питання регулювання дорожнього руху

та дотримання правил паркування та правил дорожньо�

го руху, в тому числі й тимчасово обмежувати в'їзд вели�

ковантажного транспорту в місто Київ. Та для реалізації

цієї ініціативи потрібно внести на розгляд Верховної

Ради України кілька важливих законопроектів. І зроби�

ти це ми просимо уряд",— сказав Олександр Попов.

Зокрема йдеться про внесення змін до Кодексу Укра�

їни про адміністративні правопорушення щодо вста�

новлення відповідальності за порушення правил парку�

вання транспортних засобів, а також надання права

міській владі здійснювати евакуацію транспортних за�

собів, що припарковані з порушенням правил парку�

вання та дорожнього руху
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Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

У столиці розробили план дій на випадо весняно о павод .
Зо рема визначаються можливі території підтоплення, от єть-
ся спецтехні а для від ач вання води та форм ються бри ади,
я і чер ватим ть цілодобово. Водночас фахівці Гідрометцентр
заспо оюють: цьо орічний паводо , на я ий, до речі, очі ють
др ій половині вітня, б де лише трохи вищим за середній ба-
аторічний.
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Новини

Вантажівкам обмежили в’їзд у столицю
Комісія з питань техно енно-е оло ічної безпе и та надзвичайних сит -

ацій при КМДА хвалила рішення обмежити в’їзд вантажно о транспорт
до Києва. Заборона діє з шостої ран 27 березня в денний час, оли на
повн пот жність працює сні оприбиральна техні а. Та і заходи дозво-
лять розвантажити трафі на автошляхах столиці та сприятим ть безпе-
реш одном вивезенню сні . Адже р х вели о абаритно о транспорт в
по одних мовах, що с лалися, значно с ладнює робот дорожніх сл жб
і створює низ проблем для всіх часни ів р х . Та ож, зважаючи на
с ладні по одні мови та стан автомобільних дорі , місь а влада ре омен-
д є водіям триматись від поїздо містом власним авто та с ористатися
посл ами ромадсь о о транспорт , робот я о о вчора повністю від-
новлено

До роботи з прибирання снігу 
на Кільцевій дорозі залучено МНС і військовиків
Для розчист и сні на Кільцевій дорозі зал чено значн іль ість техні-
и. Крім то о, аби пришвидшити робот , о рім працівни ів ом нальних
стр т р, до справи взялися й інші стр т ри. “Зараз ми працюємо з МНС
і війсь ови ами над тим, щоб терміново розчистити всі см и на Кільце-
вій та прибрати там сні . Від чора на цій ділянці триває д же напр жена
робота, тож част ово ми зм шені обмежити р х транспорт , ос іль и не
може одночасно і техні а працювати, і транспорт перес ватися”,— зазна-
чив під час прес- онференції заст пни олови Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації Анатолій Гол бчен о. На адаємо, вчора під час засідан-
ня Комісії з питань техно енно-е оло ічної безпе и й надзвичайних сит -
ацій та розширено о засідання Коле ії КМДА Оле сандр Попов дав дор -
чення я найшвидше забезпечити повноцінний р х автомобільно о транс-
порт на Кільцевій дорозі

"Київзеленбуд" готується до Міжнародного 
екологічного форуму
Представни и ом нально о об’єднання “Київзеленб д” взяли часть

нараді з питань під отов и е спозиції Міжнародно о е оло ічно о фор м
“Дов ілля для У раїни”, я ий відб деться 23-25 вітня 2013 ро в Києві
Міжнародном вистав овом центрі на Броварсь ом проспе ті, 15. Ор -
омітет б ли передані слайди з демонстрацією основних дося нень під-
приємства в озелененні та бла о строї столиці. Фахівці підприємства та-
ож з одили з ор анізатором розташ вання стендів “Київзеленб д ” в
плані-схемі вистав и. На адаємо, цьо орічний ювілейний Фор м присвя-
ч ється 10-й річниці проведення в Києві V Всеєвропейсь ої онференції
міністрів охорони нав олишньо о природно о середовища “Дов ілля для
Європи”. Очі ється, що в Фор мі-2013 візьм ть часть вищі посадові
особи держави, представни и міжнародних рядових та не рядових ор-
анізацій, е оло ічна ромадсь ість У раїни. Е спозиція с ладатиметься з
12 тематичних розділів та ознайомить відвід вачів з природоохоронними
про рамами вели их промислових підприємств, інноваціями в ал зі аль-
тернативної енер ети и, ідеями “е оло ічно о дом ” та облашт ванням
територій вели их міст

Цифра дня

4 800 000 
тонн вантажів було відправлено Південно�Західною залізницею у
січні—лютому 2013 року, що на 19,5% більше, ніж за січень–лютий
минулого року 
За інформацією ГУ статистики в м.Києві 
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Під’їзди до контейнернів для сміття 
розчищають спецтехнікою
Під’їзди до онтейнерних майданчи ів розчищають мобільні бри ади із

зал ченням спецтехні и. Їх створили при ожній житловій ор анізації. Про
це повідомили в ом нальном підприємстві “Київ ом нсервіс”. Пост по-
во звільняючи між вартальні проїзди від сні , ом нальни и вивозять
сміття з житлової заб дови. Та , за інформацією районів, підприємства-
ми-перевізни ами част ово відновлено вивезення сміття в Голосіївсь о-
м , Подільсь ом , Оболонсь ом та Святошинсь ом районах. Розпочато
йо о вивезення Дніпровсь ом , Печерсь ом та Деснянсь ом районах
столиці. До інця дня план ється забезпечити ма симальне розванта-
ження житлової заб дови від на опичено о за вихідні непотреб

У столичному Музеї історії покажуть 
“Київ назавжди. Kyivforever”
5 вітня о 15:00 М зеї історії міста Києва за адресою: в л. Бо да-

на Хмельниць о о, 7 відб деться від риття вистав и прое т розвит
м ніципальної оле ції творів про столицю “Київ назавжди.
Kyivforever”. Е спозиція триватиме до 15 вітня. Прое т ні альний
тим, що вперше за останні десять ро ів ияни та ості столиці змож ть
побачити невідом м зейн фондов оле цію творів живопис про-
відних иївсь их майстрів радянсь ої доби та артини с часних иїв-
сь их х дожни ів.
Одна оловним завданням прое т є різноманітнення фондової о-

ле ції М зею історії міста Києва най ращими творами с часних майс-
трів живопис . Адже за останні десятиліття фонди м зею майже не по-
повнювалися новими артинами х дожни ів, я і творять новітній живо-
писний літопис столиці. З цією метою місь а влада зверн лася до и-
ян-меценатів, небайд жих до льт ри та історичної спадщини, з про-
ханням підтримати прое т та придбати для м зею роботи, тим самим
зба ативши м зейні фонди найдостойнішими полотнами с часних х -
дожни ів. Адже добрі традиції иївсь о о меценатства завжди віді ра-
вали значн роль підтримці національної льт ри та м зейної спра-
ви, на олош ють Департаменті льт ри. Прое т “Київ назавжди.
Kiyvforever” здійснюється під особистим патронатом Оле сандра По-
пова та за підтрим и КМДА

У п’ятницю киян запрошують на ярмарки
За інформацією правління вн трішньої тор івлі та поб т , 29 березня в

столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. На них при-
дбати різноманітні прод ти харч вання майже з сіх ре іонів У раїни и-
яни змож ть за та ими адресами: в Голосіївсь ом районі на просп. 40-
річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в
Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в -
лиць Л. Первомайсь о о та І. Мечни ова, б льв. Др жби Народів, 8; в
Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8; в Солом’янсь ом — на в л. Ко-
зиць о о; в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1,
в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
На ярмар ах споживачам в широ ом асортименті б д ть запропоно-

вані різноманітні прод ти харч вання за цінами, що на 10-15 % нижчі від
рин ових

Деснянський район розбудовує 
транспортну інфраструктуру
Голова КМДА Олександр Попов розповів киянам 
про будівництво метро на Троєщину
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У столиці триває від ритий
діало між владою та ро-
мадою. Про здоб т и ми-
н ло о ро та лючові
ве тори розвит на
2013-й олова КМДА Оле -
сандр Попов оворив з
меш анцями Деснянсь о о
район . Розповів очільни
місь держадміністрації й
про план реалізації мрії
жителів Троєщини — б дів-
ництво дов оочі ваної
четвертої іл и метро.

Деснянський — один з наймолод�

ших за часом створення, але най�

більший серед решти районів столи�

ці. Незважаючи на свою віддале�

ність від центру, район стабільно

розвивається й на майбутнє має ве�

ликий потенціал.

“Торік всі промислові підприєм�

ства району наростили обсяги ви�

робництва у порівнянні з 2011 ро�

ком. Так, обсяг реалізованої продук�

ції склав 1,4 млрд грн, темпи зрос�

тання — 101, 8 %. Решта показників

у нас виконана в межах норми або ж

навіть понаднормово”,— повідомив

в. о. голови Деснянської РДА Вадим

Костюченко.

Зуміли в районі навести лад й з

незаконними МАФами. Так, з під�

приємцями, які працюють у право�

вому полі, було укладено договори

про сплату пайової участі, що дало

надходження до бюджету міста в су�

мі 6 млн грн (друге місце по Києву).

Незаконні ж тимчасові споруди роз�

почали демонтувати.

Нині район готується до реалізації

найважливішого проекту для меш�

канців Троєщини — будівництва

метро. На омріяну транспортну ар�

терію таки знайшли необхідні 17,5

млрд грн. Київ залучає інвестицій�

ний капітал, й у першому півріччі

розпочинає будівництво. Наближа�

тимуть підземку до троєщинців у

кілька етапів.

“Перша черга може запрацювати

уже до кінця 2015 року, вона з’єднає

станцію “Райдужна” на лівому бере�

зі і три станції та міст — на правому.

Буде задіяна частина Подолу, щоб

все�таки почати цей проект. А потім

по проспекту Маяковського ми бу�

демо будувати наступні станції дру�

гої черги”,— розповів киянам Олек�

сандр Попов.

Будувати омріяну артерію плану�

ють швидко — одразу по кілька

станцій на рік.

Поки масштабні проекти на по�

чатковій стадії реалізації. Найближ�

ча ж приємна подія, яка станеться

на троєщинському швидкісному —

відкриття пішохідного моста над ко�

лією. На найбільш проблемній ді�

лянці — біля церкви на вул. Бальза�

ка — до Великодня зведуть перехід.

Як зазначив під час діалогу Олек�

сандр Попов, хоча 2013 рік розпо�

чався для Києва з непростого ви�

пробування й досі тривають кон�

сультації з урядом щодо міського

бюджету, все ж столична влада ста�

вить перед собою дуже важливу ме�

ту — Київ не має права знизити тем�

пи розвитку, які взяв торік. “Більше

того, ми маємо активізуватися та

мобілізуватися, аби вийти на якісно

новий рівень”,— наголосив голова

КМДА

"Київська Пектораль"
знайшла своїх героїв
Стали відомі переможці щорічної театральної премії
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У понеділо Націо-
нальном театрі іме-
ні Івана Фран а від-
б лася рочиста це-
ремонія на ороджен-
ня ла реатів премії
“Київсь а Пе то-
раль”. Цьо оріч е с-
перти визначили пе-
реможців 13-ти но-
мінаціях. Кращим
драматичним спе -
та лем ро назва-
ний “Опис ін. Фо-
ма!”, поставлений в
Театрі драми і оме-
дії на Лівом березі
Дніпра.

Найстаріша столична те�

атральна премія вручається з

1992 року, її засновником є

Київське відділення Спілки

театральних діячів України.

“Приємно, що кількість

учасників розширюється, і,

окрім державних і муніци�

пальних, у конкурсі беруть

участь приватні та районні

театри”,— відзначила голова

Департаменту культури Світ�

лана Зоріна.

Цього року організатори

пішли на експеримент та

“омолодили” склад експерт�

ної ради: окрім 10�ти фахів�

ців (театрознавці, музико�

знавці, журналісти), до нього

увійшли 10 студентів Київ�

ського національного уні�

верситету театру, кіно і теле�

бачення імені Карпенка�Ка�

рого. Також спеціально до

премії була зроблена зведена

афіша та альманах “Київська

Пектораль” з есе та рецензі�

ями студентів до театральних

прем’єр.

У 2012 році в столиці

пройшло 87 театральних

прем’єр, які передивилися

експерти. З 14�ти номінацій

вони визначили переможців

у 13, номінацію “За кращий

режисерський дебют” було

знято через недостатню кіль�

кість голосів.

Нагородження відбувало�

ся на сцені театру імені Івана

Франка. Кращим актор�

ським дебютом визнано роль

Антона Солов’я у виставі

“Найлегший спосіб кинути

курити”, яку створено у рам�

ках спільного проекту Цен�

тру ім. Леся Курбаса і театру

“Відкритий погляд”.

Найкращим пластичним

вирішенням вистави стала

робота Ольги Семьошкіної у

постановці “Сон смішної

людини” театру імені Івана

Франка, а кращою музич�

ною концепцією вистави ви�

знано роботу Олександра

Курія (“Войцек. Карнавал

плоті”, Театр драми і комедії

на Лівому березі Дніпра).

Нагороду “За кращу сце�

нографію” отримали Борис

Орлов та Ігор Рубашкін за

виставу “Корабель не при�

йде” (Новий драматичний

театр на Печерську), а актри�

са цього ж театру Катерина

Кістень стала кращою вико�

навицею другого плану за

роль княгині у виставі “Свя�

тою ніччю”.

Перемогу “За краще ви�

конання чоловічої ролі дру�

гого плану” отримав Олег

Ставчук (Баран, вистава

“Перехресні стежки”, театр

імені Івана Франка).

Краще виконання жіно�

чої ролі, на думку експер�

тів, показала Лариса Паріс

(“Елліни, етюди до трагедії

“Аякс”, театр “Студія Па�

ріс”), а чоловічої — Воло�

димир Кузнєцов (“Лист Бо�

гу”, Київський академіч�

ний драматичний театр на

Подолі).

Кращою музичною ви�

ставою 2012 року став ба�

лет�триптих Раду Поклітару

“Перехрестя” Національної

опери України, кращою ди�

тячою виставою — спек�

такль “Дюймовочка” Київ�

ського муніципального ака�

демічного театру ляльок, а

кращою виставою малої

сцени — “Корабель не при�

йде” Нового драматичного

театру на Печерську.

Кращим же драматич�

ним спектаклем року ви�

знано “Опискін. Фома!” за

твором Федора Достоєв�

ського “Село Степанчико�

во та його мешканці” Теат�

ру драми і комедії на Ліво�

му березі Дніпра, а його ре�

жисер Олексій Лісовець

отримав ще й перемогу у

номінації “За кращу режи�

серську роботу”.

“Це вже моя третя “Пек�

тораль” за режисерську ро�

боту, і для мене дуже важли�

во визнання людей, які

працюють у театральній

сфері,— поділився з “Хре�

щатиком” Олексій Лісо�

вець.— У своєму спектаклі

я намагався передати те,

що, певно, хотів сказати і

сам автор: що кожне Сте�

панчиково обов’язково ви�

жене свого Фому”.

Лауреатом “Київської

Пекторалі” у номінації “За

вагомий внесок у розвиток

театрального мистецтва”

стала народна артистка

України, театральний педа�

гог, професор Валентина

Зимня.

Усі переможці отримали

дипломи, пам’ятні пектора�

лі, а також грошові премії у

розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім того, з нагоди Міжна�

родного дня театру заступ�

ник голови КМДА Віктор

Корж вручив знаним теат�

ральним діячам повідомлен�

ня на отримання квартир

Перша черга будівництва метро на Троєщину 
може запрацювати вже до кінця 2015 року, 

вона з`єднає станцію "Райдужна" на лівому березі 
й три станції та міст — на правому.

У майб тньом троєщинсь а четверта лінія метрополітен б де спол чена зі швид існим трамваєм – він рс ватиме
до станції "Райд жна"

Режисер спе та лю "Опис ін. Фома!" Оле сій Лісовець отримав одраз дві "Пе торалі" – "За
ращ режисерсь робот " та "Кращ драматичн вистав "
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Тенденції

Ділові новини

Азаров наказав негайно 
підготуватися до можливого
водопілля
Прем’єр-міністр У раїни Ми о-

ла Азаров на азав сім відпові-
дальним сл жбам не айно під о-
т ватися до можливо о е стре-
мально о водопілля через рясні
сні ові опади. Продовжить робо-
т — аж до остаточно о проход
весняної води — рядовий опера-
тивний штаб і ре іональні опера-
тивні штаби. Вони мають ма си-
мально вивезти сні з населених
п н тів безпечні точ и, с онцен-
тр вати в небезпечних місцях ма-
теріали для створення водозахис-
них бар’єрів, зробити запаси про-
довольства та меди аментів, під-
от вати рят вальн та аварійн
техні й пальне для роботи в
мовах затоплення, забезпечи-
ти — з запасом — життєдіяльність
лі арень. Я що потрібно — зазда-
ле ідь наблизити до районів ри-
зи сили й засоби з тих ре іонів,
я им затоплення не за рож є. Та-
ож відповідні держ станови ма-
ють забезпечити безперебійн
робот аварійно-захисних ом-

пле сів і е спл атаційн надій-
ність ідротехнічних спор д та на-
сосних станцій. За словами Ми-
оли Азарова, водозливи та дре-
нажні системи до 5 вітня мають
б ти повністю очищені від сьо о,
що може заважати сход води;
місця, я і може підтопити вода, —
ма симально захищені. За важи-
мо, олова Державної сл жби з
надзвичайних сит ацій Михайло
Болотсь их заявив, що існ є ви-
со ий ризи підтоплення в 11 об-
ластях У раїни (зо рема Львів-
сь ий, Волинсь ій, Тернопіль-
сь ій, Черні івсь ій та Одесь ій
областях) та місті Києві. За про -
нозом Гідрометцентр , з 1 по 5
вітня очі ється підвищення тем-
перат ри повітря до 13 рад сів
“з подальшим підвищенням до
17—20, що створює небезпечний
режим таяння сні ”, зазначив
пан Болотсь их

Акцизи на сигарети 
й алкоголь підвищать

Кабінет Міністрів вів з 1
травня а цизні мар и ново о

зраз а на ал о оль і тютюнові
вироби й підвищив їхню вар-
тість в 2,6 раз , або на 16,7 о-
пій и до 27 опійо за мар на
ал о ольні напої та на 8,7 опій-
и до 14,2 опій и за мар на
си арети. Про це йдеться в по-
станові Кабмін № 188 від 13
березня. Уряд зобов’язав Мініс-
терство доходів і зборів забез-
печити до 20 вітня ви отовлен-
ня й продаж а цизних маро но-
во о зраз а, ос іль и з 1 травня
припиняється продаж а цизних
маро старо о зраз а. Разом із
тим Кабмін підтримав пропози-
цію Міндоходів про створення
централізованої автоматизова-
ної системи онтролю оборот
ал о ольних напоїв і тютюнових
виробів

Соціальне медстрахування
пропонують запровадити 
з 2015 року
Деп тат Верховної Ради, член

фра ції Партії ре іонів Ярослав
С хий пропон є парламент
ввести за альнообов’яз ове

державне соціальне медичне
страх вання з 2015 ро . Про це
с азано в за онопрое ті
№ 2597, зареєстрованом в Ра-
ді 21 березня. Відповідно до за-
онопрое т , соціальне мед-
страх вання є с ладовою части-
ною системи за альнообов’яз-
ово о державно о соціально о
страх вання й передбачає опла-
т медичної допомо и, що на-
дається застрахованим особам
постачальни ами цієї допомо и
в разі хвороби, ва ітності й по-
ло ів. Передбачається, що
правління медстрах ванням б -
де здійснюватися фондом — не-
омерційною ор анізацією, що
належатиме до державних поза-
бюджетних цільових фондів.
З ідно з до ментом, за про-
нозними по азни ами 2012 ро ,
надходження до фонд медстра-
х вання мають становити 21 403
млрд ривень. Для своєчасно о
надання медичних і соціальних
посл пропон ється створити
мереж страхових ас на вели их
підприємствах із чисельністю по-
над 5 тис. працівни ів

Транспортне сполучення з
усіма населеними пунктами
відновлено
Віце-прем’єр-міністр Оле -

сандр Віл л заявляє, що транс-
портне спол чення з сіма насе-
леними п н тами, що постраж-
дали від не оди, ціл овито від-
новлено. Про це йдеться в пові-
домленні прес-сл жби віце-
прем’єра. “Станом на 8 один
26 березня транспортне спол -
чення повністю відновлено з сі-
ма населеними п н тами, що по-
страждали від не оди”,— с аза-
но в повідомленні з посиланням
на віце-прем’єра. Віце-прем’єр
зазначив, що в період з 22 бе-
резня б ло с ладнено транс-
портне спол чення з 1103 насе-
леними п н тами. За інформа-
цією Державно о а ентства ав-
томобільних дорі “У равтодор”,
проїзд автодоро ами державно-
о значення забезпечений, зо -
рема на автодоро ах “Київ —
Житомир”, “Київ — Хар ів” і “Ки-
їв — Черні ів” проїзд автотранс-
порт забезпечений в обох на-
прям ах. Транспортне спол чен-

ня на Виш івсь ом , Ябл нець-
ом , Латирсь ом , Тор нсь ом
й Абрансь ом ірсь их перева-
лах За арпатсь ої області, а та-
ож Ужоць ом , Орявсь ом та
Івашівсь ом перевалах Львів-
сь ої області здійснюється
звичайном режимі

На розвиток аеропортів 
мають намір залучити 
7 млрд грн
Кабінет Міністрів план є забез-

печити зал чення 7 млрд ривень
на розвито міжнародних аеро-
портів до 2015 ро . Про це с а-
зано в державній про рамі а ти-
візації розвит е ономі и на
2013—2014 ро и, затвердженій
постановою Кабмін № 187 від 27
люто о. Передбачається, що б -
д ть ре онстр йовані аеродромні
омпле си в аеропортах “Одеса”,
“Дніпропетровсь ”, “Л ансь ”,
“Севастополь”. Очі ваним ефе -
том від реалізації ре онстр ції
стане підвищення інтенсивності
р х повітряних с дів і збільшен-
ня пасажиропото на 10 %

Для освіти 
"відкриють світ"
Національний проект перейшов
у фазу практичної реалізації
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За іль а ро ів понад 20 тисяч середніх ш іл і півтора
мільйона чнів б д ть забезпечені найновітнішою систе-
мою інтера тивно о м льтимедійно о навчання, що ба-
з ється на ви ористанні широ осм ово о Інтернет .

Національний проект “Відкритий світ”, що є одним із ключових компо�

нентів реалізації Національного плану дій 2013 року, перейшов у практичну

фазу реалізації. Наразі розпочався перший етап проекту, що охопить упро�

довж трьох наступних місяців 55 шкіл у всіх областях України. Учні та вчи�

телі сьомих класів будуть забезпечені персональними мобільними комп’ю�

терами (так званий “електронний вчитель”) з підключенням до широко�

смугового Інтернету. Навчальні класи кожної школи отримають інтерак�

тивні мультимедійні дошки та цифрові лабораторії. Про це повідомив голо�

ва Державного агентства з інвестицій та управління національними проек�

тами Владислав Каськів.

На першому етапі НП “Відкритий світ” задіяно 14 компаній�лідерів ІТ�

ринку України та міжнародні компанії, що володіють провідними техноло�

гіями в навчальній сфері. Проект підтримав ініціативу об’єднання 8�ми з

14�ти учасників конкурсу для створення освітнього контенту. Вони об’єд�

налися довкола інноваційної платформи американської компанії “Труніті”

(Trunity company).

Серед них ТОВ “Вівере Бене 2” (ТМ “Розумники”), АТ “СІТРОНІКС Ін�

формаційні Технології”, ТОВ “Сучасні Освітні Технології” (ТМ “Study�

Buddy”), Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

“ХАІ”, Національний центр “Мала академія наук України”, ТОВ “Еду�

ком”, ТОВ “Техноматика”, ТОВ “Енглер”, румунська компанія SIVECO.

До консорціуму також приєдналися портал “Наша школа” та міжнародна

група компаній SystemGroup. Таким чином, НП “Відкритий світ” досягнув

максимального результату, враховуючи внесок у розвиток проекту всіх заці�

кавлених партнерів.

“Проект складний технологічно, продуманий до деталей та націлений на

перспективу. Його втілення дасть українській молоді той поштовх, котрий

розкриє її творчий та розумовий потенціал. Ми дізналися про проект упер�

ше під час роуд�шоу в США, й саме він став передумовою виходу на укра�

їнський ринок. Інвестиція, що її ми здійснюємо, є інвестицією у розвиток

українського суспільства. Й ми щасливі бути причетними до цього”,— про�

коментував виконавчий директор компанії “Труніті” Террі Ендертон.

Обсяг приватних інвестицій в реалізацію лише освітньої складової про�

екту становитиме 40 млн грн, не включаючи оцінку вартості платформи

SAAS компанії “Труніті”.

Як повідомив Владислав Каськів, другий етап проекту розпочнеться вже

1 вересня цього року. Він охопить 2000 шкіл України та буде згодом поши�

рений на 5—9�ті класи. В організаційну модель цього етапу будуть закладе�

ні результати аудиту консалтингової компанії з “великої четвірки”, котра

надасть висновки тестування обладнання та освітнього порталу протягом

1�го етапу.

“Проект, який ми розпочали, дозволить повернути Україну на передовий

світовий рівень та дасть доступ до всіх освітніх ресурсів на планеті на всіх

мовах. Перевагою НП “Відкритий світ” є те, що він забезпечить рівний до�

ступ до освіти дітей у всіх куточках України”,— сказав пан Каськів.

Нагадаємо, національний проект “Відкритий світ” є одним із 17 націо�

нальних проектів, затверджених Президентом України у 2010 році як пріо�

ритет в соціально�економічному розвитку країни
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Кияни готові платити 
за питну воду
Ринок доставки бутильованої води в столиці збільшився на 70 %

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Рино достав и б тильова-
ної води в Києві стрім о
розвивається. За оцін ами
е спертів, не лише офіси,
а й вели а іль ість домо-
осподарств орист ються
цією посл ою, адже я іс-
на питна вода необхідна
людині для повноцінно о
життя, для арно о само-
поч ття. “Хрещати ” до-
слідив, я не пити “ ота
в міш ”, обираючи про-
д т, що не має вираже-
них сма та ольор .

Сумнівні джерела питної 
води

Вітчизняну воду з�під крану фа�

хівці споживати не рекомендують.

Згідно з даними Міністерства охо�

рони здоров’я України, вода в біль�

шості водойм відповідає лише 3�й та

4�й категоріям якості. А викорис�

тання для її дезінфекції хлору чи�

нить токсичний і канцерогенний

уплив на організм людини, яка таку

воду п’є.

Крім того, не секрет, що майже 80

% водопровідних мереж в Україні

служать більше 50 років і вже давно

потребують заміни. Тому всілякі

сторонні відкладення з цих мереж

знову ж таки потрапляють до нашої

склянки.

Як зазначив сімейний лікар і діє�

толог Борис Скачко, людина вжи�

ває близько однієї тонни води на

рік. При цьому її якість дуже важ�

лива. За словами медика, якщо лю�

дина п’є менше від норми бажано�

го споживання води або не стежить

за її якістю, в неї може розвинутися

низка хвороб, таких, як депресія,

хвороби серця, шкіри тощо.

Частково проблему доочистки во�

ди можуть вирішити стаціонарні та

кухонні фільтри із замінними кар�

триджами. Однак проблема полягає

в тому, що такі пристосування зде�

більшого чистять механічно, а от на

бактеріологічний склад води вони

практично не впливають.

“Як показала практика, лише

очищення води від забруднюючих

речовин недостатньо. Існує ще од�

на небезпека — шкідливі мікроор�

ганізми. Звісно, деякі фільтри для

води настільки ефективні, що мо�

жуть видалити певну частину шкід�

ливих мікроорганізмів, але, як пра�

вило, не всі. І, крім того, деякі

фільтри самі можуть стати джере�

лами інфекцій. Аби стовідсотково

бути впевненим у тому, що вода

безпечна, необхідно передбачити

заходи для її знезараження. Для

цього найбільш ефективним є за�

стосування ультрафіолетових

ламп”,— зазначають експерти ком�

панії Arista.

Ще одна альтернатива — вода з

бюветів. У планах міської влади на

цей рік зробити так, щоб у столиці

функціонували абсолютно всі бю�

вети. Однак тут маємо ще одну

проблему — в якій тарі люди збері�

гають, здавалося б, якісну воду.

Здебільшого артезіанську воду з

бюветів заливають у ПЕТ�пляшки,

які вважаються одноразовими.

Після кількох використань вони

набувають брудно�зеленого кольо�

ру, експерти кажуть, це є ознакою

наявності шкідливих мікроорганіз�

мів, які люди споживають разом із

водою.

Кілька років тому в столиці від�

крилися такі собі кіоски з питною

водою. Це та сама вода з водопрово�

ду, але доочищена фільтрами, ка�

жуть самі бізнесмени. Однак у самих

кіосках показати документи, які би

це підтверджували, відмовляються.

Залишається вірити на слово, однак

у питаннях якісної води це надто ри�

зиковано.

Звісно, можна купити газовану

чи негазовану воду в супермарке�

тах, де виробники гарантують її

властивості та склад. Та це занадто

дорого, якщо не тільки пити, а й го�

тувати на ній їжу. Адже трилітрова

пляшка такої води коштує в серед�

ньому 8 грн.

Ринок HOD

На тлі такої ситуації з питною во�

дою в Україні стрімко почав розви�

ватися ринок доставки бутильованої

води в офіс і додому (HOD). Най�

більш динамічний розвиток поміт�

ний у столиці — лише за минулий

рік у сегменті доставки населенню

ринок зріс на 70 % і становить май�

же 200 млн літрів. Частка домогос�

подарств, що використовують по�

слуги доставки води додому, зросла

на 5 відсоткових пунктів — до 12 %,

повідомив президент Асоціації “Бу�

тильовані води України” (АБВУ)

Ігор Пастух. Крім того, в 2012 році

віковий діапазон киян, які замовля�

ють воду з доставкою додому, роз�

ширився до 20—55 років проти

25—45 років у 2011 році.

У середньому стандартна ємність

з питною водою (18,5 літра) коштує

в столиці 30—35 грн з доставкою.

Продукт з особливою мінераліза�

цією може сягати 45 грн за бутиль.

За словами експертів, цього року

спостерігається підвищення вимог

клієнтів саме до якості продукту,

ціна води відійшла на другий план.

Як зазначила головний технолог

одного з великих виробників бути�

льованої рідини Лілія Яценко, ви�

робники води повинні гарантувати

якість води, яку вони випускають.

“Для отримання якісного продукту

важливим є дотримання всіх норм

на виробництві. Клієнт на вимогу

може отримати всю інформацію про

те, яку воду він п’є”,— уточнила тех�

нолог. Так, споживачі можуть вима�

гати у постачальників води сертифі�

кат якості за мікробіологічними по�

казниками

Обираючи постачальника питної води, зверніть увагу на: 

1. Характеристику й походження джерела (воно має бути артезіанське). 
2. Наявність у виробника санітарно&гігієнічних висновків, сертифікатів,

протоколів регулярних аналізів. 
3. В якій тарі постачається вода (мають бути полікарбонатні ємності). 
4. Як виробник гарантує якість продукту. 
5. Сертифікацію аксесуарів і обладнання для використання води. 
6. Надійна компанія не побоїться запросити вас до себе на завод і

розкаже про систему забезпечення якості. Ф
от
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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 Православний календар
6.05 Т/с "Управа"
6.30, 23.00, 1.00 Пiдсумки
6.45, 7.05, 23.15, 1.10

Спорт
7.00, 8.00 Новини
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 "Вінокурський

соловей"

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"  

11.40 Х/ф "Не може бути"  
13.40 Не бреши мені52
14.45 Сімейні мелодрами53
15.45 Секретні матеріали

шоу5бізнесу
16.45 "ТСН. Особливе"

17.10 Т/с "Прекрасне
століття.
Роксолана�2"  

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Лєдовіков"
22.10 Гроші
23.20 ТСН
23.40 "ТСН. Особливе"
0.05 Секретні матеріали

шоу5бізнесу
1.05 Х/ф "Двадцять

дев'ять — і все ще
діва"  

2.35 Гроші
3.25 Сімейні мелодрами53
4.10 Х/ф "Не може бути"  

ІІННТТЕЕРР

5.30 М/ф "Шрек"
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 Новорічний вечір 

з М. Галкіним 
і М. Басковим

12.25 Новини
12.45 Т/с "Найкрасивіша" 
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.05 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Ідеальний

брак"
22.40 Т/с "Випереджаючи

постріл"
0.50 Т/с "Вулиця різника"
2.45 Подробиці
3.15 Д/с "Магія океанів"
4.00 Д/ф "Фатальна любов"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Дорожній
патруль�3"  

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

10.00 Т/с "Вогнище на
снігу"  

13.50 Т/с "Слід"  
15.20 Щиросердне визнання
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 "Сьогодення"  
21.50 Х/ф "Еван

Всемогутній"  
23.35 Х/ф "Діамантовий

поліцейський"  
1.15 Х/ф "Сплячі"  
3.40 Події
4.00 Говорить Україна
4.35 Критична точка
5.25 Т/с "Дорожній

патруль�3"   

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

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

шокуюче
6.45, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.50 Піраньї
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Містер і місіс

Сміт"  
11.30 Т/с "Вороніни"  
13.15, 14.20 Kids' Time
13.20 М/с "Качині історії"  
14.50 Т/с "Друзі"  
15.50 Т/с "Кадетство"  
16.50 Т/с "Світлофор"  
18.00 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
20.00 Т/с "Вороніни"  
21.00 Т/с "Кухня�2"  
22.00 Ревізор52
23.55 Репортер
0.15 Т/с "Щоденники

вампіра�3"  
1.10 Т/с "Вероніка Марс�3"  
1.55 Т/с "Еврика"  
2.40 Служба розшуку дітей
2.45—4.45 Зона ночіі

ІІССTTVV

5.10 Служба розшуку дітей
5.20 Свiтанок
6.20 Ділові факти
6.35 Т/с "Таксі"
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Т/с "Під зливою

куль"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Під зливою

куль"
13.20 Х/ф "Скарб нації"

16.00 Х/ф "Скарб нації�2.
Книга таємниць"

18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи�6"
22.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.25 Свобода слова
1.25 Надзвичайні новини
2.20 Про5Zікаве.ua
3.30 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Цей дивовижний світ
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 З. Кірієнко. Фатальна

красуня
10.00 Алло, лікарю!
11.15 М. Ульянов. Як швидко

пролетіло життя
12.15 Дивовижні розповіді

про тварин
14.00 Знахар ХХI
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Цей дивовижний світ
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Жіночі слабкості
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 У гостях у Д. Гордона
20.00 Нескінченний "Єралаш"
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 О. Табаков. Я все

роблю із
задоволенням

22.40 Невідоме про відомих
23.40 Тварини, як ми
0.50 Амурні мелодії 
1.05 Х/ф "Дівчина за

викликом" 
2.30 Х/ф "Справжня

жінка" 
3.40 Цей дивовижний світ
4.00 Тварини, як ми
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі до
14.00

14.10 5 елемент
15.00—1.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.15 Драйв5новини

17.25 У кабінетах
18.15 Територія закону
18.40, 3.30 Київський час
18.50, 23.40, 0.30, 3.20 Час

спорту
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
22.40, 23.20, 0.15, 2.30,

3.15 Бізнес5час
22.45 Хроніка дня
23.30, 0.25 Crime news
23.45, 0.35, 2.35, 3.25,

4.15 Огляд преси
3.40 Ранок із зіркою
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 "Відповідай
мені"  

8.05 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.40 Т/с "Зрадник"
14.20 Т/с "Бригада"
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
21.45 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

22.45 Т/с "C.S.I. Маямі�9"  
23.45 Свiдок
0.15 Х/ф "Експеримент

"Карнозавр"  
1.45 Свiдок
2.15 Т/с "Типово

англійські
вбивства"  

3.55 Свiдок
4.25 Речовий доказ
4.50 Уроки тітоньки Сови
5.10 Правда життя

ССТТББ

5.35 Чужі помилки. Вбивство
на маскараді

6.20 Все буде добре!
8.05 Неймовірна правда про

зірок
9.45 Х/ф "Ідеальна

дружина" 
11.45 Один за всіх
13.35 "Зваженi та щасливi"
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини

18.20 Неймовірна правда
про зірок

19.50 Слідство ведуть
екстрасенси

20.55 Т/с "Мати і мачуха" 
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні53
23.20 Битва екстрасенсів
0.15 Т/с "Доктор Хаус" 
1.10 Х/ф "Вузький міст"
2.55 Краще на ТБ
3.00 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

4.00 Новини
4.05 Добрий ранок!
8.00 Новини
8.15 Контрольна закупівля
8.50 Жити здорово!
9.55 Модний вирок

11.00 Новини
11.15 Час обідати!
12.00 Доброго здоров'ячка!
13.00 Інші новини
13.20 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Новини
14.20 Т/с "Торговий центр"
15.15 Поки ще не пізно
16.00 Я подаю на розлучення
17.00 Вечірні новини
17.40 Давай одружимося!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Умови

контракту"
22.30 Вечірній Ургант
23.10 Нічні новини
23.25 Д/ф "Ігор Угольников.

Жартувати зволите?"
0.20 Нехай говорять
1.15 Поки ще не пізно
2.00 Новини
2.05 Давай одружимося!
3.05 Т/с "Торговий центр"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Шукачі

10.00 Вісті
10.30 1000 дрібниць
11.15 Про найголовніше
12.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.00 Справа Х. Слідство

продовжується
15.00 Т/с "Таємниці

інституту
шляхетних дівчат"

16.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Вісті. Спорт
16.55 Чужі таємниці. Пори

року
17.40 Т/с "Зроблено в

СРСР"
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Прямий ефір
20.20 Т/с "Скліфосовський"
22.05 Т/с "Каменська"
23.05 Черговий по країні. 

М. Жванецький
0.00 Т/с "В лісах і на

горах"
0.50 Вісті +
1.05 Х/ф "Виховання

жорстокості у
жінок і собак", с. 1

2.30 Містечко
3.15 Вісті.ru
3.30 Прямий ефір
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

Мухтара�2"
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.05 Російські сенсації
11.05 Ти не повіриш!
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.35 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
16.40 Т/с "Передчуття"
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Морські

дияволи. Смерч"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Павутина�6"
0.35 Т/с "Агент

особливого
призначення"

2.25 Т/с "Прокурорська
перевірка"

3.35 Говоримо і показуємо
4.30 Шаховий огляд. Турнір

претендентів

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Лентяєво
7.30 М/с "Даша5дослідниця"  
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша5дослідниця"  
9.00 Т/с "Ранетки"  

10.00 Т/с "Всі жінки —
відьми"  

11.00 Т/с "Та, що говорить
з примарами"  

12.00 Т/с "Еллі Макбіл"  
12.55 Лялечка
13.55 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
15.00 Одна за всіх
16.05 Т/с "Ранетки"  
17.10 Досвідос52
17.45 "Даешь молодежь"!
18.15 Віталька
18.55 Бардак53
19.20 Богиня. Нова колекція
19.55 Одна за всіх
20.20 Т/с "Любить — не

любить"  
21.00 Віталька
22.20 Кіт.Чинник
23.00 Дурнєв + 1
23.25 "Мосгорсмех"
0.00 Т/с "Притулок"  
1.00 Твою маму!
1.25 Досвідос52
1.50 Бабуни і дідуни
2.15 Теорія зради
3.05 До світанку

КК11

7.00 М/ф
9.20 Х/ф "Здивуй мене"

11.20 Х/ф "Зевс і Роксана"  
13.00 "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
21.50 Х/ф "Хранителі"  
0.50 Х/ф "Красень�2"  
2.45 Х/ф "Непристойна

пропозиція"  
4.30 Нічне життя

22++22

8.00 Ульотне  відео по5
російськи

9.00 Нереальні історії
10.00 Х/ф "Подалі від

війни"  

12.00 Х/ф "Розжалуваний"
14.00 Т/с "М.У.Р."  
18.00 Т/с "Версія"  
19.00 Ульотне  відео по5

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

українськи
23.10 Т/с "Падаючі

небеса"  
1.10 Х/ф "Раптовий удар"  
2.40 Х/ф "Болото"  
4.00 Дорожні війни
4.05 Х/ф "Дальній

постріл"   

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 13.00, 14.30, 3.00
М/ф

7.00, 16.30, 21.30 М/с "Оггі
і кукарачі"

7.30 М/с "Бджілка Майя в
3D"

8.00, 10.30 М/с "Дружба —
це диво"

8.30 М/с "Клуб Міккі5Мауса"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні5

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
13.30 М/ф "Сон у літню ніч"
14.45 Єралаш
15.30 Т/с "Ханна

Монтана"
16.50 М/с "Дивовижний світ

Гамбола"
17.20 М/с "Обережно,

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

дракон. Джейк Лонг"
19.30 М/с "Ліло і Стіч"
20.30 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

22.30 Знімала мама
23.30 Т/с "У пошуках

капітана Гранта"

4

TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 28 березня 2013 року

ПОНЕДІЛОК КВІТЕНЬ1

За оном У раїни "Про здійснен-
ня державних за півель" пе-
редбачено, що для за півель
товарів, робіт і посл за дер-
жавні ошти в державних ор ані-
заціях створюються омітети з
он рсних тор ів, я і повинні
діяти на засадах оле іальності
та не передженості членів омі-
тет й тим самим забезпеч вати
дотримання основних принципів
витрачання державних оштів, а
отже — від ритості та прозоро-
сті на всіх стадіях за півель,
ма симальної е ономії держав-
них оштів та підтрим и он -
ренції серед часни ів тор ів.
Члени омітет , з ідно з вимо а-
ми За он , мають пройти на-
вчання та отримати до мент
становлено о зраз а. Тож, по-
оворимо про ор анізацію та
я ість та о о навчання в У раїні
з представни ом однієї з про-
відних ор анізацій цій сфері.

Нашим співрозмовником буде провідний

експерт Преподобна Олена Василівна — за�

ступник директора Центру державних за�

мовлень, спеціалізованої організації на

ринку державних закупівель України.

— Олено Василівно, для того, щоби чита�
чам було зрозуміло, про що йдеться, розка�
жіть, будь ласка, хто сьогодні повинен прохо�
дити навчання у сфері державних закупівель?

— Державні закупівлі в Україні — це на�

прямок постійного реформування. Лише в

цьому році зміни до Закону про закупівлі в

середньому вносились щомісячно. Тому, як�

що розглядати вимогу про проходження на�

вчання державних закупівельників, не можна

не зазначити, що в різні періоди становлення

законодавства в цій сфері вона відрізнялась.

Досить тривалий час Закон вимагав про�

ходити таке навчання від усіх членів тендер�

них комітетів, але після подій 2008 року (в

зв’язку з необхідністю жорсткої економії

державних коштів) таку вимогу було вста�

новлено виключно для голови тендерного

комітету, його заступника та секретаря. Ко�

ли набув чинності Закон про закупівлі 2010

року, який діє й до сьогодні, та державні за�

мовники почали створювати нові комітети з

конкурсних торгів, ця вимога залишилась

тільки для голови та секретаря комітету.

При цьому в Законі зазначається, що це на�

вчання можуть пройти також інші члени ко�

мітету з конкурсних торгів.

Якщо розглядати практичний аспект цьо�

го питання, то, на мою думку, це навчання

бажано проходити всім членам комітету з

конкурсних торгів. Як я вже зазначала, за�

конодавство в галузі державних закупівель

настільки часто змінюється, що без відпо�

відної підготовки спеціалістам, які, крім пи�

тань закупівель, мають ще й поточні завдан�

ня згідно з посадами, які вони обіймають,

практично неможливо не помилитись під

час проведення процедур закупівель.

А сьогодні така помилка може дорого

коштувати, враховуючи, що штрафні санк�

ції за порушення в сфері державних закупі�

вель, передбачені Кодексом про адміністра�

тивні правопорушення, становлять від

11 900 грн до 25 500 грн.

Крім того, йдеться не лише про зміни в

Законі про закупівлі, а й зміни законодав�

ства в інших сферах, особливо стосовно ви�

дачі документів державного зразка, реєстра�

ції та фінансових документів учасників тор�

гів. Всі ці нюанси державні закупівельники

повинні відслідковувати задля можливості

здійснити якісну перевірку пропозицій

учасників торгів та обрати переможця, гід�

ного державного контракту. А ви самі розу�

мієте, що без чітко підібраної, сконцентро�

ваної за актуальністю інформації щодо но�

вовведень досить важко не помилитись. То�

му я дійсно вважаю, що навчання сьогодні є

тим "рятівним човном" для державних за�

мовників, що дозволяє в максимально ко�

роткі строки отримати необхідні для прове�

дення успішних торгів знання.

— Які надбання отримано вашою устано�
вою за роки діяльності?

— Ми постійно проводимо лекційні, прак�

тичні та семінарські заняття, а також підви�

щення кваліфікації з питань державних заку�

півель. Навчання проходить у різних містах

України, зокрема — в Києві, де його організо�

вано щомісячно, а в разі необхідності й часті�

ше. Також навчання з питань державних за�

купівель проходять у Харкові, Чернігові, Ми�

колаєві, Вінниці, Львові, Сімферополі, Се�

вастополі, Ялті, Євпаторії та інших містах.

За результатами численних відгуків можу

похвалитися, що на сьогодні Центр держав�

них замовлень посідає провідне місце серед

навчальних закладів та центрів, які проводять

заходи з навчання та підвищення кваліфікації

спеціалістів з питань державних закупівель.

За роки своєї діяльності фахівцями нашого

Центру сформовано великий портфель від�

критих навчальних і консультаційних про�

грам з державних закупівель (авторські про�

грами, наукові розробки), постійно оновлює�

ться матеріальна база. За нашими програмами

отримали фахові знання понад 3,5 тисячі спе�

ціалістів центральних органів виконавчої вла�

ди, підприємств, установ і організацій та ін�

ших учасників ринку державних закупівель.

Крім того, ми є членами Асоціації учас�

ників ринку державних закупівель, основ�

ною метою діяльності якої є сприяння роз�

витку системи державних закупівель в Укра�

їні, взаємодія з органами державної влади та

громадськістю з питань державних закупі�

вель, надання безоплатної методологічної

та юридичної допомоги членам Асоціації,

організація нарад, семінарів, тренінгів, кон�

ференцій, забезпечення дотримання чин�

ного законодавства України як самими

учасниками Асоціації, так і розпорядника�

ми державних коштів.

— За якими програмами відбувається таке
навчання?

— Можу вам відверто сказати, що це одне

з проблемних питань навчання у сфері дер�

жавних закупівель. Відповідно до Закону

про закупівлі, голова та секретар комітету з

конкурсних торгів зобов’язані пройти на�

вчання з питань організації та здійснення за�

купівель, а Порядок зазначеного навчання

встановлюється уповноваженим органом,

роль якого виконує Мінекономрозвитку.

Попри те, що Закон діє з 2010 року, до сього�

дні такий Порядок не затверджено, що, від�

повідно, призводить до ситуації, коли на�

вчання у цій специфічній галузі починають

організовувати та здійснювати будь�які осві�

тянські заклади, а в гіршому випадку —

СПД, ПП, що не мають жодного досвіду та,

відповідно, кваліфікованих викладачів.

Наш Центр досить довго працює на цьому

ринку — й ми піклуємось про свою репута�

цію. Тому ще в 2009 році, коли діяв колишній

Порядок з питань організації та здійснення

закупівель, ми затвердили в Мінекономроз�

витку свою програму навчання та підвищен�

ня кваліфікації. Зрозуміло, що сьогодні, коли

законодавство постійно змінюється, до про�

грами вносяться корективи з метою надати

нашим слухачам найбільш актуальну інфор�

мацію щодо останніх змін в законодавстві.

— Якщо вже говорити про викладацький
склад, то давайте зупинимось на цьому більш
детально.

— По�перше, всі спеціалісти, що працюють

в нашому Центрі, мають досвід організації та

проведення процедур закупівель за державні

кошти. Це досвідчені юристи та економісти,

які завжди готові проконсультувати з питань

держаних закупівель чи навіть самостійно

провести процедуру закупівлі. При цьому ми

розуміємо, що державні замовники бажають

спілкуватися не лише з досвідченими спеціа�

лістами, а й із представниками державних

контролюючих органів, уповноважених у цій

справі. Тому при проведенні курсів залучаю�

ться провідні фахівці в сфері державних заку�

півель, викладачі�практики та представники

центральних органів виконавчої влади. Наші

слухачі мають можливість ставити практичні

питання не лише представникам Мінеконом�

розвитку, а також Держфінінспекції, яка

здійснює контроль за державними закупівля�

ми, та Антимонопольного комітету України,

що є органом оскарження в цій галузі.

— В який спосіб здійснюється навчання та
яким є його результат?

— Навчання складається з 40 академічних

годин, в тому числі 2 академічні години —

іспит для перевірки знань, що їх отримали

слухачі. На курсах замовники можуть по�

спілкуватись із представниками уповнова�

жених органів, озвучити проблемі питання

та отримати на них відповіді.

Нашим слухачам надається збірка інфор�

маційно�аналітичних матеріалів з освітньо�

го курсу, підвищення кваліфікації фахівців з

питань державних закупівель, що містить

останні зміни до законодавства, роз’яснен�

ня уповноважених органів, інструкції та ал�

горитми проведення процедур закупівель.

Результатом такого навчання, звісно, є

знання та сертифікат про проходження від�

повідного спецкурсу, який вимагається За�

коном про закупівлі.

До речі, в Кодексі про адміністративні

правопорушення однією з підстав для накла�

дення штрафних санкцій членам комітету з

конкурсних торгів є довідка про не прохо�

дження навчання чи підвищення кваліфіка�

ції з питань організації та здійснення проце�

дур закупівель відповідно до вимог Закону.

— Що мається на увазі, коли йдеться про
підвищення кваліфікації з питань організації
та здійснення процедур закупівель?

— Якщо члени комітету з конкурсних

торгів щойно призначені й раніше не мали

практики проведення процедур закупівель

за державні кошти, вони повинні пройти

навчальний курс, де їм детально пояснять

умови проведення процедур закупівель. Як�

що ж це практикуючі члени комітетів — во�

ни можуть підвищити кваліфікацію, де ос�

новну увагу сконцентровано на нововведен�

нях та останніх змінах в законодавстві, а та�

кож надаються відповіді на запитання, які

виникають у їхній практиці.

— Якими учнями ви можете похвалитися?
— У нас навчалось багато фахівців з авто�

ритетних установ та організацій і, в разі не�

обхідності, ми готові отримати від кожної з

них позитивні рекомендації. Якщо перера�

ховувати ці організації, то це Київміськрада,

Головні управління та Департаменти Київ�

ської міської державної адміністрації, Сек�

ретаріат Кабінету Міністрів України, Голов�

не контрольно�ревізійне управління (за�

раз — Держфінінспекція), Міністерство аг�

рарної політики та продовольства України,

Бюро Всесвітньої організації охорони здо�

ров'я в Україні, Посольство США в Україні,

ТОВ "Майкрософт Україна", Вищий адмі�

ністративний суд України, Київський апе�

ляційний суд, релігійна організація "Свято�

Успенська Києво�Печерська Лавра" тощо.

— Ви спілкуєтесь із вашими слухачами піс�
ля отримання ними сертифікату про прохо�
дження навчання?

— Більшість із слухачів через деякий час

повертаються до нас на підвищення квалі�

фікації. Крім того, таким замовникам ми

постійно надаємо консультаційну допомогу

з питань організації та здійснення держза�

купівель.

— Що ще ви можете запропонувати нашим
читачам, які задіяні у сфері державних закупі�
вель?

— Навчання спеціалістів у сфері держав�

них закупівель — це наша основна діяль�

ність. Та крім цього ми здійснюємо інфор�

маційний та юридичний супровід закупі�

вель. Так, для організації, що здійснює заку�

півлі державним коштом, наші спеціалісти

можуть організувати проведення будь�якої

процедури закупівлі від її початку до завер�

шення.

В ході надання послуг наші експерти мо�

жуть здійснити юридичний аналіз законно�

сті проведення процедури закупівлі й тим

самим надати можливість замовнику попе�

редити порушення законодавства з питань

державних закупівель.

— Дякуємо вам, Олено Василівно, за цікаву
розмову про діяльність Центру державних за�
мовлень. Бажаю вам успіхів та нових досяг�
нень у сфері держзакупівель.

Розмову вела Галина ПЕТРЕНКО,
"Хрещатик"

Закупівлі державним коштом: хто навчить 
робити це правильно?
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Температура —3°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +3°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура —5°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 78 %

Прогноз погоди на 28 березня 2013 року

ОВНИ, оді верховодити та форс вати події! Налашт йтеся на

мирний діало і станьте справедливим арбітром, це допоможе по-

любовно вирішити всі розбіжності та непороз міння. Гармонія на

вн трішньом рівні є запор ою співзв чності з оточенням.

ТЕЛЬЦІ, свар ами справам не зарадиш. Ваш ор анізм не атив-

но реа є на стреси, пов’язані з онфлі тами взаємин. Пра ніть до

омпроміс , ни айте п блічності, більше відпочивайте, на опи-

ч йте сили, я що завантажені роботою, ліпше ви он йте її в спо-

ійній затишній атмосфері.

БЛИЗНЯТА, на сердечном небосхилі сяє сонце щастя, тож ло-

віть момент та нала одж йте особисте життя. С а нам в реч

порада: не д же захоплюйтеся, вам зрештою треба зробити оста-

точний вибір й приватиз вати лише одно о партнера. Займайтеся

любленими справами, це сприятиме творчом піднесенню, а -

м ляції життєвих сил.

РАКИ, поб това с єта-с єт вас не повинна по лин ти, знайте

мір домашнім лопотам, адже ар’єра є оловною на часі й саме

сюди слід в ладати сили. Шлюб, сім’я, стос н и з оле ами, ше-

фом та ож потреб ють про ресивної модернізації. Б дьте чесні, не

поминайте мин ле, чиніть роз мно і справедливо, ни айте с ан-

далів. У діловій сфері почніть з чіт о о розподіл обов’яз ів.

ЛЕВИ, не рвіться на бари ади, озирніться дов ола і помір йте,

хто вам може стати на оді. Взаємини з дов іллям переходять в

інш фаз , з одьте всі “за” і “проти”, поставивши ч жі д м и на

чільне місце (в них зерна істини). Для Левів, заці авлених в отри-

манні приб т ової посади чи ви ідно о ділово о замовлення, важ-

ливо не пере н ти палицю з люб’язностями (презентами), впливо-

вій особі, бо ті ініціативи виліз ть бо ом.

ДІВИ, дбайливо розпоряджайтеся силами та часом, все зважте

та прорах йте — іна ше б де оре аманцю. Слід розплатитися з

бор ами, ви онати дані обіцян и й на адати боржни ам про по-

вернення вам позичено о. Важливі по п и робити протипо азано,

з одом них розчар єтеся.

ТЕРЕЗИ, ви самодостатня особистість, не дозволяйте оточен-

ню вами маніп лювати, беріть при лад, але залишайтеся собою в

б дь-я их обставинах, не боячись роз нівати партнера. Зараз ва-

ші риси, інтереси, запити настіль и схожі, що різниця майже непо-

мітна. Я що ж відмінність очевидна і не може б ти проі норована,

висловлюйте свої бажання я омо а дипломатичніше.

СКОРПІОНИ, оло онта тів можна зв зити, але відмовлятися

від спіл вання з людьми повністю є без л здям. Підтрим йте

зв’язо з тими, хто припав до д ші, ом можете без побоювання

довірити свої с мніви. Тр довим ент зіастам, що бла ородно тя -

н ть робочо о воза, бажано озирн тися мин ле і перевірити, чи

не пор шена с бординація взаєминах з оле ами.

СТРІЛЬЦІ, я що захопливий любовний роман не вписався в

рам и ваших бажань, поставте рап , мирно розл чіться і зали-

шіться др зями, вже пізно щось дос оналювати. Особистий авто-

ритет сьо одні низь ий, не нама айтеся поверн ти свої позиції і

стати без мовним лідером ділової оманди. Д м а співтовариства

б де ва омішою, ніж ваша. Плани на майб тнє не б д йте, бо з о-

дом зв’яз із іншими обставинами їх доведеться ардинально

змінити.

КОЗОРОГИ, сьо одні важливі ввічливість, люб’язність, врівно-

важеність. Мисліть раціонально і по можливості не переджено. Ні

на о о не тисніть, пра ніть до справедливих рішень і об’є тивних

оціно . Самопоч ття Козоро ів цю доб залежить від нала о-

дження найбільш острих с перечностей. Щонайменша віро ід-

ність повторно о онфлі т б де сприйнята хворобливо. Дотри-

м йтеся помірності всьом . Вчасно відпочивайте, не об’їдайтеся,

ни айте б дь-я их надмірностей.

ВОДОЛІЇ, отримавши ці ав інформацію, ви навряд чи всти не-

те знайти їй пра тичне застос вання. Вечір за р жляє в шаленом

тан , завдавши стресових потрясінь, зад мані плани поламають-

ся через бра оштів (воістин бла ими намірами вимощена доро-

а в пе ло!), дійти шлюбно о онсенс с не вдасться, адже з ми-

лими ви б дете, я іт з соба ою.

РИБИ, пра тична ористь від ділової співпраці — ось де слід

розставити а центи і більше до цієї теми не повертатися. Уп стили

шанс — вже пізно щось відновити. Вечір присвятіть оханню, а хво-

робам, я і ви останнім часом звели в льт, дайте відст пно о

Підготувала астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Збірна України повертається 
у боротьбу
Підопічні Михайла Фоменка здобули дві перемоги поспіль
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо національна
оманда У раїни з ф тбол
на мажорній ноті заверши-
ла веснян частин відбо-
р до Чемпіонат світ
2014 ро . Після виїзної
перемо и над ф тболіста-
ми Польщі (3:1), “синьо-
жовті” в Одесі з стрічали-
ся з непост пливою збір-
ною Молдови. У видовищ-
ном матчі спіх з рах н-
ом 2:1 свят вала вітчиз-
няна др жина. Перемо
раїнсь им ф тболістам

принесли оли иївсь их
динамівців Андрія Ярмо-
лен а та Єв ена Хачеріді
др ом таймі.

Сьогодні з легкістю можна кон�

статувати той факт, що збірна Укра�

їни з футболу вдало розпочала свою

ходу під керівництвом нового трене�

ра. Нагадаємо, що осінню частину

відбору до світової першості 2014

року наші гравці провели, відверто

кажучи, невдало. За підсумками

трьох проведених зустрічей націо�

нальна команда займала лише пе�

редостанню сходинку. Виправити

складне становище керівництво фе�

дерації футболу покликало вітчиз�

няного фахівця Михайла Фоменка.

Як виявилося згодом — це дало до�

сить гарний результат. Вже під ору�

дою нового наставника українські

футболісти здобули дві важливі пе�

ремоги.

У п’ятницю “синьо�жовті” більш

ніж впевнено на виїзді переграли

збірну Польщі. Тоді, завдяки голам

Андрія Ярмоленка, Олега Гусєва та

Романа Зозулі, наша команда не за�

лишила жодних шансів супернику і

перемогла з рахунком 3:1. Однак це

був лише перший крок до покра�

щення турнірного становища. Аби

не втратити шанси на вихід із групи

Н, підопічним Михайла Фоменка

потрібно було обов’язково взяти

максимум очок у домашній зустрічі

проти збірної Молдови. Варто за�

значити, що суперник був для віт�

чизняних футболістів добре знаним,

адже восени вони вже зустрічалися з

цією командою і тоді була зафіксо�

вана “суха” нічия.

Розуміючи необхідність позитив�

ного результату, “синьо�жовті” вже

зі стартовим свистком пішли у на�

ступ, і зовсім скоро поблизу воріт

збірної Молдови дедалі частіше ви�

никали гарні нагоди відкрити раху�

нок. Першим, хто міг відзначитися у

воротах гостей, став Євген Селез�

ньов. Гравець “Дніпра” отримав

точну передачу від Андрія Ярмолен�

ка і вийшов сам на сам з голкіпером,

однак форвард у цьому епізоді зіграв

досить невдало, влучивши у стража

воріт. Вже за хвилину сам Андрій

Ярмоленко у фірмовому стилі про�

бив по воротах з правого краю, і ли�

ше блискуча реакція голкіпера збір�

ної Молдови Станіслава Намашко

не дозволила м’ячу опинитися у во�

ротах.

Загалом у першому таймі скла�

лось   дуже позитивне враження про

збірну України. Гострі моменти, які

створювали гості, можна було пере�

лічити на пальцях однієї руки, нато�

мість підопічні Михайла Фоменка

постійно тиснули на ворота супер�

ника. І хоча голів у стартовій поло�

вині зустрічі глядачі так і не побачи�

ли, приводів для сподівань на пози�

тивний результат було більше, ніж

вдосталь.

Після перерви національна

команда з новими силами пішла в

наступ і незабаром відзначилася,

але під час атаки по центру Роман

Зозуля опинився в офсайді, про що

засвідчив боковий рефері. Час

спливав, а нічийний результат про�

довжував зберігатися. Розуміючи,

що відступати вже нікуди, українці

спробували підвищити темп своїх

атак. І на 61�й хвилині домоглися

свого. Блискавична атака “синьо�

жовтих” завершилася красивим

ударом у виконанні Андрія Ярмо�

ленка. Рахунок став 1:0, а вітчизня�

ні футболісти навіть і не думали

збавляти оберти. Перевага у один

м’яч не давала приводу для заспоко�

єння, адже будь�яка вдала атака з

боку збірної Молдови могла звести

усі старання нанівець. Однак вже

через 10 хвилин вболівальники

змогли зітхнути з полегшенням.

Після подачі кутового партнер Ан�

дрія Ярмоленка по столичному

“Динамо” Євген Хачеріді  відпра�

вив м’яч точно у ворота суперни�

ка — 2:0.

Збірна України не полишала на�

магань забити ще, але захопившись

атаками вітчизняні футболісти

пропустили досить несподівану

відповідь суперника. На 80�й хви�

лині гості спромоглися заволодіти

м’ячем у чужому штрафному май�

данчику, і Олександр Суворов

блискуче пробив повз Андрія Пя�

това. Решту часу команди діяли

обережно, і до кінця матчу рахунок

так і не змінився
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Цей день в історії 28 березня

1483 — народився Рафаель,
італійсь ий х дожни і архіте тор
(«Сі стинсь а мадонна», собор
свято о Петра, розписи Вати ан-
сь о о палац )
1626— завершилася е спеди-

ція італійця П'єтро делла Валле
до Індії
1797 — США запатентована

пральна машина
1857 — Петерб рзі від рито

перш в Росії імназію
1910 — Марселі піднявся в

повітря перший світі ідроплан
1964 — лондонсь ий М зей

вос ових фі р мадам Тюссо
о олосив, що члени р пи «Бітлз»
стан ть першими ро -м зи анта-
ми, чиї фі ри з'являться в е спо-
зиції м зею
1971 — розпочато вип с ав-

томобіля «Жи лі»

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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