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Ç Íîâèì ðîêîì 
òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!

Доро і ияни!

Щиро вітаю вас зі світлими новорічними святами, я і об’єдн -
ють спо ади про безт рботне дитинство, за лопотане сьо одення і
мрії про раще майб тнє. У ці зимові дні понад се ми че аємо дива
і віримо в те, що найзаповітніше обов’яз ово здійсниться.

Упевнений, що ви зберетеся родинами за свят овими стола-
ми, засвітите ялин и ольоровими во ни ами і з адаєте про рі , що
минає. Без мовно, він б в непростим та лопіт им. Та попри всі
тр днощі, я і нам довелося пережити в мин лом році, я хоч , щоб
ожен із вас запам’ятав тіль и йо о позитивні та яс раві моменти.

На порозі 2010 рі . Нехай він б де щедрим, щасливим та ба-
атим на добрі справи. Бажаю, щоб Новом році зб лися всі ваші

хороші зад ми та надії на раще. Хай доля дар є вам тіль и добро і
радість, а світла різдвяна зір а осяє ваш доро до щасливої долі.
Та, йд чи цим шляхом, бажаю з стрічати лише м дрих, щирих та
добрих людей! Не дозволяйте щоденним т рботам обтяж вати ваш
о рилен д ш !

Хай тепло різдвяно о во нища збережеться ваших серцях на
весь рі , а Господь допома ає та обері ає.

З Новим ро ом та Різдвом Христовим!

З щирою пова ою
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ çàïðàöþâà-
ëà âèñòàâêà “ß ëþáëþ ìåòðî”. Òóò ïðåä-
ñòàâëåíî ê³ëüêà äåñÿòê³â ôîòî, â³ðø³â ³
ìàëþíê³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ñòîëè÷íîìó ï³ä-
çåìíîìó òðàíñïîðòó. Ïðîòÿãîì ëèñòîïà-
äà — ãðóäíÿ ¿õ íàäñèëàëè êèÿíè òà æè-
òåë³ ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè ³ íàâ³òü áëèçü-
êîãî çàðóá³ææÿ. Ï’ÿòíàäöÿòîãî ñ³÷íÿ ñå-
ðåä íèõ âèçíà÷àòü íàéêðàùèõ. Ïåðåìîæ-
ö³ îòðèìàþòü þâ³ëåéí³ ïðî¿çí³ òà ö³íí³
ïîäàðóíêè.

“Öåé ð³ê äëÿ íàñ îñîáëèâèé, àäæå â
2010-ìó ìè â³äçíà÷àòèìåìî ï’ÿòäåñÿòè-
ð³÷÷ÿ íàøîãî ï³äïðèºìñòâà. Ç ö³º¿ íàãî-
äè ìè ðîçðîáèëè ÷èìàëî ö³êàâèõ çàõîä³â.
Ñïîä³âàºìîñÿ, âîíè ñïîäîáàþòüñÿ êè-
ÿíàì, çîêðåìà ³ êîíêóðñ “ß ëþáëþ ìåò-
ðî”. Íà íüîãî íàä³éøëî áàãàòî ðîá³ò. Õî-
÷à âîíè âñ³ ð³çí³, àâòîð³â îá’ºäíóº îä-
íå — ¿ì ïîäîáàºòüñÿ êè¿âñüêà ï³äçåìêà.
ß âñ³ì êîíêóðñàíòàì ùèðî âäÿ÷íèé”,—
ñêàçàâ íà÷àëüíèê Êè¿âñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ.

Çàãàëîì íà êîíêóðñ íàä³éøëî ìàéæå
ø³ñòñîò ðîá³ò. Íàéá³ëüøå ôîòîãðàô³é òà
â³ðø³â — ïðèáëèçíî ïî äâ³ ç ïîëîâèíîþ
ñîòí³. Â³ðø³ òàêîæ íàäñèëàëè íàéìîëîä-
ø³ ó÷àñíèêè — ä³òè â³êîì â³ä ÷îòèðüîõ
äî âîñüìè ðîê³â. “ß äóæå ëþáëþ ìåòðî.
Âîíî äóæå øâèäêî ¿çäèòü, òîìó ìè ç ìà-
ìîþ íåäîâãî ä³ñòàºìîñÿ äî ñàäî÷êà”,—
ñêàçàëà ï’ÿòèð³÷íà ó÷àñíèöÿ êîíêóðñó Ë³-
ë³àíà Ñ³ëàíòüºâà. Òàê³ ðîáîòè ó ïðàö³â-
íèê³â ï³äçåìêè âèêëèêàþòü îñîáëèâ³ ïî-
÷óòòÿ.

Íà ðîçãëÿä æóð³ íàä³éøëî òàêîæ áàãà-
òî ðîá³ò, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîí-
êóðñó. Îäíàê îðãêîì³òåò íå ì³ã îìèíóòè

¿õ óâàãîþ, òîìó âèð³øèâ ââåñòè ùå áëèçü-
êî äåñÿòêà äîäàòêîâèõ íîì³íàö³é. Óñ³ áåç
âèíÿòêó ðîáîòè ââ³éäóòü äî ñïåö³àëüíî-
ãî àëüáîìó. Éîãî ïîäàðóþòü êîæíîìó
êîíêóðñàíòîâ³.

Ïîäèâèòèñÿ ôîòîãðàô³¿, ìàëþíêè òà

ïî÷èòàòè â³ðø³ ïðî êè¿âñüêå ìåòðî ìîæ-
íà äî ï’ÿòíàäöÿòîãî ñ³÷íÿ çà àäðåñîþ âóë.
Õðåùàòèê, 2. Ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè â
êîíêóðñ³ ìîæå êîæåí. Ðîáîòè ïðèéìà-
þòü äî 31 ãðóäíÿ âêëþ÷íî. Óìîâè êîí-
êóðñó îïèñàíî íà ñàéò³ ìåòðîïîë³òåíó

22 ММІІССТТОО Хрещатик  30 грудня 2009

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ôîòîâèñòàâêó

Äî äâàäöÿòîãî ñ³÷íÿ â Êè¿âñüêîìó êóëü-
òóðíî-õóäîæíüîìó ìóçåéíîìó êîìïëåêñ³
“Ìèñòåöüêèé àðñåíàë” ïðàöþâàòèìå âèñòàâ-
êà Ï³òåðà Ë³êà. Åêñïîçèö³ÿ ñâ³òëèí ìàéñòðà
ïàíîðàìíî¿ ôîòîãðàô³¿ ïðîõîäèòèìå ï³ä ïàò-
ðîíàòîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà. “Ðîáîòè öüîãî ôîòîãðàôà — óí³-
êàëüí³. Âîíè íà÷åáòî æèâóòü ñâî¿ì æèòòÿì
³ ìîæóòü íàëàøòîâóâàòèñü íà íàñòð³é òîãî,
õòî íà íèõ äèâèòüñÿ. Ö³ ôîòîðîáîòè — æè-
â³, ïðèðîäí³, â íèõ íåìàº æîäíîãî ôîòîøî-
ïó ÷è êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³êè. Ìè çàïðîøó-
ºìî âñ³õ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà â³äâ³äàòè öþ
âèñòàâêó, ïîìèëóâàòèñÿ ÷óäîâèìè êðàºâèäà-
ìè òà çíàéòè ñâ³òëèíó, ÿêà ïîâí³ñòþ â³äïî-
â³äàòèìå íàñòðîþ”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà. Ïîäèâèòèñÿ ôîòîãðàô³¿ ìîæíà ç
10.00 äî 20.00 çà àäðåñîþ âóëèöÿ ²âàíà Ìà-
çåïè, 28—30

Ìåäèêàì 
ïîäÿêóâàëè

Ïîíàä ï’ÿòñîò ïîäÿê ñòîëè÷íèì ìåäè÷-
íèì ïðàö³âíèêàì íàä³éøëî â³ä êèÿí çà íè-
í³øí³é ð³ê äî ì³ñüêîãî Call-öåíòðó. Ïðî öå
ïîâ³äîìèëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. “Çäåá³ëüøîãî ïà-
ö³ºíòè, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ äî Ñëóæáè äîïîìî-
ãè ìåðà êèÿíàì, âèñëîâëþþòü ïîäÿêó ìå-
äè÷íèì ïðàö³âíèêàì ì³ñòà çà ïðîôåñ³îíà-
ë³çì, ÷óéíå ñòàâëåííÿ äî ïàö³ºíò³â, äîáðî-
çè÷ëèâ³ñòü, ðîçóì³ííÿ ïðîáëåì ïàö³ºíò³â òà
â³äì³ííó êâàë³ô³êîâàíó ðîáîòó”,— çàçíà÷è-
ëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ òàêîæ íàãàäàëà, ùî â æîâòí³
öüîãî ðîêó áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ùîäî çà-
ïðîâàäæåííÿ çâàííÿ “Ìåäèê ñòîëèö³”. Öå
çâàííÿ íàäàâàòèìåòüñÿ ìåäè÷íèì ïðàö³âíè-
êàì ì³ñòà — ë³êàðÿì, ìåäè÷íèì ñåñòðàì, ñå-
ðåäíüîìó òà ìîëîäøîìó ìåäè÷íîìó ïåðñî-
íàëó ñàìå íà ï³äñòàâ³ çâåðíåíü êèÿí äî Call-
öåíòðó

Íà ñâÿòà äîðîãè 
áóäóòü ÷èñòèìè

Ó íîâîð³÷í³ ñâÿòà äîðîæíèêè Êèºâà ïðà-
öþâàòèìóòü ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³. Ïðî
öå ïîâ³äîìèëè ó ìåð³¿. “Îñîáëèâó óâàãó ó
ñâÿòêîâ³ äí³ ôàõ³âö³ çâåðíóòü íà ì³ñöÿ ìà-
ñîâèõ ãóëÿíü — öåíòðàëüí³ ïëîù³ òà äîðî-
ãè, êîâçàíêè, ïàðêè, àëå¿, à òàêîæ ï³äõîäè
äî íèõ òà òåðèòîð³¿ íàâêðóãè”,— çàçíà÷èâ
ïðîô³ëüíèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âàëå-
ð³é Ì³ðîíîâ. Äëÿ öüîãî ó ðåæèì³ ö³ëîäî-
áîâîãî ÷åðãóâàííÿ òà ãîòîâíîñò³ ïåðåáóâàº
ìàéæå òðèñòà îäèíèöü ñïåöòåõí³êè. Êîðïî-
ðàö³ÿ “Êè¿âàâòîäîð” íàðàç³ ìàº 21 òèñÿ÷ó
òîíí òåõí³÷íî¿ ñîë³ òà äâ³ òèñÿ÷³ òîíí ôðàê-
ö³éíèõ ìàòåð³àë³â (ï³ñîê, ùåá³íü òîùî).
Êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ òà òåðì³íàìè âèêîíàí-
íÿ âñ³õ ðîá³ò áóäå çä³éñíþâàòèñÿ ñïåö³àëü-
íîþ â³äïîâ³äàëüíîþ êîìàíäîþ êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð”. Ïåðåâ³ðÿòèìå ðîáîòó òàêîæ
³ ìåð³ÿ. Òåëåôîíóéòå äî Call-öåíòðó (15-
51) ³ ïîâ³äîìëÿéòå ïðî ñèòóàö³þ íà äîðî-
ãàõ. Ó íîâîð³÷í³ ñâÿòà Call-öåíòð ïðàöþâà-
òèìå ö³ëîäîáîâî â çâè÷àéíîìó ðåæèì³. Äî
ñëîâà, â ïåð³îä ñí³ãîïàäó àáî îæåëåäèö³ â
Êèºâ³ çà äîáó çä³éñíþºòüñÿ 6—7 öèêë³â ïî-
ñèïàííÿ âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà
ïðîòèîæåëåäíèìè ìàòåð³àëàìè. Îáðîáêó
ïðî¿æäæèõ ÷àñòèí âèêîíóþòü ÷åðåç êîæí³
3—4 ãîäèíè, ÿêùî íåìàº ñóòòºâèõ ïåðå-
øêîä ðóõó ñïåöòåõí³êè íà äîðîãàõ. Íàãàäà-
ºìî, ç ïî÷àòêó çèìîâîãî ñåçîíó êîðïîðàö³ÿ
“Êè¿âàâòîäîð” âèêîðèñòàëà äëÿ îáðîáêè
ñïóñê³â òà ï³äéîì³â á³ëüø í³æ ï’ÿòñîò òîíí
ôðàêö³éíèõ ìàòåð³àë³â òà 9 òèñÿ÷ òîíí òåõ-
í³÷íî¿ ñîë³ äëÿ îáðîáêè äîð³ã. Äî â³äîìà,
çã³äíî ç îñòàíí³ìè ïîâ³äîìëåííÿìè Ã³äðî-
ìåòöåíòðó, äíÿìè â Óêðà¿í³ çíîâó ïîõîëîä-
í³øàº ³ òåìïåðàòóðà ñòàíîâèòèìå 0...—5 ãðà-
äóñ³â

Ìåòðî ³ ìèñòåöòâî

Ñòîëè÷í³ àðõ³òåêòîðè ðîçðîáèëè êîí-
öåïö³þ ðåñòàâðàö³¿, ðåêîíñòðóêö³¿ ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ òà âïîðÿäêóâàííÿ Àíäð³-
¿âñüêîãî óçâîçó, Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³, âó-
ëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî. Ïðè öüîìó ïåðåäáà-
÷åíî çâ³ëüíèòè ö³ òåðèòîð³¿ â³ä ãåíäåëè-
ê³â òà ÿòîê-ðîçëèâàéîê.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà
“ÓêðÍÄ²ïðîåêòðåñòàâðàö³¿” Îëåãà Ðà-
óæèñà, íàðàç³ çàâåðøåíî ïîïåðåäí³é åòàï.
“Òîáòî âèâ÷åíî ñòàí ñïîðóä, òåðèòîð³é,
³íæåíåð³¿, àðõåîëîã³¿,— çàçíà÷èâ â³í.—
Îêð³ì öüîãî, âèðîáëåíî êîíöåïö³þ ïî-
äàëüøî¿ ðîáîòè”. Ó ïðîåêò³ çàêëàäåíî
ðåñòàâðàö³þ áóä³âåëü ³ç ðåêîíñòðóêö³ºþ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, ïåðåêëàäàííÿ áðó-
ê³âêè ³ç çàì³íîþ ï³øîõ³äíî¿ ÷àñòèíè íà
ãðàí³òíó.

“Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, äå ìàéæå 95 â³ä-
ñîòê³â ñïîðóä º ïàì’ÿòêàìè àðõ³òåêòóðè,
ïåðåäáà÷àºòüñÿ çðîáèòè ï³øîõ³äíèì.

Ïðèâåñòè äî ëàäó òðîòóàðè ³ ñõîäè, à ìà-
øèíè íå ïóñêàòè íàâ³òü íà ìàéäàí÷èê
á³ëÿ Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè,— ïîâ³äîìèâ àð-
õ³òåêòîð.— ×èìàëî îá’ºêò³â, ðîçòàøîâà-
íèõ ó ö³é ³ñòîðè÷í³é ÷àñòèí³, ïåðåáóâà-
þòü â àâàð³éíîìó ñòàí³. ² ÿêùî ìè íå
ðîçïî÷íåìî ¿õ ðåñòàâðóâàòè, òî çà ð³ê-äâà
âòðàòèìî íàçàâæäè”. Ïàí Ðàóæèñ äîäàâ,
ùî íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³, êð³ì ðåìîí-
òó ôàñàäó áóä³âåëü, ¿õ õóäîæíüîãî ï³ä-
ñâ³÷åííÿ ïëàíóþòü çáóäóâàòè êîìïëåêñ
Ãåñòå, Ì³ñüêó ðàòóøó òà Êîçàöüêèé ìà-
ã³ñòðàò ³ ïàì’ÿòíèê Ïåòðó Ìîãèë³.

“Ïåðåäáà÷åíî, ùî áóäèíîê Ãåñòå ìîæ-
íà áóäå âèêîðèñòîâóâàòè ÿê òîðãîâèé
öåíòð àáî ÿê ïðèéìàëüíþ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè äëÿ îô³ö³éíèõ â³çèò³â,—
ðîçïîâ³â àðõ³òåêòîð.— Ïåðåäáà÷àºòüñÿ
çðîáèòè ïðèâàáëèâ³øèìè äëÿ òóðèñò³â ãî-
ðè Çàìêîâó òà Óçäèõàëüíèöþ”.

Ôàõ³âö³ ²íñòèòóòó “Êè¿âïðîåêò” ïðåä-
ñòàâèëè òðàíñïîðòíî-ï³øîõ³äíó ñõåìó

ñòàðîâèííîãî Ïîäîëó. Ó ÷àñòèí³ â³ëüíî-
ãî ïðîñòîðó ï³ä Êîíòðàêòîâîþ ïëîùåþ
ïåðåäáà÷àºòüñÿ îáëàäíàòè ï³äçåìí³ ïàð-
ê³íãè. Íà÷àëüíèê ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ Ïî-
ä³ëüñüêî¿ àðõåîëîã³÷íî¿ åêñïåäèö³¿ ²íñòè-
òóòó àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè Ìèõàéëî
Ñàãàéäàê çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè íà Êîí-
òðàêòîâ³é ïëîù³ òàêîæ ï³äçåìíèé àðõåî-
ëîã³÷íèé êîìïëåêñ íà ì³ñö³ ïðîâåäåíèõ
ðîçêîïîê. “Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî öå áóäå
ñêëÿíèé êóá, ðîçì³ùåíèé ï³ä çåìëåþ, ç
ïðîçîðèì äàõîì ³ ï³äñâ³÷óâàííÿì ó í³÷-
íèé ÷àñ, ïî ÿêîìó ìîæíà áóäå õîäèòè,
ðîçãëÿäàþ÷è åêñïîíàòè êîìïëåêñó, ðîç-
òàøîâàí³ â ê³ëüêà ÿðóñ³â,— ðîçïîâ³â â³í.—
Ó çàëàõ åêñïîçèö³¿ ðîçòàøóþòü ð³äê³ñí³
åêñïîíàòè òà çíàõ³äêè ²Õ ñòîë³òòÿ”.

Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, âàðò³ñòü ðå-
êîíñòðóêö³¿ ³ íîâîãî áóä³âíèöòâà ñòàíî-
âèòèìå 1 ìëðä 836,7 ìëí ãðí, ç ÿêèõ íà
ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè ïëàíóþòü
âèòðàòèòè 49,3 ìëí ãðí, íà íîâå áóä³â-
íèöòâî — 39,7 ìëí ãðí, íà áóä³âíèöòâî
àðõ³òåêòóðíîãî êîìïëåêñó Ãåñòå — 936,3
ìëí ãðí.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé êàæå, ùî íà-
ñàìïåðåä áóäå ïðîâåäåíî ðåìîíò, ðåñ-
òàâðàö³þ ³ ïåðåêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ. Äëÿ öüîãî êîíöåïö³þ ïëàíóþòü âè-
íåñòè íà ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ òà çà-
ñ³äàííÿ ì³ñüêî¿ ³ ðàéîííî¿ ðàä, ùîá çà-
êëàñòè äî áþäæåò³â ïîòð³áí³ ñóìè. Ùî-
äî äðóãî¿ ÷åðãè, ÿêà ïåðåäáà÷àº íîâå áó-
ä³âíèöòâî, îãîëîøóâàòèìóòü ³íâåñòèö³é-
í³ êîíêóðñè

Начальни метрополітен Петро Мірошни ов радіє, що ер є ал ззю люблено о
транспорт иян

Ñòàðîâèííèé Ïîä³ë áóäå
îíîâëåíî
Íà ðåñòàâðàö³þ ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñòèíè ñòîëèö³ âèòðàòÿòü 
ìàéæå 2 ìëðä ãðèâåíü
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Фахівці містоб дівної ради з одили онцепцію реставрації, ре он-
стр ції інженерних мереж та впоряд вання Андріївсь о о звоз ,
Контра тової площі, в лиці Са айдачно о. Потім розроб мають
винести на ромадсь е об оворення та засідання місь ої і районної
рад, щоб за ласти до бюджетів потрібні с ми. Зодчі пропон ють
зробити Андріївсь ий звіз пішохідним, привести до лад трот ари,
сходи та майданчи поблиз Андріївсь ої цер ви. На Контра товій
площі план ють зб д вати омпле с Гесте, Місь рат ш та Ко-
заць ий ма істрат і пам'ятни Петр Мо илі. За альн вартість робіт
попередньо оцінюють майже два млрд рн.
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Â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ðîá³ò 
ëþáèòåë³â ï³äçåìêè



Хрещатик  30 грудня 2009 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО 33

Íà Íîâèé ð³ê 
êðàùå íåäîïèòè

“ß í³êîëè íå ï’ÿí³þ”, — ñàìå
â öüîìó ïåðåêîíóâàâ äðóç³â ïåð-
ñîíàæ â³äîìîãî ô³ëüìó “²ðîí³ÿ
äîë³, àáî Ç ëåãêîþ ïàðîþ”, ÿêèé
³ â³äïðàâèâ Æåíþ Ëóêàøèíà äî
Ëåí³íãðàäà. Íå òðåáà áóòè òàêèì
ñàìîâïåâíåíèì çà íîâîð³÷íèì
ñòîëîì. Í³÷ äîâãà. Ñìà÷í³ ñòðà-
âè, âåñåë³ ðîçìîâè, òàíö³, âåñå-
ëîù³... Ìîæíà ³ íå ïîì³òèòè, ÿê
ïåðåâèùèòå ñâîþ íîðìó àëêîãî-
ëþ. Òîìó, ùîá íà ðàíîê íå ïðî-
êèíóòèñÿ õâîðèì, ïîòð³áíî òðè-
ìàòè ñèòóàö³þ ï³ä êîíòðîëåì.

Лі арі
ре оменд ють пити
світлий ал о оль

“Ïåðåá³ð ó âæèâàíí³ ¿æ³ àáî
ñïèðòíîãî, ÿê ïðàâèëî, ìàº íà-
ñë³äêè”, — êàæå ë³êàð-íàðêîëîã
Ìàðèíà Âèøíåâåöüêà, àëå º íèç-
êà åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë, ÿêèõ
íåâàæêî äîòðèìóâàòè, ÿêùî,
çâè÷àéíî, â öüîìó çàö³êàâëåíà
ñàìà ëþäèíà. “Õðåùàòèê” âèá-
ðàâ íàéðåçóëüòàòèâí³ø³:

1. Ïåðåä ïî÷àòêîì ñâÿòà âè-
ïèéòå ïîá³ëüøå âîäè. Ìîæíà çà
2-3 ãîäèíè äî î÷³êóâàíî¿ ãóëÿí-
êè çàâàðèòè ÷àøêó ì³öíîãî ÷àþ
ç ëèìîíîì ÷è ì’ÿòîþ. Ïåðåä
òèì, ÿê ïðèéíÿòè ãîñòåé àáî ñà-
ìèì ³òè íà íîâîð³÷íó âå÷³ðêó,
ïðèãîòóéòå íàï³é, ÿêèé äîïîìî-
æå âàì íå ñï’ÿí³òè. Çì³øàéòå 
2 ÷àñòèíè ñîêó á³ëîêà÷àííî¿ êà-
ïóñòè, 2 ÷àñòèíè ñîêó ãðàíàòà ³
1 ÷àñòèíó ñòîëîâîãî îöòó. Ñóì³ø
äîâåä³òü äî êèï³ííÿ, çëåãêà îñòó-
ä³òü ³ âèïèéòå 50 ìë.

2. Áàãàòî æèðíî¿ ¿æ³ íà ïî÷àò-
êó ãóëÿííÿ óïîâ³ëüíþº ä³þ àë-
êîãîëþ. Áóäü-ÿêèé íàðêîëîã ï³ä-
òâåðäèòü, ùî öå äóæå ðîçóìíèé
çâè÷àé — ïî÷èíàòè ïèòè íà ïîâ-

íèé øëóíîê. Òîä³ âñìîêòóâàííÿ
àëêîãîëþ â êðîâ â³äáóâàºòüñÿ
çíà÷íî ïîâ³ëüí³øå. Îòæå ³ ñï’ÿ-
í³ííÿ íàñòàº íå îäðàçó. ßêùî âè-
ïèëè ÷àðêó îêîâèòî¿, íåãàéíî çà-
êóñ³òü! Ïðîòå â áîðîòüá³ ç³ ñï’ÿ-
í³ííÿì íå âñÿêà ¿æà ï³ä³éäå. Íà-
ïðèêëàä, êàïóñòîþ ç îã³ðêàìè àë-
êîãîëü ìîæíà íå çà¿äàòè, ÿê ³ ³í-
øèìè îâî÷àìè ³ ôðóêòàìè,—
øâèäêå ñï’ÿí³ííÿ âàì çàáåçïå-
÷åíî. Íàéêðàùå ïåðåä “âæèâàí-
íÿì” ïî¿ñòè ì’ÿñà, áóäü-ÿêî¿ ðè-
áè àáî ÷îãîñü æèðíîãî, íàïðè-
êëàä, ñàëà, øèíêè. Ö³ ïðîäóêòè
îáâîë³êàþòü ñò³íêè øëóíêà ³
óïîâ³ëüíþþòü âñìîêòóâàí³ñòü
åòèëó. ßêùî âæå ³ äîâåäåòüñÿ
“çëàìàòèñÿ” â³ä âèïèòîãî, òî,
øâèäøå çà âñå, öÿ ìèòü íàñòàíå
íå ñêîðî. Òàê ñàìî îáâîë³êàþòü
ñëèçîâó îáîëîíêó ìîëîêî ³ âåðø-
êîâå ìàñëî. Áàãàòî õòî âæå äàâ-
íî ìàº çâè÷êó çàêóøóâàòè ãîð³ë-
êó ìàñëîì àáî çàïèâàòè ìîëî-
êîì. Öå ñïðàâä³ äàâí³é ðåöåïò,
ÿêèé ïåðåäàºòüñÿ ç ïîêîë³ííÿ â
ïîêîë³ííÿ. ² íå âèïàäêîâî. Ï³ä
÷àñ ïðèéîìó àëêîãîëþ ä³º åôåê-
òèâíî.

3. Ïèéòå ïîìàëó ³ ïîâîë³, òîä³
óäàð ïî ïå÷³íö³ áóäå íå òàêèì
íèù³âíèì.

4. Ìåíøèìè ç äâîõ çîë º ñâ³ò-
ë³ íàïî¿ — ãîð³ëêà, äæèí, á³ëå
âèíî.

5. Íàìàãàéòåñÿ çà íîâîð³÷íèì
ñòîëîì âæèâàòè îäèí íàï³é.

6. Ðîçáàâëÿéòå ì³öíèé àëêî-
ãîëü: ãîð³ëêó — ñîêîì, â³ñê³ —
ñîäîâîþ, äæèí — òîí³êîì.

7. Íå çàïèâàéòå àëêîãîëü øè-
ïó÷èìè íàïîÿìè. Ñïèðòíå ³ ãàç
º ðå÷³ íåñóì³ñí³. Ïðè÷îìó ó áóäü-
ÿêîìó âèãëÿä³ — ÷è òî øàìïàí-
ñüêå ç ãîð³ëêîþ, ÷è ãîð³ëêà, ÿêó
çàïèâàþòü ãàçîâàíîþ ì³íåðàë-
êîþ, êâàñîì, ÷è, ùî ùå ã³ðøå, —

ïèâîì. Àëêîãîëü ³ç ãàçîì âñìîê-
òóºòüñÿ â êðîâ ìèòòºâî. ² ÷åðåç
äåÿêèé ÷àñ ìîæíà ïðîñòî çâàëè-
òèñÿ ï³ä ñò³ë.

8. Ùå îäèí åôåêòèâíèé ñïî-
ñ³á, ùîá íå ñï’ÿí³òè çàâ÷àñíî.
Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïðèøâèäøè-
òè ðîçùåïëþâàííÿ àëêîãîëþ. Ó
ïîáóò³ äëÿ öüîãî çàçâè÷àé ïðèé-
ìàþòü àñï³ðèí. Â³í ä³º ÿê êàòà-
ë³çàòîð, òîáòî ïðèñêîðþº õ³ì³÷-
íó ðåàêö³þ ðîçùåïëþâàííÿ àë-
êîãîëþ. Òà ë³êàð³ ïîïåðåäæàþòü,
ùî öå íåáåçïå÷íî, îñê³ëüêè ìîæ-
íà ä³ñòàòè îáï³ê øëóíêà. À äå-
ÿêèì ëþäÿì öåé ìåòîä âçàãàë³
ïðîòèïîêàçàíî: ïðè ñëàáê³é
çãîðòóâàíîñò³ êðîâ³, âèðàçö³
øëóíêà ³ äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèø-
êè.

9. ßêùî ï³ä ÷àñ ïèòòÿ âè ïå-
ðåâèùèëè ñâîþ íîðìó, íåãàéíî
âèïèéòå ñâ³æîâè÷àâëåíèé ëè-
ìîííèé ñ³ê.

10. “Áëþâîòíèé ðåôëåêñ” º äî-
âîë³ ïåðåêîíëèâèì ñèìïòîìîì.
Âàø îðãàí³çì ïîñëóæëèâî ï³äêà-
çóº: “Ïåðåá³ð!”.

11. ßêùî “ïåðåáðàëè” — íàé-
îïòèìàëüí³øèì ìåòîäîì åêñòðå-
íîãî ïðîòâåðåç³ííÿ º “ðåñòîðàí-
íèé ñïîñ³á”, ïðîñòî êàæó÷è,—
ïðîìèâàííÿ øëóíêà. ßêùî ñèëü-
íî ñï’ÿí³ëè, öå ïîòð³áíî çðîáè-
òè â ïåðøó ÷åðãó. Äëÿ öüîãî áå-
ðóòü 3 ë³òðè âîäè ³ ðîç÷èíÿþòü ó
íèõ 2 ñòîëîâèõ ëîæêè ñîäè. Ïè-
òè ðîç÷èí ïîòð³áíî äî áëþâàí-
íÿ. Òàêèì ÷èíîì ³ç øëóíêà âè-
ìèâàþòüñÿ çàëèøêè ñïèðòíîãî.
Ïîò³ì ìîæíà ïðèéíÿòè 2-3 ï³-
ãóëêè àêòèâîâàíîãî âóã³ëëÿ, ÿêå
äîïîìîæå î÷èñòèòè îðãàí³çì â³ä
òîêñèí³â.

À ùå ïðîòâåðåç³òè ìîæíà çà
äîïîìîãîþ íàøàòèðíîãî ñïèðòó.
Ïðîñòî äàòè ïîíþõàòè. Àáî íà-
â³òü çàïðîïîíóâàòè âèïèòè ðîç-
÷èí íàøàòèðíîãî ñïèðòó: íà
ñêëÿíêó âîäè — 20 êðàïåëü. Öå
äîïîìîæå.

Рано т манний,
рано сивий...

Òàêèì âàì âèäàñòüñÿ ïî÷àòîê
íîâîãî äíÿ, ÿêùî íàïåðåäîäí³ âè
âñå-òàêè ïåðåáîðùèëè ç³ ñïèðò-
íèì. Çà òàêîãî ñòàíó ìåäè÷í³ ðå-
êîìåíäàö³¿ çâè÷àéí³: ïðîìèòè

øëóíîê, ïîñòàâèòè êë³çìó, ïðè-
êëàñòè ã³ð÷è÷íèêè íà ïîòèëèöþ
³ äî ëèòîê, ïîêëàñòè ë³ä íà ãîëî-
âó, ïðîãóëÿòèñÿ íà ñâ³æîìó ïî-
â³òð³. Ïðîòå º åôåêòèâí³ø³ çàñî-
áè, ùî ïåðåäàþòüñÿ ç ïîêîë³ííÿ
â ïîêîë³ííÿ: â³ä êàïóñòÿíîãî àáî
îã³ðêîâîãî ðîçñîëó äî ÷àþ ç ìå-
äîì ³ ëèìîíîì. Íà äóìêó ìåäè-
ê³â, âñ³ ö³ ïðèçíà÷åííÿ º àáñî-
ëþòíî ïðàâèëüíèìè.

Äëÿ íîðìàë³çàö³¿ ôóíêö³é òðàâ-
ëåííÿ ìîæíà âèïèòè êèñëîìî-
ëî÷í³ ïðîäóêòè: êåô³ð, àöèäîô³-
ë³í, ðÿæàíêó. Âîíè àáñîðáóþòü
òîêñèíè, íå äàþ÷è ¿ì “ðîçãóëÿ-
òèñÿ”. Î÷èñòèòè îðãàí³çì äîïî-
ìîæå ³ àêòèâîâàíå âóã³ëëÿ. Äîïî-
ìîæóòü òàêîæ òîìàòíèé ñ³ê, ñè-
ð³ ÿéöÿ ç ñ³ëëþ, æóðàâëèíèé
ìîðñ, ÷àé ³ç ìåäîì òà ëèìîíîì.
Ïèéòå ÿêîìîãà á³ëüøå ð³äèíè.
Öå ïðèñêîðþº âèâåäåííÿ àëêî-
ãîëþ ç îðãàí³çìó.

Ó äåÿêèõ ëþäåé, íàâïàêè, ãî-
ëîâà ïðîÿñíþºòüñÿ â³ä ÷àøêè
ì³öíî¿ êàâè. Àëå âàðòî ïàì’ÿòà-
òè, ùî îðãàí³çì ³ áåç êîôå¿íó âæå
äîñòàòíüî çáóäæåíèé.

Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà çàéä³òü äî
àïòåêè ³ ïðèäáàéòå, íà âñÿêèé
âèïàäîê, íàñòîÿíêè ì’ÿòè ïåð-
öåâî¿, ãëîäó àáî ëèìîííèêà. Ï³ä
÷àñ ïîõì³ëëÿ áóäü-ÿêó ç öèõ íà-
ñòîÿíîê âàðòî ïðèéìàòè 2-3 ðà-
çè íà äåíü ïî 30-50 êðàïåëü íà
0,5 ñêëÿíêè âîäè äî ïðèéîìó
¿æ³. Òàêèé ìåòîä ä³º áåçâ³äìîâ-
íî. Ñïî÷àòêó âèïèéòå “êîê-
òåéëü”, ðîçâ³âøè â ñêëÿíö³ âî-
äè 30-50 êðàïåëü íàñòîÿíêè
ì’ÿòè ïåðöåâî¿, 2-3 êðàïë³ íà-
øàòèðíîãî ñïèðòó ³ ñ³ê, âè÷àâ-
ëåíèé ³ç ïîëîâèíè ëèìîíà. Ïî-
ò³ì ïðèéì³òü ãàðÿ÷èé äóø ³ ïî-
áàëóéòå ñåáå ³íøèì “êîêòåé-
ëåì”, çì³øàâøè 200 ã êàïóñòÿ-

íîãî ðîçñîëó ç 1 ñòîëîâîþ ëîæ-
êîþ ÿáëó÷íîãî îöòó ³ 1 äåñåðò-
íîþ ëîæêîþ ìåäó.

Äîáðå äîïîìàãàº â òàêîìó òÿæ-
êîìó âèïàäêó òðèâàëèé ñîí.

Äåõòî âèçíàº òàêèé ìåòîä —
äîáîâå ãîëîäóâàííÿ, ùî îáîâ’ÿç-
êîâî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïèòòÿì âå-
ëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ð³äèíè, çáàãà÷å-
íî¿ â³òàì³íîì Ñ — öèì óí³âåð-
ñàëüíèì àíòèäîòîì. Íîâèé äåíü
òðåáà ðîçïî÷àòè ç äóøó — êðàùå
êîíòðàñòíîãî, îñê³ëüêè òîêñèíè
òàêîæ âèõîäÿòü ³ ÷åðåç øê³ðó. À
âèáèâàòè êëèí êëèíîì, òîáòî ïî-
çáóòèñÿ ïîõì³ëëÿ çà äîïîìîãîþ
ñïèðòíîãî — íå âàðòî. Öå óïî-
â³ëüíþº ïðîöåñ îäóæàííÿ.

Íà êðàéí³é âèïàäîê, ï³ä ÷àñ
âæèâàííÿ íà ðàíîê ï³ñëÿ ñâÿòêî-
âîãî ãóëÿííÿ ñïèðòíîãî, çì³øàé-
òå éîãî ç áåçàëêîãîëüíèìè êîì-
ïîíåíòàìè: ïèâî ç ðîçñîëîì àáî
òîìàòíèì ñîêîì, ãîð³ëêó ç ëè-
ìîííèì, òîìàòíèì àáî æóðàâëè-
íèì ñîêàìè, âèíî ç ôðóêòîâèì ³
ÿã³äíèì ñîêàìè.

À âçàãàë³, êîæíà ëþäèíà ïî-
âèííà çíàòè ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³
îñîáëèâîñò³: â³ä ÿêî¿ ê³ëüêîñò³
àëêîãîëþ âîíà ï’ÿí³º. ² öþ ê³ëü-
ê³ñòü ïîòð³áíî âèïèâàòè íå çàë-
ïîì, à ðîçïîä³ëÿòè íà âñå ñâÿòî.
Âò³ì, º ³ äåÿêà óñåðåäíåíà íîð-
ìà àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ÿêó ââà-
æàþòü á³ëüø-ìåíø áåçïå÷íîþ. Ç
ì³öíèõ íàïî¿â íå âàðòî ïðèéìà-
òè á³ëüø í³æ 300 ãðàì³â çà âå÷³ð.
Àëêîãîëü, çàçâè÷àé, øêîäèòèìå.
² íà çàê³í÷åííÿ — êðàùå íåäî-
ïèòè, í³æ ïåðåïèòè. Çâó÷èòü,
çâè÷àéíî, áàíàëüíî, àëå öå íàé-
ïðàâèëüí³øèé ñïîñ³á. Ä³éîâ³øî-
ãî ìåäèöèíà ùå íå ïðèäóìàëà

Олена СТУЛЬЄВА
“Хрещати ”

Доро і ияни та ості столиці!

Добі ає межі 2009 рі . Для ожно о з нас
він насичений різноманітними подіями, напр женою
працею та виразними здоб т ами, дар вав нам ці-
аві з стрічі й від риття, новий професійний і жит-
тєвий досвід.

Нині ж ми в очі ванні Ново о ро та Різдва
Христово о — най любленіших свят, наповнених
аз овими дивами, сяйвом веселощів та безмежної
радості.

За східним алендарем Новий 2010 рі —
рі Ти ра. Я відомо, цьом звірю притаманно зав-
жди йти вперед, зневажати мовності, ієрархію і
онсерватизм. Ти р — зна незвичайних дій, неспо-
діваних сит ацій і винят ової долі.

Щиро зич всім, щоб прийдешній рі ви-
правдав сі сподівання, б в спішним та ба атим
на приємні події, приніс достато сім’ям, наповнив
серця надією та любов’ю. Нехай рі Ти ра дар є
фінансов стабільність, стане для ожно о ро ом
охання і бла опол ччя.

Вітаю з Новим ро ом та Різдвом Христовим!

Хай з новорічними дзвонами війд ть до ва-
ших осель радість і щастя!

З любов’ю
Начальни Київсь о о метрополітен

Петро Мірошни ов
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Шановні меш анці
Дарниць о о район !

Поздоровляємо Вас
з Новим ро ом та Різдвом
Христовим.
Бажаємо Вам здоров’я,
сімейно о щастя
та достат новом 2010 році.

Громадсь а ор анізація «Дарниця за Сер ія Ті іп а»
Голова ор анізації Попов С. Ю.

“Я з стрінеш Новий рі , та йо о і проведеш”,— аже
народна м дрість. І про це не варто заб вати. Новоріч-
но-різдвяні свята — це не тіль и можливість відпочити
і розслабитися після набридливої с єти в інці ро ,
що минає, це ще й запор а хорошо о настрою, хай
не на всі 365 днів, що настають, але на більш їхню
частин . Проте, може б ти і навпа и. Усе залежить
від вас. За порадою, я ни н ти переїдання
і перепою в свят ові дні, “Хрещати ” зверн вся
до фахівців-меди ів.
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Êèÿíè õî÷óòü ïðàöþâàòè

Ì³ñüêà ñëóæáà çàéíÿòîñò³ ùîðîêó ñòàº
ïîïóëÿðí³øîþ. ßêùî ó 1991 ðîö³ íà îá-
ë³êó ïåðåáóâàëî 23,8 òèñÿ÷³ îñ³á, òî çà 11
ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó ðîáîòó ç äîïîìîãîþ
Ñëóæáè øóêàëî ïðèáëèçíî 57,4 òèñÿ÷³ êè-
ÿí. Ó ñåðåäíüîìó æ ùîð³÷íî â ïîøóêàõ
â³ëüíèõ âàêàíñ³é ðåºñòðóâàëèñÿ 31 òèñÿ÷à
êèÿí. Çà äåâ’ÿòíàäöÿòü ðîê³â ðîáîòè íà
îáë³êó Ñëóæáè ïîáóâàëè 590 òèñ. îñ³á, ç
íèõ òðåòèíó âäàëîñÿ ïðàöåâëàøòóâàòè, à
êîæåí ñüîìèé ïðîéøîâ ïðîôåñ³îíàëüíó
ï³äãîòîâêó, ï³äâèùèâ êâàë³ô³êàö³þ, à îò-
æå, ³ çàòðåáóâàí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³.

ßêùî íå âäàâàëîñÿ çíàéòè ïîòð³áíó âà-
êàíñ³þ îäðàçó, ëþäÿì ïðîïîíóâàëè âçÿòè
ó÷àñòü â îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîáîòàõ.
Àëå ïðèáèðàòè ïàðêè, âèêîíóâàòè ñîö³-

àëüí³ ðîáîòè òà ³íøå õîò³ëè äàëåêî íå âñ³.
Òåïåð ãðîìàäñüêî¿ ðîáîòè íå ñîðîìëÿòü-
ñÿ. ßêùî ó 1992 ðîö³ äî òàêèõ ðîá³ò áóëî
çàëó÷åíî 0,8 % áåçðîá³òíèõ, òî â íèí³ø-
íüîìó äîïîìîãòè ì³ñòó ó äð³áíèõ êëîïî-
òàõ ïîãîäèëèñÿ óæå 15,9 % çàðåºñòðîâà-
íèõ íà îáë³êó. ² öå ïðè òîìó, ùî ó Êèºâ³
äîñòàòíüî ³íøèõ âàêàíñ³é.

Ì³ñüêà ñëóæáà çàéíÿòîñò³ ñï³âïðàöþº
ç á³ëüø í³æ 200 ï³äïðèºìñòâàìè ³ çà 2009
ð³ê ìàëà 168,5 òèñ. âàêàíñ³é. Íà ïî÷àò-
êó ãðóäíÿ â áàíêó äàíèõ íàë³÷óâàëîñÿ
25,4 òèñ. â³ëüíèõ ì³ñöü. “Ó 2009 ðîö³ íà
îäíó îñîáó, ÿêà øóêàëà ðîáîòó, íàøà
ñëóæáà ïðîïîíóâàëà 4 âàêàíñ³¿. Íà êîæ-
íîãî ðîá³òíèêà ïðèïàäàëî 8 â³ëüíèõ ðî-

áî÷èõ ì³ñöü, îñîáó áåç ïðîôåñ³¿ — 21
â³ëüíå ðîáî÷å ì³ñöå, íà îäíîãî ñëóæáîâ-
öÿ — 2 ðîáî÷èõ ì³ñöÿ”,— ðîçïîâ³â çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ì³ñüêî¿ ñëóæáè çàé-
íÿòîñò³ Ëåîí³ä Øàÿí. Äî ñëîâà, çà éîãî
ñëîâàìè, òàêå “áëàãîïîëó÷÷ÿ” ùîäî âà-
êàíñ³é áóëî íå çàâæäè. Íàïðèêëàä, ó
2000-ìó âàêàíñ³é áóëî âäâ³÷³ ìåíøå, í³æ
òèõ, õòî øóêàâ ðîáîòó. ² ëèøå ó 2002 ðî-
ö³ ïðîïîçèö³ÿ òà ïîïèò íà ðèíêó ïðàö³
çð³âíÿëèñÿ.

Íèí³ Ì³ñüêà ñëóæáà çàéíÿòîñò³ êðîêóº
â íîãó ç ÷àñîì. Áàçà âàêàíñ³é ïîïîâíþ-
ºòüñÿ â ðåæèì³ îí-ëàéí ùîìèò³. À äëÿ
ïðàöåäàâö³â òà øóêà÷³â ðîáîòè ïðàöþþòü
ñïåö³àëüí³ ³íôîðìàö³éí³ ñåðâåðè. Ìîí³-
òîðÿòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ â ìåðåæ³ ²í-
òåðíåò. Îêðåìèé öåíòð ïðàöþº äëÿ âè-
ïóñêíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ìîëî-
ä³, àáè çîð³ºíòóâàòè ¿õ, ÿê³ ïðàö³âíèêè
ïîòð³áí³ ì³ñòó ³ äå ìîæíà ï³äãîòóâàòèñÿ
äî òàêî¿ ðîáîòè.

“Ó êîìïëåêñ³ íàøèõ ïîñëóã ïðîôåñ³î-
íàëüí³é ï³äãîòîâö³, ïåðåï³äãîòîâö³ òà
ï³äâèùåííþ êâàë³ô³êàö³¿ áåçðîá³òíèõ
ïðèä³ëÿºòüñÿ îñîáëèâà óâàãà. Åôåêòèâ-
íîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ º ñòàæóâàííÿ íà
ï³äïðèºìñòâàõ. À ïðîõîäæåííÿ ïðàêòè-
êè º ôàêòè÷íî ñòîâ³äñîòêîâîþ ãàðàíò³ºþ
ïðàöåâëàøòóâàííÿ”,— ðîçïîâ³â Ëåîí³ä
Øàÿí.

Íà ÷àñ íàâ÷àííÿ â îêðåìèõ âèïàäêàõ
íàäàºòüñÿ ñòèïåíä³ÿ. Äîêè ëþäè øóêà-
þòü ðîáîòó, ¿ì âèïëà÷óþòü ãðîøîâó äî-
ïîìîãó. Àëå öå íå ºäèíà ïåðåâàãà, ÷åðåç
ÿêó êèÿíè çâåðòàþòüñÿ äî Ì³ñüêî¿ ñëóæ-
áè çàéíÿòîñò³. ßêùî ðîáîòó çíàéäóòü ñà-
ìå òóò, òî ðàçîì ç íåþ ãàðàíòîâàíî îò-
ðèìàºòå óñ³ ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ — â³äïóñò-
êó òà ë³êàðíÿíèé

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Кияни більше не соромляться
прибирати в лиці та ви он вати
інші орисні міст завдання. На
оплач вані ромадсь і роботи
сьо одні по одж ються більш ніж
15 % безробітних. Тоді я ро ів
п'ятнадцять том та их не назби-
р валося і відсот а. Статисти
навели Місь ій сл жбі зайнято-
сті. Цьо о ро до неї в пош ах
роботи зверн лося 57,4 тисячі
иян — вдвічі більше, ніж зазви-
чай. І не даремно — в місті 4—5
ва ансій на ожно о безробітно о.
Найзатреб ванішими є робітничі
професії, найменше — сл жбовці.

Äî êîæíîãî ç ðîçóì³ííÿì
Çà ð³ê äî ì³ñüêîãî ñall-öåíòðó çâåðíóëèñÿ 1,7 ì³ëüéîíà êèÿí

Êîëè êèÿíè ñâÿòêóâàòèìóòü
Íîâèé ð³ê ³ Ð³çäâî Õðèñòîâå,
áëèçüêî ñîòí³ ëþäåé ïðîäîâæóâà-
òèìóòü ö³ëîäîáîâó âàðòó. Ñëóæáà
äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì “15-51”
íå ïðèïèíèòü ðîáîòè ³ íà õâèëè-
íó. “Ìè ïðàöþâàòèìåìî ³ 30-ãî,
³ 31-ãî ³ 1-ãî. Âèõ³äíèõ ó íàñ íå
áóäå”,— êàæå êåð³âíèê ñëóæáè
Íàòàë³ÿ Äàíüêî. Íàâ³òü ó ñâÿòà
êèÿíè â áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿ ìî-
æóòü ñïîä³âàòèñÿ íà äîïîìîãó
call-öåíòðó.

Âëàñíå, ïðàö³âíèêè ñëóæáè íå
ðîçñëàáëÿëèñÿ óâåñü ð³ê. Ïðîòÿ-
ãîì 2009-ãî ïðèéíÿëè 1 ìëí 698
òèñ. äçâ³íê³â â³ä ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³, ç íèõ 1 ìëí 150 òèñ. íàäà-
íî óñíó êîíñóëüòàö³þ. Âîäíî÷àñ
ó call-öåíòð³ çàðåºñòðóâàëè
547 904 çâåðíåííÿ ùîäî òèõ ÷è
³íøèõ ïðîáëåì. “Â³äñîòîê âèêî-
íàííÿ çà çâåðíåííÿìè öüîãîð³÷
äîâîë³ âèñîêèé. Ç á³ëüøîñò³ ïè-
òàíü — öå ôàêòè÷íî 100 â³äñîò-
ê³â, à çàãàëîì ìè âèéøëè íà ïî-
êàçíèê 89,7 â³äñîòêà. Õî÷ó çà-
çíà÷èòè, ùî ðàéîíè êðàùå ³äóòü
íà ñï³âïðàöþ. Íàâ³òü òàì, äå, íà
æàëü, íå âäàºòüñÿ îäðàçó ðîç-
â’ÿçàòè ïðîáëåìó, ç ìåøêàíöÿ-

ìè ïðîâîäÿòü ðîç’ÿñíþâàëüí³
áåñ³äè, ðàçîì ç íèìè ïëàíóþòü
ðîáîòó. Ãîëîâíå, ùî ì³æ ìåø-
êàíöÿìè ³ âëàäîþ íàëàãîäæåíî
÷³òêèé ³ åôåêòèâíèé çâ’ÿçîê”,—
êàæå Íàòàë³ÿ Äàíüêî.

Ë³äèðóþòü ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçà-
í³ ç ðîáîòîþ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. Íà íåðóõîì³ ë³ôòè,
ïîðèâè ìåðåæ, ä³ðÿâèé äàõ òà ³í-
øå ïîñêàðæèëèñÿ á³ëüøå, ÿê 436
òèñ. êèÿí. Âèð³øåíî ïèòàííÿ â
96 % âèïàäê³â. Îïåðàòèâí³øå ðå-
àãóþòü òðàíñïîðòíèêè, ÿê³ âñå æ
òàêè ïîñ³äàþòü äðóãå ì³ñöå â
ïðîáëåìíîìó ðåéòèíãó. Íà êëî-
ï³ò ³ç òðàíñïîðòîì, çàòîðè, òðè-
âàëå î÷³êóâàííÿ àâòîáóñ³â-òðî-
ëåéáóñ³â íàä³éøëî 26 òèñ. çâåð-
íåíü. “Âàæëèâî, ùî öå íå áóëè
ò³ëüêè ñêàðãè, à é ïîáàæàííÿ,
íàïðèêëàä, ùîäî íîâèõ ìàðøðó-
ò³â. ² íà ö³ çâåðíåííÿ ÷³òêî ðå-
àãóâàëè, ïóñêàëè äîäàòêîâèé ðó-
õîìèé ñêëàä, â³äêðèâàëè ìàðø-
ðóòè. Â³äñîòîê âèêîíàííÿ ó öüî-
ìó íàïðÿìêó — 99”,— ïîâ³äîìè-
ëà íà÷àëüíèê call-öåíòðó.

Áëèçüêî 17 òèñ. çâåðíåíü ñòî-
ñóâàëèñÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè. Ëþäè ö³êàâèëèñÿ ïèòàí-

íÿìè òðàíñïîðòóâàííÿ äî ë³êàð-
í³, çàáåçïå÷åííÿ ë³êàìè òà äå
ìîæíà îôîðìèòè äîâ³äêè. Ïî-
íàä 14 òèñ. êèÿí ïðîñèëè íàäà-
òè ³íôîðìàö³þ ïðî ñîö³àëüíó äî-
ïîìîãó: îôîðìëåííÿ ñóáñèä³é,
ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó òîùî.
Ìàéæå 8 òèñ. êèÿí âèð³øóâàëè
÷åðåç call-öåíòð ïðîáëåìè ³ç ñó-
ñ³äàìè, ïîðóøíèêàìè í³÷íî¿ òè-
ø³, íàïëèâîì áåçïðèòóëüíèõ òî-
ùî. 5 òèñ. êèÿí ö³êàâèëèñÿ ïè-
òàííÿìè îñâ³òè, çîêðåìà ÿê
âëàøòóâàòè äèòèíó â ñàäî÷îê,
ïîðóøóâàëè ïðîáëåìó îïàëåííÿ
øê³ë. “Ç îêðåìèõ ïèòàíü ñòâî-
ðþâàëè îêðåì³ ãàðÿ÷³ òåëåôîíí³

ë³í³¿: ñòîñîâíî äèòÿ÷èõ ñàäê³â,
õàáàðíèöòâà, íåçàêîííîãî ïàð-
êóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ äîð³ã.
Çàãàëîì ðóáðèêàòîð íàë³÷óº 2,5
òèñÿ÷ ïèòàíü. ² öå íå âèãàäàí³
íàìè ðå÷³, à òå, ç ÷èì äî íàñ
çâåðòàþòüñÿ ëþäè, òå, ùî ¿õ ðå-
àëüíî òóðáóº”,— ïîÿñíèëà Íà-
òàë³ÿ Äàíüêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, â íîâîìó ðîö³
call-öåíòð ìîæå ðîçøèðèòèñÿ ³
ùå á³ëüøå íàäàâàòèìå ï³äòðèì-
êè êèÿíàì. Òà ³ äëÿ ñàìèõ ïðà-
ö³âíèê³â ñëóæáè, çà ñëîâàìè ïà-
í³ Äàíüêî, öå “ñïðàâæíÿ øêî-
ëà ìóæíîñò³”, àäæå ö³ ëþäè ñòà-
þòü äîñâ³ä÷åíèìè ìåíåäæåðà-

ìè, ÿê³ âì³þòü ëèøå çà äåíü
çíàéòè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì äå-
ñÿòê³â ëþäåé. À âò³ì, ñõîæå ó
2010 ðîö³ Íàòàë³ÿ Äàíüêî õî÷å
äåùî ìåíøîãî ðèòìó ðîáîòè
äëÿ ñâî¿õ êîëåã, îñê³ëüêè êè-
ÿíàì âîíà ïîáàæàëà ò³ëüêè ãà-
ðàçä³â. “Õî÷ó ïðèâ³òàòè óñ³õ ç³
ñâÿòàìè ³ ïîáàæàòè áëàãîïîëó÷-
÷ÿ ó êîæí³é ðîäèí³! Áàæàþ, ùîá
êèÿíè ïîçáóëèñÿ óñ³õ ïðîáëåì,
ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëè íàñ îñòàí-
í³ìè ðîêàìè, ³ òîä³ æèòòÿ ñòà-
íå ëåãøèì, à ñâ³ò êðàñèâ³øèì ³
íàä³éí³øèì! Ç Íîâèì ðî-
êîì!” — ïîáàæàëà î÷³ëüíèöÿ
ì³ñüêîãî call-öåíòðó

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Протя ом 2009 ро майже 1,7 мільйона иян зверн -
лися зі своїми лопотами до сл жби допомо и мера
иянам "15-51". Ко ось підтримали порадою, проте
більш я мільйон иян допомо ли реальним вирішен-
ням питань. Найбільше меш анці столиці с аржилися
на ом нальні не аразди та незадовільн робот
транспорт . Начальни сл жби Наталія Дань о иянам
побажала менше лопотів новом році.

Çà ð³ê äî Ì³ñüêî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ çâåðíóëîñÿ ìàéæå 60 òèñÿ÷ ãîðîäÿí

Навіть свята ияни в б дь-я ій сит ації мож ть сподіватися на допомо call-центр

Для працедавців та ш ачів роботи Місь ій сл жбі зайнятості працюють спеціальні
інформаційні сервери

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



Медіа Ïðîãðàìè òåëåïåðåäà÷
ç 4 ïî 10 ñ³÷íÿ

Ãåíð³õ ÓÌÀÍÑÜÊÈÉ: “Ðîáèòè ìóëüòô³ëüìè
íà çàìîâëåííÿ äîâîë³ ö³êàâî”
Õóäîæíèê-ïîñòàíîâíèê “Àë³ñè â êðà¿í³ ÷óäåñ” ³ “Àë³ñè â çàäçåðêàëë³” áà÷èòü ó ñâî¿õ
ìóëüòô³ëüìàõ óñ³ íåäîë³êè, ïðîòå ïðè öüîìó íå ïðèìåíøóº âëàñí³ çàñëóãè

— ßê âè ïîòðàïèëè â àí³ìàö³þ?
— Ó 1958 ðîö³ ÿ, ùå ìîëîäèé,

ïîâåðíóâñÿ ç â³éñüêà ³ òèíÿâñÿ
ì³ñòîì áåç ñïðàâè ïåâíèé ÷àñ.
Êîëè ïî÷óâ, ùî îðãàí³çîâóâàòè-
ìóòü ñòóä³þ ìóëüòèïë³êàö³¿, òî ç³-
áðàâ ñâî¿ ðîáîòè ³ ï³øîâ ¿õ ïîêà-
çóâàòè. Ìàëþíêè ñïîäîáàëèñÿ,
ìåí³ ñêàçàëè, ùî çàòåëåôîíóþòü,
êîëè çàëàãîäÿòü îðãàí³çàö³éí³ ïè-
òàííÿ. Àëå òàê ³ íå ïîäçâîíèëè.

Òîä³ ÿ âñòóïèâ äî õóäîæíüîãî
³íñòèòóòó. À ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åí-
íÿ äîëÿ çâåëà ìåíå ç “Êè¿âíà-
óêô³ëüìîì” óäðóãå. Òîä³ ó âèøàõ
ïðàêòèêóâàëè ðîçïîä³ë âèïóñê-
íèê³â íà ðîáîòó. ßê íà ìåíå, öå
áóëî ñâîºð³äíå íàñèëüñòâî. Ìåí³
ïðîïîíóâàëè âñ³ëÿê³ ì³ñòà —
áóäü-ÿê³, àëå ò³ëüêè íå Êè¿â.
Ïðîòå ³ñíóâàâ ñïîñ³á óíèêíóòè
ðîçïîä³ëåííÿ: íà ³ì’ÿ ñòóäåíòà
ìàâ íàä³éòè âèêëèê ç ïåâíîãî
ì³ñöÿ ðîáîòè. ß çíîâó ï³øîâ íà
ñòóä³þ. ² çà ÿêèéñü ÷àñ ìåíå çà-
ðàõóâàëè íà ðîáîòó. Òàê ³ îïè-
íèâñÿ ñåðåä àí³ìàòîð³â. Çíàºòå,
÷èì òîä³ ìåíå âðàçèëà ñòóä³ÿ?

— ×èì æå?
— Âîíà ñòàëà äëÿ ìåíå ÷èìîñü

ñõîæèì íà êîâòîê ñâ³æîãî ïîâ³ò-
ðÿ. Òàì ïàíóâàëà àáñîëþòíà ñâî-
áîäà! À ì³é ³íñòèòóò â ³äåîëîã³÷-
íîìó ïëàí³ áóâ äîâîë³ æîðñòêèì.
Çà íàìè ïîñò³éíî ñïîñòåð³ãàëè,
ðåòåëüíî ñòåæèëè çà òèì, ùî ìè,
ñòóäåíòè, â÷èìî ³ ÿê³ ê³íîñòð³÷-
êè ïåðåãëÿäàºìî. Â ò³ ðîêè äëÿ
õóäîæíèêà, ÿê ³ äëÿ áóäü-ÿêî¿
òâîð÷î¿ ëþäèíè, ìîæëèâèì áóâ
ëèøå ñîöðåàë³çì. Ò³ëüêè-íî âáà-
÷àëè ôîðìàë³çì — ÿêå æ ñòðàø-
íå òî áóëî ñëîâî! — âèêëþ÷àëè.
Òîìó ïðî äåêîãî ç õóäîæíèê³â äî-
âîäèëîñÿ ãîâîðèòè ïîøåïêè. À
äî â³éíè â íàñ áóëî òàê áàãàòî
÷óäîâèõ ìàéñòð³â — ö³ëà øêîëà
³ñíóâàëà. Ïîò³ì ¿õ ïîñàäèëè â
òþðìè, ïîâáèâàëè íåçðîçóì³ëî çà
ùî. ²ä³îòèçì ÿêèéñü!

Ïîâåðíóñÿ äî ìóëüòèïë³êàö³é-
íî¿ ñòóä³¿: ðàäÿíñüêà ³äåîëîã³ÿ íå
äóæå íà íàñ òèñíóëà. Íàñ í³áèòî
çàëèøèëè ïîçà óâàãîþ. À ÿê³ ïðå-
òåíç³¿ íàì ìîæíà áóëî âèñóíóòè?
Íà åêðàí³ çàé÷èêè â ð³çíîáàðâ-
íèõ øîðòàõ õîäÿòü íà çàäí³õ ëàï-
êàõ — õ³áà â öüîìó ìîæå áóòè
ùîñü ïîãàíå? (Óñì³õàºòüñÿ)

— Áàãàòî õòî ç òðåïåòîì ðîçïî-
â³äàº ïðî ñâ³é ïåðøèé ìóëüòô³ëüì.
À ÿêèì áóâ âàø äåáþò?

— Îé, íàâ³òü çãàäóâàòè íå õî-
÷åòüñÿ! (Óñì³õàºòüñÿ) “×àð³âíà
ìåðåæà” â³í íàçèâàâñÿ. Öå áóâ
íàóêîâî-ïîïóëÿðíèé ô³ëüì ïðî
áóä³âíèöòâî Ìîñòó ìåòðî ÷åðåç
Äí³ïðî ç àí³ìàö³éíèì âêðàïëåí-
íÿì, ùî ÿ ³ ìàâ çðîáèòè. Âò³ëè-
òè â æèòòÿ òå, ùî ÿ õîò³â, íå âäà-
ëîñÿ. Âñå âèéøëî ïîãàíî.

— Âè òàê³ ñàìîêðèòè÷í³. À º ñå-
ðåä âàøèõ ìóëüòèïë³êàö³éíèõ ðî-
á³ò òà, ùî ïîäîáàºòüñÿ íàéá³ëüøå?

— Íåìàº òàêî¿, íà æàëü. ß äó-
æå äîáðå áà÷ó âñ³ íåäîë³êè ³ ðî-

çóì³þ, ùî ìîæíà áóëî é êðàùå.
Ïðèì³ðîì, “Êàï³òîøêó” ÿ õîò³â
çðîáèòè ïðîçîðèì ³ ç â³äáëèñêîì,
ïðîòå â ò³é òåõí³ö³, â ÿê³é íà òîé
÷àñ ïðàöþâàâ, öå âèÿâèëîñÿ íå-
ìîæëèâèì.

— Íåâæå ³ äî “Àë³ñè”, ùî ¿¿ ãëÿ-
äà÷³ ïðîñòî îáîæíþþòü, âè òåæ
ìàºòå ïðåòåíç³¿?

— Àâæåæ! À âò³ì, ÿêùî â³ðèòè
÷óòêàì, ñåðåä óñ³õ ìóëüòèïë³êà-
ö³éíèõ åêðàí³çàö³é “Àë³ñè” ðà-
äÿíñüêà àíãë³éöÿì ñïîäîáàëàñÿ
íàéá³ëüøå. Âîíè íàâ³òü êóïèëè
íàø ìóëüòô³ëüì.

Åêðàí³çàö³ÿ ë³òåðàòóðíîãî òâî-
ðó — ïðîáëåìà ìîòîðîøíà. ² ùî-
ðàçó öå ìóêè é âèâåðòàííÿ àâòî-
ðà. Îñê³ëüêè º ïåâí³ ìîìåíòè ó
òâîð³, ÿê³ ïðîñòî íåìîæëèâî â³ä-
òâîðèòè íà åêðàí³. ß, íàïðèêëàä,
çíàþ äóæå ìàëî âèïàäê³â, êîëè
ë³òåðàòóðíå äæåðåëî áóëî á íà îä-
íîìó ð³âí³ ç éîãî â³çóàëüíèì óò³-
ëåííÿì.

Ð³äê³ñí³ ïðèêëàäè — “Ñ³ìíàä-
öÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” ³ “Õðå-
ùåíèé áàòüêî”.

À òåïåð ðîçïîâ³ì, ÿê óñå áóëî,
êîëè ìè ðîáèëè “Àë³ñó” ðàçîì ç
²ðèíîþ Ñìèðíîâîþ...

— Òàê!

— ßêîñü ó êîðèäîð³ ìåíå çóïè-
íèâ ðåæèñåð ªôðåì Ïðóæàí-
ñüêèé ³ çàïðîïîíóâàâ åêðàí³çóâà-
òè “Àë³ñó â êðà¿í³ ÷óäåñ” òà “Àë³-
ñó â Çàäçåðêàëëë³”. Íà òîé ÷àñ ÿ
âæå çíàâ, ùî öåé òâ³ð — ð³÷ íå
ëèøå â³äïîâ³äàëüíà ³ ñêëàäíà, à
é íåï³äéîìíà! Àäæå ç Êåððîëëîì
ñóö³ëüíà ìîðîêà. Éîãî íàâ³òü ïå-
ðåêëàñòè ðîñ³éñüêîþ ñêëàäíî. Òà
ùå é çáåðåãòè íàñòð³é ³ àòìîñôå-
ðó.

Ìè ç ²ðèíîþ ðîçïîä³ëèëè îáî-
â’ÿçêè. ß çäåá³ëüøîãî ðîáèâ
óâåñü àíòóðàæ, à âîíà ìàëþâàëà
ïåðñîíàæ³â. Òîæ âëàñíå îáðàç
Àë³ñè ïðèäóìàëà ²ðèíà Ñìèðíî-
âà. Ïðîòå ïîøòîâõ, ìîæëèâî,
òðîõè äàâ ¿é ³ ÿ. Êîëèñü ÿ ÷èòàâ
ïðî àíãë³éö³â, ùî â íèõ îñîáëè-
â³ ï³äáîð³ääÿ. Âîíè â íèõ âèäàò-
í³, ïîêàçóþòü âäà÷ó. Íàâ³òü º âè-
ñë³â òàêèé — “àíãë³éñüêå ï³äáî-
ð³ääÿ”. Äî ñëîâà, íàñ ïîò³ì ñàìå
çà öå ï³äáîð³ääÿ ³ ñâàðèëè.

Òàê îñü. ß áà÷èâ Àë³ñó îñîáëè-
âîþ ä³â÷èíêîþ. Íàâ³òü çîâí³. Ó
íàñ æå óÿâëåííÿ ïðî êðàñó ä³â-
÷èíêè ÿêå? Á³ëÿâêà, áëàêèòí³ â³÷-
êà, ïóõëåíüê³ ïàëü÷èêè — öüîãî
òðåáà áóëî óíèêíóòè, àäæå Àë³ñ³
öå çîâñ³ì íå ïàñóâàëî. ², ÿê íà
ìåíå, ó âèêîíàíí³ ²ðè Àë³ñà âè-
éøëà ãàðíîþ.

— À äå æ îá³öÿí³ íåäîë³êè?
— Ó íàø³é “Àë³ñ³” òåêñòó çàáà-

ãàòî. Ìóëüòô³ëüì äóæå áàãàòîñë³â-
íèé, óâåñü â íåñê³í÷åííèõ ä³àëî-
ãàõ, éîìó áðàêóº ïàóç, à ãëÿäà÷å-
â³ — ÷àñó, ùîá â³ääèõàòèñÿ. Öå ÿ
ââàæàþ ãîëîâíèì íåäîë³êîì.

Äî òîãî æ äåÿê³ åï³çîäè äîâå-
ëîñÿ âèêèíóòè, áî íå âèñòà÷èëî
ìåòðàæó. ¯õ ñòðàøåííî øêîäà —
âîíè ìåí³ òàê ïîäîáàëèñÿ. Ðîç-
ïîâ³ì îäíå çà îäíèì. “Àë³ñó” ìè
çí³ìàëè íà äâîõ ÿðóñàõ: íà âåðõ-
íüîìó — ïåðñîíàæ³, íà íèæíüî-
ìó — òëî. ×óäîâèé ï³äõ³ä! Òîìó
ùî îäèí ÿðóñ ìîæíà çíÿòè â ð³ç-
êîñò³, à ³íøèé — íå â ð³çêîñò³.
Âèõîäèòü äóæå ãàðíî. Ïðîòå ç ³í-
øîãî áîêó, çàçäàëåã³äü íàâðÿä ÷è
íàìàëþºø òàê, ùîá çîáðàæåííÿ
çàëèøàëîñÿ êðàñèâèì ó ðîçìèòî-
ìó, òîáòî íå â ð³çêîìó âèãëÿä³. Ó
íàøîìó ìóëüòèêó ìè òàê çðîáè-
ëè åï³çîä ç ïåðñîíàæåì â³âöåþ
(íà íå¿ ïåðåòâîðèëàñÿ Á³ëà Êîðî-
ëåâà), ùî ïîñò³éíî ïëåòå ñïèöÿ-
ìè, ñèäÿ÷è â êð³ñë³-ãîéäàëö³: âî-
íà íàêî÷óºòüñÿ íà ãëÿäà÷à, é ó
êàäð³ ç’ÿâëÿþòüñÿ òî ãîëîâà, òî
íîãè — äîâîë³ åôåêòíî âèéøëî.
Òà äîâåëîñÿ âèð³çàòè!

Ìè çàâæäè íà ñòóä³¿ áóëè
çâ’ÿçàí³ òåðì³íàìè — í³êîëè íå
ìîæíà áóëî ñï³çíþâàòèñÿ ç³ çäà-
÷åþ ô³ëüìó. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ “Àë³-
ñè”. Ïîñï³õ ïîçíà÷àâñÿ íà ÿêîñ-
ò³. Àäæå ùî äîâøå óïèðàºøñÿ, òî
êðàùèé ðåçóëüòàò. Øâèäêî ³ ãàð-
íî äóæå ð³äêî áóâàº.

— Ùî âàì íàéá³ëüøå íå ïîäî-
áàºòüñÿ â àí³ìàö³¿?

— Âèðîáíèöòâî. Õî÷à ðîçóì³þ,
ùî áåç íüîãî í³ÿê íå ìîæíà. Â
íüîìó — âñÿ ñóòü àí³ìàö³¿. Ïðî-
òå ÷åðåç íåñê³í÷åííå ðîçìíîæåí-
íÿ ïåðñîíàæ³â âîíè íå ìîæóòü
âèéòè òàêèìè, ÿêèìè òè ¿õ ïðè-
äóìàâ: îäí³ õóäîæíèêè ïîò³ì îá-
âîäÿòü ¿õ îë³âöåì, äðóã³ — ïåðîì,
òðåò³ — ìàëþþòü ó ãîëîâíèõ ïî-
ëîæåííÿõ, ÷åòâåðò³ ùå ùîñü ðîá-
ëÿòü. ²íîä³ âèõîäèòü áàãàòî íà-
êëàäîê, ³ òðåáà ìàòè íåàáèÿêèé
õàðàêòåð, ùîá õîäèòè ³ ïèëüíó-
âàòè çà òèì, ùîá ãîëîâà ïåðñî-
íàæà, ïðèì³ðîì, äâ³÷³ ì³ñòèëàñÿ
â òóëóá³, ³ íå á³ëüøå. Ùå îäèí
ïðèêëàä. Ó ìîºìó ìóëüòô³ëüì³
“Òåïëèé õë³á” º ä³ä-ì³ðîøíèê,
ùî íîñèòü ñòüîáàíèé âàòíèê. ß
çðîáèâ íà âàòíèêó òðè ñìóãè,
ùîá ³íøèì õóäîæíèêàì áóëî
ïðîñòî ïîâòîðèòè ãåðîÿ. Òà îäíàê
íå çìîãëè ïîâòîðèòè: òî ÷îòèðè
ñìóãè âèõîäèëî, òî ï’ÿòü.

— Ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ âè, ÿê
ìåí³ â³äîìî, îäðàçó ï³øëè ïðàöþ-
âàòè íà “Áîðèñôåí-Ñ”. Ç îãëÿäó
íà îñîáëèâîñò³ âàøîãî õàðàêòåðó
õîò³ëîñÿ á ïîö³êàâèòèñÿ, ÿê òàì
ïðàöþâàëîñÿ?

— Ìîÿ â³äïîâ³äü âàñ ïîò³øèòü.
Âèÿâèëîñÿ, ùî ðîáèòè ìóëüò-
ô³ëüìè íà çàìîâëåííÿ — öå äî-
âîë³ ö³êàâî. Òèì ïà÷å, ÿ íà âëàñ-
íîìó äîñâ³ä³ ïåðåêîíàâñÿ, ùî â
êîæí³é ðîáîò³, ÿêùî äîáðå ïðè-

äèâèòèñÿ, ìîæíà çíàéòè ïåâíó
ïðèíàäí³ñòü. Íàïðèêëàä, ÿ êî-
ëèñü ï³äðîáëÿâ íà ÂÄÍÃ — ìà-
ëþâàâ òàáëè÷êè ð³çí³. Çíàºòå, ïè-
ñàòè-ìàëþâàòè áóêâè òåæ äóæå
ö³êàâî. Òà ùå é êîðèñíî.

Ïðèáëèçíî òàê ñàìî ³ íà “Áî-
ðèñôåí³-Ñ”. Õî÷ó ñêàçàòè, ùî
òàì ìè âñ³, êîëèøí³ ñï³âðîá³òíè-
êè “Óêðàí³ìàô³ëüìó”, ïåðåñòàëè
áóòè òèìè, êèì ìè áóëè — õó-
äîæíèêàìè-ïîñòàíîâíèêàìè ³
ðåæèñåðàìè. Õ³áà ùî ïåâíîþ ì³-
ðîþ ìóëüòèïë³êàòîðè çàëèøèëè-
ñÿ ìóëüòèïë³êàòîðàìè. Óñå ïðè-
äóìóâàëè ôðàíöóçè àáî ³íø³ çà-
ìîâíèêè, à íàì öüîìó òðåáà áó-
ëî íåóõèëüíî ñë³äóâàòè.

ß áóâ ñóïåðâàéçåðîì: õîäèâ ³
äèâèâñÿ, õòî ùî ðîáèòü. Ïîò³ì
ïîêàçóâàâ ïàëüöåì, ùî ïîòð³áíî
âèïðàâèòè. Ìè âèïóñêàëè ô³ëü-
ìè ç òàêîþ øâèäê³ñòþ, ùî í³êî-
ìó é íà äóìêó íå ñïàäàëî: ìè
ìîãëè çà 20 äí³â çðîáèòè òå, ùî
íà “Óêðàí³ìàô³ëüì³” ãîòóâàëè
ïðîòÿãîì äåâ’ÿòè ì³ñÿö³â.

— ßêîãî ç óñ³õ ñòâîðåíèõ âàìè
ïåðñîíàæ³â áóëî ìàëþâàòè íàé-
ñêëàäí³øå?

— Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ÿ ðîáèâ
“Òàðàñà Áóëüáó”. Äóæå äîâãî íå
ì³ã íàìàëþâàòè ñàìîãî Òàðàñà —
ñêëàäíèé äëÿ â³çóàë³çàö³¿ îáðàç.
Îò ñèí³â éîãî ñòâîðèâ øâèäêî.

Îäðàçó â³ä÷óâ — îñü âîíè:
Îñòàï ³ Àíäð³é. À ¿õí³é áàòüêî —
íà÷åáòî ³ ñõîæèì âèéøîâ, ïðîòå
áðàêóâàëî éîìó ÿêî¿ñü ö³êàâèí-
êè. Â îñîáèñòîñò³ ÷îãîñü áðàêó-
âàëî. Â õóäîæíèêà ªâãåí³ÿ Ê³á-
ðèêà ÷óäîâèé Òàðàñ Áóëüáà — àëå
æ öå ³ëþñòðàö³ÿ. Â àí³ìàö³¿ âñå íå
òàê ïðîñòî.

Ó ìóëüòèïë³êàö³¿ òðåáà âñ³ îáðà-
çè òð³øå÷êè îêàðèêàòóðþâàòè, ïå-
ðåá³ëüøóâàòè, çàãîñòðþâàòè ðèñè,
áî óñåðåäíåíèé îáðàç ïðîñòî íå
ìîæíà áóäå äèâèòèñÿ íà åêðàí³.

Íàïðèêëàä, ÿêîñü ÿ ³ ïîê³é-
íèé Âîëîäèìèð Äàõíî ðîáèëè
ñåð³þ ïðî êîçàê³â — “ßê êîçàêè
íà âåñ³ëë³ ãóëÿëè”. ßê âè ìîãëè
ïîì³òèòè, â êîæíîãî êîçàêà —
ñâ³é âåëè÷åçíèé í³ñ. Òîìó êîæ-
íîãî ç íèõ ñêð³çü ìîæíà âï³çíà-
òè. À â Þð³ÿ Íîðøòåéíà â “Êàç-
ö³ êàçîê” âîâ÷åíÿ òåæ çîâñ³ì íå
òàêå, ÿêèìè â æèòò³ âîâêè áóâà-
þòü. Ïðîòå âîíî ÷àð³âíå ñâîºþ
äèâàêóâàò³ñòþ!

— Íàä ÷èì ïðàöþºòå íèí³?
— Í³ íàä ÷èì. Âîñòàííº ðÿòó-

âàâ â³ò÷èçíÿíó àí³ìàö³éíó êàð-
òèíó “Ïðèãîäè áðàâîãî ñîëäàòà
Øâåéêà”. Îñü ³ âñå. À ùîñü ³í-
øå â àí³ìàö³¿ õ³áà òåïåð â³äáóâàº-
òüñÿ? Òà îäíàê õî÷åòüñÿ ñïîä³âà-
òèñÿ, ùî ï³ñëÿ íàñ áóäå êðàùå.

— Ìîæåòå ï³äáèòè ï³äñóìîê 
óñüîãî çðîáëåíîãî?

— Êóïó ô³ëüì³â çðîáèâ! Õî÷à
ìîæíà áóëî ³ ùå á³ëüøå 

Розмовляла
Людмила КОЛБ,

спеціально для “Хрещати а”

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



ПОНЕДІЛОК
СІЧНЯ 4444

8.05 Д/ф “Образи”
9.10 Iван Франко. Львiвськi

сторiнки життя
10.10 Мiсто сонця
10.40 “I на тiм рушничковi...”

Олександр Таранець
11.25 Вечiр Романа Коваля
12.05 “Вогонь бажань”. Спiває Iнеш
13.50 12 фiльмiв про головне
15.05 “Про мишей i людей”
15.45 Азбука ремесел
16.05, 5.25 Немеркнучi зiрки.

Костянтин Степанков
16.40 Обереги
17.35 Д/ф “Борис Гмиря”
18.35, 4.55 Театральнi силуети.

Олександра Смолярова
19.00, 0.00 Лариса Кадирова. “Моя

Марiя Заньковецька”
19.40, 0.40 Лiлiя його життя. Серж

Лифар
20.30, 1.30 М. Мусоргський

“Сорочинський ярмарок”
22.10, 3.10 Євдокiя та Анатолiй

Дiмарови
22.40, 3.35 Леонiд Сандуленко — не

просто циган

MEГАСПОРТ
6.00 Легка атлетика. Гран4прi

IAAF. Мадрид, Iспанiя
8.00 In версiя. В. Цербе
8.30 Неспортивне життя. Е. Тедєєв
9.00 Професiйний бокс

11.50 Бої без правил
13.00 Бокс. KOTV Classics
14.00 Легка атлетика. Гран4прi

IAAF. Мадрид, Iспанiя
16.00 Фiгурне катання. Kristi

Yamaguchi friends & family
17.00 Д/ф “Футбол. Друга

половина”
17.30 Red Bull Cliff Diving. Стрибки зі

скелi. Огляд
18.10 Армрестлiнг. ЧЄ — 2009.

Болгарiя
20.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Професiйний бокс
23.00 Бої без правил
23.55 Покер. World Poker Tour

23.40 Саундтреки
0.10 Х/ф “Кома”

K1
7.00 Щоденники Дакара
7.10 Х/ф “З Новим роком,

тату!”
9.15 КВН — 2009

12.00 Х/ф “Зоряна брама.
Ковчег правди”

14.00 Т/с “Солдати”
16.00 Т/с “Зоряна брама”
18.00 Т/с “Вторгнення”
19.00 Т/с “Повернення

Мухтара�2”
20.00 Т/с “Солдати”
22.00 Х/ф “Вовк”

6.30 “Городок”

КIНO
6.00 Мультфiльм
6.30 М/с “Скеля Фреглiв”
7.00 М/с “Гей, Арнольде!45”
7.30 М/с “Легенда дракону”
8.00 М/с “Котопес43”
8.30 Таксi
9.00 Мультфiльм
9.20 Х/ф “Принцеса�лебiдь”

11.00 Т/с “Реактивнi лiтаки”
13.00 Iнтерактивний проект
15.00 Т/с “Реактивнi лiтаки”
16.00 М/с “Гей, Арнольде!45”
16.30 М/с “Легенда дракону”
17.00 М/с “Рен i Стiмпi”
18.00 Х/ф “Невгамовна Паула”
19.50 Х/ф “Клiфорд”
21.30 М/ф “Альоша Попович i

Тугарин Змiй”
23.00 Х/ф “Антонiя —

випробування коханням
та владою”

5.00 Кiнорiк
5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Незабутня Сiдi Таль
7.00, 17.00 Мультфiльм

22.05 Х/ф “Батьки i дiди”
23.30 Х/ф “Вулиця, повна

несподiванок”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Їхнi звичаї
7.55 Х/ф “У пошуках капiтана

Гранта”
9.00 Сьогоднi
9.25 Ексклюзив
9.55 Квартирне питання

10.55 Маски4шоу
11.05 Суд присяжних
12.00 Сьогоднi
12.25 Х/ф “Люби мене”
14.10 Х/ф “Приватник”
15.00 Сьогоднi
15.25 Т/с “Розклад доль”
17.05 Т/с “Ера Стрiльця�2”
18.00 Сьогоднi
18.25 “Суперстар”
20.00 Т/с “Мiсто спокус”
20.50 Т/с “Глухар”
21.45 Iсторiї про привидiв
22.10 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики — сво...”

ТВ ЦЕНТР TVCI
6.00 Х/ф “Багата наречена”
7.20 М/ф “Жук4крива гiрка”
7.35 Хронiки московського побуту.

Шуба
8.15 Х/ф “Запасний гравець”
9.30 Т/с “Салон краси”

11.00 Музична iсторiя
11.30 Подiї
11.45 Енциклопедiя
11.50 Д/с “Неприборкана природа

Африки”
12.20 Т/с “Рiднi люди”
13.05 Вiд смiшного до великого...
13.45 Наша музика
14.30 Подiї
14.40 Сто питань дорослому
15.20 Т/с “Салон краси”
16.50 Хронiки московського побуту.

Радянське неглiже
17.30 Т/с “Ваша честь”
18.15 Спiває В. Леонтьєв
19.05 Смiх з доставкою додому
19.30 Т/с “Жiнка�

полiцейський”
20.20 Вiд смiшного до великого...
21.00 Подiї
21.15 Наша музика
21.55 Т/с “Супермаркет”
22.45 Х/ф “Нiжнiсть”

0.00 Сто питань дорослому

КДРТРК
7.50 Народний календар
8.00 Зустрiч для Вас
8.30, 11.50, 13.50, 16.05, 18.55,

20.30 Мультфiльм
9.00 Оплески, оплески
9.30 Крихiтка
9.55 Мандри планетою Земля

10.25, 13.05, 16.10, 20.55 Служба
розшуку дiтей

10.30 Театральний Київ
11.00 “Пiсня моїй Українi”. Вечiр

С. Жовнерчука
11.45, 19.15 Сьогоднi
12.00 Вищий пiлотаж
12.25 М/с “Подорож у минуле”
12.55 Кольорова екскурсiя
13.15 Хрещатик, 26
14.00 Т/ф “Дiм на свято”
15.30 Концерт В. Степової
15.50 Галерея ТБ
16.00 За київським часом
16.15 Шлягер
17.30 Театральний Київ
18.00 Хрещатик, 26
18.45 Крихiтка
19.20 Виступ кандидата на пост

Президента України
Ю. I. Костенка

19.30 Кольорова екскурсiя
19.40 Вищий пiлотаж
20.00 Хрещатик, 26
20.45 Вечiрня казка “Сонiки”
21.00 Мандри планетою Земля
21.30 Iсторичнi етюди
21.50 Виступ кандидата на пост

Президента України
С. Ратушняка

22.00 Х/ф “Рiздво Джорджа
Лопеза”

23.25 Концерт В. Степової
23.50 Мультфiльм

0.00 Кольорова екскурсiя

ENTER�фiльм
6.00 Мультконцерт
6.50 Х/ф “Людина з

рушницею”
9.00 Кiноляпи
9.25 Т/с “Молодi i невгамовнi”

11.10 Саундтреки
12.00 SMS4голосування
12.45 Х/ф “Полiт навiгатора”
15.15 Т/с “Молодi i невгамовнi”
17.10 SMS4голосування
17.45 Саундтреки
18.15 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
21.00 Кiноляпи
21.30 Х/ф “Останнiй ривок”
23.25 SMS4голосування

KИЇB
6.30 “Церква “Посольство Боже”
7.00 По сутi
7.40 Мультфiльм
8.20 Улюблена робота
8.30 Дiм живих iсторiй
9.00 “Церква “Посольство Боже”

10.40 Шлях долi
13.50 “В гостях у Д. Гордона”.

Б. Брильська
15.10 Т/с “Спадкоємиця”
16.10 У центрi уваги
16.50 Мультфiльм
17.15 Кулуари
18.15 Дзеркало iсторiї
19.00 Столиця
19.35 Руслана. Рiздвянi легенди
20.15 Вдала кар’єра
21.00 Новини
21.20 “В гостях у Д. Гордона”.

Н. Варлей
22.30 Вечiрня кава
23.00 Новини
23.20 Медицина з I. Трухачовою
23.25 Дзеркало iсторiї

0.00 Шлях долi

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.01 Ранкова молитва
6.05 Православний календар
6.35 М/ф “Веселий коледж”
7.00 Велика мандрiвка
7.30 М/ф “Лис Микита”
8.00 М/ф “Поганий пес, хороший

пес”
9.15 М/ф “Морозики4морози”
9.30 Легко бути жiнкою

10.55 Богатирськi iгри
13.00 Українська рулетка
14.30 Iндиго
15.00 Новини
15.25 Золота булава
16.50 Вiкно до Америки
17.15 Фестиваль “Морська зiрочка”
17.50 М/ф “Нiч перед Рiздвом”
18.45 Euronews
19.10 Д/ф “Мерехтливi оздоби

ялинкової ночi”

19.45 Вибори42010. Кандидати на
пост Президента України.
Костенко Ю. I. — Тiгiпко С. Л.

21.00 Новини
21.30 Персона GRATA
21.55 Великий тренер.

В. Лобановський
22.55 Трiйка, Кено
23.00, 0.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи

0.15 Острiв скарбiв
УТ�1. Нiчний канал

5.00 Легко бути жiнкою

1+1
6.30 М/ф “Як козаки”, “Як козаки

кулiш варили”, “Як козаки у
футбол грали”

6.55 М/ф “Нiко. Шлях до зiрок”
8.15 Х/ф “А що, коли Санта...”

10.05 Х/ф “А що, коли Санта...
2”

11.50 М/ф “Скарби озера
черепахи”

13.10 Х/ф “Снiгова королева”
16.20 Х/ф “Сирота казанська”
17.55 М/ф “Переполох у Гiмалаях”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Привiт сiм’ї”
22.00 Х/ф “Нiхто не знає про

секс�2”
23.50 М/ф “Переполох у Гiмалаях”

IHTEP
5.20 Х/ф “Чоловiк на годину”
7.00 Т/с “Нiжна зима”

11.15 Х/ф “Загадай бажання”
13.05 Мiсце зустрiчi
14.55 Фестиваль “Юрмалiна”
16.50 Концерт “Парад зiрок”
20.00 Подробицi
20.20 Премiя “Золотий грамофон”
23.35 Х/ф “Це я”

5.10 Т/с “Хафф”

УКРАЇНА
6.00 Мультфiльм
6.20 Новорiчний жарт з

В. Винокуром
7.15 Х/ф “Проблемна дитина”

9.00 Х/ф “Проблемна 
дитина�2”

10.50 Х/ф “Легенда Зорро”
13.15 Пiсня року — 2009
16.00 Пiсня року — 2009
19.00 Подiї
19.20 Т/с “Глухар”
21.15 Х/ф “Навколо свiту за

80 днiв”
23.30 Х/ф “Мисливцi на

привидiв”
5.15 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
5.30 Х/ф “Мiсяць над

Парадором”
7.15 Т/с “Друзi”
8.45 Т/с “Батьковi доньки”

10.15 Т/с “Щасливi разом”
11.50 Т/с “Друзi”
13.10 Т/с “Батьковi доньки”
15.15 Т/с “Щасливi разом”
17.10 М/ф “Шрек43”
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с “Батьковi доньки”
21.20 Т/с “Щасливi разом”
23.25 Т/с “Друзi”

ICTV
6.05 Т/с “Альф”
7.00 Х/ф “Новорiчна

вiдпустка”
8.45 Смак
9.10 Велика рiзниця

10.15 Т/с “Солдати.
Дембельський альбом”

11.05 Х/ф “Десяте королiвство”
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф “Лепрекони”
13.50 Х/ф “Амулет

Земномор’я”
16.55 Х/ф “Полiцейська

академiя”
18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Т/с “Майстер i

Маргарита”
20.50 Т/с “Слiпий�3”
21.45 Велика рiзниця
22.40 Комедi4клаб
23.35 Прожекторперiсхiлтон

0.15 Т/с “Дев’ять”

TOHIC
6.00 Клуб4700
6.25 Новини про
6.35 М/ф “Як козаки...”
7.20 Медицина
7.30 Сильнi свiту цього
7.50 Трипiльцi
8.50 Твiй хiт
9.10 Диваки

10.20 М/ф “Як козаки...”
11.10 М/ф “Котигорошко”
12.00 За сiм морiв
12.25 Красень Київ
13.00 Погляд у майбутнє
15.00 Диваки
15.30 Твiй хiт
16.00 Медичний детектив
16.55 Х/ф “У гонитві 

за Рiздвом”
18.30 Життя
18.45 Голубий вогник
20.40 Сильнi свiту цього
21.05 Солодка казка
21.20 Секретне життя Iсуса
22.20 Медичний детектив
23.20 Життя
23.40 Сильнi свiту цього

0.00 Таємницi долi
5.10 Твiй хiт
5.30 Життя
5.40 Сильнi свiту цього

ТЕТ
6.30 7 VJ
7.00 Сьоме небо
7.30 Дiм 2
8.30 М/ф “Iз та Зiззли”

10.00 М/с “Пiт i Кантроп”
10.30 М/с “Пригоди Олiвера”
11.00 Звана вечеря
12.00 Т/с “Приватний детектив

Магнум”
13.00 Давай одружимося
14.00 Т/с “Доньки�матерi”
15.00 М/с “Усе для дiвчаток та

хлопчикiв”
15.30 М/с “Король”
16.00 М/с “Песик4захисник”
16.30 Єралаш
17.00 Т/с “Баффi —

переможниця вампiрiв”
18.00 Єралаш
18.30 Т/с “Унiвер”
19.30 Дiм 2
20.30 Звана вечеря
21.30 Т/с “Клуб”
22.30 Т/с “Секс i мiсто”
23.00 Т/с “Одруженi... З

дiтьми...”
23.30 Дiм 2

0.00 Дивись, хто прийшов!
5.00 Сьоме небо
5.30 7 VJ
6.00 Сьоме небо

5�й КАНАЛ
6.01, 8.45, 23.30, 4.30 Час4Тайм
6.15, 7.10, 8.10, 0.15, 3.10, 5.10

Час спорту
6.30, 11.20 Зверни увагу з Т. Рамус
6.40, 7.50, 0.30 Автопiлот4новини
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00, 1.00, 4.00 Час
новин

7.30, 8.30, 9.35, 22.40, 23.20,
5.20 Бiзнес4час

7.40, 10.55, 3.25 Огляд преси
9.30, 13.30, 14.30, 5 елемент

10.30, 11.30, 12.30 Прес4
конференцiї

15.15, 16.15 Майдан
17.30 Територiя закону
18.30, 2.20, 4.15 Хронiка дня
18.45, 4.45 Київський час
19.00, 22.30, 0.00, 3.00, 5.00 “Час

новин” (рос. мовою)
19.20 Час до виборiв
19.30, 1.15 Новий час
20.20, 21.45 Час до виборiв.

Агiтацiю заборонено!
20.30, 21.20, 1.40 Час
22.00, 2.30, 5.30 Велика полiтика

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Х/ф “Зухвалiсть”
8.25 М/ф “Оггi та кукарачi”
9.35 М/ф “Спайдермен”

10.20 Т/с “CSI” — “Маямi”
11.15 Т/с “Кримiналiсти.

Мислити як злочинець”
12.15 Т/с “Таємницi слiдства”
14.25 Х/ф “Любовний напій

№9”
16.25 Х/ф “Тихий Дон”
18.25 Агенти впливу
19.00 Свiдок
19.25 Т/с “Марш�кидок”
21.30 Свiдок
22.00 Т/с “CSI” — “Маямi”
23.00 Т/с “Кримiналiсти.

Мислити як злочинець”
0.00 Свiдок
5.10 Особистий погляд
5.35 Легенди бандитської Одеси

СТБ
5.35 Телефiльм
6.35 Т/с “Коломбо”
8.10 Давай одружимося
9.05 Х/ф “Не може бути!”

11.00 Х/ф “Лiсовик”
13.15 Битва екстрасенсiв
14.15 “Чужi помилки. Помста за

сина”
15.15 Давай одружимося
16.10 Зiркове життя. Обпаленi

славою
17.05 Неймовiрнi iсторiї кохання
18.00 Т/с “Анатомiя Грей”
18.50 “Танцюють всi! 2”. Кастiнг у

Днiпропетровську”
20.55 “Танцюють всi! 2”. Кастiнг у

Харковi”
22.55 Т/с “Анатомiя Грей”
23.50 Зiркове життя. Зоряне

оголення

OPT�Україна
6.00 Новини
6.10 Шарль Азнавур. Життя у

любовi
7.00 Х/ф “Сини Великої

Ведмедицi”
8.30 Х/ф “У смузi прибою”
9.00 Новини
9.10 Малахов +

10.00 Модний вирок
11.00 Новини
11.10 Кумири
12.05 Хочу знати
12.40 Х/ф “Людина з бульвару

Капуцинiв”
14.25 Т/с “Монтекрiсто”
15.20 Давай одружимося!
16.10 Федеральний суддя
17.00 Новини
17.20 Зрозумiти. Пробачити
17.50 Чекай на мене
18.30 Нехай говорять
19.20 Спальний район
20.00 Час
20.20 Т/с “I все�таки я

люблю...”
23.10 Х/ф “Бiле сонце пустелi”

5.05 Т/с “Монтекрiсто”

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Х/ф “З новим щастям!”
7.10 Таємниця Ноєва ковчега
8.00 Х/ф “Холодне сонце”

10.00 Вiстi
10.25 Х/ф “Сватання гусара”
11.40 Х/ф “Вулиця, повна

несподiванок”
13.00 Вiстi
13.20 Х/ф “Новорiчна засiдка”
15.05 Криве дзеркало
17.15 Т/с “Кармелiта.

Циганська пристрасть”
18.05 Т/с “Якось буде любов”
19.00 Вiстi
19.35 Т/с “Свати”

16.55 TOHIC

У ГОНИТВI ЗА РIЗДВОМ
Режисер: Р. Олiвер

У ролях: Т. Арнольд, А. Розс, Д. Рiс, Л. Джордан
Комедiя. Сучасний скнара i скептик одержує пiд Рiздво незвичайний
подарунок — подорож в минуле. Завдяки чарiвним подiям, вiн
усвiдомлює всю велич цього свята.

16.55 ICTV

ПОЛIЦЕЙСЬКА АКАДЕМIЯ
Режисер: Х. Уїлсон

У ролях: С. Гуттенберг, К. Кеттрол, Б Смiт
Комедiя. Мер мiста Сью Бiлл вiдмiнив обмеження з пiдбору кандидатiв
на службу в полiцiї, i всi, хто мiг, почали записуватися туди негайно — в
результатi вийшла смiшна комедiя.

18.00 KIHO

НЕВГАМОВНА ПАУЛА
Режисер: Ф. Бух

У ролях: М. Гедек, Р. Мюллер, А. Сомавiлла, С. фон Кросiк
Незважаючи на наявнiсть двох скептично налаштованих до легко&
важностi матерi дочок, Паула все ще не залишила надiї на особисте
щастя. Тим бiльше, що переїхало сiмейство прямо навпроти в`язницi
суворого режиму пiд назвою “Домашнiй затишок”, з ворiт якого щодня
на волю виходить парочка симпатичних i нiким не зайнятих чоловiкiв.

19.50 KIHO

КЛIФОРД
Режисер: П. Флаертi

У ролях: М. Шорт, Ч. Гродiн, М. Стiнберген, Д. Коулмен
Комедiя. Мартiн Шорт грає старого, який з глибин XXI столiття згадує
власне дитинство i всiлякi витівки, найчастiше далеко не безпечнi для
оточуючих. Хлопчика грає знову ж таки Мартiн Шорт. Це була
найбiльша помилка режисера. Чия iдея вiддати цьому талановитому
комiку дитячу роль — не знаю, проте режисер повинен був стояти на
смерть, але не дозволити таку дивну iдею втiлити в життя.

20.00 1+1

ПРИВIТ СIМ`Ї
Режисер: Т. Безуча

У ролях: С.Д. Паркер, Д. Кiтон, Д. Малрунi, К. Дейнс
Комедiя. Ласкаво просимо на щорiчну зустрiч сiмейства Стоунiв. Як
завжди, вони зiбралися в своєму родовому маєтку на пiвнiчному сходi
Америки, щоб вiдзначити Рiздво. Але цього разу на них чекає щось
новеньке: старший син хоче познайомити батькiв, братiв i сестру зi
своєю подругою, енергiйною, обачливою мешканкою Нью&Йорка, i
безпораднi Стоуни зустрiчають гостю з сумiшшю збентеження i
ворожостi.
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30 грудня

НАША МАША 

ТА ЧАРІВНИЙ ГОРІХ .......... 10.30, 11.50, 13.10, 14.30, 15.50

ГОЛА ПРАВДА ..................................................17.10, 20.40

ТІ, ЩО ПІШЛИ (Фестиваль “Азія%кіно”) ......................18.40

31 грудня

НАША МАША 

ТА ЧАРІВНИЙ ГОРІХ ...................................... 10.00, 11.20

ГОЛА ПРАВДА ............................................................12.40

ТІ, ЩО ПІШЛИ (Фестиваль “Азія%кіно”) ......................14.10

В ПОШУКАХ ЕРІКА (Фестиваль “Кіно для дорослих”) ....16.30

1 січня

НАША МАША 

ТА ЧАРІВНИЙ ГОРІХ ............................ 12.00, 13.20, 14.40

ПІКАП: ЗЙОМ БЕЗ ПРАВИЛ............................16.00, 21.30

В ПОШУКАХ ЕРІКА ............................................17.30, 19.30

2—6 січня

НАША МАША 

ТА ЧАРІВНИЙ ГОРІХ ............................ 10.00, 11.20, 12.40

ПІКАП: ЗЙОМ БЕЗ ПРАВИЛ ..................14.00, 17.30, 21.00

В ПОШУКАХ ЕРІКА ..........................................15.30, 19.00

7 січня

НАША МАША 

ТА ЧАРІВНИЙ ГОРІХ ...................................... 10.00, 11.20

МЕЛОДІЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ............................12.40, 17.20

В ПОШУКАХ ЕРІКА ..........................................15.20, 20.00

8—10 січня

ЕЛВІН ТА БУРУНДУКИ.......................... 10.00, 11.30, 13.00

МЕЛОДІЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ ............................14.30, 19.10

В ПОШУКАХ ЕРІКА ............................................17.10, 21.50

11—13 січня

ЕЛВІН ТА БУРУНДУКИ.................................... 10.00, 11.30

МЕЛОДІЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ............................13.00, 17.40

В ПОШУКАХ ЕРІКА ..........................................15.40, 20.20

МІНІ%ЗАЛ

ЗАВЖДИ ІНШЕ КІНО

30 грудня

В ПОШУКАХ РИСЕНЯ .................................... 13.00, 15.00

ВІСКІ З ГОРІЛКОЮ ................................17.00, 21.00, 19.00

31 грудня

В ПОШУКАХ РИСЕНЯ .............................................. 13.00

ВІСКІ З ГОРІЛКОЮ ....................................................15.00

ПОВНА ІСТОРІЯ МОЇХ СЕКСУАЛЬНИХ НЕВДАЧ ....17.00

1—6 січня

В ПОШУКАХ РИСЕНЯ .............................................. 13.00

ВІСКІ З ГОРІЛКОЮ ..........................................15.00, 17.00

ПОВНА ІСТОРІЯ 

МОЇХ СЕКСУАЛЬНИХ НЕВДАЧ........................19.00, 21.00

7—13 січня

ХАЙ ЖИВЕ КОХАННЯ ........................ 13.00, 17.00, 21.00

ПОВНА ІСТОРІЯ 

МОЇХ СЕКСУАЛЬНИХ НЕВДАЧ........................15.00, 19.00

У репертуарі можливі зміни

Інформаційний спонсор

В л. Шота Р ставелі, 19
Автовідповідач 287-11-35

Довід и та замовлення вит ів
за тел. 287-30-41

www.kinopanorama.com.ua



ВІВТОРОК
СІЧНЯ 5555

8.40 IHTEP

ВIЙ
Режисери: К. Єршов, Г. Кропачов

У ролях: Л. Куравльов, Н. Варлей, О. Глазирiн
Мiстична кiноповiсть. Фiльм знятий за однойменною повiстю 
М.В. Гоголя, який розповiдає про бурсака Хому Брута, вiдьму&панну, яка
встає з труни, i повелителя нечистої сили Вiя.

13.50 ICTV

ПРОКЛЯТТЯ ФАРАОНА ТУТА
Режисер: Р. Малкехi

У ролях: К. Ван Дьєн, Л. Варела, М. МакДауелл
Фентезi. Багато тисяч рокiв тому юний фараон Тутанхамон правив
Єгиптом. Мало хто знає подробицi його життя. I нiхто не знає нiчого про
його смерть. У 1922 роцi вiдкриття чергової гробницi фараона ставить
пiд загрозу iснування всього свiту. Пошук скарбiв гробницi Тутанхамона
стає питанням життя i смертi для двох археологiв.

17.05 ICTV

ПОЛIЦЕЙСЬКА АКАДЕМIЯ�2.
ЇХ ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ

Режисер: Дж. Перiс
У ролях: С. Гуттенберг, Б. Смiт, Дж. Гейнс, М. Вiнслоу, Д. Граф
Комедiя. Нещасливi пригоди бовдурiв з полiцейської академiї
продовжуються! Цього разу вони матимуть справу з небезпечною
бандою на чолi з iстеричним психопатом i вiд душi познущаються над
своїм новим начальником — пихатим лейтенантом Маузером.

21.15 УКРАЇНА

КАРНАВАЛ
Режисер: Т. Лiознова

У ролях: I. Муравьова, Ю. Яковлєв, К. Лучко, О. Абдулов
Комедiя. Нiна живе в маленькому провiнцiйному мiстечку i мрiє стати
актрисою. Пiсля закiнчення школи вона приїжджає до Москви, але
провалюється на iспитах. Вона залишається в мiстi i спершу веде
безтурботне життя, змiнюючи декiлька мiсць роботи, i врештi&решт
розумiє, що її мiсце — в рiдному мiстечку поруч з матiр`ю.

21.45 1+1

ХЛОПЦI 
З ЖIНОЧОГО ГУРТОЖИТКУ

Режисер: У. Володарський
У ролях: Б. Уотсон, Х. Уїльямс, М. Розенбаум, М. Сейджмiллер
Комедiя. Звичайно, неприємностi у друзiв&студентiв унiверситету Дейва,
Адама i Дуфера траплялися, i не раз. Але тепер доля познущалася
дуже жорстоко. Мало того, що їх пiдставили з грошима та ще й вигнали
з гуртожитку. Бiдолахи залишилися на вулицi без грошей  i даху над
головою.

22.00 K1

СIМОНА
Режисер: Е. Нiккол

У ролях: А. Пачiно, Б. Солсберi, У. Райдер, Дж. Мор, К. Кiнер
Комедiя. Треба визнати, що справи у режисера Вiктора Таранскi йдуть
погано. Виконавиця головної ролi в його новiй картинi, безглузда i
розпещена актриса, несподiвано пiшла прямо зі знiмального
майданчика. I тепер Вiктору термiново потрiбна замiна.

22.45 IHTEP

КАРДIОГРАМА КОХАННЯ
Режисер: О. Байрак

У ролях: I. Верник, Р. Мянник, Б. Невзоров, О. Кондулайнен
Мелодрама. Вiйськовий льотчик&випробувач Євгенiй Проханов разом з
дружиною i донькою приїжджає на вiдпочинок в невелике мiстечко i там
знайомиться з сiмейною парою: вiдомою театральною актрисою
Вiкторiєю Краснопольською i її чоловiком кардiохiрургом Вадимом
Краснопольським. Проханов навiть не пiдозрює, наскiльки ця зустрiч
змiнить його життя.
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20.30, 1.30 Т/ф “Янгол на iм’я Тев”є”
21.30, 2.40 На Рiздво повертаємося

додому

MEГАСПОРТ
6.00 Легка атлетика. Супер. Гран4

прi IAAF. Лозанна, Швейцарiя
8.00 In версiя. I. Коробчинський
8.30 Неспортивне життя.

С. Полховський
9.00 Професiйний бокс

11.50 Бої без правил
13.00 Бокс. KOTV Classics
14.00 Легка атлетика. Супер. Гран4

прi IAAF. Лозанна, Швейцарiя
16.00 Фiгурне катання. Skating for

life
17.00 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України 2009. Ювенали 1
18.10 Армрестлiнг. ЧЄ — 2009.

Болгарiя
19.30 Дзюдо. Гран4прi Китаю. Огляд
20.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Професiйний бокс
23.00 Бої без правил
23.55 Покер. World Poker Tour

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Д/ф “Борис Гмиря”
7.05, 18.35, 5.10 Театральнi

силуети. Олександра
Смолярова

7.30, 17.00 Мультфiльм
8.00, 19.00, 0.00 Лариса

Кадирова. “Моя Марiя
Заньковецька”

8.40 М. Мусоргський
“Сорочинський ярмарок”

10.15, 15.45, 2.20 Азбука ремесел
10.30, 16.05, 5.30 Немеркнучi зiрки.

Костянтин Степанков
11.05, 16.35 Обереги
11.25 Лiлiя його життя. Серж Лифар
12.15 Євдокiя та Анатолiй Дiмарови
12.40 Леонiд Сандуленко — не

просто циган
14.00 Т/ф “Соломiя”
17.35 Д/ф “Лобановський, Блохiн та

iншi”
19.40, 0.40 Тамара Аветисян.

Спогади
20.10, 1.10 У майстернi художника

11.45 “Пiсня моїй Українi”. Вечiр
С. Жовнерчука

12.30 М/с “Подорож у минуле”
13.15 Хрещатик, 26
14.00 Х/ф “Рiздво Джорджа

Лопеза”
15.25 Вечори в “Червонiй калинi”
16.00 За київським часом
16.20 Зустрiч для Вас
17.10 Кольорова екскурсiя
17.30 Наодинцi з музикою
17.40 Володимирська
18.00 Хрещатик, 26
18.45 Iсторiя однiєї картини
19.00 За київським часом
19.20 Виступ кандидата на пост

Президента України
В. Ф. Януковича

19.35 Iсторичнi етюди. Хрещення
Русi

19.55 Д/ф “Сергiй Ратушняк”
20.05 Концерт Iнеш
20.45 Вечiрня казка “Сонiки”
20.54 В. Литвин. Кандидат на пост

Президента України
21.00 Хрещатик, 26
21.30 За київським часом
21.50 Виступ кандидата на пост

Президента України
А. Яценюка

22.00 Т/ф “Назар Стодоля”
23.10 Народний календар
23.20 Оплески, оплески
23.50 Мультфiльм

0.00 Кольорова екскурсiя

ENTER�фiльм
6.05 Мультконцерт
6.30 Т/с “Молодi i невгамовнi”
8.20 Кiноляпи
9.00 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
11.15 Саундтреки
12.05 SMS4голосування
13.05 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
15.30 Т/с “Молодi i невгамовнi”
17.25 SMS4голосування
17.50 Саундтреки
18.25 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
21.00 Кiноляпи
21.30 Х/ф “Знову 18”
23.20 SMS4голосування
23.40 Кiноляпи

0.05 Х/ф “Останнiй ривок”

K1
7.00 Щоденники Дакара
7.10 Д/ф “Вижити на Еверестi”
8.30 Слава Богу, Новий Рiк!

10.10 Т/с “Повернення
Мухтара�2”

11.10 Т/с “Зоряна брама”
13.10 Жiноча лiга
13.30 Далекi родичi
14.00 Т/с “Солдати”
16.00 Т/с “Зоряна брама”
18.00 Т/с “Вторгнення”
19.00 Т/с “Повернення

Мухтара”
20.00 Т/с “Солдати”
22.00 Х/ф “Сімона”

6.30 Екiпаж

КIНO
6.00 Мультфiльм
6.30 М/с “Скеля Фреглiв”
7.00 М/с “Гей, Арнольде!45”
7.30 М/с “Легенда дракона”
8.00 М/с “Котопес43”
8.30 Таксi
9.00 Х/ф “Невгамовна Паула”

11.00 Т/с “Реактивнi лiтаки”
13.00 Iнтерактивний проект
15.00 Т/с “Реактивнi лiтаки”
16.00 М/с “Гей, Арнольде!45”
16.30 М/с “Легенда дракона”
17.00 М/с “Рен i Стiмпi”
18.00 Х/ф “Клiфорд”
19.45 М/ф “Альоша Попович i

Тугарин Змiй”
21.15 М/ф “Добриня Нікітіч та Змiй

Горинич”
22.35 Х/ф “Антонiя —

випробування коханням
та владою”

5.00 Кiнорiк
5.30 Book

KИЇB
6.30 “Церква “Посольство Боже”
7.00 Новини
7.20 Мультфiльм
7.50 Медицина з I. Трухачовою
8.00 Новини
8.20 Столиця
9.00 “Церква “Посольство Боже”

10.40 Шлях долi
13.50 “В гостях у Д. Гордона”.

Н. Варлей
15.10 Т/с “Спадкоємиця”
16.10 У центрi уваги
16.50 Мультфiльм
17.15 Вечiрня кава
18.15 Дзеркало iсторiї
19.00 Столиця
19.35 Патрiарх в Українi. Молитва

про єднiсть
19.50 Окаяннi днi
21.00 Новини
21.20 “В гостях у Д. Гордона”.

Н. Варлей
22.30 Вечiрня кава
23.00 Новини
23.20 Медицина з I. Трухачовою
23.25 Дзеркало iсторiї

0.00 Шлях долi

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.01 Ранкова молитва
6.05 Православний календар
6.10, 7.00, 8.00 Новини
6.25 М/ф “Веселий коледж”
7.15 Ера якостi
7.35 Будiвельний майданчик
8.10 М/ф “Лис Микита”
9.15 М/ф “Олiвець та Клякса.

Веселi мисливцi”
9.30 Легко бути жiнкою

10.50 Вечiр А. Демиденка
13.00 Українська рулетка
14.30 Iндиго
15.00 Новини
15.25 Золота булава
17.10 Президентська Новорiчна

ялинка
18.10 Зимова розкiш лiта
18.45 Euronews
19.10 Особистий погляд
19.45 Вибори42010. Кандидати на

пост Президента України.
Гриценко А. С. — Пабат О. В.

21.00 Новини
21.30 Персона GRATA
22.00 Громадська варта
22.25 Право на захист
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00, 0.00 Пiдсумки
23.15 Вiд першої особи

0.15 Острiв скарбiв

УТ�1. Нiчний канал
5.00 Легко бути жiнкою

1+1
6.15 Смiшнi пiснi
6.15 Х/ф “Снiгова королева”
9.20 М/ф “Рiздвянi пригоди Кетi i

Макса”
9.50 М/ф “Скарби озера

черепахи”
11.15 М/ф “Мiсто магiв”
12.35 Х/ф “Бiлоснiжка”
14.15 Х/ф “Приходь на мене

подивитись”
16.15 Х/ф “Привiт сiм’ї”
18.15 М/ф “Вiннi та Хобоступ”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Звiдки беруться

дiти”
21.45 Х/ф “Хлопцi з жiночого

гуртожитку”
23.40 Х/ф “Нiхто не знає про

секс�2”
5.40 Караоке на майданi

IHTEP
6.00 Позаочi
6.55 Х/ф “Це я”
8.40 Х/ф “Вiй”

10.10 Х/ф “Снiг на голову”
12.05 Мiсце зустрiчi
13.50 Фестиваль “Юрмалiна”
15.15 Х/ф “Тихi Омути”
18.00 Вечiрнiй квартал. Найкраще
20.00 Подробицi
20.20 Концерт “Найкращi пiснi

року”
22.45 Х/ф “Кардiограма

кохання”
5.10 Т/с “Хафф”

УКРАЇНА
6.00 Мультфiльм
6.10 Новорiчний жарт з

С. Дроботенком

6.50 Х/ф “Мисливцi на
привидiв”

8.50 Х/ф “Затура. Космiчна
пригода”

10.50 Х/ф “Навколо свiту за
80 днiв”

13.00 Т/с “Мiсце зустрiчi
змiнити не можна”

17.00 Голубий вогник на Шаболовцi
— 2007. Найкраще

19.00 Подiї
19.20 Т/с “Глухар”
21.15 Х/ф “Карнавал”

5.20 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
5.45 Х/ф “Ед з телевiзора”
7.35 Т/с “Друзi”
9.05 Т/с “Батьковi доньки”

11.10 Т/с “Щасливi разом”
13.05 Т/с “Друзi”
15.00 Т/с “Батьковi доньки”
17.05 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с “Батьковi доньки”
21.20 Т/с “Щасливi разом”
23.25 Т/с “Друзi”

ICTV
6.05 Т/с “Альф”
7.00 Х/ф “Десяте королiвство”
8.45 Смак
9.10 Велика рiзниця

10.15 Т/с “Солдати.
Дембельський альбом”

11.05 Х/ф “Десяте королiвство”
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф “Лепрекони”
13.50 Х/ф “Прокляття фараона

Тута”
14.30 Т/с “Майстер i

Маргарита”
16.15 Т/с “Слiпий 3”
17.05 Х/ф “Полiцейська

академiя�2. Їх перше
завдання”

18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Т/с “Майстер i

Маргарита”
20.55 Т/с “Слiпий�3”
21.50 Велика рiзниця
22.45 Комедi4клаб
23.45 Прожекторперiсхiлтон

TOHIC
6.00 Клуб4700
6.25 Новини про
6.35 М/ф “Як козаки...”
7.25 Медицина
7.35 Сильнi свiту цього
7.50 Свiтськi хронiки
8.00 Трипiльцi
9.00 Твiй хiт
9.20 Диваки

10.30 М/ф “Як козаки...”
12.00 Свiтськi хронiки
12.10 За сiм морiв
13.00 Погляд у майбутнє
15.00 Диваки
15.30 Твiй хiт
16.00 Свiтськi хронiки
16.05 Секретне життя Iсуса
17.05 Медичний детектив
18.05 Життя
18.25 Х/ф “Король�ведмiдь”
20.10 Сильнi свiту цього
20.35 Солодка казка
20.50 Велике повстання iнкiв
21.50 Медичний детектив
22.45 Другте землi
23.15 Свiтськi хронiки
23.30 Життя
23.40 Сильнi свiту цього

0.00 Таємницi долi
5.10 Твiй хiт
5.30 Життя
5.40 Служба розшуку дiтей
5.45 Сильнi свiту цього

ТЕТ
6.30 7 VJ
7.00 Сьоме небо
7.30 Дiм 2
8.30 М/ф “I жила Бiлоснiжка довго

й щасливо”
10.00 М/с “Пiт i Кантроп”
10.30 М/с “Пригоди Олiвера”
11.00 Звана вечеря
12.00 Т/с “Баффi —

переможниця вампiрiв”
13.00 Давай одружимося
14.00 Т/с “Доньки�матерi”
15.00 М/с “Усе для дiвчаток та

хлопчикiв”
15.30 М/с “Король”
16.00 М/с “Песик4захисник”

16.30 Єралаш
17.00 Т/с “Баффi —

переможниця вампiрiв”
18.00 Т/с “Одруженi... З

дiтьми...”
18.30 Т/с “Унiвер”
19.30 Дiм 2
20.30 Звана вечеря
21.30 Т/с “Клуб”
22.30 Т/с “Секс i мiсто”
23.00 Т/с “Одруженi... З

дiтьми...”
23.30 Дiм 2

0.00 Дивись, хто прийшов!
5.00 Сьоме небо
5.30 7 VJ
6.00 Сьоме небо

5�й КАНАЛ
6.01, 8.45, 23.30, 4.30 Час4Тайм
6.15, 7.10, 8.10, 0.15, 3.10, 5.10

Час спорту
6.30, 11.20 Зверни увагу з Т. Рамус
6.40, 7.50, 0.30 Автопiлот4новини
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00, 1.00, 4.00 Час
новин

7.30, 8.30, 9.35, 22.40, 23.20,
5.20 Бiзнес4час

7.40, 10.55, 3.25 Огляд преси
9.30, 13.30, 14.30 5 елемент

10.30, 11.30, 12.30 Прес4
конференцiї

15.30 Не перший погляд
16.30 Мотор4ТБ
17.30 Особливо небезпечно
18.30, 2.20, 4.15 Хронiка дня
18.45, 4.45 Київський час
19.00, 22.30, 0.00, 3.00, 5.00 “Час

новин” (рос. мовою)
19.20 Час до виборiв
19.30, 1.15 Новий час
20.20, 21.45 Час до виборiв.

Агiтацiю заборонено!
20.30, 21.20, 1.40 Час
22.00, 2.30, 5.30 На межi

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Х/ф “Тихий Дон”
8.25 М/ф “Оггi та кукарачi”
9.35 М/ф “Спайдермен”

10.20 Т/с “CSI” — “Маямi”
11.15 Т/с “Кримiналiсти.

Мислити як злочинець”
12.10 Т/с “Наполеон”
14.15 Т/с “Марш�кидок”
16.35 Х/ф “Тихий Дон”
18.25 “Речовий доказ”. Небезпечна

професiя — Дiд Мороз
19.00 Свiдок
19.25 Т/с “Марш�кидок”
21.30 Свiдок
22.00 Т/с “CSI” — “Маямi”
23.00 Т/с “Кримiналiсти.

Мислити як злочинець”
0.00 Т/с “Наполеон”
5.10 Особистий погляд
5.35 Легенди бандитської Одеси

СТБ
5.40 Телефiльм
6.35 Т/с “Коломбо”
8.15 Давай одружимося
9.10 Х/ф “Моя мама —

Снiгуронька”
11.00 Х/ф “Лiсовик�2”
13.15 Битва екстрасенсiв. Дiти4

ясновидцi
14.15 “Чужi помилки. Цiна життя”
15.15 Давай одружимося
16.10 Зiркове життя. Зоряне

оголення
17.05 Неймовiрнi iсторiї кохання
18.00 Т/с “Анатомiя Грей”
18.50 “Танцюють всi! 2”. Кастiнг в

Одесi”
20.45 “Танцюють всi! 2”. Кастiнг у

Донецьку”
22.35 Т/с “Анатомiя Грей”
23.30 Зiркове життя. Зорянi парi

OPT�Україна
6.00 Новини
6.20 Золота пара. Щасливi разом
6.50 Х/ф “Даки”
8.30 Х/ф “Чiт i лишка”
9.00 Новини
9.10 Малахов +

10.00 Модний вирок
11.00 Новини
11.10 Георгiй Данелiя. Пiсля

10 рокiв мовчання
12.05 Фiльм А. Макаревича “На

пiвденному краї землi”
12.50 Х/ф “Опiкун”
14.25 Т/с “Монтекрiсто”

15.20 Давай одружимося!
16.10 Федеральний суддя
17.00 Новини
17.20 Зрозумiти. Пробачити
17.50 Х/ф “Лузер”
18.45 Нехай говорять
19.25 Спальний район
20.00 Час
20.20 Т/с “I все�таки я

люблю...”
23.10 Х/ф “Старики�

розбiйники”
5.05 Т/с “Монтекрiсто”

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Мультфiльм
5.30 Х/ф “З новим щастям!”
7.40 Едiта П’єха
8.30 Х/ф “Батьки i дiди”

10.00 Вiстi
10.20 Х/ф “Звичайне чудо”
13.00 Вiстi
13.20 Т/с “Свати”
15.55 Смiятись дозволяється
17.15 Т/с “Кармелiта.

Циганська пристрасть”
18.05 Т/с “Якось буде любов”
19.00 Вiстi
19.35 Т/с “Свати”
21.45 Х/ф “Бiлявка за рогом”
23.10 Рiздвянi зустрiчi Алли

Пугачовiй

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Їхнi звичаї
7.55 Х/ф “У пошуках капiтана

Гранта”
9.00 Сьогоднi
9.25 Ексклюзив
9.55 Кулiнарний двобiй

10.50 Маски4шоу
11.05 Суд присяжних
12.00 Сьогоднi
12.25 Т/с “Мiсто спокус”
13.15 Т/с “Глухар”
14.10 Х/ф “Приватник”
15.00 Сьогоднi
15.25 Т/с “Розклад доль”
17.10 Т/с “Ера Стрiльця�2”
18.00 Сьогоднi
18.25 “Суперстар”
20.00 Т/с “Мiсто спокус”
20.50 Т/с “Глухар”
21.45 Iсторiї про привидiв
22.10 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики — сво�2”

ТВ ЦЕНТР TVCI
6.00 Х/ф “Цирк”
7.35 Хронiки московського побуту.

Радянське неглiже
8.15 Х/ф “Нiжнiсть”
9.30 Т/с “Салон краси”

11.00 Музична iсторiя
11.30 Подiї
11.45 Енциклопедiя
11.50 Д/с “Неприборкана природа

Африки”
12.20 Т/с “Рiднi люди”
13.05 Вiд смiшного до великого...
13.45 Наша музика
14.30 Подiї
14.40 Сто питань дорослому
15.20 Т/с “Салон краси”
16.50 Хронiки московського побуту.

Сталiнка
17.30 Т/с “Ваша честь”
18.10 Шоу в Кремлi “Анастасiя

Волочкова. Нерв”
19.15 Смiх з доставкою додому
19.30 Т/с “Жiнка�

полiцейський”
20.20 Вiд смiшного до великого...
21.00 Подiї
21.15 Наша музика
21.55 Т/с “Супермаркет”
22.45 Х/ф “Приборкувачка

тигрiв”

КДРТРК
6.45 Народний календар
7.00, 13.05, 17.20 Мультфiльм
7.20 Оплески, оплески
7.50 Iсторiя однiєї картини
8.00 Їжачок
8.10, 13.00, 16.10 Служба

розшуку дiтей
8.15, 19.15, 21.45 Сьогоднi
8.20 Улюблена робота
8.30 Х/ф “Вечори на хуторi

бiля Диканьки”
10.00 Хрещатик, 26
10.45 Кольорова екскурсiя
11.00 Зустрiч для Вас
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7.00 М/с “Гей, Арнольде! 5”
7.30 М/с “Легенда дракону”
8.00 М/с “Котопес 3”
8.30 Таксi
9.00 М/ф “Робiн Гуд”

10.00 М/ф “Книга джунглiв”
11.00 Т/с “Реактивнi лiтаки”
13.00 Iнтерактивний проект
15.00 Т/с “Реактивнi лiтаки”
16.00 М/с “Гей, Арнольде! 5”
16.30 М/с “Легенда дракону”
17.00 М/с “Рен i Стiмпi”
18.00 Х/ф “Богус”
20.00 М/ф “Добриня Нікітіч та Змiй

Горинич”
21.15 Х/ф “Мiй тато — герой”
23.10 Х/ф “Коли Гаррi зустрiв

Саллi”
5.00 Кiнорiк
5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Д/ф “Лобановський, Блохiн та

iншi”
7.05, 18.35, 5.10 Театральнi

силуети. Олександра
Смолярова

7.30, 17.00 Мультфiльм
8.00 Лариса Кадирова. “Моя

Марiя Заньковецька”
8.40 Т/ф “Янгол на iм’я Тев’є”
9.30 Тамара Аветисян. Спогади

10.05 Iрмоси. “Како воспоєм”
10.20, 15.45 Азбука ремесел
10.40, 16.05, 5.30 Немеркнучi зiрки.

Костянтин Степанков
11.10, 16.35 Обереги
11.35 У майстернi художника
11.55 Т/ф “Червонi черевички”
13.15 “На Рiздво повертаємось

додому”. Концерт Iнеси
Братущик та Ореста Хоми

17.35, 3.00 Новопокликаний
апостол

18.45 Рiздвяне привiтання капели
бандуристiв

19.00, 0.00 Таємницi iкони
19.15, 0.15 Фiлософський портрет.

Iван Вишенський
19.30, 0.30 Нiна Матвiєнко —

Микола Жулинський
20.30, 1.30 М. Римський4Корсаков.

Опера “Нiч перед Рiздвом”
22.00 Православний календар
22.25, 4.10 “З неба до землi”. Гурт

“Пiккардiйська терцiя”
23.20, 4.00 Дорога до Зарваницi
23.30 Православнi спiви у

Михайлiвському соборi

MEГАСПОРТ
6.00 Легка атлетика. Гран4прi

IAAF. Сарагоса, Iспанiя
8.00 In версiя. I. Нагаєв
8.30 Неспортивне життя.

С. Медведенко
9.00 Професiйний бокс

11.50 Бої без правил
13.00 Бокс. KOTV Classics
14.00 Легка атлетика. Гран4прi

IAAF. Сарагоса, Iспанiя
16.00 Д/ф “Майстри танцiв”
17.00 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України 2009. Молодь 1
18.10 Армрестлiнг. ЧЄ — 2009.

Болгарiя
20.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Професiйний бокс
23.00 Бої без правил
23.55 Покер. Європейський тур

покеру. “Asia Pacific Poker
Tour”

21.15 Х/ф “Нiколи не забуду
тебе!”

22.45 Х/ф “Безiменна зiрка”
5.40 Рiздвянi спiви. Виконує

Великий дитячий хор пiд
керуванням В. Попова

КДРТРК
6.45 Народний календар
6.55, 9.30, 17.05, 18.45, 20.30

Мультфiльм
7.05 Зустрiч для Вас
7.45 Концерт Павла Зiброва

10.00 Хрещатик, 26
10.45 Х/ф “Попелюшка”
12.05 Люди i долi. Рiздвянi антифони
12.35 М/с “Подорож у минуле”
13.05, 15.50, 17.30, 18.55, 20.55

Служба розшуку дiтей
13.10, 19.15 Сьогоднi
13.15 Хрещатик, 26
14.00 Т/ф “Назар Стодоля”
15.10 Вечори в “Червонiй калинi”
16.00 За київським часом
16.20 Хрещатик, 26
17.35 Пiлiгрим
18.00 Хрещатик, 26
19.00 За київським часом
19.20 Виступ кандидата на пост

Президента України
П. М. Симоненка

19.30 Український клуб (Хрещатик,
26)

20.45 Вечiрня казка “Сонiки”
21.00 Люди i долi. Рiздвянi антифони
21.30 За київським часом
21.50 Виступ кандидата на пост

Президента України
О. В. Пабата

22.00 Український клуб (Хрещатик,
26)

22.45 Зустрiч для Вас
23.30 Мультфiльм
23.40 Пiлiгрим

0.05 Народний календар

ENTER�фiльм
6.05 Мультконцерт
6.30 Т/с “Молодi i невгамовнi”
8.30 Кiноляпи
9.05 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
10.55 Голлiвуд. Алея слави
11.55 SMS4голосування
12.50 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
15.10 Т/с “Молодi i невгамовнi”
17.10 SMS4голосування
17.35 Голлiвуд. Алея слави
18.20 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
21.00 Кiноляпи
21.30 Х/ф “Час пiд вогнем”
23.15 SMS4голосування
23.35 Голлiвуд. Алея слави

0.10 Х/ф “Знову 18”

K1
7.00 Щоденники Дакара
7.10 Д/ф “Загадка трьох королiв”
8.00 Жiноча лiга
8.40 Забiйна лiга
9.50 Далекi родичi

10.10 Т/с “Повернення
Мухтара”

11.10 Т/с “Зоряна брама”
13.10 Жiноча лiга
13.30 Далекi родичi
14.00 Т/с “Солдати”
16.00 Т/с “Зоряна брама”
18.00 Т/с “Вторгнення”
19.00 Т/с “Повернення

Мухтара”
20.00 Т/с “Солдати”
22.00 Х/ф “Клич мене Клаус”

0.00 Х/ф “Цiна успiху”
6.20 Телеформат

КIНO
6.00 Мультфiльм
6.30 М/с “Скеля Фреглiв”

19.00 Свiдок
19.25 Концерт М. Баскова “Тобi

однiй”
22.00 Х/ф “Немає слiв”

0.00 Т/с “Наполеон”
5.10 Особистий погляд
5.35 Легенди бандитської Одеси

СТБ
5.35 Телефiльм
6.30 Т/с “Коломбо”
8.10 Давай одружимося
9.10 Х/ф “Лузер”

11.15 Х/ф “Вечiрня казка”
13.15 Битва екстрасенсiв. Дiти4

ясновидцi
14.15 “Чужi помилки. Остання

шлюбна нiч”
15.15 Давай одружимося
16.10 Зiркове життя. Зорянi парi
17.05 Неймовiрнi iсторiї кохання
18.00 Т/с “Анатомiя Грей”
18.50 “Танцюють всi! 2”. Кастiнг у

Львовi”
20.50 “Танцюють всi! 2”. Кастiнг у

Києвi”
22.55 Т/с “Анатомiя Грей”
23.50 Зiркове життя. Цiна успiху

OPT�Україна
6.00 Новини
6.10 М/ф “Гора самоцвiтiв”
6.35 Х/ф “Волга�Волга”
8.20 Х/ф “Бiлi вовки”
9.00 Новини
9.10 Малахов +

10.00 Модний вирок
11.00 Новини
11.10 Фiльм А. Макаревича

“Iндiанець, який ховає своє
iм’я”

12.05 Хочу знати
12.35 Х/ф “Вiрнi друзi”
14.25 Т/с “Монтекрiсто”
15.20 Давай одружимося!
16.10 Федеральний суддя
17.00 Новини
17.20 Зрозумiти. Пробачити
17.50 Х/ф “Лузер”
18.45 Нехай говорять
19.25 Спальний район
20.00 Час
20.15 Т/с “I все�таки я

люблю...”
21.00 Рiздво Христове. Храм Христа

Спасителя
0.00 Х/ф “Гасiть свiтло”

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Мультфiльм
7.40 “Як запалювали “Огонек”.

Секрети новорiчного ефiру”
8.30 Х/ф “Бiлявка за рогом”

10.00 Вiстi
10.30 Х/ф “Небеснi ластiвки”
13.00 Вiстi
13.20 Т/с “Свати”
15.30 Аншлаг i Компанiя
17.15 Т/с “Кармелiта.

Циганська пристрасть”
18.05 Т/с “Якось буде любов”
19.00 Вiстi
19.50 Т/с “Свати”
21.55 Вiстi
22.00 Рiздво Христове урочистого

Рiздвяного Богослужiння
0.00 Х/ф “Якось двадцять літ

по тому”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Їхнi звичаї
7.55 Х/ф “У пошуках капiтана

Гранта”
9.00 Сьогоднi
9.25 Росiйська начинка
9.55 Дачна вiдповiдь

10.50 Маски4шоу
11.05 Суд присяжних
12.00 Сьогоднi
12.25 Т/с “Мiсто спокус”
13.15 Т/с “Глухар”
14.10 Ще раз про любов...
15.00 Сьогоднi
15.25 Т/с “Розклад доль”
17.05 Т/с “Ера Стрiльця�3”
18.00 Сьогоднi
18.25 “Суперстар”
20.05 Т/с “Мiсто спокус”
20.55 Т/с “Глухар”
21.50 Iсторiї про привидiв
22.15 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики — сво�2”
23.50 Х/ф “З Новим роком,

Москва”

ТВ ЦЕНТР TVCI
6.00 Х/ф “Воротар”
7.10 М/ф “Повернення домовичка”
7.20 Хронiки московського побуту.

Сталiнка
8.00 Х/ф “Приборкувачка

тигрiв”
9.35 Т/с “Салон краси”

11.00 Рiздвянi спiви. Виконує
Великий дитячий хор пiд
керуванням В. Попова

11.30 Подiї
11.45 Енциклопедiя
11.50 Д/с “Неприборкана природа

Африки”
12.20 Т/с “Рiднi люди”
13.05 Д/ф “Свято Рiздва”
13.45 Наша музика
14.30 Подiї
14.45 Сто питань дорослому
15.20 Т/с “Салон краси”
16.50 Романсiада
18.00 Д/ф “Бiлий янгол Москви”
19.15 Енциклопедiя
19.25 Х/ф “Сiмейна вечеря”
21.00 Подiї

KИЇB
6.30 “Церква “Посольство Боже”
7.00 Новини
7.20 Мультфiльм
8.00 Новини
8.20 Столиця
9.00 “Церква “Посольство Боже”

10.40 Шлях долi
13.50 “В гостях у Д. Гордона”.

Н. Варлей
15.10 Т/с “Спадкоємиця”
16.10 У центрi уваги
16.50 Мультфiльм
17.05 Податковий унiверситет
17.15 Вечiрня кава
18.15 Дзеркало iсторiї
19.00 Столиця
19.35 Передвиборча агiтацiя
20.45 Патрiарх в Українi. Молитва

про єднiсть
21.00 Новини
21.20 “В гостях у Д. Гордона”.

Н. Варлей
22.30 Вечiрня кава
23.00 Новини
23.20 Медицина з I. Трухачовою
23.25 Дзеркало iсторiї

0.00 Шлях долi

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.01 Ранкова молитва
6.05 Православний календар
6.10, 7.00, 8.00 Новини
6.25 М/ф “Веселий коледж”
7.15 М/ф “Лис Микита”
8.15 Фестиваль “Покров. Радiсть

моя”
9.15 М/ф “Веселий город”
9.30 Легко бути жiнкою

10.50 Вечiр А. Демиденка 
13.00 Українська рулетка
14.30 Iндиго
15.00 Новини
15.20 Бiатлон. Кубок свiту
17.00 Рiздвянi Богослужiння
19.00 Euronews
19.15 Х/ф “Рiздво Єви”
21.00 Новини
21.30 Д/ф “Почаїв”
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Привiтання Блаженнiйшого
23.15 Рiздвянi зустрiчi
23.45 Фестиваль “Покров.

Форпост”
УТ�1. Нiчний канал

5.00 Легко бути жiнкою

1+1
7.20 Х/ф “Бiлоснiжка”
9.00 М/ф “Мiсто магiв”

10.15 Х/ф “Сирота казанська”
11.50 М/ф “Рiздвяний вечiр Бастера

i Чонсi”
12.45 Х/ф “Снiгова куля”
14.20 Х/ф “Продається дача”
16.15 Х/ф “Звiдки беруться

дiти”
17.50 М/ф “Тарзан”
19.30 ТСН
20.00 Криве дзеркало. Новорiчне

свято
22.40 Дискотека 80. Найкраще

5.30 Тарапунька i Штепсель. Вiд i
до

IHTEP
6.00 Х/ф “Кардiограма

кохання”
7.30 Найменший прибулець
8.35 Х/ф “Дiвчата”

10.35 Х/ф “Репетитор”
12.30 Мiсце зустрiчi
14.20 Фестиваль “Юрмалiна”
16.15 Х/ф “Iсторiя кохання, або

Новорiчний розiграш”
18.00 Вечiрнiй квартал. Найкраще
20.00 Подробицi
20.20 Муз/ф “Золотий ключик”
22.20 Х/ф “Снiжне диво”

0.10 Рiздво на Iнтерi
6.10 Уроки тiтоньки Сови

УКРАЇНА
6.00 Зимовий жарт з братами

Пономаренками
6.30 Х/ф “Мисливцi на

привидiв�2”
8.30 Х/ф “Останнiй кiногерой”

11.00 Х/ф “Моя жахлива няня”
13.00 Т/с “Мiсце зустрiчi

змiнити не можна”
16.00 Голубий вогник на Шаболовцi

— 2010
19.00 Подiї
19.20 Х/ф “Глухар. Приходь,

Новий рiк!”
21.15 Х/ф “Д’Артаньян i три

мушкетери”
5.00 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
6.55 Х/ф “Каєна”
8.20 М/ф “Мурашка Анат”

10.05 Х/ф “Ханi”
12.00 Х/ф “Ясон i аргонавти”
15.50 М/ф “Феї”
17.10 М/ф “Мадагаскар”
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 М/ф “Мадагаскар. Рiздво”
19.50 Х/ф “Шрек. Рiздво”
20.10 Х/ф “Зоряний пил”
22.50 Т/с “Батьковi доньки”

0.15 Х/ф “Заплати iншому”

ICTV
6.05 Т/с “Альф”

7.00 Х/ф “Десяте королiвство”
8.40 Смак
9.10 Велика рiзниця

10.15 Т/с “Солдати.
Дембельський альбом”

11.00 Х/ф “Десяте королiвство”
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф “Лепрекони”
13.45 Х/ф “Прокляття фараона

Тута”
14.25 Т/с “Майстер i

Маргарита”
16.15 Т/с “Слiпий�3”
17.10 Х/ф “Полiцейська

академiя 3. Знову на
тренування”

18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Т/с “Майстер i

Маргарита”
20.55 Т/с “Слiпий�3”
21.55 Велика рiзниця
22.50 Комедi4клаб
23.50 Прожекторперiсхiлтон

TOHIC
6.00 Клуб4700
6.25 Новини про
6.35 М/ф “Як козаки...”
7.20 М/ф “Як їжачок i ведмежа

зустрiчали Новий рiк”
7.35 Сильнi свiту цього
7.50 Свiтськi хронiки
8.00 Ольвiя
9.00 Твiй хiт
9.20 Диваки

10.25 М/ф “Як козаки...”
11.15 М/ф “Як їжачок i ведмежа

зустрiчали Новий рiк”
12.00 Свiтськi хронiки
12.10 За сiм морiв
13.00 Погляд у майбутнє
15.00 Диваки
15.30 Твiй хiт
16.00 Свiтськi хронiки
16.10 Голубий вогник
18.10 Х/ф “Волга�Волга”
20.05 Солодка казка
20.20 Х/ф “Його та її Рiздво”
22.05 Голубий вогник
22.50 Свiтськi хронiки

0.00 Таємницi долi
5.10 Твiй хiт
5.30 Життя
5.40 Служба розшуку дiтей
5.45 Сильнi свiту цього

ТЕТ
6.30 7 VJ
7.00 Сьоме небо
7.30 Дiм 2
8.30 М/ф “Гидке каченя”

10.00 М/с “Пiт i Кантроп”
10.30 М/с “Пригоди Олiвера”
11.00 Звана вечеря
12.00 Т/с “Баффi —

переможниця вампiрiв”
13.00 Давай одружимося
14.00 Т/с “Доньки�матерi”
15.00 М/с “Усе для дiвчаток та

хлопчикiв”
15.30 М/с “Король”
16.00 М/с “Песик4захисник”
16.30 Єралаш
17.00 Т/с “Баффi —

переможниця вампiрiв”
18.00 Т/с “Одруженi... З

дiтьми...”
18.30 Т/с “Унiвер”
19.30 Дiм 2
20.30 Звана вечеря
21.30 Т/с “Клуб”
22.30 Т/с “Секс i мiсто”
23.00 Т/с “Одруженi... З

дiтьми...”
23.30 Дiм 2

0.00 Дивись, хто прийшов!
5.00 Сьоме небо
5.30 7 VJ
6.00 Сьоме небо

5�й КАНАЛ
6.01, 8.45, 23.30, 4.30 Час4Тайм
6.15, 7.10, 8.10, 0.15, 3.10, 5.10

Час спорту
6.30, 11.20 Зверни увагу з Т. Рамус
6.40, 7.50 Автопiлот4новини
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00, 1.00, 4.00 Час
новин

7.30, 8.30, 9.35, 22.15, 23.20,
5.20 Бiзнес4час

7.40, 10.55, 3.25 Огляд преси
9.30, 13.30, 14.30 5 елемент

10.30, 11.30, 12.30 Прес4
конференцiї

15.30 Здоровi iсторiї
16.30 “Арсенал”
17.30 Велика полiтика
18.30, 4.15 Хронiка дня
18.45, 4.45 Київський час
19.00, 22.00, 0.00, 3.00, 5.00 “Час

новин” (рос. мовою)
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 1.15

Час iнтерв’ю

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Х/ф “Тихий Дон”
8.20 М/ф “Оггi та кукарачi”
9.35 М/ф “Спайдермен”

10.20 Т/с “CSI” — “Маямi”
11.15 Т/с “Кримiналiсти.

Мислити як злочинець”
12.10 Т/с “Наполеон”
14.15 Т/с “Марш�кидок”
16.35 Х/ф “Тихий Дон”
18.25 “Правда життя”. Танцi бруду

не бояться

8.30 УКРАЇНА

ОСТАННIЙ КIНОГЕРОЙ
Режисер: Дж.М. Тiрнан

У ролях: А. Шварценеггер, О. О`Брайєн, Е. Куїн
Бойовик. Як ведеться герою бойовика, який з кiнофiльму потрапляє в
реальне життя? Виявляється, набагато складнiше i небезпечнiше! Але
вiн повинен вистояти i перемогти, хоча зараз у нього тiльки один глядач
— пiдлiток, який потребує допомоги.

11.00 УКРАЇНА

МОЯ ЖАХЛИВА НЯНЯ
Режисер: К. Джонс

У ролях: Т. Сенгстер, Е. Томпсон, К. Ферт, К. МакДональд
Пригоди. У цiй iнтригуючiй i мiстичнiй казцi Емма Томпсон постає в ролi
чарiвної чарiвницi, яка стрiмко увiрвалася в сiмейство нещодавно
овдовiлого Мiстера Брауна. Її завдання не з легких: приборкати сiм
надзвичайно неслухняних дiтей, якi вже встигли впоратися з 17&ма
попереднiми нянями. Але як тiльки Няня МакФi береться за справу, її
пiдопiчнi iз здивуванням помiчають, що всi їх витiвки тепер чарiвним
чином призводять до нез`ясованих наслiдкiв.

12.45 1+1

СНIГОВА КУЛЯ
Режисер: Р. Лагомарсiно

У ролях: К. Мiлiан, Л. Бракко
Молода дiвчина, яка завжди чекала Рiздво, несподiвано одержує
снiгову кулю, яка переносить її в свiт, де завжди 25 грудня.

17.10 ICTV

ПОЛIЦЕЙСЬКА АКАДЕМIЯ�3.
ЗНОВУ НА ТРЕНУВАННЯ

Режисер: Дж. Перiс
У ролях: С. Гуттенберг, Б. Смiт, Дж. Гейнс, М. Вiнслоу, Д. Граф
Комедiя. Нашi герої продовжують проявляти чудеса iдiотизму в
наступнiй серiї, що вважається найвеселiшою в серiалi. Ще б пак, адже
через iнтриги заздрiсникiв легендарну полiцейську академiю хочуть
закрити. Щоб перешкодити цьому, найкращi випускники знову
повертаються в її стiни — i це в черговий раз стає приводом для
нескiнченної гостроти i часом досить ризикованих жартiв.

18.00 KIHO

БОГУС
Режисер: Н. Джуїсон

У ролях: В. Голдберг, Ж. Депардьє, Х.Дж. Осмент, Н. Тревiс, 
У. Лемпер

Мелодрама. Маленький хлопчик, щоб пережити трагiчну смерть матерi
i звикнути до нового життя, придумує собi нового друга — доброго i
сильного француза&велетня — Богуса, звичайно ж, в блискучому
виконаннi Жерара Депардьє.

21.15 KIHO

МIЙ ТАТО — ГЕРОЙ
Режисер: С. Майнер

У ролях: Ж. Депардьє, К. Хейгл, Д. Джеймс
Романтична комедiя. Батько&француз приїжджає до своєї 14&рiчної
дочки, яка живе в Америцi. Тато везе донечку на курорт. Але у молодi
дивнi уявлення про життя! Щоб викликати до себе iнтерес, дiвчинка
розповiдає всiм, що супроводжуючий її чоловiк — її коханець.

22.00 HTH

НЕМАЄ СЛIВ
Режисер: Р. Андервуд

У ролях: М. Кiтон, Дж. Девiс, Б. Беделiа, Е. Хадсон, Ч.М. Смiт
Романтична комедiя. Кевiн i Джулiя, страждаючи вiд безсоння,
зустрiлися в нiчному магазинчику. Б`ючись за останню упаковку
снодiйного, вони шалено закохалися одне в одного. Нi один, нi iнша не
пiдозрюють, що займаються одним i тим самим — написанням промов
для полiтикiв, i все було б прекрасно, але їхнi боси — запеклi полiтичнi
супротивники.

22.00 K1

КЛИЧ МЕНЕ КЛАУС
Режисер: П. Вернер

У ролях: В. Голдберг, Н. Хоторн, В. Гарбер
Комедiя. Ексцентрична Люсi, продюсер, напередоднi Рiздва якраз
шукала в Iнтернетi актора на роль Санта Клауса. У свою чергу, Санта,
який вiдпрацював на своєму посту 200 рокiв i збирався на пенсiю,
потребує наступника.

23.10 KIHO

КОЛИ ГАРРI ЗУСТРIВ САЛЛI
Режисер: Р. Райнер

У ролях: Б. Крiстал, М. Раян, К. Фiшер, Б. Кiрбi, С. Форд
Комедiя. Вперше Гаррi i Саллi зустрiлися, будучи випускниками
Чиказького унiверситету. Потiм їх шляхи розiйшлися: кожен жив своїм
життям, безуспiшно шукав кохання. Але весь цей час вони не втрачали
один одного iз виду.

0.00 K1

ЦIНА УСПIХУ
Режисер: Г. Джордан

У ролях: Дж. Гарнер, Дж. Гершон
Кримiнальна драма. Молода сексуальна актриса звинувачується у
вбивствi зятя. Чарiвний адвокат знаменитостi йде на шахрайство для
припинення судового переслiдування. Кетлiн Тернер стає головним
скандалом в пресi.

88 TTVVББААЧЧЕЕННННЯЯ Хрещатик 30 грудня 2009

хрещатик

31 грудня — 6 січня

РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ ........................................10.00, 11.45, 16.10

АВАТАР ..........................................................13.35, 18.00, 22.40

ЧОРНА БЛИСКАВКА ......................................................20.40

7 — 13 січня

РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ........................................10.00, 15.20, 17.00

ПРИНЦЕСА І ЖАБА........................................11.45, 13.30, 18.45

ЧОРНА БЛИСКАВКА ........................................................20.35

АВАТАР ..............................................................................22.35

Кожної середи — ДЕНЬ ГЛЯДАЧА

Школярам, студентам та пенсіонерам з понеділка по п’ятницю

до 17.00 — знижки (крім прем’єрних днів)

сайт кінотеатру: www.kinokiev.com 
Адреса: просп. Гагаріна, 7 (Ленінградська пл.) 

телефони: 292%01%91; 230%14%20 (автовідповідач)

Завітайте до оновлено о інотеатр !
У інотеатрі с часний зв Dolby Digital!!!

Інформаційний спонсор



K1
7.00 Щоденники Дакара
7.10 Жiноча лiга
7.45 Х/ф “Святе сiмейство”

12.00 Х/ф “Називай мене
Клаус”

14.00 “Городок”
14.50 Т/с “Солдати”
16.50 Т/с “Зоряна брама”
18.45 Т/с “Повернення

Мухтара”
19.45 Х/ф “Кохання на

асфальтi”
22.00 Х/ф “Легенда Багера

Ванса”
5.00 AutoEVO
5.30 Нiчне життя
6.30 Екiпаж

КIНO
6.00 Мультфiльм
6.30 М/с “Скеля Фреглiв”
7.00 М/с “Гей, Арнольде! 5”
7.30 М/с “Легенда дракону”
8.00 М/с “Котопес 3”
8.30 Таксi
9.00 Х/ф “Богус”

11.00 Т/с “Реактивнi лiтаки”
13.00 Iнтерактивний проект
15.00 Т/с “Реактивнi лiтаки”
16.00 М/с “Гей, Арнольде! 5”
16.30 М/с “Легенда дракону”
17.00 М/с “Рен i Стiмпi”
18.00 Х/ф “Коли Гаррi зустрiв

Саллi”
19.40 Х/ф “Мiй тато — герой”
21.30 Х/ф “Iнспектор�роззява”
23.25 Х/ф “Антонiя — сльози у

раю”
5.00 Кiнорiк
5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Новопокликаний апостол
7.00 Рiздвяне привiтання капели

бандуристiв
7.15 Театральнi силуети.

Олександра Смолярова
7.30, 17.00 Мультфiльм
8.00 Таємницi iкони
8.20 М. Римський4Корсаков. Опера

“Нiч перед Рiздвом”
9.50 Православний календар

10.15, 15.45 Азбука ремесел
10.35 Немеркнучi зiрки. Костянтин

Степанков
11.05, 16.35 Обереги
11.25 Фiлософський портрет. Iван

Вишенський
11.45 Нiна Матвiєнко — Микола

Жулинський
12.45 Дорога до Зарваницi
12.55 Православнi спiви у

Михайлiвському соборi
13.25 Т/ф “Фараони”
14.45 “З неба до землi”. Гурт

“Пiккардiйська терцiя”
16.05, 5.30 Немеркнучi зiрки. Раїса

Кириченко
17.35, 3.20 Д/ф “Рiздво гуцульське”
18.05 Свiт навколо
18.20 Коляда
19.00, 0.00 Диво4ключi Павла

Загребельного
19.15, 0.15 Священик, молочар,

музика
20.00, 1.00 Iрина Волицька
20.30, 1.30 Золота колекцiя “Сон у

Рiздвяну нiч”
22.20, 3.50 Рiздвяний концерт
23.40, 5.10 Церква4монастир

MEГАСПОРТ
6.00 Легка атлетика. Турнiр

EAA. Ретiмно, Грецiя
8.00 In версiя. Н. Кожух
8.30 Неспортивне життя.

А. Головко
9.00 Професiйний бокс

11.50 Бої без правил
13.00 Бокс. KOTV Classics
14.00 Легка атлетика. Турнiр

EAA. Ретiмно, Грецiя
16.00 Фiгурне катання. Нoliday сele4

bration on ice
17.00 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України 2009. Юнiори 1
18.10 Армрестлiнг. ЧЄ — 2009.

Болгарiя
20.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Професiйний бокс
23.00 Бої без правил

0.00 Баскетбол. Євролiга. “Ефес
Пiлсен” — “Лiтувос Рiтас”
(Литва)

KИЇB
6.30 “Церква “Посольство Боже”
7.00 Новини
7.20 Мультфiльм
7.50 Медицина з I. Трухачовою
8.00 Новини
8.20 Столиця
9.00 “Церква “Посольство Боже”

10.40 Шлях долi
13.50 “В гостях у Д. Гордона”.

Н. Варлей
15.10 Т/с “Спадкоємиця”
16.10 У центрi уваги
16.50 Мультфiльм
17.15 Вечiрня кава
18.15 Дзеркало iсторiї
19.00 Патрiарх в Українi. Молитва

про єднiсть
19.15 “Концерт “Зiрковi вечори”
21.00 Новини
21.20 “В гостях у Д. Гордона”.

П. Глоба
22.30 Вечiрня кава
23.00 Новини
23.20 Медицина з I. Трухачовою
23.25 Дзеркало iсторiї

0.00 Шлях долi

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Ранкова молитва
6.05 Х/ф “Андрiєш”
7.00 М/ф “Лис Микита”
7.30 Фестиваль “Покров.

Форпост”
8.30 М/ф “Лу. Рiздвяна iсторiя”
8.45 Православний календар
8.50 Привiтання Блаженнiйшого
9.00 Рiздвяна лiтургiя

11.05 Щедрику4ведрику
11.30 Концерт “Мелодiя двох

сердець”
13.00 Українська рулетка
14.15 Рiздвянi зорянi мости
14.50 М/ф “Рiздвянi перевтiлення”
15.25 Золота булава
17.15 Бiатлон. Кубок свiту.

Естафета. Чол.
18.45 Euronews
19.00 Рiздвянi фрески
21.00 Новини
21.30 Персона GRATA
22.00 Рiздвянi фрески
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.05 М/ф “Лу. Рiздвяна iсторiя”
23.20 Вiд першої особи
23.50 Фестиваль “Покров.

Мироносицi”
УТ�1. Нiчний канал

5.25 Особистий погляд

1+1
6.35 Х/ф “Продається дача”
8.20 Золота Лiлiя
9.30 М/ф “Рiздвяний вечiр Бастера

i Чонсi”
10.25 М/с “Усi собаки потрапляють

до раю”
11.50 Х/ф “Iграшка”
13.40 Криве дзеркало. Новорiчне
16.10 Х/ф “Позашкiльний

мюзикл”
18.00 М/ф “Нове вбрання

iмператора”
19.30 ТСН
20.00 Криве дзеркало. Новорiчне
22.40 Дискотека 80. Найкраще

5.00 М/с “Усi собаки потрапляють
до раю”

IHTEP
6.20 Х/ф “Iсторiя кохання, або

Новорiчний розiграш”
7.55 Тi, що вижили у Сибiру. Iсторiя

двох лисиць
9.10 Рiздвяне Богослужiння

11.00 Фантастичнi iсторiї. Святi i
демони. Що творять дива

12.05 Муз/ф “Вечори на хуторi
поблизу Диканьки”

14.05 Фестиваль “Юрмалiна”
16.00 Х/ф “З Новим роком,

тату!”
18.00 Рiздвянi зустрiчi з

А. Пугачовою
20.00 Подробицi
20.20 Рiздвянi зустрiчi з

А. Пугачовою
22.20 Х/ф “Операцiя

“Праведник”
5.05 Т/с “Хафф”

УКРАЇНА
6.00 М/ф “Лускунчик — принц

горiхiв”
6.45 Новорiчний жарт з

Ю. Гальцевим
7.10 Карнавальна нiч

10.00 Голубий вогник на Шаболовцi
— 2010

13.00 Х/ф “Глухар. Приходь,
Новий рiк!”

15.00 Х/ф “Коли ми були
щасливi”

19.00 Подiї
19.20 Т/с “Глухар 2”
21.15 Х/ф “Наречена”
23.10 Х/ф “Щасти, Чаку!”

5.25 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
5.50 Х/ф “З усiєї сили”
7.15 М/ф “Ноїв ковчег”
8.50 Х/ф “Ясон i аргонавти”

12.40 Х/ф “Джек i бобове
дерево”

16.15 М/ф “Мадагаскар”
18.00 Х/ф “Шрек. Рiздво”
18.40 М/ф “Мадагаскар. Рiздво”
19.00 М/ф “Мадагаскар 2”
20.30 Х/ф “Син Маски”
22.40 Т/с “Щасливi разом”

ICTV
5.55 Т/с “Альф”
6.50 Х/ф “Десяте королiвство”
8.35 Смак
9.05 Велика рiзниця

10.10 Т/с “Солдати.
Дембельський альбом”

11.00 Х/ф “Десяте королiвство”
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф “Лепрекони”
13.45 Х/ф “Прокляття фараона

Тута”
14.25 Т/с “Майстер i

Маргарита”
16.15 Т/с “Слiпий 3”
17.10 Х/ф “Полiцейська

академiя 4. Цивiльне
патрулювання”

18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Т/с “Майстер i

Маргарита”
20.55 Т/с “Слiпий 3”
21.50 Велика рiзниця. Україна
23.00 Комедi4клаб

0.00 Прожекторперiсхiлтон
5.20 Т/с “Смiт”

TOHIC
6.00 Клуб4700
6.25 Новинипро
6.40 Старий швець
7.15 Свiтськi хронiки
7.25 Рiздвянi скарби Мiхея
8.25 Х/ф “Король�ведмiдь”

10.05 Твiй хiт
10.25 Х/ф “Його та її Рiздво”
12.05 Свiтськi хронiки
12.15 За сiм морiв
12.35 Голубий вогник
14.35 Сильнi свiту цього
14.55 Диваки
15.30 Твiй хiт
16.00 Свiтськi хронiки
16.15 Голубий вогник
18.00 У пошуках Фенiкiйцiв
19.00 Вавилонська вежа
19.55 Сильнi свiту цього
20.15 Солодка казка
20.30 Х/ф “Рiздвяне

божевiлля”
22.10 Новорiчний атракцiон
23.10 Свiтськi хронiки
23.20 Голубий вогник

0.15 Твiй хiт
5.20 Твiй хiт
5.40 Сильнi свiту цього

ТЕТ
6.30 7 VJ
7.00 Сьоме небо
7.30 Дiм 2
8.30 М/ф “Пригоди Рiздвяної ночi”

10.00 М/с “Пiт i Кантроп”
10.30 М/с “Пригоди Олiвера”
11.00 Звана вечеря
12.00 Т/с “Баффi —

переможниця вампiрiв”
13.00 Давай одружимося
14.00 Т/с “Доньки�матерi”
15.00 М/ф “Рiздвянi дзвiночки”
16.00 М/с “Песик4захисник”
16.30 Єралаш
17.00 Т/с “Баффi —

переможниця вампiрiв”
18.00 Т/с “Одруженi... З

дiтьми...”
18.30 Т/с “Унiвер”
19.30 Дiм 2
20.30 Звана вечеря
21.30 Т/с “Клуб”
22.30 Т/с “Секс i мiсто”
23.00 Т/с “Одруженi... З

дiтьми...”
23.30 Дiм 2

0.00 Дивись, хто прийшов!
5.00 Сьоме небо
5.30 7 VJ
6.00 Сьоме небо

5�й КАНАЛ
6.01, 8.45, 23.30, 4.30 Час4Тайм
6.15, 7.10, 8.10, 0.15, 3.10, 5.10

Час спорту
6.30, 11.20 Зверни увагу з Т. Рамус
6.40, 7.50, 0.30 Автопiлот4новини
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00, 1.00, 4.00 Час
новин

7.30, 8.30, 9.35, 22.15, 23.20,
5.20 Бiзнес4час

7.40, 10.55, 3.25 Огляд преси
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 19.30,

20.30, 21.30, 22.30, 1.15
Час iнтерв’ю

13.30, 14.30, 5 елемент
15.30 Феєрiя мандрiв
16.30 Драйв
17.30, 3.30 Акцент
18.30, 4.15 Хронiка дня
18.45, 4.45 Київський час
19.00, 22.00, 0.00, 3.00, 5.00 “Час

новин” (рос. мовою)

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Х/ф “Тихий Дон”
8.25 М/ф “Оггi та кукарачi”
9.35 М/ф “Спайдермен”

10.20 Х/ф “Стенлi та Айрiс”
12.10 Т/с “Наполеон”
14.10 М/ф “Енеїда”
15.15 Вечiр I. Рєзнiка
18.25 “Легенди бандитського

Києва”. Вибухова молодiсть
Фаннi Каплан

19.00 Свiдок
19.25 Х/ф “Велике кохання”
21.30 Х/ф “Принцеса на бобах”
23.30 Свiдок

0.00 Т/с “Наполеон”
5.10 Особистий погляд
5.35 Легенди бандитської Одеси

СТБ
5.35 Телефiльм
6.30 Т/с “Коломбо”
8.10 Давай одружимося
9.05 Х/ф “Дивне Рiздво”

11.05 Х/ф “Залiзничний
романс”

13.20 Битва екстрасенсiв. Дiти4
ясновидцi

14.20 “Чужi помилки. Дiвчина без
iменi”

15.15 Давай одружимося
16.10 Зiркове життя. Цiна успiху
17.05 Неймовiрнi iсторiї кохання
18.00 Т/с “Анатомiя Грей”
18.50 “Танцюють всi! 2”. Ялта
23.15 Т/с “Анатомiя Грей”

0.10 Зiркове життя. Емiгранти.
Розколенi серця

OPT�Україна
5.15 Х/ф “Дванадцята нiч”
6.00 Новини
6.10 Х/ф “Дванадцята нiч”
6.55 Х/ф “Француз”
8.40 Х/ф “Зимовий роман”
9.00 Новини
9.10 Модний вирок

10.00 Х/ф “Продається дача”
11.00 Новини
11.10 Х/ф “Продається дача”
11.50 Новий “Єралаш”
12.20 Про Федота4стрiльця, удалого

молодця
13.35 Леонiд Фiлатов. Щоб

пам’ятали...
15.05 Х/ф “Руд i Сем”
16.45 Новорiчний календар
17.55 Х/ф “Чоловiк у моїй

головi”
20.00 Час
20.20 Х/ф “Цар”
23.25 Про Федота4стрiльця, удалого

молодця
5.10 Давай одружимося!

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Мультфiльм
7.40 Шерлок Холмс i доктор

Ватсон. Народження легенди
8.30 Х/ф “Якось двадцять

років потому”
10.00 Вiстi
10.15 Кiмната смiху
10.55 Конкурс “Нова хвиля42010”
13.00 Вiстi
13.20 Т/с “Свати”
15.15 Концерт “Iзмайловський парк”
17.15 Т/с “Кармелiта.

Циганська пристрасть”
18.05 Т/с “Якось буде любов”
19.00 Вiстi
19.35 Т/с “Свати”
21.25 Х/ф “Закоханий за

власним бажанням”
22.55 Х/ф “Наречений�

ряжений”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Їхнi звичаї
7.55 Х/ф “У пошуках капiтана

Гранта”
9.00 Сьогоднi
9.25 Золотий пил
9.55 Зiрки мiняють професiю

10.50 Маски4шоу
11.05 Суд присяжних
12.00 Сьогоднi
12.25 Т/с “Мiсто спокус”
13.15 Т/с “Глухар”
14.10 Х/ф “Ти менi снишся...”
15.00 Сьогоднi
15.25 Т/с “Розклад доль”
17.10 Т/с “Ера Стрiльця�3”
18.00 Сьогоднi
18.25 “Суперстар”
20.15 Т/с “Мiсто спокус”
21.05 Т/с “Глухар”
22.00 Iсторiї про привидiв
22.25 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики — сво�2”

ТВ ЦЕНТР TVCI
6.15 Х/ф “Найдужчий”
7.35 Х/ф “Волга�Волга”
9.15 Х/ф “Безiменна зiрка”

11.20 Вiтання Патрiарха
Московського i Всiєї Русi
Кирила

11.30 Подiї
11.45 Енциклопедiя
11.50 Х/ф “Сiмейна вечеря”
13.20 День лелеки
13.40 Спiває Л. Рюмiна “Дзенькай,

злата Русь!”
14.30 Подiї
14.45 Репортер
15.00 Велика Рiздвяна вечiрня з

храму Христа Спасителя
16.30 Х/ф “Нiколи не забуду

тебе!”
18.05 Рiздво з друзями
19.20 Х/ф “Серця трьох”
21.10 Подiї
21.25 Х/ф “Серця трьох�2”
23.40 Спiває Л. Рюмiна “Дзенькай,

злата Русь!”
5.05 Смiх з доставкою додому

КДРТРК
6.45 Народний календар
7.00 “Пiсня моя Українi”. Вечiр

С. Жовнерчука
7.50 Кiнозустрiчi
8.20 Iсторичнi етюди
8.35 Улюблена робота
8.45 Естафета
9.00, 10.50, 15.40 Мультфiльм
9.10 А. Солов’яненко на сценi та

поза сценою
9.55 Служба розшуку дiтей

10.00 Хрещатик, 26
11.00 Зустрiч для Вас
11.45 “Пiснi моєї душi”. В. Степова
12.10 Мандри планетою Земля
12.35 М/с “Подорож у минуле”
13.00 Оплески, оплески
13.15 Хрещатик, 26
14.00 Шлягер4парад
16.15 Сильний четвер
17.15 Музичнi iсторiї
17.30 Вечори у Червонiй калинi
18.00 Хрещатик, 26
18.45 Музичнi iсторiї
19.00 Iсторичнi етюди
19.15, 0.00 Сьогоднi
19.20 Естафета
19.40 Хрещатик, 26
20.30 “Пiснi моєї душi”. В. Степова
20.45 Вечiрня казка “Сонiки”
21.00 Хрещатик, 26
21.30 Оплески, оплески
21.50 Мультфiльм
22.00 Х/ф “Її та його Рiздво”
23.25 Кiнозустрiчi

0.05 Народний календар

ENTER�фiльм
6.05 Мультконцерт
6.30 Т/с “Молодi i невгомоннi”
8.35 SMS4голосування
9.30 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
12.00 Голлiвуд. Алея слави
13.00 SMS4голосування
13.40 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
16.05 Т/с “Молодi i невгамовнi”
18.00 SMS4голосування
18.35 Голлiвуд. Алея слави
19.20 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
20.50 Кiноляпи
21.30 Х/ф “Роздiлений

вбивством”
23.25 SMS4голосування
23.40 Саундтреки

0.10 Х/ф “Час пiд вогнем”

ЧЕТВЕР
СІЧНЯ 7777
11.50 1+1

IГРАШКА
Режисер: Ф. Вебер

У ролях: П. Рiшар, М. Буке, Ф. Греко, М. Омон
Комедiя. Побоюючись втратити роботу, журналiст Франсуа Перрен
погоджується стати живою iграшкою у розпещеного сина президента
компанiї. Незабаром примхливий хлопчисько щиро прив`язується до
недотепи&журналiста. I коли доводиться робити вибiр мiж батьком i
Франсуа, вiн вибирає Франсуа.

12.05 IHTEP

ВЕЧОРИ НА ХУТОРI ПОБЛИЗУ
ДИКАНЬКИ

Режисер: С. Горов
У ролях: О. Скрипка, А. Данилко, А. Лорак, Ф. Кiркоров 

Муз. комедiя. Дiя фiльму вiдбувається в мiфiчному українському селi
XVIII столiття.

17.10 ICTV

ПОЛIЦЕЙСЬКА АКАДЕМIЯ�4.
ЦИВIЛЬНЕ ПАТРУЛЮВАННЯ

Режисер: Дж. Дрейк
У ролях: С. Гуттенберг, Б. Смiт, Дж. Гейнс, Ш. Стоун

Комедiя. Дивовижнi пригоди групки iдiотiв в полiцейськiй формi
продовжуються. Тепер нашi герої беруться за iнструктаж звичайних
громадян, якi допомагають полiцiї в її благороднiй мiсiї. До загального
жаху, тi виявляються здiбними учнями, так що на нас чекає чергова
порцiя жартiв з голубиним послiдом i суперклеєм.

19.45 K1

КОХАННЯ НА АСФАЛЬТI
Режисер: А. Тiменко

У ролях: Я. Соболевська, А. Пашков, А. Котенєв
Драма. Стрiтрейсер Льоша пiд час чергового заїзду з друзями збиває
пiшохода — молоду дiвчину Альку. Хлопці втiкають з мiсця подiї,
заздалегiдь викликавши “швидку”. Пiсля аварiї дiвчина стає iнвалiдом.
Одного разу Льошка випадково зустрiчає Альку i впiзнає в цiй дiвчинi на
милицях ту, яку колись збив на машинi.

21.30 KIHO

IНСПЕКТОР�РОЗЗЯВА
Режисер: К. Зiдi

У ролях: М. Колюш, Ж. Депардьє, Ф. Перро
Комедiя. Пiсля закiнчення полiцейської школи Мiшеля направили на
стажування до Парижа, де виявляються його безпораднiсть i
незграбнiсть, проте вiн завжди з честю виходить зi становища.

21.30 HTH

ПРИНЦЕСА НА БОБАХ
Режисер: В. Новак

У ролях: С. Жигунов, О. Сафонова, В. Конкiн, О. Сумська
Мелодрама. Сентиментальна iсторiя сучасної Попелюшки в
майстерному виконаннi зіркового тандему Сафонова — Жигунов.
Життя Нiни — суцiльний стрес: мати — войовнича комунiстка, чоловiк
ударився в релiгiю, а дочка вiдверто байдикує. Хочеш — не хочеш, а
крутитися доводиться єдинiй практичнiй представницi сiм`ї. I так все
тривало б ще довго, якби в її життi не з`явився казковий принц у виглядi
процвiтаючого бiзнесмена.

22.00 K1

ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА
Режисер: Р. Редфорд

У ролях: М. Деймон, П. Джеретi, Б. МакГiлл, Т. Дж. Раян
Мелодрама. На самому початку фiльму лiтня людина одна грає в гольф
на порожньому полi. М`ячик вiдлiтає в лiс, вiн йде за ним i падає вiд
серцевого нападу, яких у нього вже було десять. Вiн починає згадувати.
Почалося все в 1928 роцi в Саванi, i героєм гольфу в мiстi був Джуну.

23.10 УКРАЇНА

ЩАСТИ, ЧАКУ!
Режисер: М. Хелфрiч

У ролях: Дж. Альба, Д. Фоглер, М. Тiган, Ч. Заннi
Комедiя. Мелодрама. Задоволений життям молодий дантист виявляє
дивовижну рiч — будь&яка дiвчина пiсля зустрiчі з ним буквально
наступного дня знаходить собi iдеального супутника життя. Головного
героя цiлком влаштовує така ситуацiя — нiяких, розумiєш, зобов`язань
i галасливих розривiв. Зрозумiло, ситуацiя сильно змiнюється, коли вiн
знаходить свою половинку.

Хрещатик 30 грудня 2009 TTVVББААЧЧЕЕННННЯЯ 99

в л. Хрещати , 25
тел. 278-18-49

МОЛОДА ВІКТОРІЯ ................................ 30 грудня — 7 січня

ПЛАНЕТА 51 (мульт.) .............................. 30 грудня — 7 січня

СУТІНКИ: Молодий місяць ........................ 30 грудня — 7 січня

СТАРІ ПСИ ..........................................................1 — 7 січня

ПІКАП: ЗЙОМ БЕЗ ПРАВИЛ ..............................1 — 7 січня

АВАТАР ..............................................................8 — 21 січня

НАША МАША ....................................................8 — 21 січня

АРТУР І  ПОМСТА УРДАЛАКА........................15 — 28 січня

Інформаційний спонсор хрещатик



П’ЯТНИЦЯ
СІЧНЯ 8888

7.00 М/с “Гей, Арнольде! 5”
7.30 М/с “Легенда дракона”
8.00 М/с “Котопес 3”
8.30 Таксi
9.00 Мультфiльм
9.40 М/ф “Рiздво для всiх собак”

11.00 Т/с “Реактивнi лiтаки”
13.00 Iнтерактивний проект
15.00 Т/с “Полiцейськi

вертольотчики 3”
16.00 М/с “Гей, Арнольде! 5”
16.30 М/с “Легенда дракона”
17.00 М/с “Рен i Стiмпi”
18.00 Х/ф “З життя таємних

агентiв”
19.40 Х/ф “Iнспектор�роззява”
21.30 Х/ф “Крильце чи нiжка”
23.25 Х/ф “Детектив”

5.00 Кiнорiк
5.30 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Д/ф “Рiздво гуцульське”
6.35 Свiт навколо
6.55 Коляда
7.30, 17.00 Мультфiльм
8.00 Диво4ключi Павла

Загребельного
8.15 Золота колекцiя “Сон у

Рiздвяну нiч”
10.05 Студитський монастир
10.15, 15.45 Азбука ремесел
10.35 Священик, молочар, музика
11.20 Iрина Волицька
11.50, 16.05, 5.30 Немеркнучi зiрки.

Раїса Кириченко
12.20, 16.35 Обереги
12.45 Рiздвяний концерт
14.05 Х/ф “Наталка Полтавка”
15.15 Василь Симоненко у контекстi

часу
17.30 Концерт4казка
18.05, 5.00 Пiдкамiнь
18.35 Театральнi силуети. Суфлер

Якiв Блiкштейн
19.00, 0.00 Чернiвцi — маленький

Вiдень
19.05, 0.05 Рожевi лебедi Василя

Симоненка
19.30, 0.30 Свiтло у Глинянах
20.00, 1.00 Нариси iсторiї культури

України. Українiзацiя
20.30, 1.30 В. Босович. “Iсус — син

Бога живого”
23.10, 4.10 Вердiвський баритон.

Роман Майборода

MEГАСПОРТ
6.00 Легка атлетика. Турнiр

EAA. Барселона, Iспанiя
8.00 In версiя. Г. Балабанова
8.30 Неспортивне життя. Д. Хрiстiч
9.00 Професiйний бокс

11.50 Бої без правил
13.00 Бокс. KOTV Classics
14.00 Легка атлетика. Турнiр

EAA. Барселона, Iспанiя
16.00 Фiгурне катання. Family tribute

on ice
17.00 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України 2009. Ювенали 2,
Сеньйори

18.10 Лiга комп’ютерних ігор
18.35 Армрестлiнг. Турнiр в Ялтi
20.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Професiйний бокс
23.00 Бої без правил

0.00 Баскетбол. Євролiга. “Хiмки”
— “Панатiнаїкос”

КДРТРК
6.45 Народний календар
7.00 “Пiсня моя Українi”. Вечiр

С. Жовнерчука
7.40 Володимирська
8.00 Музичнi iсторiї
8.25 Кiнозустрiчi
9.10 Їжачок
9.20, 11.30, 17.25, 20.55 Служба

розшуку дiтей
9.25, 15.30, 18.50 Мультфiльм

10.00 Хрещатик, 26
10.45 Музичнi iсторiї
11.00 Подих слова
11.35 МНС “Народна служба

порятунку”
12.00 Мандри планетою Земля
12.30 М/с “Подорож у минуле”
13.00 Кольорова екскурсiя
13.15 Хрещатик, 26
14.00 Х/ф “Її та його Рiздво”
16.10 Їжачок
16.20 Хрещатик, 26
17.10 Музичнi iсторiї
17.30 Iсторичнi етюди
18.00 Хрещатик, 26
18.45, 0.00 Сьогоднi
19.25 МНС “Народна служба

порятунку”
19.45 Рондо, або Фото на згадку

(Хрещатик, 26)
20.30 Наодинцi з музикою
20.45 Вечiрня казка “Сонiки”
21.00 Подих слова
21.30 За київським часом
21.35 Iсторiя однiєї картини
22.00 Х/ф “У погонi за Рiздвом”
23.20 Мультфiльм
23.30 Музичнi iсторiї

0.05 Народний календар

ENTER�фiльм
6.05 Мультконцерт
6.30 Х/ф “Людина на

Ейфелевiй вежi”
8.40 SMS4голосування
9.30 Т/с “Молодi i невгамовнi”

11.45 Кiнокласика
12.15 SMS4голосування
13.25 Х/ф “Довга дорога у

дюнах”
15.40 Т/с “Молодi i невгамовнi”
17.35 SMS4голосування
18.00 Кiнокласика
18.45 Х/ф “Рейс 222”
21.05 Саундтреки
21.30 Х/ф “Квартет”
23.25 SMS4голосування
23.50 Кiнокласика

K1
7.00 Щоденники Дакара
7.10 Жiноча лiга
7.35 Забiйна лiга
8.40 Далекi родичi
9.10 Т/с “Повернення

Мухтара”
10.10 Т/с “Зоряна брама”
12.10 Смiх без правил
13.20 Жiноча лiга
14.00 Х/ф “Кохання на

асфальтi”
16.15 Т/с “Зоряна брама”
18.10 “Городок”
18.50 Вечiрнiй квартал
22.00 Х/ф “Чаклунка”

0.00 Х/ф “Легенда Багера
Ванса”

6.20 Один репортаж

КIНO
6.00 Мультфiльм
6.30 М/с “Скеля Фреглiв”

22.00 Т/с “CSI” — “Маямi”
23.00 Т/с “Кримiналiсти.

Мислити як злочинець”
0.00 Т/с “Наполеон”
5.10 Особистий погляд
5.35 Легенди бандитської Одеси

СТБ
5.45 Телефiльм
6.40 Т/с “Коломбо”
8.20 Х/ф “Собака на сiнi”

11.05 Х/ф “Гардемарини,
вперед!”

17.00 “Танцюють всi! 2”. Гала4
концерт

21.05 “Танцюють всi! 2”. Невiдома
версiя

22.15 Х/ф “Щасливої дороги!”

OPT�Україна
6.00 Новини
6.10 Золоті гори Лiдiї Русланової
7.00 Х/ф “Смертельна

помилка”
8.40 Х/ф “Ненавмисна любов”
9.00 Новини
9.10 Малахов +

10.00 Модний вирок
11.00 Новини
11.10 Галина Уланова. Самотнiсть

богинi
12.00 Хочу знати
12.30 Намальоване кiно “Пригоди

Альонушки i Яреми”
14.25 Т/с “Монтекрiсто”
15.20 Давай одружимося!
16.10 Федеральний суддя
17.00 Новини
17.20 Зрозумiти. Пробачити
17.50 Поле чудес
18.45 Нехай говорять
19.25 Спальний район
20.00 Час
20.20 Т/с “I все�таки я

люблю...”
0.00 Притулок комедiантiв
5.10 Т/с “Монтекрiсто”

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Мультфiльм
7.30 Моя срiбна куля
8.25 Х/ф “Закоханий за

власним бажанням”
10.00 Вiстi
10.15 Кiмната смiху
10.55 Конкурс “Нова хвиля42010”
13.00 Вiстi
13.20 Т/с “Свати”
15.15 Вечiр А. Арканова
17.15 Т/с “Кармелiта.

Циганська пристрасть”
18.05 Т/с “Якось буде любов”
19.00 Вiстi
19.35 Х/ф “Свята справа”
21.35 Х/ф “Карнавал”

0.10 Моя срiбна куля

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Їхнi звичаї
7.55 Х/ф “У пошуках капiтана

Гранта”
9.00 Сьогоднi
9.20 О. Журбiн. Мелодiї на згадку

10.00 Х/ф “Чук i Гек”
10.55 Маски4шоу
11.05 Суд присяжних
12.00 Сьогоднi
12.25 Т/с “Мiсто спокус”
13.15 Т/с “Глухар”
14.10 Х/ф “Ти менi снишся...”
15.00 Сьогоднi
15.25 Т/с “Розклад доль”
17.10 Т/с “Ера Стрiльця�3”
18.00 Сьогоднi
18.25 Х/ф “Заходь — не бiйся,

виходь — не плач...”
20.05 Т/с “Мiсто спокус”
20.55 Т/с “Глухар”
21.50 Iсторiї про привидiв
22.15 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики — сво�2”

ТВ ЦЕНТР TVCI
6.00 Х/ф “Серця трьох”
7.45 Х/ф “Серця трьох�2”

10.00 Х/ф “Остання
iндульгенцiя”

11.20 Енциклопедiя
11.30 Подiї
11.45 Москва i свiт
12.00 М/ф “Анансi. Казка джунглiв”
12.20 Х/ф “Невловима

четвiрка”
14.30 Подiї
14.45 Х/ф “Дике серце”
16.25 Концерт “Заспіваймо, друзі!”
17.10 Лабiринти кохання
18.35 Група “Лiсоповал” “Ми i ви”
19.25 Х/ф “Любити по�

росiйськи”
21.00 Подiї
21.15 Х/ф “Невловима

четвiрка”
23.25 Романсiада

KИЇB
6.30 “Церква “Посольство Боже”
7.00 Новини
7.20 Мультфiльм
8.00 Новини
8.20 Медицина з I. Трухачовою
8.30 Патрiарх в Українi. Молитва

про єднiсть
8.45 Мультфiльм
9.00 “Церква “Посольство Боже”

10.30 Тиждень моди з
Д. Шаповаловою

11.10 Шлях долi
13.50 “В гостях у Д. Гордона”.

П. Глоба

15.10 Т/с “Спадкоємиця”
16.10 У центрi уваги
16.50 Мультфiльм
17.15 Вечiрня кава
18.15 Дзеркало iсторiї
18.55 Iнтерв’ю з кандидатом на

посаду Президента України
В. Януковичем

19.20 “Концерт О. Глизiна “Пізній
вечiр у Соренто”

21.00 Новини
21.20 “В гостях у Д. Гордона”.

П. Глоба
22.30 “Гаряча лiнiя “102”
23.00 Новини
23.20 Дзеркало iсторiї

0.00 Шлях долi

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Х/ф “Том Сойєр”
7.20 М/ф “Лис Микита”
7.45 Будiвельний майданчик
8.00 Концерт “З Новим роком!”

(М. Поплавський)
9.15 М/ф “Сестриця Оленка та

братик Iванко”
9.30 Легко бути жiнкою

10.50 I. Бобул “Осiннiй сад”
13.00 Українська рулетка
14.30 Надвечiр’я
15.00 Новини
15.25 Золота булава
17.15 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт.

Жiн.
18.45 Euronews
19.15 Х/ф “Собака на Рiздво”
21.00 Новини
21.30 Персона GRATA
22.00 Далi буде...
22.25 Автоакадемiя
22.55 Трiйка, Кено
23.05 Вiд першої особи
23.35 Концерт

0.15 Острiв скарбiв
УТ�1. Нiчний канал

5.00 Легко бути жiнкою

1+1
6.20 Дискотека 80. Найкраще

10.15 М/с “Усi собаки потрапляють
до раю 2”

11.40 М/ф “Карлик Нiс”
13.10 Криве дзеркало. Новорiчне
15.50 Х/ф “Шкiльний мюзикл”
17.40 М/ф “Атлантида. Загублена

iмперiя”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Реальний тато”
21.55 Х/ф “Реальне кохання”

5.25 М/с “Усi собаки потрапляють
до раю”

IHTEP
6.00 Х/ф “Операцiя

“Праведник”
7.35 Дзеркальний свiт
8.35 Х/ф “Зигзаг удачi”

10.25 Концерт “Найкращi пiснi
року”

12.50 Мiсце зустрiчi
14.20 Фестиваль “Юрмалiна”
16.20 Х/ф “Дiд Мороз

мимоволi”
18.05 Т/с “Сiльський романс”
20.00 Подробицi
20.20 Т/с “Сiльський романс”
22.15 Х/ф “Хочу дитину”

УКРАЇНА
6.00 Мультфiльм
7.00 Новорiчний жарт з

С. Дроботенком i О. Акулич
8.05 Т/с “Слiд”
9.00 Т/с “Райськi яблучка 2”

11.45 Т/с “Райськi яблучка 2”
14.45 Т/с “Слiд”
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Зимовий жарт з

М. Задорновим
17.15 Х/ф “Наречена”
19.00 Подiї
19.25 Т/с “Глухар 2”
21.30 Шустер Live

5.30 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
7.00 Х/ф “Джек i бобове

дерево”
10.35 Дольчевiта Капут
14.05 Х/ф “Лапочка”
16.00 М/ф “Мадагаскар 2”
17.45 М/ф “Рататуй”
19.50 Х/ф “Кейт i Лео”
22.10 Iнтуїцiя
23.15 Iнтуїцiя. Тiльки факти
23.55 Т/с “Щасливi разом”

ICTV
6.10 Т/с “Альф”
6.40 Х/ф “Десяте королiвство”
8.25 Смак
8.55 Велика рiзниця. Україна

10.10 Т/с “Солдати.
Дембельський альбом”

11.00 Х/ф “Десяте королiвство”
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Козирне життя
13.25 Х/ф “Прокляття фараона

Тута”
14.15 Т/с “Майстер i

Маргарита”
16.10 Т/с “Слiпий 3”
17.05 Х/ф “Полiцейська

академiя 5. Пункт
призначення — Маямi”

18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Т/с “Майстер i

Маргарита”
21.00 Т/с “Слiпий 3”

21.55 Велика рiзниця
22.55 Комедi4клаб
23.50 Прожекторперiсхiлтон

5.30 Т/с “Смiт”

TOHIC
6.00 Клуб4700
6.25 Новинипро
6.35 Х/ф “Рiздвяне

божевiлля”
8.15 Пiсня янгола
8.40 Диваки
9.05 Сильнi свiту цього
9.25 Твiй хiт

10.25 Старий швець
10.55 М/ф “Пригоди Мюнхаузена”
12.00 М/ф “З життя олiвцiв”
12.10 За сiм морiв
13.00 Погляд у майбутнє
15.00 Диваки
15.25 Твiй хiт
16.00 Х/ф “Король�ведмiдь”
17.40 Ольвiя
18.30 Життя
18.45 Новорiчний атракцiон
19.40 Голубий вогник
20.40 Сильнi свiту цього
21.00 Солодка казка
21.20 Х/ф “Суперрiздво”
23.00 Диваки
23.25 Країна вулканiв

0.00 Таємницi долi
5.10 Твiй хiт
5.30 Життя
5.40 Сильнi свiту цього

ТЕТ
6.30 7 VJ
7.00 Сьоме небо
7.30 Дiм 2
8.30 М/ф “Джек i бобове дерево”

10.00 М/с “Пiт i Кантроп”
10.30 М/с “Пригоди Олiвера”
11.00 Звана вечеря
12.00 Т/с “Баффi —

переможниця вампiрiв”
13.00 Давай одружимося
14.00 Т/с “Доньки�матерi”
15.00 М/с “Усе для дiвчаток та

хлопчикiв”
15.30 М/с “Король”
16.00 М/с “Песик4захисник”
16.30 Єралаш
17.00 Т/с “Баффi —

переможниця вампiрiв”
18.00 Т/с “Одруженi... З

дiтьми...”
18.30 Т/с “Унiвер”
19.30 Дiм 2
20.30 Звана вечеря
21.30 Т/с “Клуб”
22.30 Т/с “Секс i мiсто”
23.00 Т/с “Одруженi... З

дiтьми...”
23.30 Дiм 2

0.00 Дивись, хто прийшов!
5.00 Сьоме небо
5.30 7 VJ
6.00 Сьоме небо

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 4.30 Час4Тайм
6.15, 0.15, 3.10, 5.10 Час спорту
6.30 Ранок на 5
9.10, 22.40, 23.20, 5.20 Бiзнес4

час
9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Час

iнтерв’ю
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 23.00, 1.00,
4.00 Час новин

10.55, 3.25 Огляд преси
11.20 Зверни увагу з Т. Рамус
13.30, 14.30 5 елемент
15.30 Своїми очима
16.30 На межi
17.30, 3.30 Феєрiя мандрiв
18.30, 2.20, 4.15 Хронiка дня
18.45, 4.45 Київський час
19.00, 22.30, 0.00, 3.00, 5.00 “Час

новин” (рос. мовою)
19.20 Час до виборiв
19.30, 1.15 Новий час
20.20, 21.45 Час до виборiв.

Агiтацiю заборонено!
20.30, 21.20, 1.40 Час
22.00, 2.30, 5.30 Фактор безпеки

HTH
6.00 Особистий погляд
6.30 Х/ф “Принцеса на бобах”
8.25 М/ф “Оггi та кукарачi”
9.40 М/ф “Спайдермен”

10.25 Х/ф “Крига”
12.10 Т/с “Наполеон”
14.15 Х/ф “Справи

Лоховського”
14.55 Х/ф “Велике кохання”
16.50 Т/с “Детективи

Т. Устинової. “Розлучення
та дiвоче прiзвище”

19.00 Свiдок
19.25 Х/ф “Останнiй наказ

генерала”
21.30 Свiдок

8.20 СТБ

СОБАКА НА СIНI
Режисер: Я. Фрiд

У ролях: М. Терехова, М. Боярський, А. Джигарханян
Комедiя. Багата i знатна сеньйора Дiана, що мучається любовними
сумнiвами, розривається мiж гiдними її руки нареченими й особистим
секретарем&ловеласом Теодоро, який в свою чергу стоїть перед
вибором мiж красунею&служницею Марселлою i не менш чарiвною
господинею.

10.25 HTH

КРИГА
Режисер: Ж. де Сегонзак

У ролях: Р. Шоу, Е. Ла Рю, Флекс, О. Iнгленд
Трилер. На всiй Пiвнiчнiй пiвкулi почався клiматичний Апокалiпсис.
Планета Земля вступила в новий Льодовиковий перiод. На пiвнiч вiд
екватора всi будинки засипанi снiгом. Снiг іде цiлодобово, люди
мерзнуть.

15.50 1+1

ШКIЛЬНИЙ МЮЗИКЛ
Режисер: К. Ортега

У ролях: З. Ефрон, В. Е. Хадженс, Е. Тiсдейл, К. Блю
Комедiя. Два учнi середньої школи таємно вирiшують прослухатися для
музичної школи, i це перевертає догори ногами i їхній свiт i їхню школу.

17.05 ICTV

ПОЛIЦЕЙСЬКА АКАДЕМIЯ�5
Режисер: А. Майєрсон

У ролях: Б. Смiт, Д. Граф, М. Уїнслоут
Комедiя. Ректор полiцейської академiї збирається до Маямi на
мiжнародний форум. Але випадково стає власником сумки з
дiамантами i... заручником контрабандистiв.

18.00 KIHO

З ЖИТТЯ ТАЄМНИХ АГЕНТIВ
Режисер: Х. Росс

У ролях: К. Тернер, Д. Куєйд, Ф. Шоу, С. Туччi
Комедiя. Кримiнал. Суперагенти ФБР I ЦРУ Джефф i Джейн у зв`язку з
народженням дочечки вiдпросилися у вiдпустку, яку вирiшили провести
в Новому Орлеанi. Але вiдпочинку не вийшло. Джефф вiдразу ж
зацiкавив мiсцеву полiцiю, коли, вийшовши на вулицю з дитиною,
вiдбився вiд двох озброєних грабiжникiв, один з яких був вiдомий всiй
окрузi пiд кличкою Смерть.

21.30 KIHO

КРИЛЬЦЕ ЧИ НIЖКА
Режисер: К. Зiдi

У ролях: Л. де Фюнес, Колюш, Ж. Гiйомар, К. Жансак
Комедiя. Цього разу де Фюнес грає майстерного кулiнара, автора
численних куховарських книг, що ворогує з власником мережi
закусочних. Природно, витончена кухня де Фюнеса вiзьме верх над
стандартною потоковою продукцiєю.

21.55 1+1

РЕАЛЬНЕ КОХАННЯ
Режисер: Р. Кертiс

У ролях: Л. Лiннi, Л. Нiсон, М. МакКатчин, Р. Аткiнсон, К. Ферт
Комедiя. Долi i любовнi романи кiлькох лондонцiв зiштовхуються,
перемiшуються i досягають апогею напередоднi Рiздва — знову, знову i
знову — що призводить до романтичних, веселих i сумно&радiсних
наслiдкiв для всiх, кому пощастило або не пощастило потрапити пiд
чари кохання!

22.00 K1

ЧАКЛУНКА
Режисер: Н. Ефрон

У ролях: Н. Кiдман, У. Феррелл, Ш. МакЛейн, М. Кейн
Комедiя. Карти Таро, приворотне зiлля, кавова гуща, лiнiї руки. Одного
прекрасного дня сучасна чаклунка (Нiколь Кiдман — Перекладачка)
покидає всi свої магiчнi аксесуари i вирушає до Голлiвуду. Там вона
сподiвається зробити кар`єру. Але чи то заклинання не те прочитала, чи
то доля зiграла з нею злий жарт — кар`єра не склалася, зате вона
зустрiла чоловiка своєї мрiї i знайшла просте людське щастя.

22.15 IHTEP

ХОЧУ ДИТИНУ
Режисер: О. Байрак

У ролях: О. Кабо, М. Коновалов, В. Горянський
Драма. Головна героїня картини — 40&рiчна незамiжня Валерiя Третьяк,
яка працює коректором в модному глянсовому журналi. Абсолютно
нещасну жiнку, яка розчарувалася в життi i в своєму свiтлому
майбутньому, що недбало вiдноситься до свого зовнiшнього вигляду
(досить знайомий кiнематографу образ сiрої мишки), доля зводить з
повною її протилежнiстю — її начальником, головним редактором
журналу Iллею Царевим.
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ГЕГЕМОН, КІНОМАН
БОЙОВИЙ ГІПНОЗ ПРОТИ КІЗ АВАТАР

ЕЛВІН ТА БУРУНДУКИ % 2 ЧОРНА БЛИСКАВКА

ШЕРЛОК ХОЛМС НАША МАША

КНИГА МАЙСТРІВ

АНШЛАГ, КЛАСІК
ДІВЧИНА ЗА ВИКЛИКОМ ПОВНА ІСТОРІЯ

НЬЮ%ЙОРК — ЛЮБОВ МОЯ КОХАНЦІ

КОХАТИ ПО%ФРАНЦУЗЬКИ ПСИХОАНАЛІТИК

Future Shorts. ЗИМА 2009 КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ

ХАЙ ЖИВЕ КОХАННЯ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ПАЛАТА №6 САГАН ПРОРОК

Мосфільму 85: “АННА КАРЕНІНА”, “В ЧЕТВЕР І БІЛЬШЕ

НІКОЛИ”, “ЗВИЧАЙНИЙ ФАШИЗМ”, “АССА”,

“ЧОРНА ТРОЯНДА — ЕМБЛЕМА ПЕЧАЛІ,

ЧЕРВОНА ТРОЯНДА — ЕМБЛЕМА КОХАННЯ”

Dolby digital
адреса: Київ,

в л. Костянтинівсь а, 26
м. «Контра това площа»

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

www.zhovten-kino.kiev.ua
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12.55 Х/ф “Рейс 222”
15.05 Т/с “Молодi i невгамовнi”
17.20 SMS4голосування
17.40 Саундтреки
18.20 Х/ф “Надбання

республiки”
20.55 Кiноляпи
21.30 Х/ф “Заздрiсть богiв”

0.00 SMS4голосування
0.15 Саундтреки

K1
7.00 Щоденники Дакара
7.10 Д/ф “Мисливець i жертва”
8.10 Х/ф “Особиста зброя”

10.10 Д/ф “Лiд4убивця”
11.10 Т/с “Зоряна брама”
13.00 Х/ф “Дзеркальна маска”
15.10 Х/ф “Чаклунка”
17.20 КВН — 2009
19.50 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”
22.00 Що? Де? Коли?
23.10 Забiйна лiга

6.10 Д/ф “Лiд4убивця”

КIНO
6.00 Х/ф “Садко”
7.25 М/с “Скеля Фреглiв”
8.00 Мультфiльм
8.30 Таксi
9.00 М/с “Назад у майбутнє”

10.00 М/ф “Робiн Гуд”
11.00 М/ф “Книга джунглiв”
13.00 Iнтерактивний проект
15.00 Шоу Беннi Хiлла
15.30 Х/ф “Крильце чи нiжка”
17.30 Т/с “Дiнотопiя”
18.30 Т/с “Дiнотопiя”
19.30 Т/с “Мiцний горiшок

Джейн”
21.30 Т/с “Секретнi матерiали

3”
22.30 Т/с “Секретнi матерiали

3”
23.30 Секс з Анфiсою Чеховою

0.00 Т/с “Едем”
5.00 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Пiдкамiнь
6.30 Театральнi силуети. Суфлер

Якiв Блiкштейн
6.55 Концерт4казка
7.30, 17.00 Мультфiльм
8.00 Рожевi лебедi Василя

Симоненка
8.25 Свiтло у Глинянах
8.50 В. Босович. “Iсус — син Бога

живого”
11.30 Азбука ремесел
11.50 Немеркнучi зiрки. Раїса

Кириченко
12.20 Обереги
12.40 Нариси iсторiї культури

України. Українiзацiя
13.10 Вердiвський баритон. Роман

Майборода
14.00 Т/ф “Полiанна”
16.05, 5.30 Немеркнучi зiрки.

Платон Майборода
16.35, 2.50 Музей Сергiя Королева
17.30 Українськi державники.

Михайло Вербицький
18.00 Д/ф “Неперевершена”
19.00, 0.00 Зi щитом соборностi
19.30, 0.30 Мiсто над Iквою
20.00, 1.00 Трипiльський всесвiт

України
20.30, 1.30 Т/ф “Ой не ходи, Грицю,

та й на вечорницi”
21.50, 4.20 Бессараби i Бессарабка
22.10, 3.15 Такий неювiлейний

Богдан Козак
22.45, 5.15 Витинанки художника

Телiженка
23.00, 4.15 В. Лукашoв. “Доля

Рахманiнова”

MEГАСПОРТ
6.00 Легка атлетика. Супер. Гран4

прi IAAF. Монте4Карло
8.00 In версiя. I. Бабакова
8.30 KOTV News
9.00 Професiйний бокс

11.30 Лiга Комп’ютерних Iгор
12.00 Д/ф “Дороги Вiктора

Колотова”
13.00 Бокс. KOTV Classics
14.00 Легка атлетика. Супер. Гран4

прi IAAF. Монте4Карло
16.00 Фiгурне катання. Нoliday festi4

val on ice
17.00 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України 2009. Молодь 2
18.00 Goalissimo
19.00 Бокс. KOTV Classics
20.00 Професiйний бокс

KИЇB
6.30 “Церква “Посольство Боже”
7.00 Новини
7.20 “Концерт О. Глизiна “Поздний

вечер у Сорренто”
8.05 Медицина з I. Трухачовою
8.15 Голос
8.30 “Концерт О. Глизiна “Поздний

вечер у Сорренто”
9.25 Мультфiльм
9.50 “Дитяча музична програма

“TV4Start”
10.25 Дiм живих iсторiй
11.00 Файна садиба
11.40 Vіp4стажер
12.15 Дзеркало iсторiї
12.55 Патрiарх в Українi. Молитва

про єднiсть
13.10 “Церква “Посольство Боже”
13.35 Медицина з I. Трухачовою
14.25 Одкровення з нагоди...
15.00 “Баскетбол. Суперлiга. БК

“Київ” — БК “Кривбасбаскет”
17.00 “В гостях у Д. Гордона”.

П. Глоба
18.10 “Концерт I. Бобула “Осiннiй

сад”
21.00 Новини
21.20 Моя Влада
22.05 Кулуари
22.40 Час вiдповiдей
22.55 Окаяннi днi
23.55 Шлях долi

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Ранкова молитва
6.05 Шлях до святинi
6.30 Мультфiльм
6.55 Свiт православ’я
7.25 М/ф “Лис Микита”
7.55 Крок до зiрок
8.30 Ера здоров’я
8.50 Ранковi поради
9.15 Доки батьки сплять
9.55 Iгри Чемпiонiв

11.00 Хто у домi хазяїн?
11.30 Вихiднi по4українськи
11.50 Темний силует
12.30 Фестиваль “Артекiвськi зорi”
14.25 Концерт “Київ4Єреван4

транзит”
16.00 “Десятка кращих”. Кiнний

спорт
16.50 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт.

Чол.
18.40 Кiно.ua
19.15 Х/ф “Два собаки на

Рiздво”
21.00 Новини
21.30 Фольк4music
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Ректор, який спiває
23.45 “Персона”. Я. Бойко

0.15 Острiв скарбiв

1+1
6.40 Х/ф “Iграшка”
8.15 Свiтське життя
9.05 Хто там?

10.05 М/с “Качинi iсторiї”
10.50 М/ф “Рiздво для всiх собак”
12.05 Т/с “Шлях чарiвника”
13.45 Шiсть кадрiв
14.00 Х/ф “Шкiльний мюзикл

2”
16.00 Особова справа. Володимир

Литвин
16.15 Х/ф “Реальний тато”
17.55 М/ф “Дика природа”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Оптом дешевше 2”
21.55 Х/ф “Сексдрайв”

0.00 Х/ф “Реальне кохання”

IHTEP
5.45 Х/ф “Хочу дитину”
7.25 Муз/ф “Три мушкетери”
9.25 У Городке

10.10 “Городок”
10.50 Муз/ф “Золотий ключик”
12.45 Мiсце зустрiчi
14.20 Фестиваль “Юрмалiна”
16.15 Х/ф “Мiй ласкавий i

нiжний мент”
20.00 Подробицi
20.20 Вечiрнiй квартал
23.20 Х/ф “Попелюшка з

райського острова”

УКРАЇНА
6.00 Мультфiльм
6.30 Новорiчний жарт з

Г. Хазановим
7.30 Х/ф “Матiльда”
9.30 Х/ф “Дитсадiвський

полiцейський”
11.30 Х/ф “Квiти для Снiгової

королеви”
14.00 Т/с “Райськi яблучка 2”
16.00 Двi зiрки 2

19.00 Подiї
19.20 Т/с “Райськi яблучка 2”
21.15 Суботнiй вечiр

0.00 Х/ф “Чаклунство”
5.35 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
7.20 Х/ф “Заповiдi”
9.00 М/с “Дональд Дак

представляє”
9.40 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”

10.00 Зорянi драми
11.00 Iнтуїцiя
12.05 Iнтуїцiя. Тiльки факти
12.45 Info4шок
13.45 Файна Юкрайна
14.10 Хто проти блондинок?
15.40 Х/ф “Кейт i Лео”
18.00 Х/ф “Волл�I”
19.55 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”
22.05 Х/ф “Мерлiн i книга

чудовиськ”
0.05 Х/ф “У ковбоїв так

заведено”

ICTV
6.55 Факти
7.10 Х/ф “Десяте королiвство”
8.50 Х/ф “Павутина

Шарлотти”
10.30 Анекдоти по4українськи
10.50 Велика рiзниця
11.50 Люди, конi, кролики i...

Домашнi ролики
12.20 Квартирне питання
13.15 Спорт
13.20 Т/с “Майстер i

Маргарита”
15.20 Провокатор
16.10 Пiд прицiлом
16.40 Х/ф “Полiцейська

академiя 6. Мiсто в
облозi”

18.45 Факти. Пiдсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”
21.05 Наша Russia
21.35 Велика рiзниця
22.35 Прожекторперiсхiлтон
22.55 Голi i смiшнi
23.20 Х/ф “Пригоди на

“Посейдонi”

TOHIC
6.00 Диваки
6.30 Твiй хiт
6.45 Дiм живих iсторiй
7.10 Феодоро
8.00 Сiм’я вiд А до Я
9.00 Велика книга

10.05 Медицина
10.15 Дивовижна планета
11.15 Свiтськi хронiки
11.40 Тиждень моди
12.10 За сiм морiв
12.40 Сильнi свiту цього
13.00 Погляд у майбутнє
15.00 Твiй хiт
15.20 Х/ф “Суперрiздво”
16.55 Зелена варта
17.20 Х/ф “Рiздво Єви”
19.05 Слiдуючи за бiлою акулою
20.05 Пустотливi мавпочки Iндiї
21.00 Таємницi iсторiї
22.05 Що таке добре i що таке

погано?
22.25 Обличчя купюр
23.00 Свiтськi хронiки
23.30 Тиждень моди

0.00 Таємницi долi
5.20 Зелена варта
5.45 Твiй хiт

ТЕТ
6.30 7 VJ
7.00 Марвi Хаммер
7.30 Дiм 2
8.30 Х/ф “Капiтан Крокус”

10.00 Т/с “Чи боїшся ти
темряви?”

11.00 Ключi вiд форту Буайар
13.30 Т/с “Iван Подушкiн 2”
15.30 Х/ф “Острiв скарбiв”
17.30 Єралаш
18.30 Українцi Афiгеннi
19.30 Дiм 2
20.30 Убойна лiга
21.30 Заборонена зона
22.30 Х/ф “Вiдьма”
23.30 Дiм 2

0.00 “Дивись!” (2 категорiя)
5.00 Сьоме небо
5.30 7 VJ
6.00 Сьоме небо

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 4.30 Час4Тайм
6.15, 7.05, 0.15, 3.10, 5.10 Час

спорту
6.30, 18.45, 4.45 Київський час
6.40, 11.20, 15.30 Зверни увагу з

Т. Рамус

6.45, 11.30 Автопiлот4тест
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00, 23.00, 4.00 Час новин

7.35, 8.50, 22.40, 23.20, 5.20
Бiзнес4час

7.50 Новобудова
8.10, 19.20, 21.50, 2.20, 4.15

Тема тижня
8.30 Бiстро4ТБ
9.25 Своїми очима

10.15 Здоровi iсторiї
10.35 Не перший погляд
11.45 Технопарк
12.30 Вперед, на Олiмп!
13.10 Драйв
13.30 Сильнi люди
14.20 Страва вiд шефа
14.40 “Гра долi” (Б. Хмельницький)
16.30 “Арсенал”
17.30, 3.30 На межi
18.20 Вiкно в Європу
19.00, 22.30, 0.00, 3.00, 5.00 “Час

новин” (рос. мовою)
19.30, 1.00 5 копiйок
21.20 Народний контроль
22.00, 2.30, 5.30 Територiя закону

HTH
6.00 Особистий погляд
7.00 Т/с “Детективи

Т. Устинової. “Розлучення
та дiвоче прiзвище”

9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”
9.50 М/ф “Непереможний

Спайдермен”
10.40 Х/ф “Лавина”
12.35 Х/ф “Крихiтка на мiльйон

доларiв”
15.00 Вайп Аут
16.00 Т/с “Вулицi розбитих

лiхтарiв 9”
18.00 Х/ф “Останнiй наказ

генерала”
20.00 Х/ф “Новорiчний кiлер”
21.50 Х/ф “Бiллi Батгейт”

0.10 Х/ф “Секс, брехня та
вiдео”

СТБ
5.30 Руйнiвники мiфiв
7.10 Х/ф “Вогонь, вода i...

мiднi труби”
9.00 Їмо вдома

10.00 Вусолапохвiст
10.35 Мультфiльм
12.05 Х/ф “Королева

бензоколонки 2”
13.55 Х/ф “Тобi, справжньому”
16.55 “Танцюють всi! 2”. Невiдома

версiя
18.00 Неймовiрнi iсторiї кохання
18.55 Х/ф “Дiвчина без

адреси”
20.50 Моя правда. Олександр

Абдулов
21.45 Зiркове життя. Зiрки

новорiчного ефiру
22.45 Паралельний свiт
23.40 Х/ф “Чорна кiшка, бiлий

кiт”

OPT�Україна
6.00 Новини
6.30 Генiї та лиходiї
6.55 Х/ф “Брати по кровi”
8.20 Грай, гармонь улюблена!
8.00 Розумницi та розумники
8.45 Слово пастиря
9.00 Новини
9.10 Смак
9.45 Мiй родовiд. Юрiй Ніколаєв

11.00 Новини
11.10 Живий свiт
12.10 “Народна марка” у Кремлi
13.40 Х/ф “За сiмейними

обставинами”
16.05 Х/ф “Операцiя “И” та

iншi пригоди Шурика”
17.45 Льодовиковий перiод
20.00 Час
20.20 Х/ф “Бажання”
23.10 Вечiр

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Х/ф “Карнавал”
7.00 Вiстi
7.10 Х/ф “Карнавал”
7.55 Х/ф “Свята справа”

10.00 Вiстi
10.20 Суботник
10.55 Конкурс “Нова хвиля42010”
13.00 Вiстi
13.30 Уся Росiя
13.45 Х/ф “Пригоди Шерлока

Холмса i доктора
Ватсона”

16.30 “Нова хвиля — 2009”.
Найкраще

18.05 Т/с “Ваша честь”
19.00 Вiстi

19.15 Х/ф “Не вiдрiкаються
люблячи...”

22.25 Х/ф “Пiрати XX столiття”
23.50 Х/ф “Не звикайте до

чудес...”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.25 Уроки живої природи з

тiтонькою Совою
7.50 Х/ф “У пошуках капiтана

Гранта”
9.00 Сьогоднi
9.25 Х/ф “Дивна iсторiя,

схожа на казку”
10.40 Зiрки мiняють професiю
11.30 Росiйська начинка
12.00 Сьогоднi
12.30 Кулiнарний двобiй
13.25 Квартирне питання
14.25 О. Журбiн. Мелодiї на згадку
15.00 Сьогоднi
15.25 Т/с “Розклад доль”
17.05 Новий Рiк
18.00 Сьогоднi
18.25 Росiйськi сенсацiї
20.05 Х/ф “Лiфт”
21.45 Дiдюля4Петербург4Live
22.50 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики — сво...�3”

ТВ ЦЕНТР TVCI
6.00 Т/с “Нiжне чудовисько”
7.30 Реальнi iсторiї
7.55 Щоденник мандрiвника
8.25 АБВГДейка
9.15 М/ф “Бабусин урок”
9.30 Х/ф “Тi, що потерпiли

аварiю корабля”
11.00 Вiльний полiт
11.30 Подiї
11.45 Запрошує...
12.10 М/ф “Як кури з лисами

подружилися”
12.30 Х/ф “Росiйські грошi”
14.30 Подiї
14.50 Реальнi iсторiї
15.15 Ф. Киркоров. “Найкраще,

улюблене — i тiльки для Вас!”
16.45 Смiх з доставкою додому
17.05 Т/с “Нiжне чудовисько”
18.35 Народ хоче знати
19.25 Х/ф “Любити по�

росiйськи�2”
21.00 Подiї
21.15 Х/ф “Здрастуйте, ми ваш

дах!”
22.55 Х/ф “Тi, що потерпiли

аварiю корабля”

КДРТРК
6.45 Народний календар
7.00 А ми до Вас у ранковий час
8.00, 12.05, 13.50, 17.35

Мультфiльм
8.25, 10.55, 13.45, 15.35 Служба

розшуку дiтей
8.30 Олiмпiйськi меридiани
9.00 Крихiтка
9.20 Зустрiч для Вас
9.50 Народний календар

10.00 Хрещатик, 26
10.35 Близькi околицi
11.00 Хрещатик, 26
11.45 Оплески, оплески
12.15 Люди i долi. Рiздвянi антифони
12.45 Пiсня янгола
13.10, 19.30, 21.45 Сьогоднi
13.15 Хрещатик, 26
14.00 Д/п “Корпорацiя “Сiмба”
14.15 Зустрiч для Вас
15.00 Євро42012
15.40 М/с “Клуб Суперкниги”
16.15 Хрещатик, 26
17.00 Панi, панночка, панянка
17.20 Крихiтка
17.45 Хрещатик, 26
18.30 Театральний Київ
19.00 На своїй землi
19.20 Виступ кандидата на пост

Президента України
Л. П. Супрун

19.35 Родом з України
20.00 Перше Рiздво Спанкi
20.30 Хрещатик, 26
21.20 Близькi околицi
21.40 Наодинцi з музикою
21.50 Виступ кандидата на пост

Президента України
О. О. Мороза

22.00 Люди i долi. Рiздвянi антифони
22.30 Оплески, оплески
22.50 Мультфiльм
23.00 Автографи
23.35 В. Павлик. Пiснi Гаденка

ENTER�фiльм
6.05 Мультконцерт
6.50 Т/с “Молодi i невгамовнi”
8.50 SMS4голосування
9.40 Х/ф “Рейс 222”

11.05 Кiноляпи
11.40 SMS4голосування

СУБОТА
СІЧНЯ 9999
12.35 HTH

КРИХIТКА 
НА МIЛЬЙОН ДОЛАРIВ

Режисер: К. Iствуд
У ролях: К. Iствуд, Х. Суонк, М. Фрiман, Дж. Баручел

Драма. Тренер з боксу Френк Данн переживає не кращi часи. Через
складнi вiдносини зi своєю дочкою вiн довгий час не дозволяв собi
прив`язуватися до кого&небудь, боячись знов вiдчути втрату. Все
змiнюється, коли в його тренувальному залi з`являється Мегi.

13.00 K1

ДЗЕРКАЛЬНА МАСКА
Режисер: Д. МакКiн

У ролях: Дж. Баррi, Р. Брайдон, С. Леонiдас
Фантастика. Мiстика. П`ятнадцятирiчна Хелена з сiм`ї циркачiв
частенько мрiє про те, щоб вирватися з цього оточення i зажити
нормальним життям. Пiсля чергової сварки з батьками, якi мають щодо
її майбутнього свої плани, мати Хелени важко захворює, i дiвчинка
звинувачує в цьому себе. Напередоднi серйозної операцiї, яку повиннi
зробити матерi, Хеленi сниться сон про дивний свiт, в якому мешкають
двi королеви, химернi створiння i мешканцi в масках.

16.40 ICTV

ПОЛIЦЕЙСЬКА АКАДЕМIЯ�6
Режисер: П. Бонерс

У ролях: Б. Смiт, Дж. Гейнс, Дж.У. Бейлi, Д. Граф, М. Вiнслоу
Комедiя. Дикi пригоди бовдурiв в унiформi досягають кульмiнацiї. Цього
разу все мiсто страждає вiд витiвок банди з трьох жартiвникiв, якi зi
справжнiм артистизмом творять беззаконня i знущаються з суспiльних
цiнностей. Зупинити їх можуть тiльки славнi ветерани Полiцейської
академiї: вони не зупиняться нi перед чим, щоб заарештувати негiдникiв
i викрити їх ватажка, справжнього гiганта злочинної думки.

18.55 СТБ

ДIВЧИНА БЕЗ АДРЕСИ
Режисер: Е. Рязанов

У ролях: С. Карпiнська, М. Рибнiков, Е. Гарiн, В. Топорков
Лiрична комедiя. Кумеднi пригоди молодого будiвельника Пашки
Гусарова почалися з того моменту, коли в поїздi вiн зустрiв i покохав, не
зважаючи на мiнливостi долi, Катю. Щастя робить людину
безтурботною, а вокзал — це якраз те мiсце, де його можна втратити.
Але саме на вокзалi пiсля рiзних пригод вони зустрiчаються знов i тепер
не розлучаться нiколи.

19.00 ICTV

МIСIЯ НЕЗДIЙСНЕННА
Режисер: Б. де Пальма

У ролях: Т. Круз, I. Дапкунайте, Дж. Войт, Е. Беар, Х. Чернi
Бойовик. Команда таємних агентiв ЦРУ пiд керiвництвом Джима
Фелпса проводить складну операцiю в Празi. Вони намагаються
оволодiти дискетою iз секретною iнформацiєю. Цi данi також цiкавлять
мафiю. Ретельно продумана операцiя несподiвано провалюється, i
частина спецагентiв гине.

19.50 K1

СIМ ДНIВ ДО ВЕСIЛЛЯ
Режисер: С. Лисенко

У ролях: I. Неведров, В. Горянський, О. Чурсiна, I. Цимбалюк
До весiлля Катерини i Валери залишається рiвно сiм днiв. Молодi люди
кохають одне одного, але здається, що весь свiт озброївся проти їх
шлюбу. Батьки молодих — з рiзних свiтiв. Батько Катерини — фермер&
невдаха, що намагається “пiднятися” на розведеннi страусiв. Батько ж
Валери — дуже багатий бiзнесмен.

20.00 1+1

ОПТОМ ДЕШЕВШЕ�2
Режисер: А. Шенкман

У ролях: С. Мартiн, Б. Хант, Х. Дафф, К. Електра, Ю. Льовi
Комедiя. Багато — не мало. Дiтвора росте, а проблем не зменшується.
Швидше, навiть навпаки. I все б добре, якби на вiдпочинку сiмейство
Бейкерiв не зустрiлося з таким же численним сiмейством Муртахiв,
очолюваних Юджином Льовi. 

21.50 HTH

БIЛЛI БАТГЕЙТ
Режисер: Р. Бентон

У ролях: Д. Хоффман, Н. Кiдман, Л. Дiн, Б. Уїллiс, С. Хiлл
Драма. Молодий хлопець на iм`я Бiллi Батгейт до свого щастя або
нещастя стає улюбленцем i протеже старiючого боса мафiї Датча
Шульца, справжнього короля злочинного свiту Нью&Йорка. Немолодий
гангстер сподiвається, що коли прийде час “йти на пенсiю” або коли
його вiдправлять за грати (залежно вiд обставин), вiн зможе перекласти
свою кримiнальну iмперiю на плечi молодого Батгейта.

21.55 1+1

СЕКСДРАЙВ
Режисер: Ш. Андерс

У ролях: Дж. Цуккерман, А. Крю, К. Дьюк, Дж. Марсден, С. Грiн
Пригодницька комедiя. Вiсiмнадцятирiчний старшокласник Йєн
Лаффертi бiльше не в змозi терпiти насмiшки з боку свого
самовдоволеного старшого брата Рекса, його 14&рiчний молодший брат
точно набагато бiльше досягає успiху на любовному фронтi, а на роботi
в закусочнiй теж дiстаються однi приниження.

23.20 ICTV

ПРИГОДИ НА “ПОСЕЙДОНI”
Режисер: Д. Путч

У ролях: А. Болдуїн, Р. Хауер, С. Гуттенберг, Б. Браун
Трилер. Ласкаво просимо на борт “Посейдона” — справжнього
плавучого мiста. На ньому бiльше двох тисяч пасажирiв, один з яких —
Майк Рого, таємний агент американського мiнiстерства безпеки. А
серед команди, що налiчує бiльше тисячi чоловiк, сховався терорист
Касiм, що має намiр вразити свiт новим жахливим терактом.
Дiзнавшись про небезпеку, капiтан “Посейдона” направляє лайнер до
найближчого порту.

23.40 СТБ

ЧОРНА КIШКА, БIЛИЙ КIТ
Режисер: Е. Кустурiца

У ролях: Б. Северджан, Ф. Айдiнi, Б. Катiч, Л. Аджович
Комедiя. Циган&пройдисвiт затiває аферу i займає пiд цю справу грошi.
Його одурюють, а за сплату боргу кредитор вимагає, щоб син цигана
одружився з його сестрою&карликом на iм`я Афродiта. Хлопець кохає
iншу. Афродiта хоче вийти замiж тiльки за коханням, але пiсля
численних пригод зi стрiляниною, запальною музикою i танцями все
закiнчується благополучно.

Хрещатик 30 грудня 2009 TTVVББААЧЧЕЕННННЯЯ 1111



НЕДІЛЯ
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9.00 Д/ф “Убивчi iнстинкти”
10.00 Х/ф “Чорна стрiла”
12.10 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”
14.15 Х/ф “Зоряна брама.

Континуум”
16.15 КВН — 2009
19.00 Вечiрнiй квартал
22.00 Слава Богу, ти прийшов!
23.20 Що? Де? Коли?

5.15 Нiчне життя
6.20 Телеформат

КIНO
6.00 Х/ф “Попелюшка”
7.25 М/с “Скеля Фреглiв”
8.00 Мультфiльм
9.00 Таксi
9.30 М/с “Назад у майбутнє”

10.35 М/ф “Рiздво для всiх собак”
13.00 Iнтерактивний проект
15.00 Шоу Беннi Хiлла
15.45 Х/ф “З життя таємних

агентiв”
17.30 Т/с “Дiнотопiя”
19.30 Т/с “Мiцний горiшок

Джейн”
21.30 Т/с “Секретнi матерiали

3”
23.30 Секс з Анфiсою Чеховою

0.00 Т/с “Едем”
5.00 Book

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Українськi державники.

Михайло Вербицький
6.30 Д/ф “Неперевершена”
7.30, 17.00 Мультфiльм
8.00 Зi щитом соборностi
8.30 Т/ф “Ой не ходи, Грицю, та й

на вечорницi”
9.50 Музей Сергiя Корольова

10.10 Бессараби i Бессарабка
10.35, 16.05, 5.30 Немеркнучi зiрки.

Платон Майборода
11.05 Трипiльський всесвiт України
11.35 Такий неювiлейний Богдан

Козак
12.10 Витинанки художника

Телiженка
12.25 В. Лукашoв. “Доля

Рахманiнова”
13.30 Золота колекцiя “Сон у

Рiздвяну нiч”
15.20 Переяславська пам’ять
16.35, 5.00 Кiно i час. Богдан

Жолдак
17.30 Українськi державники. Борис

Возницький
18.15 Музей4заповiдник “Поле

Полтавської битви”
19.00, 0.00 Венiамiн Тольба.

Романтик XX столiття
19.55, 0.55 Вiд Рiздва Христового
20.10, 1.10 Мiсто сонця
20.30, 1.30 Т/ф “Мина Мазайло”
23.30, 4.30 Й. Брамс. Угорськi танцi

для двох фортепiано

MEГАСПОРТ
6.00 Легка атлетика. Seat

DecaNation. Париж
8.00 In версiя. В. Петренко
8.30 Неспортивне життя.

I. Коробчинський
9.00 Професiйний бокс

11.30 KOTV News
12.00 Д/ф “Родина Турчина”
13.00 Бокс. KOTV Classics
14.00 Легка атлетика. Seat

DecaNation. Париж
16.00 Фiгурне катання. Нot ice cool

sounds
17.00 Д/ф “Майстри танцiв”
18.00 Д/ф “Футбол. Друга

половина”
18.30 Red Bull Cliff Diving. Стрибки зі

скелi. Огляд
19.00 Бокс. KOTV Classics
20.00 Професiйний бокс

18.00 Сьогоднi
18.25 Полiтичнi вбивства
19.25 Т/с “Шлюбний контракт”
22.55 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики — сво...�3”

ТВ ЦЕНТР TVCI
6.00 Т/с “Нiжне чудовисько”
7.30 Реальнi iсторiї
7.55 Вiдкриваю свою справу
8.20 Православна енциклопедiя
8.45 Селянська застава
9.15 М/ф “Крихiтка Єнот”,

“Незнайка4поет”
9.40 Х/ф “Тi, що потерпiли

аварiю корабля�2”
11.00 Д/ф “Москва

Першопрестольна”
11.30 Подiї
11.45 Запрошує...
12.10 М/ф “Пластилiнова ворона”,

“Бабуся4метелиця”
12.35 Т/ф “Гра у джин”
14.30 Подiї
14.50 Смiх з доставкою додому
15.45 Циганська зiрка Миколи

Сличенко
17.00 Т/с “Нiжне чудовисько”
18.30 Тимчасово доступний
19.20 Х/ф “Любити по�

росiйськи�3”
21.00 У центрi подiй
21.50 Х/ф “Цiлують завжди не

тих”
23.20 Х/ф “Тi, що потерпiли

аварiю корабля�2”

КДРТРК
7.55, 10.00, 11.55, 16.10, 20.45

Служба розшуку дiтей
8.00 На своїй землi
8.20 Народний календар
8.30 Сильний четвер
9.30, 15.00, 18.35, 20.20

Мультфiльм
10.05 Архiмiсто
10.30 Свiт авiацiї та туризму.

Новини
11.00 Автографи
11.35 Пiлiгрим
12.10 Панi, панночка, панянка
12.30 Зустрiч для Вас
13.20 Домашнiй лiкар
13.40 Вищий пiлотаж
14.00 “Корпорацiя “Сiмба”
14.10, 15.35, 19.30, 21.05 Сьогоднi
14.15 Наодинцi з музикою
14.40 Спорт i ми
15.20 Оплески, оплески
15.40 М/с “Клуб Суперкниги”
16.00 Кольорова екскурсiя
16.15 Шлягер
17.30 Кiнозустрiчi
18.15 Пiлiгрим
18.45 Актуальна тема
19.00 Домашнiй лiкар
19.20 Виступ кандидата на пост

Президента України
Ю. В. Тимошенко

19.40 Архiмiсто
20.00 Вищий пiлотаж
20.30 Естафета
20.50 Iсторiя однiєї картини
21.10 Д/ф “Сергiй Ратушняк”
21.20 Дiвочi спiванки
21.40 Народний календар
21.50 Виступ кандидата на пост

Президента України
А. С. Гриценка

22.05 Шлягер
23.30 Свiт авiацiї та туризму.

Новини

ENTER�фiльм
7.20 Мультконцерт
8.20 Х/ф “Марi Галанте”

10.25 SMS4голосування
10.40 Т/с “Молодi i невгамовнi”
12.30 Кiноляпи
13.05 SMS4голосування
14.00 Х/ф “Надбання

республiки”
16.55 Т/с “Молодi i невгамовнi”
18.35 SMS4голосування
18.50 Саундтреки
19.30 Х/ф “Трембiта”
21.20 Кiноляпи
21.30 Х/ф “Фiладельфiйський

експеримент”
23.20 SMS4голосування
23.40 Кiноляпи

0.10 Х/ф “Заздрiсть богiв”

K1
7.00 Щоденники Дакара
7.10 Д/ф “Мисливець i жертва”
8.00 Д/ф “Ганiбал. Ворог Риму”

14.30 “Легенди бандитського
Києва”. Смерть “Короля”
київських жебракiв

15.10 “Речовий доказ”. Самогубцi.
Вiдчайдухи чи слабаки?

15.50 Т/с “Слiд перевертня”
18.00 Агенти впливу
18.30 Х/ф “Новорiчний кiлер”
20.20 Х/ф “Серцеїдки”
22.50 Х/ф “Бджоли�вбивцi”

СТБ
5.45 Руйнiвники мiфiв
7.35 Х/ф “Золотi роги”
9.00 Їмо вдома

10.00 Вусолапохвiст
11.00 Караоке на майданi
11.55 Х/ф “Дiвчина без

адреси”
13.40 У пошуках iстини. Дiд Мороз i

Санта Клаус. Битва за Новий
Рiк

14.40 Слiдство вели. Не
промахнися, брате!

15.35 Д/ф “Крайнi заходи”
16.00 Правила життя. Як легко

схуднути
16.55 Незбагненно, але факт
18.00 Паралельний свiт
19.00 Битва екстрасенсiв
20.00 Х/ф “Дiдусь у

подарунок”
21.40 Х/ф “Лiд у кавовiй гущi”
23.40 Неймовiрнi iсторiї кохання

OPT�Україна
6.00 Новини
6.20 Генiї та лиходiї
6.45 Х/ф “Портрет дружини

художника”
8.15 Смак
8.50 Армiйський магазин
8.20 Здоров’я
9.00 Новини
9.10 Непутнi нотатки
9.25 Доки всi вдома

10.10 Фазенда
11.00 Новини
11.10 “Валентина Теличкина.

“Дихається добре, живеться
по4рiзному”

12.05 Х/ф “Кадриль”
13.35 Що з’їсти, щоб схуднути
14.30 Петербурзькi сновидiння

Георгiя Тараторкина
15.20 Золоте столiття Сан4Ремо
16.15 Х/ф “Не квап кохання!”
18.05 Х/ф “Неймовiрнi пригоди

iталiйцiв у Росiї”
20.00 Час
20.20 Велика рiзниця
21.20 Пiвденне Бутово
23.05 Х/ф “Той самий

Мюнхгаузен”

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Х/ф “Не вiдрiкаються

люблячи...”
8.10 “Городок”
8.40 Ранкова пошта
9.10 Сам собi режисер

10.00 Вiстi
10.45 Смiхопанорама
11.25 Х/ф “Пiрати XX столiття”
13.00 Вiстi
13.30 Надбання республiки
13.40 Х/ф “Пригоди Шерлока

Холмса i доктора
Ватсона”

16.30 Концерт
18.05 Т/с “Ваша честь”
19.00 Вiстi
19.15 Х/ф “Тихi сосни”
20.50 Х/ф “Полювання на

пiранью”
23.05 Х/ф “Шекспiру i не

снилося...”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Уроки живої природи з

тiтонькою Совою
7.45 Х/ф “У пошуках капiтана

Гранта”
9.00 Сьогоднi
9.25 Х/ф “О’кей!”

11.15 Євгенiй Євстигнєєв. Стороннiм
вхiд заборонений

12.00 Сьогоднi
12.30 Врода Росiї42009
14.10 Недiльна клiпоманiя
14.30 Золотий пил
15.00 Сьогоднi
15.25 Т/с “Повернути на

дослiдування”
17.05 Д/ф “Мiй ласкавий i нiжний

травень”

KИЇB
6.30 “Церква “Посольство Боже”
7.00 Новини
8.00 Голос
8.15 VIp4стажер
8.50 Шлях долi

12.05 “Церква “Посольство Боже”
13.00 Актуально4насущно
13.45 Шлях долi
16.15 Вдала кар’єра
17.05 “Костянтин Степанков

“Споминки пiсля життя...”
18.20 Одкровення з нагоди...
18.55 Про час i про себе
19.50 Кулуари
20.30 Тиждень моди з

Д. Шаповаловою
21.00 По сутi
21.30 Моя Влада
21.55 Х/ф “Подвиг розвiдника”
23.45 Медицина з I. Трухачовою

0.05 Шлях долi

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Ранкова молитва

6.05 Х/ф “Свинарка та
пастух”

7.30 М/ф “Лис Микита”
8.00 Сiльський час
8.30 Укравтоконтинент
9.15 Доки батьки сплять
9.20 Пiдсумочки
9.30 Антивiрус для дiтей
9.50 Крок до зiрок

10.25 М/ф “Рiздвяна ялинка”
11.00 Муз. ua
11.30 Стильна штучка
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. Мас4

старт. Жiн.
12.50 Здоров’я
13.45 Околиця
14.15 SMS4вiкторина “Авто4шанс”
14.25 Аудiєнцiя
14.50 Благовiсник
15.20 Наша пiсня
16.05 Бiатлон. Кубок свiту. Мас4

старт. Чол.
17.00 Х/ф “Усе, чого я хочу на

Рiздво”
18.40 Х/ф “Владика Андрей”
21.00 Золота булава

22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Концерт “З новим роком!”
23.50 Оперативний об’єктив

0.15 Острiв скарбiв

1+1
6.10 М/ф “Рiздво для всiх собак”
7.15 М/ф “Рiздвяна казка”
9.05 Лото4Забава

10.05 М/с “Качинi iсторiї”
10.55 Караоке на майданi
11.45 Смакуємо
12.20 “З першим смiхом”. Концерт

М. Задорнова
14.00 Шiсть кадрiв
14.10 Х/ф “Оптом дешевше 2”
16.00 Х/ф “Янгол пролетiв”
17.50 М/ф “Геркулес”
19.30 ТСН — Телеслужба новин
20.15 Криве дзеркало
22.30 Свiтське життя
23.25 Х/ф “Мiнливостi

кохання”

IHTEP
5.10 Муз/ф “12 стiльцiв”
8.00 Х/ф “Блазень i Венера”

10.00 Україно, вставай!
10.30 “Позаочi”. Патрiцiя Каас
11.25 “Найрозумнiший. Золота лiга.

Фiнал”
13.20 Х/ф “Пес Барбос i

незвичайний крос.
Самогонники”

14.00 Фестиваль “Юрмалiна”
16.00 Х/ф “Мужики!”
18.00 Х/ф “Дозволь тебе

поцiлувати”
20.00 Подробицi
20.30 Муз/ф “Козаки”
22.30 Х/ф “Велика рiзниця”

0.15 Т/с “Кров i троянда”
5.40 Уроки тiтоньки Сови

УКРАЇНА
6.00 Зимовий жарт з В. Данильцем i

В. Мойсеєнком
6.30 Х/ф “Дитсадiвський

полiцейський”
7.30 Х/ф “Джуманджi”

10.30 Двi зiрки 2
13.30 Т/с “Райськi яблучка 2”
16.20 Х/ф “Тато”
19.00 Подiї тижня
19.30 Т/с “Райськi яблучка 2”
20.30 Т/с “Фотограф”
22.45 Х/ф “Нiч закритих

дверей”
5.30 Мультфiльм

HOBИЙ KAHAЛ
6.40 Х/ф “Контакт”
7.45 Церква Христова
8.00 Запитайте у лiкаря
8.35 Даєш молодь
9.00 М/с “Мiккi Маус”
9.35 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”

10.00 Даєш молодь
10.30 Х/ф “Мерлiн i книга

чудовиськ”
12.30 Клiпси
12.55 Шоуманiя
13.35 Ексклюзив
14.20 Аналiз кровi
15.00 Зорянi драми
16.00 Info4шок
17.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки”
18.55 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”
21.05 Х/ф “За межами

Шервудського лiсу”
23.05 Файна Юкрайна
23.45 Х/ф “Механiк”

ICTV
6.50 Факти
7.00 Т/с “Альф”
7.25 Люди, конi, кролики i...

Домашнi ролики
8.05 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”
9.45 Прожекторперiсхiлтон

10.10 Квартирне питання
11.10 Ти не повiриш!
11.55 Козирне життя
12.25 Iнший футбол
12.55 Спорт
13.00 Пiд прицiлом
13.55 Провокатор
14.50 Анекдоти по4українськи
15.10 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”
17.10 Наша Russia
17.40 Велика рiзниця
18.45 Факти тижня
19.30 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна

2”
21.55 Найкращий кандидат

23.05 Х/ф “Брати Грiмм.
Бiлоснiжка. Страшна
казка”

TOHIC
6.00 Диваки
6.30 Зелена варта
6.55 Боспорське царство
7.40 Дiм живих iсторiй
8.10 Сiм’я вiд А до Я
8.40 Клуб суперкниги
9.00 Що таке добре i що таке

погано?
9.50 Iншi свiти

10.50 За сiм морiв
11.20 Досконалi акули
12.15 Красень Київ
12.35 Медицина
13.00 Погляд у майбутнє
15.00 Твiй хiт
15.20 Х/ф “Рiздво Джоржа

Лопеса”
16.55 Х/ф “Усе, що я бажав на

Рiздво”
18.35 Диваки
19.00 Таємницi iсторiї
20.00 Атака жукiв
21.00 Стiна смертi
22.00 Обличчя купюр
22.25 Зелена варта
23.00 Свiтськi хронiки
23.30 Тиждень моди

0.00 Таємницi долi
5.00 Вiчнi джерела енергiї
5.20 Зелена варта
5.45 Твiй хiт

ТЕТ
6.30 7 VJ
7.00 Марвi Хаммер
7.30 Дiм 2
8.30 Х/ф “Кам’яна квiтка”

10.00 Т/с “Чи боїшся ти
темряви?”

11.00 Дивись!
11.30 Єралаш
12.30 Т/с “Сваха”
13.30 Т/с “Iван Подушкiн 2”
15.30 Ключi вiд форту Буайар
18.00 Єралаш
18.30 Убойна лiга
19.30 Дiм 2
20.30 Українцi Афiгеннi
21.30 Заборонена зона
22.30 Х/ф “Вiдьма”
23.30 Дiм 2

0.00 Т/с “Полiцiя Маямi, вiддiл
моралi”

5.00 Сьоме небо
5.30 7 VJ
6.00 Сьоме небо

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 4.30 Час4Тайм
6.15, 7.05, 0.15, 3.10, 5.10 Час

спорту
6.30, 4.45 Київський час
6.40 Зверни увагу з Т. Рамус
6.45 Технопарк
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
23.00, 4.00 Час новин

7.35, 8.50, 22.40, 23.20, 5.20
Бiзнес4час

7.50 Зодчий
8.10, 19.20, 2.20, 4.15 Тема тижня
8.30 Бiстро4ТБ
9.20 Вiкно до Америки

10.30 Феєрiя мандрiв
10.55 Огляд преси
11.20, 12.20 5 копiйок
13.30 Вiкно в Європу
14.20 Страва вiд шефа
14.40 “Гра долi” (Б. Хмельницький)
15.30 Мотор4ТБ
16.20 Чинник безпеки
17.10 Палата
17.30, 3.30 Не перший погляд
18.30 Народний контроль
19.00, 22.30, 0.00, 3.00, 5.00 “Час

новин” (рос. мовою)
19.30, 1.00 Майдан
21.00 Час. Пiдсумки
22.00, 2.30, 5.30 Особливо

небезпечно

HTH
6.00 Особистий погляд
7.00 Т/с “Вулицi розбитих

лiхтарiв 9”
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”

10.05 М/ф “Непереможний
Спайдермен”

11.20 Вайп Аут
12.15 Бушидо. Схiднi єдиноборства

8.05 ICTV

МIСТ У ТЕРАБIТIЮ
Режисер: Г. Чупо

У ролях: Дж. Хатчерсон, А.=C. Робб, З. Дешанель, Р. Патрiк
Фентезi. Драма. Надiї учня п`ятого класу Джесса Аарона стати
найшвидшим бiгуном в класi розбилися пiсля того, як новачок Леслi
Берк отримала перемогу в змаганнях. Пiдстав для ворожостi у
ставленнi один до одного у Джесса i Леслi бiльше, нiж достатньо, i проте
мiж ними зав`язується дружба. Як тут не подружитися, якщо доводиться
бути королем i королевою у виявленому в лiсi чарiвному царствi?

14.15 K1

ЗОРЯНА БРАМА. КОНТИНУУМ
Режисер: М. Вуд

У ролях: А. Таппiнг, Б. Броудер, К. Блек, К. Джадж, Д.С. Девiс
Пригоди. Бойовик. Фантастика. Поки команда SG&1 намагається
знищити Баала, останнього лорда гуаулдiв, Тiлк i Валу загадковим
чином зникають. Картер, Денiел i Мiтчелл розумiють, що був порушений
часовий континуум i програма з дослiдження зоряних брам стерлася з
iсторiї. Герої пробують донести свою непросту думку до влади, але на
орбiту прибувають крейсери гоаулдiв на чолi з Баалом, королевою
Катеш i прем`єр&мiнiстром Тiлком. Командi SG&1 потрiбно знайти зоряну
браму i вiдновити правильний хiд речей, перш нiж свiт буде
поневолений загарбниками.

16.55 TOHIC

ВСЕ, ЩО Я БАЖАВ НА РIЗДВО
Режисер: Р. Лiбермен

У ролях: Х.Дж. Козак, Дж. Шерiдан, I. Рендл, К. Нiлон
Мелодрама. Сiмейство О`Феллонiв розвалилося, i вперше Рiздво
святкуватиметься без тата, який пiшов, залишивши маму, тещу i рiдних
дiтей. Але молодше поколiння не збирається просто так здаватися. I,
коли дiвчинка Холлi прошепотiла Санта Клаусу, що понад усе на свiтi
вона мрiє про повернення тата додому, то її старший брат Iтен вирiшив
утiлити в життя бажання сестри. 

19.30 ICTV

МIСIЯ НЕЗДIЙСНЕННА�2
Режисер: Дж. Ву

У ролях: Т. Круз, Д. Скотт, Т. Ньютон, Е. Хопкiнс
Бойовик. Нiмецький генiй&бiолог Лютер Стiкелл створив найдоско&
налiший вiрус, здатний знищити практично все. Спецiальний агент Етан
Хант призначений, щоб перехопити цей вiрус, поки вiн не потрапив до
неправильних рук. За вiрусом починається справжнє полювання. Багато
терористiв вже “поклали око” на це творiння. Тому дана мiсiя на перший
погляд здається нездiйсненною.

20.20 HTH

СЕРЦЕЇДКИ
Режисер: Д. Мiркiн

У ролях: С. Уївер, Джейсон Лi, Дж. Лав Х`юїт, Дж. Хекман
Романтична комедiя. Шляхом рiзних прийомiв мати i дочка заманюють
чоловiкiв в свої тенета i забирають у них грошi... Енджела i Пейдж —
вiдмiнна команда мами i дочки.

22.50 HTH

БДЖОЛИ�ВБИВЦI
Режисер: П. Бойтенхойс

У ролях: С.Т. Хауелл, Т. Нельсон, М. Холден
Жахи. На провiнцiйне фермерське мiстечко штату Вашингтон
обрушилася небувала бiда — рiй африканських бджiл&вбивць!
Смертоноснi комахи знаходять для себе новий вулик — мiський
виставковий центр.

22.30 IHTEP

ВЕЛИКА РIЗНИЦЯ
Режисер: I. Штернберг

У ролях: Е. Скороходова, С. Горобченко, I. Верник
Мелодрама. Олена — розумна, успiшна, але самотня бiзнес&ледi 39
рокiв. Розумiючи, що робота поступово стає сенсом її життя, вона
робить вiдчайдушний крок переламати ситуацiю i звертається в шлюбне
агентство. Iвану — 29. Вiн приїхав з Сибiру пiдкорювати столицю.
Вчиться в iнститутi сталi i сплавiв i паралельно працює менеджером в
шлюбному агентствi. Вони знайомляться.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про направлення депутатських запитів 

Київському міському голові та посадовим особам 
виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 46/1101 від19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) депутатські запити, внесені депутата�
ми Київради та підтримані на пленарному засіданні Київра�
ди 19.02.09, згідно з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України ДПро статус депутатів місцевих рад”, в якій зазна�

чено, що якщо запит з об’єктивних причин не може бути роз�
глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�
ба зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про створення територіального медичного об’єднання
“СТОМАТОЛОГІЯ” у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 60/1115 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пунктів 30, 32 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385, зареєстрованого в Мініс�
терстві юстиції України 12.11.2002 за № 892/7180, рішення Київради від 26.04.2007 № 456/1117 “Про
реформування галузі охорони здоров’я в місті Києві”, на виконання рішення Київради від 19.12.2006
№ 290/347 “Про оптимізацію системи надання медичної допомоги мешканцям міста Києва”, з метою під�
вищення фінансово�матеріального становища бюджетних структур стоматологічної галузі, оптимізації іс�
нуючої мережі медичних стоматологічних закладів у місті Києві, поліпшення матеріально�технічного за�
безпечення закладів охорони здоров’я та їх персоналу, підвищення ефективності запровадження держав�
них та регіональних програм у галузі охорони здоров’я Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити у місті Києві територіальне медичне об’єднан�
ня “СТОМАТОЛОГІЯ”, до складу якого включити стоматологіч�
ні заклади охорони здоров’я, засновані на комунальній влас�
ності територіальної громади міста Києва.

2. Затвердити Статут територіального медичного об’єд�
нання “СТОМАТОЛОГІЯ” згідно з додатком до цього рішення.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській держав�
ній адміністрації):

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення.

3.2. Закріпити на праві оперативного управління за тери�
торіальним медичним об’єднанням “СТОМАТОЛОГІЯ” майно,
необхідне для здійснення покладених на нього завдань.

4. Привести свої розпорядження у відповідність до цього
рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соціаль�
ного захисту, постійну комісію Київради з питань власності та
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання дозволу державному територіально — 
галузевому об’єднанню “Південно8Західна залізниця” 

на демонтаж газопроводу середнього тиску, 
який належить до комунальної власності територіальної

громади міста Києва та перебуває в володінні 
та користуванні відкритого акціонерного товариства 

“Київгаз”
Рішення Київської міської ради № 63/1118 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 25.10.07 № 1063/3896, враховуючи згоду відкритого акціонерного товариства “Київгаз” від
16.09.08 № 2252/16�1 та звернення Дирекції з будівництва залізнично�автомобільного мостового пере�
ходу через р. Дніпро у м. Києві від 13.08.08 NДН�6685, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл державному територіально�галузевому
об’єднанню “Південно�Західна залізниця” (далі — ДТГО “Пів�
денно�Західна залізниця”) після виконання пункту 2 цього
рішення демонтувати газопровід середнього тиску, який на�
лежить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва і перебуває в володінні та користуванні відкри�
того акціонерного товариства “Київгаз”, згідно з додатком
до цього рішення та використати його на власний розсуд.

2. ДТГО “Південно�Західна залізниця”:
2.1. Розробити проектно�кошторисну документацію на

будівництво нового газопроводу та погодити її у встановле�
ному законодавством порядку.

2.2. Після закінчення будівництва нового газопроводу пе�
ревести на обслуговування ним всіх споживачів, газопоста�
чання яких забезпечував газопровід, що демонтується, згід�
но з розробленим та затвердженим у

встановленому порядку проектом і передати його до ко�
мунальної власності територіальної громади м. Києва.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) забезпечити прийняття в уста�
новленому порядку новозбудованого газопроводу до кому�
нальної власності територіальної громади м. Києва та пере�
дачу у володіння і користування відкритому акціонерному то�
вариству “Київгаз”.

4. Відкритому акціонерному товариству “Київгаз”:
4.1. Укласти з ДТГО “Південно�Західна залізниця” угоду,

яка буде забезпечувати виконання об’єднанням пункту 2
цього рішення.

4.2. Списати з балансу газопровід, зазначений у додат�
ку до цього рішення, після виконання пункту 3 цього рішен�
ня.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання дозволу комунальному підприємству 
“Житлоінвестбуд8УКБ” на продаж основних засобів, 

які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 70/1125 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до частин другої та шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання ос�
новних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва” (із змінами, внесеними рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.00 “№ 92, та враховуючи клопотання комунального підприємства “Житлоінвестбуд�УКБ”,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству “Житлоін�
вестбуд�УКБ” на продаж на конкурентних засадах основних
засобів, які належать до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва згідно з переліком, зазначеним у
додатку до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації”) визначити порядок продажу майна, зазначено�
го у пункті 1 цього рішення.

3. Комунальному підприємству “Житлоінвестбуд�УКБ”:
3.1. Кошти, отримані від продажу основних засобів, за�

значених у додатку до цього рішення, використати відповід�
но до затвердженого фінансового плану.

3.2. Списати з балансу основні засоби, зазначені у
додатку до цього рішення, у встановленому законодав�
ством порядку після виконання пунктів 2 та 3.1 цього рі�
шення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про питання погодження з Кабінетом Міністрів України
продажу земельних ділянок

Рішення Київської міської ради № 77/1132 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 82, 129 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутись до Кабінету Міністрів України із клопотан�
ням щодо погодження продажу земельних ділянок інозем�
ним юридичним особам та спільним підприємствам, засно�
ваним за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, згід�
но з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�

тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу земельних ділянок громадянам, членам
колективу індивідуальних забудовників “Городник”, 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд 

в мікрорайоні Чапаєвка на вул. Бродівській 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 106/1164 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 38, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, наказу Державного комі�
тету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 № 507 “Державний класифіка�
тор будівель та споруд ДК 018�2000” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам колективу індивідуальних
забудовників “Городник”, у приватну власність земельні ділян�
ки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд в мікрорайоні Чапа�
євка на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва за ра�
хунок частини земель, відведених рішенням Київської міської
ради від 10.07.2003 № 638�12/798 “Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування землею”,
право користування якими посвідчено договором оренди зе�
мельної ділянки від 05.11.2004 № 79�6�00254 та договором про
внесення змін та доповнень до договору оренди земельної ді�
лянки від 14.07.2005 № 79�6�00327, згідно з додатком.

2. Громадянам, членам колективу індивідуальних забудов�
ників “Городник”:

2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок від�
повідно до статті 91 Земельного кодексу України.

2.2. Замовити в Головному управлінні земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) державні акти на право власності на земельні ділян�
ки.

3. Попередити громадян, членів колективу індивідуальних за�
будовників “Городник”, що право приватної власності на зе�
мельні ділянки може бути припинено у випадках, передбаче�

них статтями 140, 143 Земельного кодексу України.
4. Позицію 159 додатка до рішення Київської міської ради

від 16.03.2006 № 292/3383 “Про передачу земельних ділянок
громадянам, членам колективу індивідуальних забудовників
“Городник”, для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у мікрорайо�
ні Чапаєвка на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Ки�
єва” визнати такою, що втратила чинність.

5. Колективу індивідуальних забудовників “Городник” звер�
нутися до Головного управління земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) з клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до
договору оренди земельної ділянки від 05.11.2004 № 79�6�
00254.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобу�
дування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим особам 

виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 131/1187 від 19 березня 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) депутатські запити, внесені депутата�
ми Київради та підтримані на пленарному засіданні Київра�
ди 19.03.09, згідно з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазна�

чено, що якщо запит з об’єктивних причин не може бути роз�
глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�
ба зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади міста Києва 
на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 85/1140 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна”, враховуючи ухва�
лу Київського апеляційного адміністративного суду від 01.10.08 по справі № 22�а�25665/08 та з метою
надходження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723
“Про Програму приватизації комунального майна територі�
альної громади міста Києва на 2007—2010 роки” такі зміни:

— позицію 61 розділу “Головне управління комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)”Група “А” до�
датка 2

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 131 розділу “Головне управління комунальної

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) “Група “А” до�
датка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 237 розділу “Головне управління комунальної

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) “Група “А” до�
датка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 7 розділу “Регіональне відділення Фонду дер�

жавного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 28 розділу “Регіональне відділення Фонду дер�

жавного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 52 розділу “Регіональне відділення Фонду дер�

жавного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— доповнити додаток 4 до рішення переліком об’єктів

згідно з додатком до цього рішення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

131 Нежилі
приміщення та
нежилий
б дино Дочірнє
підприємство
"Фасад-
реставрація"
від рито о
а ціонерно о
товариства
"А ціонерна
омпанія
"Київре онстр -
ція"

м. Київ, в л.
Жилянсь а/
Старово заль
на, 146/13,
літ. "А, А"",
літ. "Б"

3 561,0
32,1

61 Н е ж и л і
приміщення 

Київ, вул. Хрещатик,
10, літ. "А", "Б"

4 1204,9

237 Нежилий
б дино

м. Київ, в л.
Са са ансь о о,
143, літ. "А"

4 727,6

7 Нежилі
приміщення
Приватне
підприємство
"Мі Сервіс"

м. Київ, в л.
Старово зальна/
Жилянсь а,
13/146, літ. "А, А""

3 431,00

28 Нежилі приміщення
Громадсь е
об'єднання "Вибір"

м. Київ, в л.
Спась а, 12,
літ. "Б"

3 70,4

52 Нежилі
приміщення ЗАТ
"Інженерне
підприємство
"Пото "

м. Київ, в л.
Старово зальна
/Жилянсь а,
13/146, літер.
"А"

3 108,9

Про внесення змін до рішення Київради від 17.07.08
№ 20/20 “Про відбірну комісію з направлення дітей8

інвалідів, дітей8сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
до Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини “Україна”

Рішення Київської міської ради № 127/1182 від 6 березня 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, рі�
шення Київради від 16.12.05 № 603/3064 “Про затвердження міської комплексної програми “Турбота” на
2006 — 2010 роки”, з метою впорядкування направлення дітей�інвалідів, дітей�сиріт та дітей з малоза�
безпечених сімей до Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни у додаток до рішення Київради від
17.07.08 № 20/20 “Про відбірну комісію з направлення ді�
тей�інвалідів, дітей�сиріт та дітей з малозабезпечених сі�
мей до Відкритого міжнародного університету розвитку
людини “Україна” в редакції рішення Київради від 18.12.08
№ 851/851, а саме: доповнити позицією 15 такого зміс�
ту:

“15. Березіна Валентина Олександрівна — начальника
відділу усиновлення, опіки та піклування Служби у справах
дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Порядку формування кадрового 
резерву у секретаріаті Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 129/1184 від 6 березня 2009 року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, керуючись
постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.01 № 1386 “Про затвердження Типового порядку фор�
мування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву у секретаріаті Київської міської ради.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови — секретаря Київської міської ради

Довгого О. С.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим особам 

виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 123/1178 від 6 березня 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) депутатські запити, внесені депутата�
ми Київради та підтримані на пленарному засіданні Київра�
ди 06.03.09, згідно з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазна�
чено, що якщо запит з об’єктивних причин не може бути роз�

глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�
ба зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження міської Програми “Шкільний автобус”
на 2009—2012 роки

Рішення Київської міської ради № 128/1183 від 6 березня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”
та з метою забезпечення реалізації прав громадян міста на доступність і безоплатність здобуття якісної
середньої освіти, забезпечення своєчасного і безпечного перевезення до місць навчання та проживання
учнів, які мешкають у віддалених від навчальних закладів районах, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму “Шкільний автобус” на
2009�2012 роки згідно з додатком.

2. Районним у м. Києві державним адміністраціям:
2.1. Забезпечити реалізацію заходів, передбачених місь�

кою Програмою “Шкільний автобус” на 2009�2012 роки.
2.2. При формуванні районних бюджетів на 2009 та на�

ступні роки враховувати видатки на забезпечення заходів,
передбачених міською Програмою “Шкільний автобус” на
2009�2012 роки, у межах видатків, передбачених по галузі
“Освіта”.

3. Головному управлінню освіти і науки виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) та
районним у м. Києві державним адміністраціям забезпечи�

ти контроль за виконанням міської Програми “Шкільний ав�
тобус” на 2009�2012 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань освіти та науки і постійну
комісію Київради з питань бюджету та соціально�економіч�
ного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження плану роботи III та IV сесій Київської
міської ради VI скликання на 2009 рік

Рішення Київської міської ради № 126/1181 від 6 березня 2009 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 18 Регламенту Київради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08 № 8/8,
розпорядження Київського міського голови від 24.11.08 № 494 “Про організаційні заходи щодо підготов�
ки плану роботи Київської міської ради VI скликання на 2009 рік”, враховуючи подання постійних комісій,
депутатських фракцій Київради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи III та IV сесій Київської місь�
кої ради VI скликання згідно з додатком.

2. Секретаріату Київради та постійним комісіям Київської
міської ради організувати виконання плану роботи відповід�
но до пункту 1 цього рішення.

3. Президії Київради та секретаріату Київради забезпе�
чити підготовку проектів порядків денних пленарних засідань
III та IV сесій Київської міської ради VI скликання згідно з за�
твердженим планом роботи.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на за�
ступника міського голови — секретаря Київради О. Довго�
го.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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ОВНАМ
âàðòî çîñåðåäèòèñÿ íà êàð’ºð³,
óäîñêîíàëèòè ïðîôåñ³îíàëüíó
ìàéñòåðí³ñòü. Òâåðåçî äèâ³òüñÿ â
ìàéáóòíº! Ïðîðàõîâóéòå âñå íà
ê³ëüêà õîä³â. Ï³äíÿòèñÿ êàð’ºðíè-
ìè ñõîäàìè ïîùàñòèòü òèì, õòî
íå ëèøå âì³º êåðóâàòè, áóòè õî-
ðîøèì âèêîíàâöåì, à é ìàº äàð
ïåðåäáà÷åííÿ, ãîòîâèé óçÿòè íà
ñåáå ðîëü “ñ³ðîãî êàðäèíàëà”.
Ò³ëüêè íå òðåáà ðîçêðèâàòè ñâî¿
êàðòè, àô³øóâàòè çàäóìè. Ëåë³é-
òå ¿õ ïîäàë³ â³ä çàçäð³ñíèõ î÷åé,
ñòàðàííî îáåð³ãàéòå ñåêðåòè, òî-
ä³ äîñÿãíåòå áàæàíîãî. Íàéõâî-
ðîáëèâ³øîþ òåìîþ áóäå ñòàá³ëü-
í³ñòü øëþáó. Ïàðòíåðñüêèì ñòî-
ñóíêàì íàëåæèòü ïðîéòè âèïðî-
áóâàííÿ íà ì³öí³ñòü. Ñàìå âàì
ïîòð³áíî ïîêàçàòè ñåáå çðàçêîâèì
äáàéëèâèì ñ³ì’ÿíèíîì, äîâåñòè
îáðàíöþ, êîòðèé ðîç÷àðîâàíèé,
ùî âè ñåðéîçíî íàëàøòîâàí³ éòè
äàë³ ðàçîì ³ íå ðóéíóâàòè øëþá
ó ïîðèâ³ åìîö³é. Áàãàòî õòî ñõèëü-
íèé ïåðåáóâàòè â åéôîð³¿ â³ä çà-
õîïëþþ÷èõ ïåðñïåêòèâ. Â³ëüíèé
â³òåð ñâîáîäè íàäóâàòèìå âàø³
â³òðèëà, ñïðÿìîâóþ÷è äî íîâèõ
ãîðèçîíò³â. Âòðà÷àþ÷è áàãàòî ÷î-
ãî ç ìèíóëîãî æèòòÿ, ëàìàþ÷è
ñòàëèé óñòð³é, âàæëèâî ïîáà÷èòè
íîâ³ ïåðñïåêòèâè ³ çîñåðåäèòèñÿ
íà ¿õ ðåàë³çàö³¿. Áóäüòå ³í³ö³àòèâ-
íèìè! Íå ïàäàéòå äóõîì ³ â³ðòå â
íàéêðàùå! Âñåâèøí³é ïî÷óº âàø³
ìîëèòâè ³ âîçäàñòü ïî çàñëóãàõ.

ТЕЛЬЦЯМ
â³äâåäåíî ðîëü ïåñòóíà äîë³. Îñî-
áèñòå æèòòÿ çàâèðóº âñ³ìà áàðâà-
ìè âåñåëêè. Ïîäðóæíº ùàñòÿ ïå-
ðåòâîðèòüñÿ â ðåàëüí³ñòü. Ï³äáà-
äüîðëèâèé â³òåð çì³í (íà òë³ íîñ-
òàëüã³éíèõ ïåðåæèâàíü) ïðîìàé-
íå âñ³ìà ñôåðàìè áóòòÿ, àêòèâ³çó-
þ÷è ùàñëèâ³ ïîâîðîòè ïîä³é, îá-
äàðóº íåñïîä³âàíèìè ïðèºìíèìè
çíàéîìñòâàìè. Ó áóäü-ÿêèõ íà÷è-
íàííÿõ êðàùîþ ï³äòðèìêîþ ñòà-
íóòü äðóç³ (áàãàòî õòî ç íèõ ïðè-
éäóòü ³ç ìèíóëîãî). Öå òðàíñëÿ-
òîð óñï³õó ³ äîïîìîãè â êðèòè÷í³
ìîìåíòè, êîëè òðåáà ñêîðåãóâàòè
äîëþ â ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó.
Àáè íå óïóñòèòè ñïðèÿòëèâèõ
øàíñ³â, òðèìàéòå íå ò³ëüêè âóõà
íàøîðîøåíèìè, à é î÷³ øèðøå
ðîçïëþù³òü! ßêùî âèð³øèòå çì³-
íèòè ³ì³äæ, íàïîâíèòè áóòòÿ ö³-
êàâèìè âðàæåííÿìè, á³ëüøå ïî-
äîðîæóéòå, íàâ÷àéòåñÿ, çäîáóâàé-
òå äðóãó, à òî é òðåòþ îñâ³òó! Âñå
áóäå ÷óäîâî! Ìàºòå ñÿãíóòè äîñ-
êîíàëîñò³ ÿê ôàõ³âåöü. Íàéñëàá-
ê³øå ì³ñöå, ùî âèìàãàº ñåðéîçíî¿
òóðáîòè — çäîðîâ’ÿ. Éîãî ì³öü —
ó äóõîâíîìó ðîçâèòêó, ãàðìîí³¿ ç
äîâê³ëëÿì. Ìåíøå æóð³òüñÿ, óíè-
êàéòå ðóéí³âíîãî àíòàãîí³çìó. ßê-
ùî ñâ³ò ïðåêðàñíîãî ñï³âçâó÷íèé
â³áðàö³ÿì äóø³, òîä³ í³ÿê³ õâîðî-
áè âàñ íå çäîëàþòü!

БЛИЗНЯТА,
íàðåøò³ ç³éøëà âàøà ùàñëèâà
êàð’ºðíà çîðÿ! Äåðçàéòå äîêè íà-
÷àëüñòâî äî âàñ ïðèõèëüíî ñòà-
âèòüñÿ, àëå ìóäðî. Ñïîêóñà ëåãêî-
ãî ïðîôåñ³îíàëüíîãî òð³óìôó ìî-
æå çáèòè ç îáðàíîãî øëÿõó. Íà-
ïðèêëàä, “ï³äñèäæóâàííÿ” êîëåã
çàãðîæóº íåáåñíîþ êàðîþ, à ë³íî-
ù³ òà òâîð÷à ³íåðòí³ñòü ïðèñïëÿòü
óñï³õ. Áóäüòå îðãàí³çîâàíèìè, ñòà-
ðàííèìè, â³ä âàñ âèìàãàºòüñÿ íå
ê³ëüê³ñòü, à âèñîêà ÿê³ñòü. Ïðàã-
íó÷è çðîñòàííÿ íà ñëóæá³, íå
ïð³òü íàïðîëîì, àïåëþéòå äî ñåð-
äåöü êåð³âíîãî ïåðñîíàëó. Äàð
ïñèõîëîãà ó âàñ ÷óäîâèé, à öå äàº

øàíñ çäîáóòè ïðîòåêö³þ ñòîðîí-
íüî¿ âïëèâîâî¿ îñîáè. Óíèêàéòå
ÿñêðàâîñò³, ïîìïåçíîñò³. Íèí³ äî-
ëÿ äàº ïðèç çà ðîëü äðóãîãî ïëà-
íó. ßêùî òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü ïî-
â’ÿçàíà ç ïî¿çäêàìè çà êîðäîí,
³íîçåìíèìè ìîâàìè, àäì³í³ñòðà-
òèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ôîðòóíà öüî-
ìó ñïðèÿòèìå. Íà íèâ³ êîõàííÿ —
õìàðèòèìåòüñÿ. Çâèòè ñ³ìåéíå
ãí³çäå÷êî íå ïðîñòî. Àêòèâ³çóþòü-
ñÿ êàðì³÷í³ ïðîáëåìè ç äîìàøí³-
ìè äëÿ îñòàòî÷íîãî ¿õ ðîçâ’ÿçàí-
íÿ. Åêîíîìíî ðîçïîä³ëÿéòå ñèëè
ì³æ äîìàøí³ìè òà ñëóæáîâèìè
ïîâíîâàæåííÿìè, àáè íå íàøêî-
äèòè ðîáîò³. ² ïàì’ÿòàéòå:íå ïî-
âèííî áóòè áîðãîâèõ õâîñò³â! ßê-
ùî êîìóñü çîáîâ’ÿçàí³, ùîñü ïî-
îá³öÿëè — òåðì³íîâî âèêîíàéòå.
Ìîæåòå äîïîìîãòè, ïîçè÷èòè —
íå â³äìîâëÿéòå, áî òîä³ æèòòºâèé
øëÿõ áóäå óñ³ÿíî êâ³òàìè óñï³õó.

РАКИ,
íàñòàëà ïîðà æíèâóâàòè! ßêùî
äîáðå ïîïðàöþâàëè ìèíóëîãî ðî-
êó — çáåðåòå ãàðíèé óðîæàé, ðå-
àë³çóâàâøè çàäóìàíå. Ô³ëîñîô-
ñüêèé ñâ³òîãëÿä çì³íèòüñÿ íà êðà-
ùå, ïåðåòâîðèâøè âàñ íà ìóäðå-
öÿ-â³ùóíà. Ïðèíàéìí³ ðîçãëÿäà-
òè ï³ä ì³êðîñêîïîì ÷óæ³ âàäè òà
êðèòèêóâàòè îñòîãèäíå. Âè çðåø-
òîþ øàíóâàòèìåòå ÷óæó äóìêó (äå
º çåðíà ³ñòèíè) ³ ñòàíåòå âç³ðöå-
âèì âèêîíàâöåì çåìíèõ òà íåáåñ-
íèõ çàêîí³â. Óïåâíåíî êðîêóéòå
ñëóæáîâèìè ñõîäàìè âãîðó. Ç
÷åðâíÿ äî âåðåñíÿ êàð’ºðíèé
îë³ìï ìîæíà ïåðåìîæíî çàâîþâà-
òè, ñêîðèñòàâøèñü âèñîêèì çà-
ñòóïíèöòâîì. ßêùî ñï³òêàþòü
îñîáèñò³ òà ä³ëîâ³ íåâäà÷³, öå ðå-
çóëüòàò ïñèõîëîã³÷íèõ êîìïëåê-
ñ³â, ùî ïîòð³áíî âèêîð³íþâàòè.
Ïëåêàéòå ãàðìîí³þ â ïàðòíåðñòâ³,
“äóìàþ÷è” ïåðåäóñ³ì ñåðöåì, à
ïîò³ì ãîëîâîþ. Â³ðí³ñòü òà â³ääà-
í³ñòü ñï³ëüíèì ³äåàëàì, ³íòåðåñàì
ñòàíå çàïîðóêîþ ì³öíîãî øëþáó.
Ñàìå ÷åðåç óëþáëåíîãî îáðàíöÿ,
(ïîâàæíîãî ä³ëîâîãî êîìïàíüéî-
íà) äî âàñ íàä³éäóòü ùàñëèâ³ øàí-
ñè. Òîìó íå ñòðèìóéòå ðåâíî ¿õ
åíòóç³àçì, à äàéòå øàíñ ñàìîðå-
àë³çóâàòèñÿ, ïîä³ëèâøèñü äîñâ³-
äîì, çàä³ÿâøè âñ³ âàæåë³ äîïîìî-
ãè. À âïåðòèõ íîðîâèñòèõ åãî¿ñò³â,
çàöèêëåíèõ íà âëàñí³é ïåðñîí³,
î÷³êóº êàðì³÷íà ðîçïëàòà. ßêùî
íà âàñ ïîñèïëÿòüñÿ íåãàðàçäè òà
õâîðîáè, öå çíàê, ùî â ëàíö³ “ÿ-
íàâêîëèøí³é ñâ³ò” — äèñáàëàíñ...
Á³ëüøå ïîäîðîæóéòå, ñï³ëêóéòå-
ñÿ ç ëþäüìè âèñîêî¿ äóõîâíî¿
êóëüòóðè. Ñàìå äàëåêî â³ä ð³äíèõ
ì³ñöü âàì óñì³õíåòüñÿ ôîðòóíà.
Òàì âàñ îö³íÿòü íàáàãàòî êðàùå,
í³æ óäîìà, íàäèõíóòü äî æèòòÿ.

ЛЕВИ,
äî ëèïíÿ ïðî ñïîê³é çàáóäüòå. Âè-
ñîêèé æèòòºâèé òåìï ðóõàòèìåòü-
ñÿ íà ìàêñèìàëüíèõ åíåðãîîáåð-
òàõ. Ïðèñòîñóéòåñÿ äî îáñòàâèí ³
àêòèâíî ä³éòå! Ïîêàçàòè ïðîáèâ-
íó ñèëó, ïðîäåìîíñòðóâàòè ë³äåð-
ñüê³ òàëàíòè âèçíà÷åíî ñàìå â
ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ. Ãîëîâíå çàâ-
äàííÿ ðîêó — ïåðåêóâàòè ìå÷³ íà
ðàëà, ïðàöþâàòè â ïîò³ ÷îëà (áà-
ãàòüîì äîâåäåòüñÿ ïðàöþâàòè çà
ñóì³ñíèöòâîì), âèêëàäàþ÷èñü íà
âñ³ “ñòî”, íå ïåðåáèðàþ÷è äîðó-
÷åíèìè çàâäàííÿìè. Çóñèëëÿ íå
áóäóòü ìàðíèìè, à óâ³í÷àþòüñÿ
çàïàìîðî÷ëèâèì óñï³õîì. Ïðîòå ³
öå ùå íå ôàêò. Àáè óâ³í÷àòè ñå-
áå êàð’ºðíèìè ëàâðàìè, ïîòð³áí³
ùå é çíàííÿ, äå ÷èìàëî ïðîãà-
ëèí. Äîâåäåòüñÿ çàéíÿòèñÿ ñàìî-
îñâ³òîþ. Âèâ÷èòè ñïåö³àëüíó ë³òå-

ðàòóðó. Òîæ çàâçÿòî ä³éòå! Âè —
â³äâàæíèé ñì³ëèâåöü, çäàòíèé
óçÿòè áóäü-ÿê³ íåïðèñòóïí³ áàñ-
ò³îíè (íàñàìïåðåä ³íòåëåêòóàëü-
í³) òà ðåàë³çóâàòè çàäóìàíå. Óâà-
ãà! Íåîäðóæåíèì Ëåâàì: ïðèãî-
òóéòåñÿ äî íåñïîä³âàíî¿ äîëåíîñ-
íî¿ çóñòð³÷³ (³íòó¿ö³ÿ ï³äêàæå äå).
Îë³ìï Áîæåñòâåííî¿ ëþáîâ³ ãîòî-
âèé ïðèéíÿòè âàñ ó ñâî¿ ëàã³äí³
îá³éìè. Ç êâ³òíÿ ïî ëèïåíü ñÿäü-
òå íà ô³íàíñîâó ä³ºòó, àáè çàäî-
âîëüíèòè ïðèìõè âàðèâîä-êîõà-
íèõ. Ñêóïèòèñÿ íåáåçïå÷íî! ¯ì
ïîæàë³òè — ñîá³ íàøêîäèòè. Íå
çá³äí³ºòå, ïîò³ì óñå ïîâåðíåòüñÿ
ñòîðèöåþ.

ДІВИ,
äèíàì³êà ïðîôåñ³îíàëüíîãî çðîñ-
òàííÿ éòèìå ïî âèñõ³äí³é! Óò³ì,
äî ðîë³ ìàéñòðà íà âñ³ ðóêè íà ðî-
áîò³ íå çâèêàòè, áî âè ôàõ³âåöü
øèðîêîãî ïðîô³ëþ. Áóäü-ÿêå äî-
ðó÷åííÿ, çàâäÿêè òâîð÷îìó îñÿ-
ÿííþ, îñâîºííþ ïðîãðåñèâíèõ
òåõíîëîã³é ìîæåòå âèêîíàòè íà
â³äì³ííî, â³ä ÷îãî øåô çàâæäè â
çàõâàò³. Ïëàòèòèìóòü äîáðå, ùî
ñòàíå äîäàòêîâèì òðóäîâèì ñòè-
ìóëîì. ²ç ä³ëîâîþ êîìàíäîþ òà-
êîæ ïîùàñòèòü. Ó êîëåêòèâ³ çàïà-
íóº çàäóøåâíèé ì³êðîêë³ìàò. Ñà-
ìå ó ñôåð³ ñï³âïðàö³ â³ä÷óºòå ïîâ-
íó ãàðìîí³þ ³ ùàñòÿ, çíàéäåòå ïî-
êðîâèòåë³â, íàâ÷èòåñÿ ïîºäíóâàòè
íåñóì³ñíå, ñòàíåòå áëèñêó÷èì
äèïëîìàòîì, ïðîáóäèòå ðåôîðìà-
òîðñüêå ÷óòòÿ. Íà íèâ³ êîõàííÿ
çàñÿº ñîíöå áëàãîäàò³. Ñàìîòí³ì
ïîùàñòèòü óêëàñòè ïðåñòèæíèé
âèã³äíèé øëþá, à ó ñ³ìåéíèõ ïàð
çíîâó ðîçïî÷íåòüñÿ ìåäîâèé ì³-
ñÿöü. Ïðîÿâëÿéòå á³ëüøå àðòèñ-
òèçìó íà ïóáë³ö³, ñòâîðþþ÷è
ñâÿòêîâèé íàñòð³é ëþäÿì. Ãåòü
òðèâîãó! Æèòòÿ — öå çàõîïëþþ÷à
ãðà, ðåæèñóéòå ñöåíàð³¿ íà ñâ³é
ëàä ³ âñå ó âàñ ñêëàäåòüñÿ ÷óäîâî!
Öå êàðì³÷íèé îð³ºíòèð ðîêó.

ТЕРЕЗИ
ç³éäóòü íà äóõîâíèé Åâåðåñò, ñÿã-
íóòü çð³ëîñò³ ÿê ôàõ³âåöü. Âàøå
çàâäàííÿ — óäîñêîíàëèòè ñèñòå-
ìó ö³ííîñòåé, ïðîàíàë³çóâàòè íà-
êîïè÷åíèé äîñâ³ä, âèçíà÷èòèñÿ ç
íîâèìè ïð³îðèòåòàìè. Â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü, ìóäð³ñòü, ñèñòåì-
í³ñòü — íàéâàãîì³ø³ ÿêîñò³ âäà-
÷³, ì³öíèé êàðêàñ îñîáèñòîñò³.
Âò³ì, ³ àëüòåðíàòèâíà äóìêà, çà-
óâàæåííÿ îòî÷åííÿ âàðòî áðàòè
íà îçáðîºííÿ, â÷àñíî ðåàãóâàòè
íà êðèòèêó. Íàéãàðÿ÷³øèìè åï³-
öåíòðàìè ðîêó ñòàíóòü ðîáîòà òà
ñ³ì’ÿ. Äîêëàä³òü ìàêñèìóì çóñèëü
äëÿ ïñèõîëîã³÷íîãî, ïîáóòîâîãî
êîìôîðòó â ð³äí³é äîì³âö³. Ëàä-
íàéòå ç áàòüêàìè, äîñë³äæóéòå ãå-
íåàëîã³÷íå êîð³ííÿ, øàíóéòå
ïðåäê³â, ñâ³é ð³ä, ëþá³òü ð³äíèé
êðàé. Íàö³îíàëüí³ ïî÷óòòÿ ãðàòè-
ìóòü ãîëîâíó ðîëü öüîãî ðîêó. Íà
ðîáîò³ âè ñóïåðïðîôåñ³îíàë, ñÿã-
íóëè âèùî¿ ïëàíêè. Íîâ³ ïðîñòî-
ðè äëÿ òâîð÷îãî ðîçìàõó çíàéäå-
òå â ð³çíîìàí³òíîñò³ ñëóæáîâèõ
çàâäàíü, çàä³ÿâøè íîâàòîðñüêó
æèëêó. À îñü ñòàòè äóøåþ òðóäî-
âîãî êîëåêòèâó íèí³ âàì ñàì Áîã
âåë³â. Õî÷åòå äîáðå çàðîáëÿòè —
ç ðàä³ñòþ òÿãí³òü â³ç ð³çíîìàí³ò-
íèõ íàâàíòàæåíü òà ïîâíîâàæåíü,
òâîð÷îãî åêñïðîìòó âàì íå ïîçè-
÷àòè. Ò³ëüêè íå ïåðåñòàðàéòåñÿ!
Ïåðåâòîìà ç êâ³òíÿ äî ëèïíÿ
ñïðèÿòèìå àêòèâ³çàö³¿ ñïàäêîâèõ
õâîðîá.

СКОРПІОНИ,
âàøà õàðèçìà ðîçêâ³òíå! Òîæ ïóá-
ë³÷íèé óñï³õ áóäå óñòåëåíî êâ³òà-

ìè. Íàñîëîäæóéòåñÿ àðîìàòîì
ùàñòÿ. Òàêà ïîðà íàñòàíå ëèøå
÷åðåç 12 ðîê³â. Óò³ì, äëÿ ðåàë³çà-
ö³¿ ïëàí³â âàðòî ìóäðî âñå çâàæó-
âàòè, ïðàêòè÷íî îð³ºíòóþ÷èñü ó
ñèòóàö³ÿõ, ñì³ëèâî áðàòè íà ñåáå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ øâèäêî óõâà-
ëþâàòè ð³øåííÿ. Íèí³ êîðèñò³ â³ä
áëèçüêîãî ñóñ³äà, êîëåãè, çíà-
éîìîãî á³ëüøå, í³æ â³ä äàëåêîãî
ðîäè÷à, ñï³âïðàö³ ç çàðóá³ææÿì.
Ïðàãìàòè÷íî ëîâ³òü êîæíó ìèòü
áóòòÿ. Êàð’ºðèñòàì âàðòî ñòàâèòè
ïåðåä ñîáîþ ò³ëüêè ðåàëüí³ çàâ-
äàííÿ, áî ïîçàõìàðí³ ö³ë³ ç³á’þòü
³ç âäàëîãî øëÿõó. Òâîð÷å íàòõíåí-
íÿ íèí³ â àïîãå¿. Òîæ âè “óá’ºòå
ê³ëüêà çàéö³â”, ðåàë³çóâàâøèñü ÿê
ôàõ³âåöü, êåð³âíèê ³ òâîð÷à îñî-
áèñò³ñòü. ×èì äîñÿãíåòå âèçíàí-
íÿ â ñîö³óì³, îòðèìàºòå íàãîðîäè,
ïðåì³¿. Ïîçèòèâíèì ñòèìóëîì
ñòàíå âèâ÷åííÿ ðîäîâî¿ äóõîâî¿
ñïàäùèíè. Ìîæëèâà çì³íà ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ. Ñàìîòí³ì óñì³õíåòü-
ñÿ ùàñòÿ êîõàííÿ. Çàïóñêàéòå
ñòð³ëè Àìóðà! Âîíè çäàòí³ ðîçáè-
òè ñåðöå îìð³ÿíîìó ïðèíöó. Äî
ñëîâà, “ì³øåííþ” ìîæå ñòàòè
îñîáà, êîòðà íå âïèñóºòüñÿ â ðàì-
êè ñòàíäàðòíèõ óÿâëåíü ïðî êðà-
ñó. Íèí³ âàì âëàñòèâèé íåòðàäè-
ö³éíèé òèïàæ ñèìïàò³é, ³ç øàð-
ìîì íàâ³æåíîñò³, äèâàöòâà, ÿêî-
¿ñü çàãàäêîâîñò³. Åíåðãåòèêà ðîêó
ñïðèÿº áîðîòüá³ ç õðîí³÷íèìè çà-
õâîðþâàííÿìè, çì³öíåííþ ³ìóí³-
òåòó òðèâàëèé ÷àñ. Çàéìàéòåñÿ
ïðîô³ëàêòèêîþ, âåä³òü çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ — ³ âèñîêèé òîíóñ
âàì çàáåçïå÷åíî.

СТРІЛЬЦІ,
âèñîêå êîõàííÿ, ùî ïðèâàáëþº,
íå ì³ðàæ ³ íå âèòâ³ð øàëåíèõ ôàí-
òàç³é, à ðåàëüí³ñòü. Áàãàòüîì ïî-
ùàñòèòü çóñòð³òè ãàðìîí³éíó ïî-
ëîâèíêó ³ â³ääàòèñÿ ïðèñòðàñò³,
ùî íåñïîä³âàíî ñïàëàõíå ñïîâíà.
Â³ðòå, ïåñò³òü ãîëóáó ìð³þ — ³ âî-
íà ìàòåð³àë³çóºòüñÿ. Ð³ê ïîðàäóº
ñåðéîçíèìè, àëå ïðèºìíèìè çì³-
íàìè, âîíè íåñóòü àñïåêò çóìîâ-
ëåíîñò³ — ãðóíò çð³º äàâíî. Â
ñêëàäíèõ çàïëóòàíèõ ñèòóàö³ÿõ
ïîêëàäàéòåñÿ ëèøå íà ñåáå. Çâè-
÷àéíî, äðóç³ äîïîìîæóòü (àëå ³ âè
ïëàò³òü òèì ñàìèì), äîìàøí³ òåæ
³ç ðàä³ñòþ ï³äñòàâëÿòü ïëå÷å. Òóð-
áîòà ïðî ð³äíèõ — öå ñâÿòàÿ-ñâÿ-
òèõ, àäæå Òâîðåöü ñàìå ÷åðåç íèõ
ïîñèëàº âàì ùàñòÿ öüîãî ðîêó.
ßêùî çâ’ÿçîê ³ç êðîâíèìè ðîäè-
÷àìè ïåðåðâàíî, îáîâ’ÿçêîâî â³ä-
íîâ³òü éîãî. Â³äâ³äàéòå ì³ñöå, äå
íàðîäèëèñÿ, âèâ÷àéòå ãåíåàëîã³÷-
íå äðåâî, ñï³ëêóéòåñÿ ³ç çåìëÿêà-
ìè, ùîá ïàì’ÿòàòè, ÿêîãî âè ðî-
äó-ïëåìåí³. Ó áàãàòüîõ î÷³êóºòü-
ñÿ ïîïîâíåííÿ â ñ³ì’¿, ïîë³ïøåí-
íÿ æèòëîâèõ óìîâ.

Ó êàð’ºð³ ïåðñïåêòèâè íå áóäóòü
ðàéäóæíèìè. Ç êâ³òíÿ äî ëèïíÿ ³
çîâñ³ì ñïóñêó íå äàñòü ïðèñê³ïëè-
âèé øåô. Òåðï³òü, çàòå ïîò³ì óñå
áóäå äîáðå. Ãîëîâíå, ùîá áàðî-
ìåòð ñàìîêðèòèêè íå çàøêàëþ-
âàâ, òîä³ óñâ³äîìèòå, ùî ìîæíà, à
÷îãî — í³. Ïðàãí³òü çà âñÿêó ö³-
íó âð³âíîâàæèòè ÷àøó áàæàíü ³
ìîæëèâîñòåé, òîä³ â æèòò³ âñå
éòèìå ÿê ïî ìàñëó.

КОЗОРОГІВ
÷åêàº ïåð³îä ñåðéîçíèõ âèïðîáó-
âàíü. Öüîãî ðîêó âè áàãàòî ùî îò-
ðèìàëè ñïîâíà òà â êðåäèò (íàâ³òü
äàðì³âùèíó!), ðîçêîøóâàëè, çà ùî
òåïåð äîëÿ çàòðåáóº á³ëüøå, í³æ ç
³íøèõ çíàê³â Çîä³àêó. Äîâåäåòüñÿ
òðèìàòè íþõ çà â³òðîì, çàâæäè
áóòè îáåðåæíèìè, òåðï³òè, âè÷³-
êóâàòè — ³ ëèøå òîä³ îòðèìàºòå
çàñëóæåíó íàãîðîäó. Æèòòÿ çàæà-
äàº êàðäèíàëüíèõ çì³í! Ãîñòðî
ïîñòàíå ïèòàííÿ âèáîðó. ² ÿêùî
³íîä³ çäàâàòèìåòüñÿ, ùî ðóõàºòå-
ñÿ ïðîòè òå÷³¿,— öå íå òàê. Ïðîñ-
òî íàõàáíå îòî÷åííÿ õî÷å çâàëè-
òè íà âàñ îáîâ’ÿçêè, âíàñë³äîê ÷î-
ãî äîâåäåòüñÿ ðîçãð³áàòè ÷óæ³ çà-
âàëè (êàðì³÷í³ áîðãè), ïðî ùî é

ñïîâ³ùàº ³íñòèíêò ñàìîçáåðåæåí-
íÿ. Àëå òóò º ³ ñâî¿ ïëþñè. Çâåð-
øåí³ ïîäâèãè ñòàíóòü ÷óäîâèì áî-
íóñîì íà äîáðî â ìàéáóòíüîìó.
Çäîáóäåòå äóõîâíèé äîñâ³ä, ñòà-
íåòå ìóäð³øèìè. Òå, ùî âàñ íå
çëàìàº, çðîáèòü ñèëüí³øèìè. Çî-
ëîòå ïðàâèëî ðîêó — îïèíèòèñÿ
â ïîòð³áíîìó ì³ñö³ â ïîòð³áíèé
÷àñ — ñàìå òàì çàá’º äæåðåëî áëà-
ãîäàòíèõ øàíñ³â. ² íàâ³òü âèïàä-
êîâèé çíàéîìèé ìîæå çîð³ºíòóâà-
òè âàñ ó ïîòð³áíå ðóñëî. Â øëþ-
á³ áåð³òü êåðìî âëàäè â ñâî¿ ðóêè,
ïîñòàâèâøè ³íòåðåñè ïîëîâèíêè
íà äðóãå ì³ñöå. Òîä³ âàø òàíäåì
îòðèìàº äðóãå äèõàííÿ. Ñåêñóàëü-
íèé ïîòåíö³àë ó âàñ âèñîêèé, àëå
øóêàòè ïðèãîä íà ñòîðîí³ íå âàð-
òî. Ïîðó÷ ïàðòíåð, êîòðèé ã³äíèé
âàøî¿ ëåáåäèíî¿ â³ðíîñò³.

ВОДОЛІЇ,
Âñåâèøí³é íàðåøò³ çìèëóºòüñÿ ³
âñå, ùî çàáîðãóâàâ, ïîâåðíå ñïîâ-
íà. Äæåðåëà äîõîä³â çàôîíòàíó-
þòü. Íàä³éäóòü ö³êàâ³ ä³ëîâ³ ïðî-
ïîçèö³¿, äå âàðòî â³ääàòè ïåðåâà-
ãó òâîð÷èì. Ðîçïî÷èíàºòüñÿ ãàðÿ-
÷èé ïåð³îä æíèâ ó÷èíê³â, ÿê³ ïî-
ñ³ÿëè ðàí³øå. Âñå ïîâåðòàºòüñÿ
ñòîðèöåþ çàâäÿêè äðóçÿì. Ïðîòå
ïîâåðíåòüñÿ íå ò³ëüêè õîðîøå, à
é ïîãàíå. Âò³ì, ÿñêðàâà îñîáèñòà
õàðèçìà ïëþñ äóõîâíèé îïòèì³çì
³ òðóäîâèé åíòóç³àçì çäàòí³ òâîðè-
òè äèâà íà íèâ³ ñï³âïðàö³, íàäè-
õàþ÷è ëþäåé íà ïîäâèãè. Ò³ëüêè
ïðèáîðêàéòå àãðåñèâíèé çàïàë.
Âîéîâíè÷³ñòü ïñóº âàø ³ì³äæ, ï³ä-
ñèëþº êîíôðîíòàö³þ, íàëàøòî-
âóþ÷è îòî÷åííÿ ïðîòè âàñ. Ó
øëþá³ — öå ì³íà ñïîâ³ëüíåíî¿ ä³¿.
Ïðèºìíèì ñþðïðèçîì ñòàíå â³ä-
êðèòòÿ òàºìíèöü, óí³êàëüíèõ îñî-
áèñòèõ çä³áíîñòåé ³ òàëàíò³â. Êî-
ïèðñàéòåñÿ â çàãàäêîâîìó, äîñë³-
äæóéòå íåçáàãíåííå. Îñÿÿííÿ ï³ä-
êàæå, ÿê çíàéòè çåðíà ³ñòèíè. Â³ä-
ïîâ³ä³ íà áàãàòî áîë³ñíèõ ïèòàíü
òàì, äå ³íøèì íå äàíî.

Ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³ ç êâ³òíÿ äî
ëèïíÿ ìîæëèâ³ íåãàðàçäè ÷åðåç
áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, íåñïëà÷åí³
êðåäèòè. Á³çíåñ çàâèñíå íà âîëî-
ñèíö³. Óíèêàéòå àâàíòþðíèõ ìà-
í³ïóëÿö³é òà íå ñì³ò³òü ãðîøèìà.
Ïîòóðàííÿ ïðèìõàì ïåðåíåñ³òü íà
îñ³íü.

РИБИ,
öüîãî ðîêó âàñ îï³êóº ïëàíåòà âå-
ëèêîãî ùàñòÿ Þï³òåð, â³äêðèâà-
þ÷è ìàñøòàáí³ ïåðñïåêòèâè, äà-
ðóþ÷è øàíñ äîñÿãòè íåìîæëèâî-
ãî â êîõàíí³, êàð’ºð³, ìàòåð³àëü-
í³é ñôåð³. Äîêëàä³òü ìàêñèìóì çó-
ñèëü, àáè íàïîâíèòè æèòòºâó àóðó
éîãî áëàãîäàòíèìè â³áðàö³ÿìè,
ñàìîñòâåðäèòèñÿ â ñîö³óì³, ï³äêî-
ðèòè íåäîñÿæí³ ðàí³øå âåðøèíè.
Ìîæåòå ñì³ëèâî äåáþòóâàòè â
áóäü-ÿê³é ä³ÿëüíîñò³. Ñòð³ëè íàé-
áîæåâ³ëüí³øèõ ïî÷èí³â íå â³äëå-
òÿòü ó í³êóäè, à ïîòðàïëÿòü ó ö³ëü.
Òàêà ìîæëèâ³ñòü âèïàäå ëèøå ÷å-
ðåç 12 ðîê³â. Íèí³ âè ïàñ³îíàð³é,
êîòðèé âåäå çà ñîáîþ ëþäñòâî.
Îäíàê º íåáåçïåêà, ùî ç êâ³òíÿ äî
ëèïíÿ öåé íåâãàìîâíèé åíòóç³àçì
ìîæå ñïðîâîêóâàòè êàì’ÿíó ïðî-
òèä³þ ç áîêó îäåðæèìîãî ïðèçåì-
ëåíèìè ³íòåðåñàìè îòî÷åííÿ, ÿê³
íå áà÷àòü çà òðüîìà äåðåâàìè ë³-
ñó. Ðîçâ’ÿçóéòå íàãàëüí³ ïðîáëå-
ìè ïî-äðóæíüîìó ìóäðî, àëå ìàé-
òå íà óâàç³: âàñ çðîçóì³þòü ò³ëüêè
íà ìîâ³ ïðàãìàòèçìó ³ âèãîäè. À
äå âèãîäà, òàì ³ çãîäà — êîíôë³êò
âè÷åðïàíî. Ìàòåð³àëüíèé ñòèìóë
ó áóäü-ÿêîìó áðàòåðñüêîìó ñï³â-
òîâàðèñòâ³, äðóæá³, øëþáíèõ ñòî-
ñóíêàõ áóäå äîì³íóþ÷èì.

À íàéäèâîâèæí³øèì º òå, ùî
ìàã³÷íîþ ñèëîþ âëàñíî¿ äóìêè
âàì äàíî çìîäåëþâàòè ìð³¿, áà-
æàííÿ ³ âò³ëèòè ¿õ ó æèòòÿ. Íå çà-
ñì³÷óéòå ¿õ åãî¿çìîì! Íåõàé âîíè
áóäóòü ï³äíåñåíèìè, ãóìàííèìè ³
íåñóòü äîáðî Âñåñâ³òó

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Â³÷í³ êëàñè÷í³ ö³ííîñò³
Òåàòð þíîãî ãëÿäà÷à âæå 85 ðîê³â âèõîâóº ä³òåé
òà ìîëîäü

24 ãðóäíÿ äâåð³ Òåàòðó íà Ëèï-
êàõ â³ä÷èíèëèñÿ äëÿ âñ³õ, êîìó
íåáàéäóæà éîãî ä³ÿëüí³ñòü óæå
ïîíàä â³ñ³ì äåñÿòê³â ðîê³â. Íà
÷åñòü 85-ð³÷÷ÿ òåàòð âëàøòóâàâ
ñâÿòêîâèé âå÷³ð, íà ÿêîìó ïðèé-
ìàâ ïîçäîðîâëåííÿ òà ïîêàçóâàâ
óðèâêè ç³ ñâî¿õ íàéêðàùèõ âè-
ñòàâ. Ï³ä ÷àñ îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè
Òåàòð â³òàëè óïîâíîâàæåí³ â³ä
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
Ïðàö³âíèêè òåàòðó îòðèìàëè íà-
ãîðîäè, îðäåíè ³ â³äçíàêè, à õó-
äîæí³é êåð³âíèê Â³êòîð Ãèðè÷ —
ïî÷åñíó ãðàìîòó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
ÊÌÄÀ òà çâàííÿ íàðîäíîãî àð-
òèñòà Óêðà¿íè. Ïîò³ì íàñòàëà
÷åðãà òåàòð³â. “Ìîëîäøèé áðàò”
ÒÞÃÒà — Êè¿âñüêèé òåàòð ëÿ-
ëüîê — ïðåçåíòóâàâ þâ³ëÿðó ëÿëü-
êó Ñòðàæíèêà ç êàçêè “Ïîïå-

ëþøêà”, ùîá òîé îõîðîíÿâ òåàòð
â³ä óñ³ëÿêèõ íåãàðàçä³â. Òåàòð
“Êîëåñî” òà Êè¿âñüêèé òåàòð îïå-
ðåòè ïîäàðóâàëè ãëÿäà÷àì ìóçè÷-
í³ íîìåðè, äåëåãàö³ÿ ç Ìîëîäîãî
òåàòðó âèêîíàëà ïðèñâÿ÷åí³
ÒÞÃÒó â³ðø³ ï³ä àêîìïàíåìåíò
ã³òàðè, à òåàòð “Ñóç³ð’ÿ” ïîäàðó-
âàâ êàðòèíó ç êâ³òàìè. Ñâîºþ
÷åðãîþ àêòîðè ÒÞÃÒà ïîêàçàëè
ãîñòÿì óðèâêè ç³ ñâî¿õ íàéêðàùèõ
âèñòàâ — “Øèíåëü”, “Äîáðèé
Õîðòîí”, “Êîðîëü Äðîçäîáîðîä”,
“ßðìàðêîâèé ãàðìèäåð”, “Ðîìåî
³ Äæóëüºòòà” òîùî.

“Ó ð³çí³ ïåð³îäè â òåàòð³ áóëè
ð³çí³ àêöåíòè,— ðîçïîâ³äàº äè-
ðåêòîð òåàòðó Â³êòîð Ãèðè÷.—
Îäèí ÷àñ òåàòð ïðàöþâàâ ò³ëüêè
äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â. Ïðîòå àê-
òîðàì äîâîë³ ñêëàäíî ãðàòè ïî-
ñò³éíî äëÿ äèòÿ÷î¿ àóäèòîð³¿, ó
íèõ âèíèêàþòü øòàìïè, êîì-

ïëåêñè. Òîæ, âðàõîâóþ÷è ñïåöè-
ô³êó òâîð÷îñò³ àêòîðà, ìè çáàëàí-
ñóâàëè ðåïåðòóàð, äîäàâøè âèñòà-
âè äëÿ äîðîñëèõ. Ïèøàºìîñÿ, ùî
â íàøîìó òåàòð³ ïî÷èíàëè íèí³
áàãàòî âæå â³äîìèõ ³ çð³ëèõ ðå-
æèñåð³â — Îëåêñàíäð Áàëàáàí,
Þð³é Îäèíîêèé, Àíäð³é Êðèòåí-
êî. Ïðàöþâàëè Ñòàí³ñëàâ Ìîé-
ñåºâ òà ªâãåí Êóðìàí”.

Íèí³ â òðóï³ Òåàòðó þíîãî
ãëÿäà÷à çàä³ÿíî ïîíàä 40 ïîñò³é-
íèõ àêòîð³â. Çà ñëîâàìè Â³êòîðà
Ãèðè÷à, â íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ
òðóïà òåàòðó ïëàíóº â³äíîâèòè
óñï³øíó êîëèñü âèñòàâó “Ô³ãà-
ðî”, ïîñòàâèòè “Ñîí ë³òíüî¿
íî÷³” Øåêñï³ðà òà ïðîäîâæèòè
åêñïåðèìåíòè ç áåçñþæåòíîþ
äðàìàòóðã³ºþ, ïðèëàøòîâóþ÷è ¿¿
äëÿ ä³òåé, ùîá çìàëêó âèõîâóâà-
òè ñìàê äî òåàòðàëüíî¿ äðàìà-
òóðã³¿

Театр юно о лядача на Лип ах на честь 85-річчя влашт вав свят овий вечір

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ìèíóëî¿ ñóáîòè, 26
ãðóäíÿ, Íàö³îíàëüíà ë³-
ãà ïðîôåñ³îíàëüíîãî
áîêñó Óêðà¿íè ï³äáèëà
ï³äñóìêè ðîêó, äî çàê³í-
÷åííÿ ÿêîãî çàëèøèëî-

ñÿ ê³ëüêà äí³â. Ó íîì³-
íàö³¿ “Êðàùà ìîëîäà
ïðîìîóòåðñüêà êîìïàí³ÿ
Óêðà¿íè-2009” ëàóðå-
àòîì íàçâàíî “Elite-box-
ing Promotion” íà ÷îë³ ç
ãåíåðàëüíèì äèðåêòî-
ðîì Âàëåð³ºì Øóìàêîì.
Ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè
“Elite-boxing Promotion”

íà íàãîðîäæåíí³ öüîãî
ðîêó çàñëóæèëè ïðåä-
ñòàâíèêè êëóáó Âàëåí-
òèí Êóö ³ Òèìóð Àõóí-
äîâ.

Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ
Øóìàêà, 2009 ð³ê äëÿ
êëóáó “Elite-boxing Pro-
motion” áóâ äóæå âäà-
ëèì, à ãîëîâíîþ ïîä³-

ºþ, áåçóìîâíî, ñòàëî
â³äêðèòòÿ íîâîãî áîê-
ñåðñüêîãî çàëó, ùî çíà-
õîäèòüñÿ ó Êèºâ³ íà âó-
ëèö³ ×åðâîíîòêàöüê³é.

Ùîäî îñîáèñòèõ â³ä-
çíà÷åíü ïðåäñòàâíèê³â
êëóáó, òî êðàùèì ìîëî-
äèì áîêñåðîì Âàëåð³é
Øóìàê íàçâàâ Äìèòðà
Êó÷åðà. Íàéá³ëüøîãî
ïðîãðåñó çà ð³ê äîñÿã
Òèìóð Àõóíäîâ, à íàé-
êðàùèì áîêñåðîì ñòàâ
Âàëåíòèí Êóö, êîòðèé
óæå â ê³íö³ áåðåçíÿ 2010
ðîêó ìàº ïðîâåñòè òè-
òóëüíèé ïîºäèíîê.

Ó íàñòóïíîìó ðîö³ â
ïëàíàõ “Elite-boxing
Promotion” ó÷àñòü ó âå-
ëèê³é ê³ëüêîñò³ òóðí³ð³â.
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì
ñòàíå ï³äãîòîâêà, îêð³ì
Êóöà, ùå îäíîãî áîêñå-
ðà, ÿêèé ó íàéáëèæ÷î-
ìó ìàéáóòíüîìó çìàãà-
òèìåòüñÿ ó ïîºäèíêó çà
òèòóë çà îäí³ºþ ³ç âåð-
ñ³é

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня один із
найстаріших иївсь их те-
атрів — Театр юно о ля-
дача на Лип ах — відсвят-
вав 85-річчя. На день

народження ювіляр пода-
р вали почесні відзна и,
артини і одинни и, пісні
та фра менти вистав. Та
най оловніше — спе та лі
театр люблять малень і
лядачі та цін ють дорослі,
для я их та ож ставлять
ласичні твори.

“Elite-boxing” — ì³öíå 
ì³ñöå â åë³ò³
Êèÿíè ñòàëè íàéêðàùîþ ìîëîäîþ ïðîìîóòåðñüêîþ
êîìïàí³ºþ Óêðà¿íè
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Мин лий рі для л б “Elite-boxing Promotion” б в д же вдалим

За рите а ціонерне товариство
“ВИК ОИЛ”,

я е зареєстроване за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 98,
повідомляє, що за альні збори а ціонерів Товариства відб д ться
25.02.2010 ро о 10.00 за адресою: м. Київ, в л. Козаць а, 120/4,
офіс № 235.

Порядо денний:
1. Обрання Голови та Се ретаря зборів.
2. Звіт ревізійної омісії Товариства за 2009 рі .
3. Звіт Генерально о дире тора Товариства про рез льтати фінансово-

осподарсь ої діяльності Товариства за 2009 рі .
4. Затвердження річної фінансової звітності по рез льтатам фінансово-

осподарсь ої діяльності Товариства за 2009 рі .
5. Зміна стр т ри ор анів правління та онтролю Товариства.
6. Зміна с ладі а ціонерів Товариства.
7. Обрання членів ор анів правління та онтролю Товариства.
8. Вирішення питання про вихід зі с лад часни ів (а ціонерів) інших

юридичних осіб.
9. Вирішення питання про вст п до с лад часни ів інших юридичних

осіб.
10. Приведення стат т Товариства відповідність до чинно о

за онодавства У раїни та затвердження стат т Товариства в новій
реда ції.

11. Порядо розподіл приб т ЗАТ “ВИК-ОИЛ” за 2009 рі .
12. Різне.

Реєстрація а ціонерів відб деться 25.02.2010 ро з 9-00 до 9-45
за адресою: м. Київ, в л. Козаць а, 120/4, імната № 235.

Для часті за альних зборах а ціонерів необхідно мати:
- До мент, що посвідч є особ .
- Дор чення на право часті За альних зборах а ціонерів (для
представни ів).

Генеральний дире тор ЗАТ “ВИК ОИЛ”
Гаврилен о М. М.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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Ç Íîâèì ðîêîì 
òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!

Доро і ияни!
Щиро вітаю вас зі світлими новорічними святами, я і об’єдн ють спо ади про безт р-

ботне дитинство, за лопотане сьо одення і мрії про раще майб тнє. У ці зимові дні по-
над се ми че аємо на диво і віримо в те, що найзаповітніше обов’яз ово здійсниться.
Упевнений, що ви зберетеся родинами за свят овими столами, засвітите ялин и о-

льоровими во ни ами і з адаєте рі , що мин в. Без мовно, він б в непростим та опіт-
им. Та попри всі тр днощі, я і нам довелося пережити, я хоч , щоб ожен із вас за-
пам’ятав тіль и йо о позитивні та яс раві моменти.
Настав 2010 рі . Нехай він б де щедрим, щасливим та ба атим на добрі справи. Ба-

жаю, щоб новом році зб лися всі добрі зад ми та надії на раще. Хай доля дар є вам
тіль и добро і радість, а світла різдвяна зір а осяє ваш доро до щасливої долі.
Та, йд чи цим шляхом, бажаю з стрічати лише м дрих, щирих і добрих людей! Не до-
зволяйте щоденним т рботам обтяж вати о рилен д ш !
Хай тепло різдвяно о во нища збережеться ваших серцях на весь рі , а Господь

допома ає та обері ає.
З Новим ро ом та Різдвом Христовим!

Зі щирою пова ою
Київсь ий місь ий олова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: “Â³ðþ, ùî íîâèé ð³ê áóäå
êðàùèì çà ìèíóëèé”

ªÂÐÎ-2012: óêðà¿íñüêà
ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ 

äî ÷åìï³îíàòó 
ïîåòàïíî òà âïåâíåíî

— Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, îñòàíí³ì ÷àñîì Âè ïî÷àëè çíà÷-
íî ð³äøå ç’ÿâëÿòèñÿ íà òåëåáà÷åíí³, íå äàºòå ³íòåðâ’þ. Òèì
÷àñîì Âàø³ ïîë³òè÷í³ îïîíåíòè àêòèâ³çóâàëèñÿ, íà Âàøó
àäðåñó çâó÷èòü áàãàòî íàð³êàíü. Ç ÷èì óñå öå ïîâ’ÿçàíî?

— ß ïðèéíÿâ âàæëèâå, õî÷ ³ ñêëàäíå äëÿ ìåíå ð³øåí-
íÿ: ìåíøå áðàòè ó÷àñò³ â ïîë³òè÷íîìó æèòò³, ùîá ìîÿ
êðèòèêà íå ñòâîðþâàëà ïðîáëåì åêîíîì³ö³ Êèºâà. ß ëþ-
äèíà äóæå åìîö³éíà ³ íåáàéäóæà äî âñüîãî, ùî â³äáóâàº-
òüñÿ â êðà¿í³, ³ ìî¿ âèêðèâàëüí³ âèñòóïè íà àäðåñó ìîæ-
íîâëàäö³â ïðèçâåëè äî òîãî, ùî â 2009 ðîö³ ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè ³ ¿õí³ ë³äåðè îá’ºäíàëèñÿ ïðîòè ìåíå òà ñòâîðèëè Êè-

ºâó áàãàòî äîäàòêîâèõ ïðîáëåì. Äåùî çàï³çíî, àëå ÿ çðî-
çóì³â, ùî êåðóâàòè ñòîëèöåþ ³ îäíî÷àñíî âèñòóïàòè ïðî-
òè âëàäè â êðà¿í³ — ðå÷³ íåñóì³ñí³, îñê³ëüêè çà ìíîþ ñòî-
ÿòü ì³ëüéîíè Êèÿí. Âîäíî÷àñ ÿ ìîæó çàïåâíèòè, ùî ÿ çàâ-
æäè áóâ ³ áóäó ïðèíöèïîâèì ó çàõèñò³ ¿õí³õ ³íòåðåñ³â, õî÷
áè ÿê áè ìåíå íàìàãàëèñÿ çáèòè ç öüîãî øëÿõó ìîæíî-
âëàäö³ — çàñòîñóâàííÿì àäì³íðåñóðñó, áðåõíåþ, ïðîâîêà-
ö³ÿìè.

Äëÿ ìåíå ³ ìîº¿ êîìàíäè Êè¿â — öå íå âóëèö³, ïëîù³,
áóäèíêè, ñïîðóäè. Êè¿â — öå ïåðåäóñ³ì Êèÿíè ç ¿õí³ìè
íàñóùíèìè æèòòºâèìè ïðîáëåìàìè.

— ßê ïðîæèëà ñòîëèöÿ 2009 ð³ê?
— 2009 ð³ê äëÿ êðà¿íè, äëÿ Êèºâà ³ äëÿ ìåíå ÿê ìåðà áóâ

íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì. Ïðè÷èí ê³ëüêà. Ïî-ïåðøå, òÿæêà
åêîíîì³÷íà êðèçà, ÿêó ïåðåæèâàº âñÿ Óêðà¿íà. Ïî-äðóãå,
ì³ëüÿðäí³ âèëó÷åííÿ ç êè¿âñüêîãî áþäæåòó. Öåíòðàëüíà
âëàäà íå çíàéøëà í³ÿêîãî ðîçóìí³øîãî ñïîñîáó ðîçâ’ÿçà-
òè ïðîáëåìè âñ³º¿ Óêðà¿íè, îêð³ì ÿê âèëó÷èòè 7,5 ì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü ç³ ñòîëè÷íî¿ ñêàðáíèö³, òîáòî ïîëîâèíó ì³ñü-
êîãî áþäæåòó íà 2009 ð³ê. Çíàºòå, ÿêáè ñòîëèöÿ íå áóëà
äîíîðîì óñ³º¿ Óêðà¿íè, ìè á ïðîæèëè ð³ê çíà÷íî êðàùå.

За інчення на 2-й стор.

Â³òàë³é ÁÀÐÀÍÎÂ
“Õðåùàòèê”

“ЄВРО-2012 з стрічають чотири раїнсь их міс-
та!” — дов оочі ваний верди т УЄФА прол нав
р дні мин ло о ро . Значні з силля иївсь ої
місь ої влади спрямовані на те, щоб довести, що
раїнсь а столиця ідна б ти осподарем одно о з

найвідоміших ф тбольних т рнірів світ , вінчались
спіхом. Та , день офіційної презентації ло отип
ЄВРО-2012 та асла т рнір : “Творимо історію ра-
зом” на Михайлівсь ій площі ияни та ості міста
свят вали перш перемо . До слова, президент
УЄФА Мішель Платіні та дире тор від УЄФА
з ЄВРО-2012 Мартін Кален зазначили, що офіційн
презентацію ло отип ЄВРО-2012 най раще б ло
проведено саме Києві.

Ó ñâ³òë³ öèõ ïðèºìíèõ ïîä³é â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêà ëåæèòü íà
ïëå÷àõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà îñòàòî÷íó
ï³äãîòîâêó óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðî-
êó, çðîñëà ùîíàéìåíøå âäâ³÷³. “Êîëè ïåðøèé êðîê çðîáëåíî
óñï³øíî òà âïåâíåíî, ïðàâà íà ïîìèëêó Êè¿â âæå íå ìàº,— çà-
çíà÷èëà Òåòÿíà Ñëèøèê, íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó ÊÌÄÀ.— Ì³ñüêà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ïðîâîäèòü ñèñòåìàòè÷íó ðîáîòó ç ïîåòàïíî¿ ðåàë³-
çàö³¿ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ äåðæàâíîþ ³ ì³ñüêîþ ö³ëüîâèìè
ïðîãðàìàìè ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñ-
òèíè ÷åìï³îíàòó ªÂÐÎ-2012”. Áåçóìîâíî, â ïðîöåñ³ ðîáîòè
âíîñÿòü ïåâí³ çì³íè òà êîðåêòèâè äî öèõ äîêóìåíò³â. Çîêðåìà
ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2010 ðîêó äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè ðîçãëÿíóòü äîïîâíåííÿ äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè.

Òà âæå íèí³ ìè ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî ïåâí³ ðåçóëüòàòè ùî-
äî ðåêîíñòðóêö³¿ òà ïîáóäîâè òàêèõ ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ äëÿ
òóðí³ðó îá’ºêò³â ÿê ñòàä³îíè, ãîòåë³, òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè,
àåðîïîðòè, ë³êàðí³ òîùî.

Åêñïåðòè ÓªÔÀ ï³ä ÷àñ ñâîãî îñòàííüîãî â³çèòó â³äçíà÷èëè
óñï³øí³ ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêîãî”.

Çã³äíî ç ïðîåêòîì, ñòàä³îí â³äïîâ³äàòèìå âñ³ì âèìîãàì ÓªÔÀ
äëÿ ïðîâåäåííÿ ô³íàëó. Ñó÷àñíà áàãàòîôóíêö³îíàëüíà ñïîðòèâ-
íà àðåíà ñòàä³îíó äàñòü çìîãó ïðîâîäèòè ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ
òà ïîä³¿ íàéâèùîãî ð³âíÿ. Çàãàëüíà ì³ñòê³ñòü ñòàä³îíó ï³ñëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíîâèòèìå 69 òèñ. ì³ñöü, ùî çíà÷íî ïåðåâè-
ùóº ì³í³ìàëüíó âèìîãó ÓªÔÀ äî ñòàä³îíó äëÿ ïðîâåäåííÿ ô³-
íàëüíîãî ìàò÷ó.

Áóäå ñòâîðåíî íîâ³ çîíè äëÿ âáîë³âàëüíèê³â òà äîïîì³æí³
ïðèì³ùåííÿ äëÿ ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ (1708 ì³ñöü äëÿ VIP-ãîñ-
òåé, ê³îñêè, áóôåòè, ñàí³òàðí³ âóçëè, êàñè, ìàãàçèíè ôàí-ñèì-
âîë³êè òà ³íøå). Çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò çà-
ïëàíîâàíî ó ãðóäí³ 2010 ðîêó, à ââåäåííÿ ñòàä³îíó â åêñïëó-
àòàö³þ — ó ÷åðâí³ 2011 ðîêó.

За інчення на 4-й стор.
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: “Â³ðþ, ùî íîâèé ð³ê
áóäå êðàùèì çà ìèíóëèé”

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ñóä³òü ñàì³: ÂÂÏ Êèºâà ñòà-
á³ëüíî ñòàíîâèòü ìàéæå 20 â³ä-
ñîòê³â ÂÂÏ Óêðà¿íè. Ó 2009 ðî-
ö³ ó íàñ áóëî çîñåðåäæåíî 44 â³ä-
ñîòêè âñ³õ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é,
à öå 2 ì³ëüÿðäè äîëàð³â. Âåëè÷åç-
í³ ãðîø³, ÿê³ ïîò³ì ³äóòü äî äåðæ-
áþäæåòó.

² ÿ õî÷ó, àáè âè ðîçóì³ëè, ùî
òàê³ êðîêè ç áîêó äåðæàâè ñòâî-
ðþþòü ïðîáëåìè íå ìåí³ ÿê ìå-
ðîâ³, à íàñàìïåðåä êîíêðåòíèì
ëþäÿì — êèÿíàì. Ö³ 7,5 ì³ëüÿð-
äà çàáðàëè íå â ì³ñüêîãî ãîëîâè,
à â êîæíî¿ êè¿âñüêî¿ ñ³ì'¿.

Àëå íåçâàæàþ÷è íà âñþ ñêëàä-
í³ñòü ñèòóàö³¿, ÿ õî÷ó íàãîëîñè-
òè, ùî Êè¿â çàëèøàºòüñÿ ºäèíèì
ì³ñòîì Óêðà¿íè, äå ñòàá³ëüíî âè-
ïëà÷óºòüñÿ çàðîá³òíà ïëàòà â÷è-
òåëÿì, ìåäèêàì, ïðàö³âíèêàì
áþäæåòíî¿ ñôåðè, äå îïàëþâàëü-
íèé ñåçîí ðîçïî÷àòî â÷àñíî, êî-
ìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî ïðàöþº â
íîðìàëüíîìó ðåæèì³.

Ïîïðè ñêîðî÷åííÿ ñîö³àëüíèõ
ïðîãðàì ³ ïîë³òè÷í³ ñïåêóëÿö³¿
íàâêîëî òàðèô³â íà êîìïîñëóãè,
Êè¿â, íà â³äì³íó â³ä óñ³õ ³íøèõ
ì³ñò Óêðà¿íè, êîìïåíñóº ñîö³àëü-
íî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñå-
ëåííÿ ð³çíèöþ â êîìóíàëüíèõ òà-
ðèôàõ ó âèãëÿä³ áåçãîò³âêîâî¿ àä-
ðåñíî¿ äîïîìîãè.

Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî ñèòóàö³ÿ ³ç
çàéíÿò³ñòþ íàñåëåííÿ â Êèºâ³
ë³ïøà, í³æ ó ðåã³îíàõ: ð³âåíü áåç-
ðîá³òòÿ ó íàñ â 4,3 ðàçó ìåíøèé
â³ä ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîãî ïîêàç-
íèêà ïî êðà¿í³. Ïðè öüîìó çàðî-
á³òíà ïëàòà êèÿí çàëèøàºòüñÿ
íàéá³ëüøîþ ³ ïåðåâèùóº çàãàëü-
íîäåðæàâíèé ïîêàçíèê ìàéæå
óäâ³÷³ — 3108 ãðèâåíü. Áàãàòî â
÷îìó öå çàñëóãà ³ ïðîãðàìè "Çàé-
íÿò³ñòü íàñåëåííÿ íà 2009-2012
ðîêè", ÿêó ðîçðîáëåíî ç óðàõó-
âàííÿì ïðèíöèï³â Ñòðàòåã³¿ çàé-
íÿòîñò³ ªâðîñîþçó äî 2010 ðîêó.
Õî÷ó çàóâàæèòè, ùî äåðæàâíî¿
ïðîãðàìè çàéíÿòîñò³ Óêðà¿íè ç
2005 ðîêó íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³â-
í³ íå ïðèéíÿòî.

Êð³ì óñüîãî ³íøîãî, ÿ ïîêëà-
äàþ âåëèê³ íàä³¿ íà ³íâåñòîð³â, ÿê³
ïðèéäóòü ó ì³ñòî ðîçâèâàòè ³í-
ôðàñòðóêòóðó ï³ä ªâðî-2012. Ìè
âæå çäîáóëè âåëè÷åçíó ïåðåìî-
ãó — ä³ñòàëè ïðàâî íà ïðîâåäåí-
íÿ ô³íàëüíîãî ìàò÷ó ÷åìï³îíàòó.
Òåïåð çîáîâ'ÿçàí³ ïðèâîäèòè íà-
øó ³íôðàñòðóêòóðó ó â³äïîâ³äí³ñòü
äî âèìîã ÓªÔÀ. ² ñëàâà Áîãó,
ì³ñòî â³ä öüîãî ò³ëüêè âèãðàº.

— Ùî ÷åêàº ñòîëèöþ â 2010 ðî-
ö³?

— Òðåáà ðîçóì³òè, ùî 2010 ð³ê
áóäå íåïðîñòèì. Äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó íà 2010-é ùå íå ïðèéíÿ-
òî, òîìó áóäóòü ïðîáëåìè ³ ç óõâà-
ëåííÿì ì³ñöåâèõ áþäæåò³â.

Êð³ì òîãî, Êè¿â îõîïëåíèé ïðå-
çèäåíòñüêèìè âèáîðàìè, ³ öå
îçíà÷àº, ùî äåÿê³ ãîëîâè ðàéîí³â
á³ëüøå ïðèä³ëÿþòü óâàãè íå ïðîá-
ëåìàì ðàéîí³â, à ï³äãîòîâö³ äî ïå-
ðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿ â òðàâí³
2010 ðîêó äî ì³ñöåâèõ ðàä. Òîìó
ÿ äóæå ÷åêàþ, ùî â 2010-ìó ñè-
òóàö³ÿ çì³íèòüñÿ, ³ â ðàéðàäè ïðè-
éäóòü ìîëîä³, òàëàíîâèò³ óïðàâ-
ë³íö³, ÿê³ ä³ÿòèìóòü ºäèíîþ
êîìàíäîþ íà áëàãî ì³ñòà.

Ïð³îðèòåòè äëÿ ìåíå íå ì³íÿþ-
òüñÿ â³äòîä³, ÿê ÿ î÷îëèâ ì³ñüêå
ãîñïîäàðñòâî. Ñàìå êèÿíè âèçíà-
÷èëè òàê³ ïð³îðèòåòè, ³ ÿ ¿õ äî-
òðèìóþ. Öå ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëü-
íèõ ïðîãðàì, çàê³í÷åííÿ áóä³â-
íèöòâà Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåí-
ñüêîãî ìîñòó, ñïîðóäæåííÿ Áîðò-
íèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿, çàâåð-
øåííÿ ã³ëêè ìåòðî íà Òåðåìêè,

âåëèêèõ äîðîæí³õ ðîçâ'ÿçîê, ïðî-
äîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè
"Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð'ÿ".

— Íèí³ ìàëî íå êîæåí ïîë³òèê
ââàæàº çà ïðàâèëî ñêàçàòè, ÿêà â
êðà¿í³ êîðóïö³ÿ. Ä³ñòàºòüñÿ ³ êè¿â-
ñüê³é âëàä³. ßê ðåàãóºòå íà òàê³
çâèíóâà÷åííÿ?

— ×àñòî ïîë³òèêè, êîòð³ êðè-
÷àòü ïðî êîðóïö³þ,— öå ÿêðàç ò³,
õòî çà ïîïåðåäíüîãî ìåðà â³äâ³â
ñîá³ çåìëþ "íà ãîëîâ³" ó ëþäåé, à
òåïåð ãðàº ðîëü "Ðîá³í Ãóä³â". ×è
º â Êè¿âñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ êîðóï-
ö³ÿ? Ìîÿ â³äïîâ³äü: íà æàëü, º. ²
áîðîòüáà ç íåþ ò³ëüêè íà ð³âí³ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ — àáñîëþòíî ìàðíà
ñïðàâà. Óÿâ³òü ñîá³ áóäü-ÿêèé
ñêëàäíèé ìåõàí³çì, äå ÿêèéñü
áëîê ïî÷èíàº ïðàöþâàòè âðîçð³ç
ç óñèì ìåõàí³çìîì. Ùî ç öèì
áëîêîì áóäå? Çâè÷àéíî, "ìàéñòåð"
éîãî âèêèíå ³ ïîì³íÿº íà òàêèé,
ùî â³äïîâ³äàòèìå âñ³é ñèñòåì³.
Ïðî ùî ÿ õî÷ó ñêàçàòè öèì ïî-
ð³âíÿííÿì? Âñÿ Óêðà¿íà — âåëè-
÷åçíèé êîðóïö³éíèé ìåõàí³çì,
ùî æèâå çà ïðàâèëàìè òîòàëüíî¿
êîðóïö³¿. Äð³áíèé ÷èíîâíèê, êîò-
ðèé îäåðæóº ì³çåðíó çàðïëàòó ³
ìàº ìîæëèâîñò³ âèäà÷³ äîçâ³ëüíî¿
äîêóìåíòàö³¿, íàìàãàþ÷èñü íàãî-
äóâàòè ñâîþ ñ³ì'þ, áåðå õàáàð³,
ïåðåäàº ¿õ ñâîºìó íà÷àëüíèêîâ³,
â³í — âèùîìó êåð³âíèêîâ³, à òîé
âèõîäèòü çà ìåæ³ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ³ éäå âãîðó. ² òàê ïî âñ³é
ñèñòåì³. ß îñîáèñòî ³ ÷ëåíè ìîº¿
êîìàíäè — óñï³øí³ ëþäè â á³ç-
íåñ³, íå áåðåìî õàáàð³â, àëå öå íå
îçíà÷àº, ùî äð³áí³ é ñåðåäí³ ÷è-
íîâíèêè íå óðàæåí³ êîðóïö³ºþ.
Åôåêòèâíà áîðîòüáà ç íåþ íå-
ìîæëèâà íà ìîºìó ð³âí³ áåç âñòà-

íîâëåííÿ ïðîçîðèõ ïðàâèë âåäåí-
íÿ óïðàâë³íñüêèõ ñïðàâ ïî âñ³é
êðà¿í³. Ïî÷àòêîì ö³º¿ áîðîòüáè
ñòàíå óõâàëåííÿ Âåðõîâíîþ Ðà-
äîþ ñèñòåìè çàêîí³â ç ðåôîðìó-
âàííÿ ñòðóêòóðè ïðàâîîõîðîííèõ
³ ñóäîâèõ îðãàí³â. Òåïåð íàâ³òü íà

íàéâèùîìó ð³âí³ çàêîíè ïðèéìà-
þòü íå íà äîáðî ëþäÿì, à "ï³ä ñå-
áå". Íàïðèêëàä, ÿ óõâàëèâ ð³øåí-
íÿ ïðî åâàêóàö³þ ìàøèí, ÿê³ íà-
õàáíî êèäàþòü ÷èìàëî âîä³¿â, çîê-
ðåìà é íàðîäí³ äåïóòàòè, â íåäî-
çâîëåíèõ ì³ñöÿõ, ùî é òàê óñêëàä-
íþâàëî ðóõ ì³ñòîì. Ñïåö³àëüíè-
ìè çàêîíàìè ïàðëàìåíòó ö³ ïðà-
âèëà, êîòð³ ä³þòü ó âñ³õ ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ, áóëî ñêàñîâàíî.
Âíàñë³äîê º áàãàòî âèïàäê³â, êî-
ëè íàâ³òü "øâèäêà äîïîìîãà" íå
ìîæå ï³ä'¿õàòè ³ íàäàòè äîïîìîãó
õâîðîìó, îñê³ëüêè äåÿê³ âîä³¿ êè-
äàþòü ìàøèíè ïðÿìî ïîñåðåä âó-
ëèö³, à ÿ íå ìàþ ìîæëèâîñò³ âæè-
òè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â.

— Êè¿â óí³êàëüíèé òèì, ùî
òðàíñïîðò ïåðåáóâàº â êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³ é ï³ëüãîâèêè ¿çäÿòü
áåçïëàòíî, àëå òåìà ö³íè íà ïðî-
¿çä ïîñò³éíî íà ñëóõó. Â ÷îìó ð³÷?

— Ñïðàâä³, ìîÿ ïðèíöèïîâà
ïîçèö³ÿ òàêà: òðàíñïîðò ïîâèíåí
áóòè â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, é
êèÿíè ã³äí³ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ.

Ïèòàííÿ ç òàðèôàìè íà ïðî¿çä
ó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ äóæå ñêëàä-
íå ³ õâîðîáëèâå äëÿ ìåíå. Ìåòðî-
ïîë³òåí íàñïðàâä³ çàçíàº âåëè÷åç-
íèõ çáèòê³â ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî
ïðî¿çä ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íå â³ä-
øêîäîâóºòüñÿ ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó, ÿê öå ïîâèííî áóòè. Àëå
ïåðåêëàäàòè ïðîáëåìè äåðæàâè,
ÿêà íå ìîæå çàáåçïå÷èòè ï³ëüã íå-
çàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ,
íà êèÿí ÿ íå ìîæó. Ì³ñòî âèä³ëè-
ëî öüîãîð³÷ ð³÷í³ ïðî¿çí³ êâèòêè
çà ï'ÿòèäåñÿòèïðîöåíòíîþ âàðò³ñ-
òþ 48 òèñÿ÷àì ñ³ìåé, ùå 6 òèñÿ÷
ðîäèí îòðèìàëè ïðî¿çí³ áåçïëàò-
íî. Ìè ïåðåâîçèìî áåçïëàòíî 800
òèñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â, íàâ³òü òèõ, ÿê³
çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì
íå ìàþòü ïðàâà íà ï³ëüãîâèé ïðî-
¿çä. ß çíàþ, º ïðåòåíç³¿ ç ïðèâî-
äó òîãî, ùî ñêîðî÷åíî äåÿê³
òðàíñïîðòí³ ìàðøðóòè, àëå ìè ðà-
äèìîñÿ ç ì³ñòÿíàìè, êîëè öå ðî-
áèìî. Êð³ì òîãî, äîäàºìî ìàðø-
ðóòè ìóí³öèïàëüíîãî òðàíñïîðòó,
òàì, äå öå ìîæëèâî ³ ïîòð³áíî ïà-
ñàæèðàì. ß âäÿ÷íèé êèÿíàì çà òå,
ùî äîïîìàãàþòü íàì óõâàëþâàòè

ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ, òåëåôîíóþòü
äî Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà 15-51,
âíîñÿòü ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ — öå äàº
çìîãó ïðàâèëüíî îðãàí³çîâóâàòè
ðîáîòó òðàíñïîðòó.

ß âæå êàçàâ ³ ùå ïîâòîðþ: ðîç-
âèòîê òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè — îäèí ³ç ïð³îðèòåòíèõ íà-
ïðÿìê³â ìîº¿ ðîáîòè.

— ×èì ùå ìîæåòå ïîõâàëèòèñÿ
çà ï³äñóìêàìè ðîêó?

— Íàéêðàùèé ïîêàçíèê ñòà-
á³ëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà — öå íà-
ðîäæåííÿ ìàëåíüêèõ êèÿí. Ó ñòî-
ëèö³ òîð³ê íàðîäèëîñÿ 33 òèñÿ÷³
ìàëþê³â: 17 òèñÿ÷ õëîï÷èê³â ³ 16
òèñÿ÷ ä³â÷àòîê. Öå íà òèñÿ÷ó
á³ëüøå, í³æ ó 2008-ìó. Á³ëüøå
ñòàëî ³ ïåðøîêëàñíèê³â — äî
øêîëè âïåðøå ï³øëè 23500 ä³-
òåé. Äëÿ øêîëÿð³â ìè â³äðåìîí-
òóâàëè ³ â³äêðèëè äèòÿ÷³ ìàéäàí-
÷èêè, êîâçàíêè, âïîðÿäêóâàëè
íîâ³ ïàðêè, ïðîäîâæóºìî áóäó-
âàòè øêîëè ³ äèòÿ÷³ ñàäêè.

ß ââàæàþ íàøîþ ñï³ëüíîþ çà-
ñëóãîþ òå, ùî áàãàòî õòî ç âàñ
äîëó÷èâñÿ äî àêòèâíî¿ ñï³âïðàö³
ç ì³ñüêîþ âëàäîþ — äî Ñëóæáè
äîïîìîãè ìåðà 15-51 çàòåëåôî-
íóâàëè ïîíàä äâà ì³ëüéîíè îñ³á,
öå ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü.

² íàñàìê³íåöü ÿ õî÷ó ïîäÿêóâà-
òè âñ³ì, êîæíîìó Êèÿíèíó, õòî
ðàçîì ç íàìè ïðîæèâ öåé íå-
ïðîñòèé ð³ê ³ ç ðîçóì³ííÿì ïîñòà-
âèâñÿ äî âñ³õ òðóäíîù³â, õòî ùè-
ðî ðàä³â óñüîìó äîáðîìó, ùî â³ä-
áóâàëîñÿ â æèòò³ ì³ñòà. Ñïàñèá³
âñ³ì çà ï³äòðèìêó ³ çà êðèòèêó —
ÿ ùèðî â³ðþ, ùî íîâèé ð³ê áóäå
êðàùèì çà ìèíóëèé, ³ ùî ìè ðà-
çîì çìîæåìî çðîáèòè äëÿ Êèºâà
çíà÷íî á³ëüøå

Під от вала Ірина ЛАБУНСЬКА,
"Хрещати "
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Êè¿â çàëèøàºòüñÿ ºäèíèì ì³ñòîì Óêðà¿íè, äå
ñòàá³ëüíî âèïëà÷óºòüñÿ çàðîá³òíà ïëàòà â÷èòå-
ëÿì, ìåäèêàì, ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè, äå
îïàëþâàëüíèé ñåçîí ðîçïî÷àòî â÷àñíî, êîìóíàëüíå
ãîñïîäàðñòâî ïðàöþº â íîðìàëüíîìó ðåæèì³.

Çàðîá³òíà ïëàòà êèÿí
çàëèøàºòüñÿ íàéá³ëü-
øîþ ³ ïåðåâèùóº çà-
ãàëüíîäåðæàâíèé ïîêàç-
íèê ìàéæå óäâ³÷³ —
3108 ãðèâåíü.
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Îëåñü ÄÎÂÃÈÉ: “Êè¿âðàäà çâ³òóº 
íå ïîë³òè÷íèìè ãàñëàìè, 
à ðåçóëüòàòèâíèìè ð³øåííÿìè 
íà êîðèñòü êèÿí”

— Êðà¿íà ïåðåáóâàº ó ðîçïàë³ ïðåçèäåíò-
ñüêî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. Öå, çâ³ñíî, äîäàº
óñ³ì ïðîöåñàì ùå á³ëüøî¿ ïîë³òèçàö³¿, åìî-
ö³éíîñò³ é íàïðóæåííÿ. ×è âïëèíóëè âèáîð-
÷³ ïðèñòðàñò³ íà ðîáîòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè? ² ÿê ñàìå?

— Ñïðàâä³, öÿ ïðîáëåìà òðèâàëèé ÷àñ
íàñ ïåðåñë³äóâàëà. Àëå ñüîãîäí³ ÿ ç óñ³ºþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ìîæó çàÿâèòè, ùî íàì
òàêè âäàëîñÿ ìàêñèìàëüíî íåéòðàë³çóâàòè
âïëèâ ïîë³òèêè íà ðîáîòó ñåñ³éíî¿ çàëè.
Â³äòîä³, ÿê Êîíñòèòóö³éíèé ñóä óõâàëèâ
ð³øåííÿ ùîäî êè¿âñüêèõ âèáîð³â (éäåòüñÿ
ïðî ð³øåííÿ ÊÑÓ ùîäî âèáîð³â äî Êè¿â-
ðàäè òà âèáîð³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè, ÿê³ ìàþòü â³äáóòèñÿ íå ðàí³øå, í³æ
2012 ³ 2013 ðîêó â³äïîâ³äíî. — “Õðåùà-
òèê”), ïîë³òèêà â³ä³éøëà â Êè¿âðàä³ íà äðó-
ãèé ïëàí. Ìè ä³ñòàëè ìîæëèâ³ñòü ïðàöþ-
âàòè íåçàëåæíî â³ä ïîë³òè÷íèõ óïîäîáàíü.
Âñ³ ôðàêö³¿ çðîçóì³ëè, ùî ïîë³òè÷íèõ ïå-
ðåâîðîò³â ó ì³ñüê³é âëàä³ ÷åêàòè ìàðíî,
òîæ ãîñïîäàðñüêèé ä³àëîã íàðåøò³ ïîñ³â
ì³ñöå ïîë³òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ.

² öå âàæëèâî. Êè¿âðàäà º ïåðåäóñ³ì îð-
ãàíîì ãîñïîäàðñüêèì, à íå ïîë³òè÷íèì.
Òîáòî îðãàíîì âëàäè, ÿêèé ïîêëèêàíèé
ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè ãðîìàäè Êèºâà òà
ùîäåííî çàáåçïå÷óâàòè ñâî¿ìè ð³øåííÿìè
æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà, à íå çàéìàòèñÿ âè-
ãîëîøåííÿì ïîë³òè÷íèõ ãàñåë òà äåêëàðà-
ö³é. Ö³º¿ ôîðìóëè ÿ íàìàãàþñü óâåñü ÷àñ
äîòðèìóâàòè â ðîáîò³ ÿê ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè. ² õî÷ó ñêàçàòè, ùî çà ï³äñóìêàìè ðî-
êó Êè¿âðàäà çâ³òóº ÿêðàç íå ïîë³òè÷íèìè
ãàñëàìè, à ö³ëîþ íèçêîþ âàæëèâèõ ãîñïî-
äàðñüêèõ ð³øåíü.

— Àëå æ ñóïåðå÷êè â ðîáîò³ Êè¿âðàäè âñå
æ òàêè âèíèêàëè.

— Ïîïðè ñóïåðå÷êè, ÿê³ âèíèêàëè ì³æ
ð³çíèìè ôðàêö³ÿìè, êîëè ð³øåííÿ ñòîñó-
âàëèñÿ íàãàëüíèõ äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñ-
òà ïèòàíü, ìè çíàõîäèëè òî÷êè ïîðîçóì³í-
íÿ ³ ïðèéìàëè ïîòð³áí³ äîêóìåíòè. Êè¿â-
ðàäà ñüîãîäí³, ìàáóòü, ºäèíèé ó äåðæàâ³
îðãàí ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî çì³ã
â îäí³é çàë³ îá’ºäíàòè âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè,
íàâ³òü íàéá³ëüø íåïðèìèðåíí³. ß ââàæàþ,
çîêðåìà ³ ñâî¿ì äîñÿãíåííÿì, ùî ÁÞÒ ³
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ãîëîñóþòü ðàçîì ó ì³ñüê³é
ðàä³, íåçâàæàþ÷è íà òàêó çàïåêëó áîðîòü-
áó â ïàðëàìåíò³.

— Âàì âäàëîñü îá’ºäíàòè â ºäèíèé ëàí-
öþæîê ð³çí³ ôðàêö³¿ Êè¿âðàäè, àëå äîâîë³
÷àñòî âèíèêàþòü íåïîðîçóì³ííÿ â ³íøîìó
ëàíöþæêó, à ñàìå Êè¿âðàäà — ãîëîâè ðàéîí-
íèõ ðàä. À òîìó íà ì³ñöÿõ ïðîãðàì, ÿê³ ïðèé-
ìàº ì³ñüêðàäà, íå âèêîíóþòü, âîíè ñòàþòü
íååôåêòèâíèìè. ßê ìîæíà ç’ºäíàòè ö³ ëàí-
êè?

— Ñïðàâä³, öå äóæå àêòóàëüíå ³ âîäíî-
÷àñ äóæå íåëåãêå ïèòàííÿ äëÿ ì³ñüêî¿ âëà-
äè. ß ñïðîáóþ çìàëþâàòè ñèòóàö³þ, ùî
ñêëàëàñÿ ñüîãîäí³ ïî ë³í³¿ ñòîñóíê³â ì³ñü-
êî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè.

Ó Êèºâ³ äåñÿòü ðàéîí³â, ó êîæíîìó ç
ÿêèõ º ñâ³é êåð³âíèê. ² ïàðàäîêñàëüí³ñòü
ñèòóàö³¿ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî íà ñüîãîäí³
ãîëîâè ðàéîí³â ôàêòè÷íî íå ï³äïîðÿäêî-
âàí³ ì³ñüê³é âëàä³. Á³ëüøå òîãî, âñÿ öÿ êî-
ë³ç³ÿ, íà æàëü, ìàº íå ëèøå ïîë³òè÷íå ï³ä-
´ðóíòÿ, à é çàêîíîäàâ÷ó ëåã³òèìí³ñòü. Ó
Êèºâ³ îáñòàâèíè ñêëàëèñÿ òàê, ùî ãîëî-
âè ðàéðàä, ÿê³ º çà ñóì³ñíèöòâîì ³ ãîëî-
âàìè ðàéîí³â, ï³äòðèìóþòü ïîë³òè÷íèõ
îïîíåíò³â ì³ñüêî¿ âëàäè. Âîíè çä³éñíþþòü
ïîë³òèêó çà ïðèíöèïîì “ùî ã³ðøå â ðàéî-
í³, òî êðàùå äëÿ íèõ ñàìèõ”. Àäæå öå äàº
çìîãó â óñüîìó çâèíóâà÷óâàòè ëèøå ì³ñü-
êó âëàäó. ² ñàìå öå, íà ìîþ äóìêó, ïîðî-
äæóº ñèòóàö³þ, êîëè äåÿê³ êåð³âíèêè
ðàéîí³â çàì³ñòü òîãî, ùîá õîäèòè â³ä äâî-

ðó äî äâîðó, ëàãîäèòè ë³ôòè é ðåìîíòóâà-
òè ï³ä’¿çäè, õîäÿòü òåëååô³ðàìè ³ âèòðà÷à-
þòü êîøòè òà çóñèëëÿ íà ïîë³òè÷íèé ï³-
àð.

²íøèìè ñëîâàìè, íà ðàéîííîìó ð³âí³ ó
íàñ âèíèêëà êîëåêòèâíà áåçâ³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, ïîðîäæåíà ïðîïîðö³éíîþ ñèñòåìîþ
âèáîð³â ³ ïðîãàëèíàìè â çàêîíîäàâñòâ³.
Ñüîãîäí³ êåð³âíèêè ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â äå-
ôàêòî íå íåñóòü æîäíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
í³ ïåðåä âèáîðöÿìè — ¿õ ïðèçíà÷èëè íà
ïîñàäè ïîë³òèêè, í³ ïåðåä ì³ñüêîþ âëà-
äîþ — îñê³ëüêè ¿é âîíè íå ï³äïîðÿäêîâà-
í³. ßê íàñë³äîê — íåìàº åëåìåíòàðíîãî
óïðàâë³íñüêîãî ïîðÿäêó ³ ìîæëèâîñò³ ðå-
àë³çîâóâàòè ðåôîðìè é ìàñøòàáí³ ïðîåê-
òè ì³ñüêîãî çíà÷åííÿ.

Ñàìå òîìó, íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, äàâíî
íàçð³ëè — à òîìó ìàþòü áóòè ïðèéíÿò³
ÿêîìîãà øâèäøå — çì³íè äî çàêîíîäàâ-
ñòâà, ÿê³ ïåðåäáà÷àòèìóòü, ç îäíîãî áîêó,
ïîâåðíåííÿ (ìîæëèâî, õî÷à á ÷àñòêîâå) äî
ìàæîðèòàðíî¿ ñèñòåìè âèáîð³â íà ì³ñöÿõ,
à ç ³íøîãî — ï³äïîðÿäêóâàííÿ ðàéîííî¿
âëàäè ó ñòîëèö³ ì³ñüê³é. ß ïåðåêîíàíèé,
ùî êåð³âíèêè ðàéîí³â ïðîñòî çîáîâ’ÿçàí³
íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ãðîìàäîþ, à
íå ïîë³òèêàìè çà ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè.
Îòæå, ëèøàºòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ, ùî íàñòóï-
í³ âèáîðè äî ðàéîííèõ ðàä â³äáóäóòüñÿ ç
â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè ó çàêîíîäàâñòâ³.

— Çàâåðøèëàñÿ ÷åòâåðòà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè,
çàê³í÷èâñÿ êàëåíäàíèé ð³ê. ßêèìè íàéâàãî-

ì³øèìè ð³øåííÿìè ì³ñüêà ðàäà ìîæå ïèøà-
òèñÿ çà öåé ïåð³îä?

— Óõâàëåíî áàãàòî âàæëèâèõ ³ ñîö³àëü-
íî çíà÷óùèõ ð³øåíü. Õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî
ïðîòÿãîì 18 ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü 2009 ðî-
êó Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿëà ïîíàä
2000 ð³øåíü. ² öå íå ïðîñòî ñòàòèñòèêà.

Áóëî ïðèéíÿòî áþäæåò ³ Ïðîãðàìó ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà íà
2009 ð³ê. Âîíà ïåðåäáà÷àº ðîçáóäîâó òà
ìîäåðí³çàö³þ ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ïî-
ë³ïøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ³ ï³äïðèºìíèöü-
êîãî êë³ìàòó, íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ï³ëüã íà-
ñåëåííþ, ðîçâèòîê êóëüòóðè é ñïîðòó.

Óõâàëåíî Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ï³äïðèºì-
íèöòâà â ñòîëèö³ äî 2015 ðîêó. Íå âäà-
þ÷èñü ó ïîäðîáèö³, ÿ ëèøå çàóâàæó, ùî
öåé äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº çá³ëüøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ ï³äïðèºìö³â ùîðîêó íà 10 â³äñîòê³â,
à òàêîæ íà 25 â³äñîòê³â — íàäõîäæåííÿ äî
áþäæåòó.

Ïðèíöèïîâèì ³ âàæëèâèì ð³øåííÿì º
ïðèéíÿòòÿ Ãåíïëàíó ì³ñòà äî 2025. Ìè
êîìïëåêñíî ï³ä³éøëè äî ïðîáëåìè çàáó-
äîâè ñòîëèö³, çìîãëè îêðåñëèòè ïåðñïåê-
òèâè ðîçâèòêó ì³ñòà.

Äóæå áàãàòî º ñóòî ñîö³àëüíèõ ð³øåíü.
Íàïðèêëàä, ïðèéíÿòî ïðîãðàìó “Øê³ëü-
íèé àâòîáóñ”, ÿêà ïåðåäáà÷àº ðåãóëÿðíå
ïåðåâåçåííÿ äî ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ ó÷í³â, ÿê³
ïðîæèâàþòü çà ìåæåþ ï³øîõ³äíî¿ äîñòóï-
íîñò³. À öå ìàéæå ï’ÿòü òèñÿ÷ ä³òåé.

ß çãàäàâ áè òàêîæ ïðîãðàìó “Ñ³ì’ÿ, ä³-
òè, ìîëîäü Êèºâà”. Âîíà ìàº íà ìåò³ çðîñ-

òàííÿ ðîë³ ñ³ì’¿, óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè
çàõîä³â çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó â ðîäèíàõ,
âèõîâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà, çà-
áåçïå÷åííÿ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé ó ïðàâ³
ìîëîä³ íà îñâ³òó ³ æèòëî.

Ñòîëèöÿ çðîáèëà âàãîìèé êðîê íà øëÿ-
õó äî ïðîâåäåííÿ ô³íàëó ªâðî-2012, çîê-
ðåìà ìè óõâàëèëè êîíöåïö³þ ðîçâèòêó
åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

ª ð³øåííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ òðàíñïîðòíî¿
ãàëóç³. Öå ³ çàïðîâàäæåííÿ áåçïëàòíîãî
ïðî¿çäó â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ äëÿ ìå-
äèê³â, ³ âèä³ëåííÿ êîøò³â íà ïðèäáàííÿ
100 íîâèõ âàãîí³â äëÿ ìåòðîïîë³òåíó.

Òàêîæ ñòâîðåíî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
öåíòð äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóðã³¿. Àäæå ñòîëè-
öÿ — ºäèíèé ðåã³îí Óêðà¿íè, ÿêèé íå ìàâ
âëàñíî¿ íåéðîõ³ðóðã³÷íî¿ ñëóæáè.

Ðîçïî÷àòî ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ó Êèºâ³ îä-
íîãî ç íàéá³ëüøèõ öåíòð³â ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà â ªâðîï³.

Íàì íå âèñòà÷èòü ³íòåðâ’þ, ùîá ïåðå-
ë³÷èòè âñ³ ò³ âàæëèâ³ äëÿ êèÿí ð³øåííÿ.
Îäíå ëèøå ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Êè¿âðà-
äè ó ôîðìàò³ “ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü”, ÿêå
ÿ ââàæàþ áåçïðåöåäåíòíèì, ìîæå “ïîòÿã-
íóòè” íà îêðåìó ðîçìîâó.

— À â ÷îìó áåçïðåöåäåíòí³ñòü çãàäàíîãî
çàñ³äàííÿ?

— Ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ 26 ëèñòîïàäà —
ïåðøå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ó ôîðìàò³ “ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü”. Òîáòî, âñ³ ïèòàííÿ
ïðèéìàëè áåçïîñåðåäíüî çà ó÷àñò³ ïðåä-
ñòàâíèê³â ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é.

Ïåðøå, ùî ìè çðîáèëè,— öå ñóòòºâî íà-
áëèçèëèñÿ äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ëþäåé,
ÿê³ ñòàëè æåðòâàìè àôåðèñò³â ç “Åë³òà-
öåíòðó” òà ³íøèõ. Âëàäà çíàéøëà ñïîñ³á
çàê³í÷èòè áóäèíêè íàéâèùîãî ñòóïåíÿ ãî-
òîâíîñò³. ¯õ çäàäóòü â åêñïëóàòàö³þ íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì, ïðîäàæ êâàðòèð äàñòü
çìîãó ñïðÿìóâàòè êîøòè íà çàâåðøåííÿ
áóä³âíèöòâà ³íøèõ îá’ºêò³â. ², ïîâ³ðòå,
öüîãî ð³øåííÿ ÷åêàëè ñîòí³ ñ³ìåé, ÿê³
âêëàëè íåìàë³ ãðîø³ â áóä³âíèöòâî ³ çàëè-
øèëèñÿ áåç æèòëà.

Áàãàòî óâàãè íà ïîçà÷åðãîâîìó çàñ³äàí-
í³ áóëî ïðèä³ëåíî ³ ïèòàííþ, àêòóàëüíî-
ìó äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè,— ïèòàííþ ìåøêàí-
ö³â ãóðòîæèòê³â. Ñîòí³ òèñÿ÷ ëþäåé ïî âñ³é
êðà¿í³ ïðîæèâàþòü ó ãóðòîæèòêàõ ³ îïèíè-
ëèñÿ ï³ä çàãðîçîþ âèñåëåííÿ ÷åðåç íåäîñ-
êîíàë³ñòü çàêîíîäàâñòâà. Ùîá äîïîìîãòè
öèì ëþäÿì, Êè¿âðàäà çâåðíóëàñÿ ç ïîçî-
âîì äî ñóäó ç ïðîõàííÿì íàêëàñòè ìîðà-
òîð³é íà âèñåëåííÿ. Òàêîæ ìè çâåðíóëè-
ñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â ç ïðîïîçèö³ºþ âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³-
íè äî çàêîíîäàâñòâà.

Ïîêàçîâèì º òîé ôàêò, ùî ìàéæå âñ³ ð³-
øåííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ïðèéíÿòî ïîçè-
òèâíî, ¿õ ï³äòðèìàëè âñ³ ôðàêö³¿. Öå ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðîçó-
ì³þòü âàæëèâ³ñòü òàêèõ çàñ³äàíü.

Çíàºòå, ñêàæó âàì â³äâåðòî, ñàìå öå çà-
ñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ÿ ââàæàþ íàéâäàë³øèì
³ íàéïë³äí³øèì çà âåñü ð³ê. Âîíî õî÷ ³ òðè-
âàëî äî ÷åòâåðòî¿ ðàíêó, íà ÷àñ çàêðèòòÿ
ÿ íàâ³òü íå â³ä÷óâàâ âòîìè, áî áóâ äóæå çà-
äîâîëåíèé ðåçóëüòàòîì. ß ïåâåí, ùî íè-
í³øíüîãî ðîêó ìè îáîâ’ÿçêîâî ïðîäîâæè-
ìî òàêó ïðàêòèêó.

Õî÷ó çàïåâíèòè âñ³õ êèÿí, ùî Êè¿âðàäà
ïðàöþâàëà ³ ïðàöþâàòèìå äëÿ ëþäåé, à íå
äëÿ ïîë³òèê³â. Ïîáàæàþ âñ³ì ó íîâîìó ðî-
ö³ äîñòàòêó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, à ìè ç³ ñâîãî
áîêó ïîñòàðàºìîñÿ çðîáèòè âñå, ùîá êî-
æåí ñòîëè÷íèé ìåøêàíåöü â³ä÷óâ, ùî âëà-
äà òóðáóºòüñÿ ñàìå ïðî íüîãî

Під от вала Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”
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ªÂÐÎ-2012: óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ
ãîòóºòüñÿ äî ÷åìï³îíàòó ïîåòàïíî
òà âïåâíåíî

За інчення. Почато на 1-й стор.

Äëÿ ðîçì³ùåííÿ êîìàíä-ó÷àñíèöü
÷åìï³îíàòó ãîòóþòü 5 áàçîâèõ òà-
áîð³â.

Öå òðåíóâàëüí³ áàçè ôóòáîëüíî-
ãî êëóáó “Äèíàìî Êè¿â”:

— “Êîí÷à-Çàñïà”, ÿêà âæå íà
ñüîãîäí³ â³äïîâ³äàº âñ³ì âèìîãàì
ÓªÔÀ äî áàçîâèõ òàáîð³â êîìàíä-
ó÷àñíèöü òóðí³ðó ªÂÐÎ-2012;

— ñòàä³îí “Äèíàìî” ³ìåí³ Âà-
ëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî;

— íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé
êîìïëåêñ ³ìåí³ Â. Áàíí³êîâà Ôå-
äåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè;

— òðåíóâàëüíà áàçà ôóòáîëüíî-
ãî êëóáó “Îáîëîíü”.

Ó ì³ñò³ òðèâàþòü ðîáîòè ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿, ðåìîíòó òà áóä³âíèöòâà àâ-
òîìîá³ëüíèõ äîð³ã.

Äî Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðà-
ìè ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â
Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³î-
íàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó
âêëþ÷åíî ðåêîíñòðóêö³þ òà áóä³â-
íèöòâî òðüîõ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³:

— ðåêîíñòðóêö³þ òðàíñïîðòíî¿
ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³,
ÿêà çàáåçïå÷óº â’¿çä äî ì³ñòà ó ï³â-
äåííîìó íàïðÿìêó;

— ðåêîíñòðóêö³þ ïðîñïåêòó Áà-
æàíà, ÿêèé ç’ºäíóº ì³æíàðîäíèé
àåðîïîðò “Áîðèñï³ëü” ³ç öåíòðàëü-
íîþ ÷àñòèíîþ ì³ñòà;

— áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíî¿
ðîçâ’ÿçêè á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³ò-
åíó “Äí³ïðî”, ÿêà ç’ºäíóº ë³âèé
òà ïðàâèé áåðåãè ì³ñòà.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü óñå
ïîòð³áíå äëÿ íàëåæíî¿ ï³äãîòîâêè
³íôðàñòðóêòóðè ñòîëèö³, çîêðåìà ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêò³â ðîçâèòêó ì³ñüêèõ
àåðîïîðò³â.

Î÷³êóºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ ÷åìï³î-
íàòó íàéá³ëüøå íàâàíòàæåííÿ
ïðèïàäå íà àâ³àïåðåâåçåííÿ, òîá-
òî ïîâí³ñòþ áóäóòü çàä³ÿíèìè ì³æ-
íàðîäí³ àåðîïîðòè “Áîðèñï³ëü” òà
“Êè¿â” (Æóëÿíè).

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÄÏ “Ì³æíàðîä-
íèé àåðîïîðò “Áîðèñï³ëü”:

— ðåêîíñòðóêö³ÿ òåðì³íàëà “Á”
(ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ —
24.06.2010) — íèí³øí³é òåðì³íàë;

— ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî
òåðì³íàëà “Ô” (ââåäåííÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ — 29.01.2010) — òèì-
÷àñîâèé òåðì³íàë äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ ªÂÐÎ-2012, ïðîïóñê ïàñàæè-
ð³â çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ñïðî-
ùåíîþ ñèñòåìîþ;

— áóä³âíèöòâî íîâîãî ïàñà-
æèðñüêîãî òåðì³íàëà “Ä” (ââå-
äåííÿ â åêñïëóàòàö³þ —
18.04.2011) — íîâèé ãîëîâíèé
ì³æíàðîäíèé òåðì³íàë, ÿêèé çà-
áåçïå÷èòü ïîëîâèíó ïðîïóñêíî¿

ñïðîìîæíîñò³ àåðîïîðòó — 2500
ïàñ/ãîä/ï³ê;

— ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî
àâòîñòîÿíîê.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊÏ “Ì³æíàðîä-
íèé àåðîïîðò “Êè¿â (Æóëÿíè)”:

— ïðîâåäåíî ðåêîíñòðóêö³þ
àåðîäðîìó òà çë³òíî-ïîñàäêîâî¿
ñìóãè, çàì³íåíî ñâ³òëîñèãíàëüíå
îáëàäíàííÿ íà çë³òíî-ïîñàäêîâ³é
ñìóç³ (ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ â
÷åðâí³-âåðåñí³ 2009 ðîêó) — ÌÀ
“Êè¿â (Æóëÿíè)” âæå ìîæå
ïðèéìàòè ë³òàêè êëàñó Boeing
737, Airbus 320;

— áóä³âíèöòâî íîâîãî ì³æíà-
ðîäíîãî òåðì³íàëà òà ðåêîíñòðóê-
ö³þ íèí³øíüîãî ïàñàæèðñüêîãî

òåðì³íàëà (äàòà ââåäåííÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ — 4 êâàðòàë 2011 ðî-
êó);

— ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðèâîêçàëüíî¿
ïëîù³ òà ïàðê³íãó íà 300 ìàøèíî-
ì³ñöü (ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ —
4 êâàðòàë 2011 ðîêó).

Ó âåðåñí³ 2009-ãî ïðîâåäåíî
òåíäåð íà ïðîåêòóâàííÿ áóä³âíèö-
òâà äâîõ òåðì³íàë³â àåðîïîðòó òà
ïðèâîêçàëüíî¿ ïëîù³.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðèéîìó ñ³ì’¿
ÓªÔÀ òà ðîçì³ùåííÿ âáîë³âàëüíè-
ê³â ó ì³ñò³ àêòèâíî ðîçáóäîâóºòüñÿ
ãîòåëüíà ³íôðàñòðóêòóðà.

Ó ðàìêàõ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðî-
ãðàìè ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â
Êèºâ³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªÂÐÎ-

2012 ó ñåðïí³ öüîãî ðîêó áóëî â³ä-
êðèòî ï’ÿòèç³ðêîâèé ãîòåëü Inter-
Continental íà âóëèö³ Âåëèê³é Æè-
òîìèðñüê³é, 2À. Ç íîìåð³â ãîòåëþ
â³äêðèâàþòüñÿ ÷óäîâ³ êðàºâèäè íà
áàí³ Ìèõàéë³âñüêîãî ñîáîðó, Àí-
äð³¿âñüêî¿ öåðêâè òà Ñâÿòî¿ Ñîô³¿
Êè¿âñüêî¿. Íîìåðíèé ôîíä 11-ïî-
âåðõîâî¿ áóä³âë³ íàë³÷óº 101 íîìåð
“êëàñ³ê”, 114 íîìåð³â “ëþêñ”, 50
êëóáíèõ íîìåð³â, 5 ïîñîëüñüêèõ,
à òàêîæ îäèí êîðîë³âñüêèé òà
îäèí ïðåçèäåíòñüêèé àïàðòàìåí-
òè.

Çã³äíî ç âèìîãàìè ÓªÔÀ, Êè¿â
äëÿ ïðîâåäåííÿ ô³íàëó ÷åìï³îíà-
òó ìàº ï³äãîòóâàòè äëÿ ö³ëüîâèõ
ãðóï ÓªÔÀ 7300 íîìåð³â, â òîìó
÷èñë³:

ó ï’ÿòèç³ðêîâèõ ãîòåëÿõ — 1950
íîìåð³â;

ó ÷îòèðèç³ðêîâèõ — 4950 íîìå-
ð³â;

ó òðèç³ðêîâèõ — 400 íîìåð³â.
Íà ñüîãîäí³ îô³ö³éíèì Àãåíò-

ñòâîì ³ç ðîçì³ùåííÿ ÓªÔÀ ªÂ-
ÐÎ-2012 âèçíà÷åíî êîìïàí³þ TUI
TRAVEL PLC, ÿêà çä³éñíþº ï³ä-
ïèñàííÿ ç ãîòåëÿìè ïðèéìàþ÷èõ
ì³ñò Óêðà¿íè óãîä íà ãîòåëüíå îá-
ñëóãîâóâàííÿ ö³ëüîâèõ ãðóï ÓªÔÀ
(“ðîäèíà ÓªÔÀ”, êîìàíäè, ë³êà-
ð³ ç àíòèäîï³íãîâîãî êîíòðîëþ,
ðåôåð³, ìåä³à òà ³í.).

Óæå ï³äïèñàíî 61 óãîäó íà 5 345
íîìåð³â, ç ÿêèõ:

— 4 ãîòåë³ ï’ÿòèç³ðêîâèõ — íà
541 íîìåð;

— 30 ãîòåë³â ÷îòèðèç³ðêîâèõ —
íà 1342 íîìåðè;

— 27 ãîòåë³â òðèç³ðêîâèõ — íà
3462 íîìåðè.

Íàðàç³ íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ áóä³â-
íèöòâà ïåðåáóâàþòü 18 ãîòåë³â, ñå-
ðåä ÿêèõ òàê³ â³äîì³ ñâ³òîâ³ áðåí-
äè ÿê “Õ³ëòîí”, “Ñîô³òåëü”, “Ðå-
ãåíò”, “Õîë³äåé ²í”. Ö³ ãîòåë³ áó-
äå ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ äî ëèñ-
òîïàäà 2011 ðîêó

Віталій БАРАНОВ,
“Хрещати ”

Ç ëþäüìè ³ äëÿ ëþäåé
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çâ³òóº
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

“Для нас Київ — це не в -
лиці, площі та б дівлі.
Київ — це перш за все
ияни!" — аж ть Блоці
Леоніда Черновець о о.
Саме том для деп татів
від Бло Леоніда
Черновець о о та ою
важливою є оцін а їхніх
дій з бо простих иян.

×è íå íà êîæí³é âóëèö³ ïðàöþ-
þòü ïðåäñòàâíèêè Áëîêó,
â³äñòîþþ÷è ³íòåðåñè ãîðîäÿí. Çà-
ãàëîì ìèíóëîãî ðîêó ó ì³ñò³ ä³ÿëè
52 ãðîìàäñüêèõ ïðèéìàëüí³ Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, êóäè
çâåðíóëèñÿ 57325 êèÿí. ² æîäåí ³ç

íèõ íå çàëèøèâñÿ íå ïî÷óòèì. Çà
ð³ê äåïóòàòè Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî âèêîíàëè 1820 äî-
ðó÷åíü âèáîðö³â. Ï³äãîòîâëåíî
6231 äåïóòàòñüêå çâåðíåííÿ. Çðîá-
ëåíî 1512 äåïóòàòñüêèõ çàïèò³â.
Áëîê ïîñò³éíî ïðîâîäèòü êîíêðåò-
íó ðîáîòó íà áëàãî ð³äíîãî ì³ñòà.
Çà ³í³ö³àòèâè Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, îêð³ì ðåãóëÿðíèõ
çàãàëüíîì³ñüêèõ ñóáîòíèê³â, áóëî
ïðîâåäåíî ùå 128 òàêèõ çàõîä³â ó
ðàéîíàõ ñòîëèö³. Ðåìîíòóþòü äè-
òÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, ðåêîíñòðóþþòü
ïàðêè ³ ñêâåðè.

Íå ìåíø ïðîäóêòèâíî ïðàöþ-
þòü ÷ëåíè êîìàíäè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ³ ó ñåñ³éí³é çàë³
Êè¿âðàäè. Ç ³í³ö³àòèâè Áëîêó çà-
òâåðäæåíî ì³ñüêó Ïðîãðàìó “Çà-
áåçïå÷åííÿ ãàðàíò³é ñîö³àëüíî¿
ï³äòðèìêè ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïî-
çáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-

íÿ, íà 2009—2011 ðîêè”. Òðèâàº
ðåàë³çàö³ÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
“Òóðáîòà”, ÿêà ïîêëèêàíà íàäàòè
ðåàëüíèé çàõèñò ³ äîïîìîãó ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì.

Âàæëèâèì äëÿ äåïóòàò³â Áëîêó º
çäîðîâ’ÿ êèÿí. Çà ³í³ö³àòèâè Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî óõâàëåíî
çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿
Ðàäè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ùîäî
íåîáõ³äíîñò³ çàêîíîäàâ÷îãî â³äíå-
ñåííÿ ïèâà òà ñëàáîàëêîãîëüíèõ
íàïî¿â äî àëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Ðîç-
ðîáëåíî ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè
òþòþíîêóð³ííÿ â Êèºâ³ íà 2009—
2012 ðîêè. Çàòâåðäæåíî êîìïëåêñ-
íó ïðîãðàìó ïðîòèä³¿ çëîâæèâàí-

íþ àëêîãîëåì òà ðîçïîâñþäæåí-
íÿì íàðêîòèê³â ó ñòîëèö³ íà
2009—2013 ðîêè.

Ç ³í³ö³àòèâè äåïóòàò³â Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî óõâàëåíî
íèçêó âàæëèâèõ ðîçïîðÿäæåíü
ì³ñüêî¿ âëàäè. Çîêðåìà ââåäåíî çà-
áîðîíó íà ïðîäàæ àëêîãîëüíèõ,
ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ïèâà òà
òþòþíîâèõ âèðîá³â, ðîçì³ùåííÿ
êîìï’þòåðíèõ òà ³íòåðíåò-êëóá³â
íà òåðèòîð³¿ çàêëàä³â îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Êè-
ºâà. Âñòàíîâëåíî ìîðàòîð³é íà ë³ê-
â³äàö³þ, â³ä÷óæåííÿ, ïåðåïðîô³-
ëþâàííÿ îçäîðîâ÷èõ, äèòÿ÷èõ çà-
êëàä³â òà ïåðåäà÷ó ¿õ â îðåíäó.

Ïîáóäóâàòè ñïðàâä³ ä³ºâó ñèñòå-
ìó ñï³âïðàö³ ëþäåé òà âëàäè — çàâ-
äàííÿ, ÿêå ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ
äåïóòàòè â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. ² íå ëèøå ñòàâëÿòü, à é
óñï³øíî âèêîíóþòü
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