
Місто готове до снігопадів
Дорожні служби Києва підготували відповідну техніку 
та посипальні матеріали

Два в одному — амбулаторія 
та службове житло
У мікрорайоні Пирогів відкрили медзаклад, який цілодобово 
обслуговуватиме близько 1,5 тисячі мешканців

Як розповідають старожили приват�

ного сектору, раніше на цій території

була поліклініка, однак вже декілька

десятиліть задля отримання медичної

допомоги їм доводиться долати десятки

кілометрів. “Ми дуже раді, що у нас

з’явився такий заклад. Адже їздити за

декілька кілометрів із хворими дітьми

було вкрай важко. Тепер тут працює лі�

кар, є до кого звертатися за допомогою,

можна здати аналізи чи зробити необ�

хідні щеплення”, — розповіла “Хреща�

тику” пані Галина.

У двоповерховій будівлі амбулаторії

працюватимуть лікар та медсестра. За

окремим графіком тут також вестиме

прийом пацієнтів гінеколог. На першо�

му поверсі знаходяться кабінети сімей�

них лікарів, маніпуляційний, оглядо�

вий, щеплення та здорової дитини.

“Ми надаватимемо кваліфіковану

медичну допомогу, яка передбачає пер�

винний огляд та призначення необхід�

ного лікування. За потребою — направ�

лятимемо хворих до фахівців у поліклі�

ніку сімейних лікарів “Корчувате”. У

нас працює кабінет, де пацієнти змо�

жуть здати аналізи і вже через добу от�

римати результати. Окрім того, облад�

нано окреме приміщення для здійснен�

ня необхідних щеплень”, — розповів

“Хрещатику” Сергій Коломійченко, сі�

мейний лікар.

Знаково, що на другому поверсі бу�

дівлі для працівників закладу обладна�

ли дві квартири по 80 квадратних мет�

рів кожна. Для медсестри загальної

практики Валентини Бородай службове

помешкання тільки в радість, адже у

черзі на житло жінка перебувала 25 ро�

ків. Таким чином, звертатися за медич�

ною допомогою мешканці мікрорайону

зможуть цілодобово.

“У мене вже є практика роботи в по�

дібних умовах. Якщо людина потребує

якоїсь допомоги, то вона її отримає на�

віть серед ночі. Всякі випадки бува�

ють... А квартира мені дуже подобаєть�

ся, тут багато простору. Сподіваюся, що

найближчим часом облаштую помеш�

кання та переїду на постійне прожи�

вання”, — зазначила пані Валентина.

За словами голови Голосіївської РДА

Олександра Незнала, це — не останній

подібний медичний заклад у районі.

“Ми відкриваємо восьму амбулаторію

сімейної медицини. Всього ж їх буде

десять. Амбулаторії з квартирами з’яв�

ляться у мікрорайонах Ширма та Те�

ремки�2”, — відмітив Олександр Не�

знал.

У церемонії відкриття нової амбула�

торії взяв участь голова КМДА Олек�

сандр Попов. Він оглянув приміщення

установи, завітав до нових помешкань

медичного персоналу, привітав місце�

вих мешканців та поспілкувався з ни�

ми. До речі, на відкриття очільник

міськадміністрації завітав не з порож�

німи руками — подарував закладу

службовий автомобіль, який дозволить

лікарям оперативніше надавати допо�

могу.

“Проект створення амбулаторій сі�

мейної медицини — однозначно вда�

лий, тому що він наближає медичну до�

помогу високої якості до киян, які про�

живають у віддалених куточках міста.

Нині діють 100 амбулаторій, результа�

тами їхньої роботи є зменшення захво�

рюваності людей, скорочення кількості

викликів швидкої медичної допомоги.

Я переконаний, що мережу амбулато�

рій сімейної медицини потрібно розви�

вати і надалі. Майбутні заклади ми бу�

дуватимемо разом із службовим жит�

лом. Саме таке поєднання є оптималь�

ним для організації надання медичної

допомоги у віддалених масивах столи�

ці”, — зазначив Олександр Попов

Сьогодні запрацює сайт проекту
KYIV FREE Wi�Fi 
На рес рсі ияни змож ть запропон вати, де місті
потрібен без оштовний Інтернет
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На реконструкцію Поштової площі
уряд виділив 50 млн грн

За альн с м фінанс вання збільшено до 80 мільйонів
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Світова економіка виходить 
з рецесії  

Е сперти про ноз ють, що з наст пно о ро вона
може перейти фаз відновлення
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У номері
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Уже наступного року у “Жулянах”
розпочнеться будівництво 
нових інфраструктурних об’єктів
У 2013 році на території аеропорт “Ж ляни”

заплановано розпочати б дівництво нових спор д,
том числі отельно о омпле с . Про це повідо-

мив олова КМДА Оле сандр Попов прямом ефі-
рі теле анал “Київ”. “Аеропорт “Київ” є арним
при ладом реалізації прое т державно-приватно о
партнерства. Об’є том орист ються тисячі иян,
це — найс часніший термінал, на мою д м , д же
ці авий і омфортабельний. Наст пно о ро пла-
н ється подальший розвито аеропорт , зо рема
б дівництво отельно о омпле с , техноло ічних
спор д. Нам д же важливо, що одночасно розви-
ваються і аеропорт “Бориспіль”, і аеропорт “Київ”
(Ж ляни), адже ми очі ємо на відч тне збільшення
пото остей до столиці, перш чер — т рис-
тів”, — під реслив олова КМДА. Крім то о, я пові-
домили в ГУ транспорт та зв’яз КМДА, 2014
році в рам ах державно-приватно о партнерства
мають розпочати б дівництво др ої злітно-посад-
ової см и аеропорт , введення я ої забезпечить
перевезення близь о 2 млн пасажирів на рі – вдві-
чі більше, ніж сьо одні. А вже наст пно о ро
мають розпочати замін та ре онстр цію перон та
місць стояно літа ів — близь о 60 тис. вадратних
метрів

Перевірять технологічний 
стан ескалаторів метрополітену
Спеціально створена омісія перевірить сі ес ала-

тори Київсь о о метрополітен на справність. Відпо-
відне дор чення отримало ерівництво метрополіт-
ен після нещасно о випад , що стався вчора. На
ес алаторі станції “Золоті ворота” Сирець о-Печер-
сь ої лінії зв’яз з технічною несправністю пор чня
72-річна пенсіонер а отримала тілесні ш одження.
Працівни и метрополітен одраз ж ви ли али аре-
т швид ої допомо и, я а відвезла жін лі арню для
обстеження та лі вання. За словам меди ів, вона от-
римала забиття середньої тяж ості та стр с моз .
Стан пацієнт и оцінюють я стабільний. Комісія нара-
зі вивчає можливі причини цьо о випад . Крім то о,
КП “Київсь ий метрополітен” зобов’яз ється омпен-
с вати витрати на лі вання постраждалої

У столиці пройде воєнно%історичний
фестиваль “Даєш Київ!”
У неділю на території мототре “Пиро ів”, що на

в л. Червонопрапорній, 188, відб деться дев’ятий
міжнародний воєнно-історичний фестиваль “Даєш
Київ!”, присвячений 69-й річниці визволення Києва від
фашистсь их за арбни ів. У заході візьм ть часть
члени воєнно-історичних л бів У раїни, Росії, Білор -
сі, Естонії, Литви, Чехії та інших раїн, сьо о близь о
800 осіб. Гості заход змож ть на власні очі побачити,
я роз орталися бої за визволення Києва — радянсь і
ата и і німець і онтрата и, ровопролитні р опашні
бої, повітряні нальоти, артилерійсь і д елі, авалерій-
сь і обходи, тан ові прориви. О рім ре онстр ції ос-
ті фестивалю традиційно змож ть о лян ти історичн
техні , ознайомитися зі зраз ами озброєння проти-
борчих сторін, с шт вати фронтов аш , посл хати
пісні воєнних ро ів

На реалізацію держпрограми 
“Питна вода України” необхідно 
600 млн грн
Мінре іонб д ініціює виділення 600 млн рн із дер-

жавно о бюджет наст пном році на реалізацію
державної про рами “Питна вода У раїни”. Про це по-
відомив міністр ре іонально о розвит , б дівництва й
житлово- ом нально о осподарства Анатолій Близ-
ню . З йо о слів, цьо о ро на реалізацію про рами
виділено 200 млн рн. Крім то о, понад 1 млрд рн
місцеві ор ани влади разом із підприємствами виділи-
ли на поліпшення я ості питної води

На балансі КК “Київавтодор” знахо�

дяться багато дорожніх об’єктів, утриман�

ня яких взимку має певну специфіку і по�

требує особливої уваги. До чергових зи�

мових випробувань у місті розпочали го�

туватись завчасно, нині ж усі роботи — на

фінішній прямій.

Як розповів “Хрещатику” перший

заступник голови КМДА Олександр

Мазурчак, підрозділами КК “Київавто�

дор” станом на 30 жовтня заготовлено

32 тис. тонн технічної солі, що стано�

вить 98 % від необхідної кількості.

“Продовжується підготовка до роботи

в осінньо�зимовий період снігоприби�

ральної техніки. Нині для експлуатації

в холодну пору року підготовлено 278

спецмашин із 293 необхідних”, — за�

значив пан Мазурчак.

Заступник генерального директора по

утриманню автомобільних шляхів та

споруд на них КК “Київавтодор” Воло�

димир Рожнятовський запевнив, що до

роботи взимку підприємство готове так,

як це було передбачено відповідним

розпорядженням міськадміністрації. У

належний стан приведені майданчики

для тимчасового складування снігу,

який буде вивезено з вулично�шляхової

мережі міста. Більше того, забезпечено

посипальними матеріалами 15 ангарів�

солесховищ, площа яких дозволяє од�

ночасно вмістити 35 тис. тонн солі.

Окрім цього, відремонтовано оглядові

колодязі та зливоприймачі. Одночасно ці

об’єкти очистили від мулу та сміття, щоб

забезпечити стабільне водовідведення у

місцях збирання води на проїзній частині

доріг. Також у повному обсязі нанесена

дорожня розмітка на столичних вулицях,

виконано поточний ремонт дорожнього

полотна та роботи з благоустрою прибу�

динкових територій і міжквартальних 

проїздів

СЬОГОДНІ КИЇВРАДА

РОЗГЛЯНЕ ПОНАД 

300 ПИТАНЬ
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"СТОЛИЧНИЙ" ГОТУЄТЬСЯ

ДО ВІДКРИТТЯ 
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Cьо одні в Києві діє понад сто амб латорій сімейної медицини,
більшість з я их розміщено віддалених точ ах міста. Сто-
лична влада й надалі продовж є наближ вати я існі медичні
посл и до осель иян. Вчора олова КМДА Оле сандр Попов
рочисто від рив амб латорію за альної пра ти и мі рорайо-
ні Пиро ів.

Надавати посл и меш анцям Пиро ова меди и змож ть цілодобово, адже житим ть вартирах, я і розміщені на др ом поверсі амб латорії

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Відсьо одні сні опади столиці не страшні, адже КК “Київавто-
дор” отова до роботи в зимовий період. Очищені та відре-
монтовані зливоприймачі й о лядові олодязі, під отовлена до
роботи сні оприбиральна техні а, за отовлені посипальні мате-
ріали та облаштовані місця для с лад вання сні — ви онана
низ а робіт, щоб безпечити р х автомобілів та пішоходів міс-
том під час не оди.
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Олександр Попов сподівається 
на конструктивну співпрацю 
з новообраними депутатами 
парламенту
Голова КМДА Оле сандр Попов сподівається, що Верховній

Раді У раїни б де створено пот жн деп татсь р п , я а пра-
цюватиме на бла о иян. “Я олова КМДА я отовий працювати з
сіма народними деп татами, я их обрали ияни, незалежно від
то о, я політичн сил ці деп тати представляють. Я звертати-
м ся до нових народних обранців з пропозицією створити Вер-
ховній Раді У раїни деп татсь р п , я а відстоюватиме та лобі-
юватиме інтереси меш анців столиці. І я отовий до співпраці з
цією р пою”,— під реслив Оле сандр Попов. За словами очіль-
ни а КМДА, після о олошення офіційних рез льтатів Центральною
виборчою омісією він має намір з стрітися з андидатами в на-
родні деп тати, я і отримали підтрим від иян, та запропон ва-
ти їм створити деп татсь р п “Наша столиця”. “Вважаю пози-
тивним, що серед новообраних парламентаріїв є деп тати, я і ба-
ато ро ів опі валися столичними питаннями, а та ож б ли деп -
татами Київради. Сподіваюся, що їхній досвід сприятиме тісній
співпраці деп татсь о о орп с з КМДА”,— під реслив Оле -
сандр Попов

Сьогодні розпочне роботу сайт проекту 
KYIV FREE Wi!Fi
З 1 листопада запрацює сайт прое т KYIV FREE Wi-Fi — wifi.ua.

Про це повідомив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о.
Він на адав, що 27 травня центрі Києва за сприяння місь ої вла-
ди розпочав робот прое т KYIV FREE Wi-Fi, я ий відтепер забез-
печ є надання без оштовно о інтернет-дост п иянам та остям
столиці на майдані Незалежності, Хрещати , Бессарабсь ій пло-
щі, пар Шевчен а та на площі Льва Толсто о. “Наст пними до
без оштовної мережі ми план ємо під лючити площ Івана Фран-
а, Оболонсь набережн , Контра тов площ та пар Позня и.
Крім то о, ми вважаємо, що подальші об’є ти мають визначити
самі ияни. Для цьо о на сайті відб ватиметься олос вання”,—
пояснив Р слан Крамарен о. Він зазначив, що місь а влада пла-
н є першими заохотити найа тивніших орист вачів Інтернет —
ст дентів. “Ми вважаємо, що провідні вищі навчальні за лади, хоч
вони і не підпоряд овані міст , мають б ти забезпечені без ош-
товним дост пом до всесвітньої мережі. Я ий саме навчальний
за лад стане першим, визначить олос вання, тож я за ли аю
ст дентів б ти а тивними і “лай ати” свою alma mater на сайті
wifi.ua”,— зазначив він

Цифра дня

3 316 100 000 
гривень становив у січні—вересні 2012 року обіг ресторанного
господарства столиці, який по відношенню до січня—вересня
попереднього року збільшився на 16,8 % 
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На реконструкцію Поштової площі уряд 
виділив 50 млн грн
Уряд додат ово спрям вав 50 млн рн на ре онстр цію роз-

в’яз и на Поштовій площі Києві. Та им чином, Кабмін збільшив
с м фінанс вання ре онстр ції до 80 млн рн. Про це йдеться в
розпорядженні № 827. На адаємо, що КП “Дире ція б дівництва
шляхово-транспортних спор д Києва” лало од з орпорацією
“Альтіс-холдин ” на ре онстр цію транспортної розв’яз и на По-
штовій площі вартістю 403,56 млн рн. Нині на зазначеном
об’є ті вед ться а тивні б дівельні роботи, а завершити їх пла-
н ється травні 2013 ро , до Дня Києва

У Святошинському районі 
відбулося громадське обговорення 
медичної реформи
Днями Святошинсь ом районі Києва відб лося ромадсь е

об оворення впровадження медичної реформи, я ом взяли
часть меш анці район , представни и ромадсь их рад та об’єд-
нань самовряд вання, медичні працівни и, деп тати. Під час об-
оворення часни и зібрання роз лядали с то пра тичні питання:
я працюють сьо одні нові амб латорії сімейної медицини пілот-
них районах столиці, чи достатньо вони забезпечені лі арями та
медсестрами, чи відповідає потребам населення медичне облад-
нання. Одним з питань, що особливо т рб є жителів Святошин-
сь о о район , є дитячі медичні за лади. Прис тні на заході бать-
и висловили побоювання з привод за риття ході реформ ван-
ня дитячих полі ліні . Під час засідання начальни правління
охорони здоров’я Святошинсь ої РДА Людмила Тр ш іна запев-
нила всіх прис тніх, що за риття жодно о з медичних за ладів
первинної лан и, в том числі дитячих, районі не відб деться.
Вона та ож зазначила, що до інця 2012 ро за рах но держав-
но о бюджет місто план є за пити оснащення для районних по-
лі ліні та сімейних амб латорій на с м понад 5 млн рн

Відомий композитор 
Валентин Сільвестров святкує 
своє 75!річчя
З на оди свят вання 75-річчя від дня народження народно о

артиста У раїни, ла реата Національної премії У раїни імені Тара-
са Шевчен а, омпозитора Валентина Сільвестрова столиці
тривають творчі вечори. Завітав на ювілей і заст пни олови
КМДА Леонід Новохать о. Він привітав видатно о митця та вр чив
пам’ятн медаль “На відзначення 1530-річчя Києва”. “Цими дня-
ми не лише раїнсь а, а й світова ромадсь ість свят є ювілей
Валентина Сільвестрова. Без перебільшення можна с азати, що
він вели ий митець, омпозитор-модерніст та символіст м зиці.
Ми сією ромадою вітаємо і пишаємося всесвітньо відомим и-
янином”,— зазначив Леонід Новохать о. На адаємо, що Валентин
Сільвестров навчався Київсь ій онсерваторії ласі омпозиції
Бориса Лятошинсь о о. У 1961 році він написав свій перший се-
ріальний твір — “П’ять п’єс для фортепіано”. Валентин Сільвес-
тров належать сім симфоній, два стр нних вартети, во альні та
хорові твори. Він працював іно, зо рема написав м зи до
фільмів Кіри М ратової “Чеховсь і мотиви” і “Настроювач”

Київрада розгляне більше
трьохсот питань
На порядку денному: майбутнє Біличанського лісу, міська
програма розвитку туризму та створення чотирьох нових скверів
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Сьо одні на порядо ден-
ний сесії Київради винесе-
но більше трьох сотень
прое тів рішень. У блоці
за альних питань деп тати
роз лян ть поточні зміни
до цільових місь их про-
рам, а та ож засл хають
звіт тимчасової онтроль-
ної омісії щодо вивчення
резонансно о розширення
меж селища Коцюбинсь е
за рах но земель лісово о
фонд Києва.

Проблема навколо 
Біличанського лісу

Тимчасова контрольна комісія

Київради сьогодні має намір опри�

люднити результати своєї роботи

щодо конфлікту столиці та селища

Коцюбинське, яке хоче збільшити

свою територію за рахунок земель

міста. Комісія дійшла висновку, що

ситуація із розширенням меж сели�

ща Коцюбинське стала можливою

через відсутність у КП “Святошин�

ське лісопаркове господарство” до�

кументів на право користування зе�

мельними ділянками. “Вивчивши

ситуацію, комісія вважає за доціль�

не доручити відповідним структур�

ним підрозділам КМДА вжити захо�

ди для розробки документів на пра�

во користування земельними ділян�

ками для КП “Святошинське лісо�

паркове господарство”,— йдеться у

звіті.

Також комісією підготовлено

звернення до Президента України

щодо неправомірності рішення

Окружного адміністративного суду

Києва, який визнав не чинним рі�

шення Київради від 05.04.12

№ 403/7740 “Про відмову в пого�

дженні проекту землеустрою щодо

встановлення та зміни меж селища

Коцюбинське Київської області”.

“Київська міська рада звернеться

до Президента, Верховної Ради та

Генерального прокурора з прохан�

ням вжити заходи для недопущен�

ня порушення територіальної цілі�

сності столиці. Переконаний, що

вищі посадові особи держави по�

винні зупинити незаконні дії Ко�

цюбинської селищної ради”,—

прокоментував “Хрещатику” голо�

ва контрольної депутатської комісії

Денис Москаль.

Крім того, враховуючи важливість

порушеного питання, депутати вва�

жають за доцільне продовжити ро�

боту тимчасової комісії ще на один

рік.

Програма розвитку туризму

Між тим, сьогодні до затверджен�

ня запропоновано ще кілька цільо�

вих розробок. Мова йде про доку�

менти, що стосуються зайнятості на�

селення Києва та розвитку туризму у

місті.

Так, КМДА представить на роз�

гляд депутатів міськради проект

“Міської цільової програми розвит�

ку туризму в Києві до 2015 року”.

Документ забезпечить просування

столиці України як туристичного

центру, дозволить створити в місті

сучасну туристичну інфраструктуру

на рівні європейських стандартів та

дасть можливість збільшити кіль�

кість туристів до 3 млн осіб на рік, а

також створити додаткові робочі

місця та збільшити надходження до

бюджету.

Серед основних аспектів програ�

ми такі: іміджева політика — участь

у найвпливовіших міжнародних ту�

ристичних виставках, популяриза�

ція столиці за кордоном на зарубіж�

них телеканалах та в друкованих ви�

даннях. Крім того, організація про�

мо� та прес�турів, проведення що�

річних “івент�заходів” — фестива�

лів, виставок, ярмарків тощо.

Окрім того, КМДА подала на роз�

гляд депутатів міську цільову про�

граму протидії та запобігання коруп�

ції у Києві, яка розрахована на

2013—2016 роки. Як зазначено в до�

кументі, основними шляхами вирі�

шення “корупційних” проблем є

підвищення рівня правової культу�

ри, створення умов для залучення

громадськості до протидії хабарниц�

тву, поліпшення умов доступу до ді�

яльності органів влади, удоскона�

лення адмінпроцедур тощо.

Чотири зелені зони 
отримають статус скверів

На сесію Київради винесено про�

екти рішень про надання статусу

скверу земельним ділянкам у Свято�

шинському районі. Зокрема між бу�

динками на вул. Львівській, 51 та

Верховинній, 80—80�А (площею 0,4

га), а також на перетині проспекту

Леся Курбаса та вул. Академіка Ко�

рольова (площею 1,22 га).

Крім того, депутати розглянуть

можливість присвоєння статусу

скверу земельній ділянці на перетині

просп. Генерала Ватутіна та бульв.

Перова у Дніпровському районі

(площею 0,57 га) та земельній ділян�

ці в 11�му мікрорайоні житлового

масиву Вигурівщина — Троєщина

(будівельні ділянки 72, 73, 74) у Дес�

нянському районі

Ринок "Столичний" готується
до відкриття
Завтра тут запрацюють сучасні павільйони з м’ясною, рибною, 
ковбасною та молочною продукцією

Нові термінали працюватимуть з 9.00 до 21.00.

Тут можна буде придбати не лише оптову, а й роз�

дрібну продукцію. Зокрема живу, охолоджену, за�

морожену рибу та морепродукти, а також м’ясо

усіх видів. Термінал “Молоко і ковбасні вироби”

орієнтований на продаж кисломолочної продукції

та сирів, а також ковбас від виробників.

“Кожний павільйон розрахований на 60 торго�

вих місць. І майже всі вони сьогодні розкуплені

виробниками, які займаються виробництвом та

продажем найякіснішої сільськогосподарської

продукції. Тож на момент відкриття павільйонів

ми приємно здивуємо споживачів різноманіттям

продукції та помірними цінами”,— розповів

“Хрещатику” генеральний директор ринку “Сто�

личний” Олексій Чумак.

Комплекс буде обладнаний найкращими світо�

вими технологіями для обробки та зберігання

продукції. “Для торгових місць придбано серти�

фіковане обладнання, яке відповідає європей�

ським стандартам. Для спорудження павільйонів

ми використовували найкращі будівельні матері�

али”,— зазначає Олексій Чумак.

До послуг продавців закуплено високотемпе�

ратурні та морозильні камери низької замороз�

ки, камери охолоджувально�холодильні та шоко�

вої заморозки. А в центральній частині павільйо�

ну “Риба і м’ясо” діятимуть п’ять басейнів для

живої риби та технологічні приміщення. На дру�

гому поверсі кожного павільйону працюватимуть

найсучасніші у Києві лабораторії, де проводи�

тиметься комплексний аналіз продуктів харчу�

вання.

Проектування будівель відбувалося з урахуван�

ням потреб гуртових і роздрібних покупців. Для

них збудовані під’їзди, зони відстою та розвороти

для транспорту. Все зроблено таким чином, щоб

два різних потоки відвідувачів не заважали один

одному.

Ділові зустрічі, тренінги, семінари можна бу�

де провести в торговій галереї з офісно�сервіс�

ним центром, що споруджується поряд із термі�

налами. Розміститься тут і побутова інфра�

структура — заклади харчування, вбиральні, ду�

шові

На сесію Київради
винесено проекти рішень

про надання статусу
скверу чотирьом

земельним ділянкам  

Деп тати Київради роз лян ть поточні зміни до цільових місь их про рам

Найбільший в Україні гуртово&роздрібний комплекс з продажу
сільськогосподарської продукції, який знаходиться на Кільцевій, 

цієї п`ятниці запрацює на повну потужність

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Найбільший в У раїні ртово-роз-
дрібний омпле с з продаж сіль-
сь о осподарсь ої прод ції, я ий
знаходиться на Кільцевій, цієї п’ят-
ниці запрацює на повн пот жність.
Вже з дев’ятої ран розпочнеться
тор івля двох нових ан арах “Мо-
ло о і овбасні вироби” та “Риба і
м’ясо”. Я стало відомо “Хрещати-
”, рочисте офіційне від риття па-

вільйонів відб деться за часті е-
рівництва держави в середині лис-
топада.

Нові павільйони здив ють відвід вачів різноманіттям прод ції та помірними цінами

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



Новини компаній

Ділові новини

Експерти виступають 
за ліквідацію агентських 
обмінних пунктів

Фахівці вист пають за лі віда-
цію а ентсь их обмінних п н тів і
за ріплення права на проведення
валютно-обмінних операцій ви-
нят ово за бан ами. “Обмінни и
наба ато важче онтролювати й
моніторити їх діяльність. У свою
чер , в бан ів є відповідальність
перед лієнтами, є арантії. Біль-
ше то о, невели і обмінни и
ставлять собі за мет я найбіль-
ше заробити на різниці рсів”, —
вважає ви онавчий дире тор
Міжнародно о фонд Блейзера
Оле Устен о. Зі слів дире тора
Бюро е ономічних і соціальних
техноло ій Валерія Глад о о, об-
мінні п н ти поширені тіль и в
У раїні, тоді я на Заході їх іль-
ість обмежена. На д м стар-
шо о радни а Альфа-бан Рома-
на Шпе а, позбавлення обмінних
п н тів права проведення обмін-
них операцій б де сприяти ле а-
лізації й детінізації е ономі и, по-
відомляють “У раїнсь і новини”

Від продажу ОВДП 
держбюджет отримав 
1,106 млрд грн

Мінфін на позаплановом а -
ціоні з продаж ОВДП 30 жовтня
зал чив до держбюджет 1,106
млрд рн. Пропон валися дві серії
стандартних облі ацій з датою по-
ашення 11 жовтня 2017 ро і 18
вересня 2019 ро , а та ож триріч-
ні інде совані облі ації. Та , Мінфін
задовольнив 2 заяв и на 5-річні
держпапери, одн — за 7-річними
ОВДП і 3 заяв и — за 3-річними ін-
де сованими паперами. Обся за-
л чення за 5-річними ОВДП стано-
вить 476,984 млн рн (дохідність —
14,3 %), за 7-річними — 299,999
млн рн (дохідність — 14,3 %), за
інде сованими ОВДП — 329 млн
рн (дохідність — 9,3 %)

Доступ до фіктивного 
виведення валюти з країни
закрито
Цьо о ро близь о 10 млрд

дол. б ло виведено з У раїни я
сплат за імпортні товари, я і

фа тично в держав поставлені
не б ли. Аби ни н ти подібних
схем, я і зне ровлюють вітчиз-
нян е ономі , ряд хвалив
зміни до Поряд визначення
термін та мов завершення ім-
портної операції без везення
товар на територію У раїни. А
саме: ви лючено норм , я а, за-
мість сприяння пожвавленню
зовнішньое ономічної діяльності
та збільшенню обся ів надхо-
джень до бюджет , ви ористов -
валася с б’є тами підприєм-
ниць ої діяльності для необґр н-
товано о виведення валютних
оштів за ордон. Тобто роші
виводилися з У раїни нібито для
півлі товар , я ий мали поста-

вити в треті раїни. Останні ж
розрахов валися ве селями, за-
бор ованість за я ими зазвичай
б ла фі тивною. Втім, валютна
операція вважалася завершеною
і знімалася повноваженим бан-
ом з онтролю. Та і дії давали
можливість хилятися від відпо-
відальності за пор шення за о-
нодавства сфері валютно о
онтролю. Наразі ряд поставив

переш од та им псевдоімпорт-
ним операціям

Відкрито першу 
безкоштовну заправку 
для електромобілів
В Києві від рився перший п н т

підзаряд и для еле тромобілів.
Він розміщ ється поблиз зви-
чайної АЗС на в л. Героїв Сталін-
рада і орист ватися ним можна
без оштовно. Про це заявив
власни онцерн “Галнафто аз”
Віталій Антонов. “У с епти ів ви-
ни не питання: навіщо? Адже в
У раїні і еле тромобілів набереть-
ся приблизно пара десят ів, і
ошт ють вони наба ато дорожче
звичайних. Але ми не повинні жи-
ти ви лючно сьо однішнім днем”,
— впевнений пан Антонов. На йо-
о д м , нова заправ а стане
першим ро ом для виход із
зам н то о ола, оли еле тромо-
білів в У раїні немає, бо немає
відповідної інфрастр т ри, а ін-
фрастр т ри немає, том що не-
має еле тро арів. У том , що та а
техні а не б де рід істю в У раїні,

Антонов певнений, виходячи з
вели о о попит на еле тромобілі
в Європі, де їх продажі в мин ло-
м році зросли в 10 разів

Перепис населення 
проведуть наступного року

Уряд хвалив рішення про пе-
ренесення термін проведення
Все раїнсь о о перепис насе-
лення з 2012- о на 2013-й рі .
Відповідне розпорядження прий-
нято на засіданні Кабмін . Основ-
ною метою до мента є забезпе-
чення належно о завершення під-
отовчих робіт та створення не-
обхідної матеріально-технічної
бази для я існо о проведення
Все раїнсь о о перепис насе-
лення. Проблематичність здійс-
нення в повном обсязі омпле -
с робіт з під отов и і проведен-
ня перепис населення цьо оріч
пов’язана з обмеженістю про-
довж останніх чотирьох ро ів
аси н вань за ально о фонд
держбюджет (профінансовано
лише на 41,4 % від потреби) на
під отов й проведення цьо о

заход . Я за важ ють фахівці,
перенесення термін не приведе
до збільшення обся ів аси н -
вань за ально о фонд держ-
бюджет на ви онання омпле -
с робіт, пов’язаних із проведен-
ням, обробленням, за альнен-
ням йо о підс м ів

Кількість 
інтернет$користувачів 
зросла до 15 млн осіб
Кіль ість ре лярних інтернет- о-

рист вачів, я им виповнилося 16
ро ів, в У раїні зросла порівнянні
з третім варталом мин ло о ро
на 32 % і становить 15,09 млн осіб
(за рез льтатами дослідження
омпанії GfK Ukraine). При цьом
82 % омп’ютерів раїні, за під-
с м ами ІІІ вартал 2012 ро , б -
ли під лючені до Інтернет ( 2011
році цей по азни становив 70 %).
З ідно з дослідженням, найвищи-
ми темпами зростає число або-
нентів містах з населенням до 50
тис. осіб — на 210 %, селах — на
163 %, містах з населенням до
500 тис.— на 111 %

Якісної 
торговельної 
нерухомості
стає більше
У Києві та регіонах 
відкриваються успішні 
рітейл�проекти
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

У раїнсь і рітейлери демонстр ють позитивн динамі
роботи: найбільш а тивні прод тові с пермар ети та
мережі поб тової техні и. Свою ніш на вітчизняном
рин відвойов є і fashion-інд стрія. Особливістю сит -
ації на рин омерційної нер хомості цьо о ро стала
е спансія ре іони, що пов’язано з ростом споживчо о
потенціал .

У Києві розпочався головний саміт торгової індустрії Mall Expo�2012. У

рамках події ситуацію та перспективи на ринку торгівлі та торговельної

нерухомості обговорили експерти галузі. Зокрема директор “Арт Рітейл

Груп” Олена Вдовенко зазначила, що знаковим для України став нещо�

давній візит до Києва голови Міжнародної ради торгових центрів (The

International Council of Shopping Centers, ICSC) Майка Моріссейя, який

відкрив дорогу для членства України в ICSC і створення Ради торгових

центрів у країні. Це, за словами пані Вдовенко, дозволить зробити Укра�

їну привабливою для європейських рітейлерів.

Голова консалтингу та аналітики відділу послуг у сфері нерухомості

“Ернст енд Янг” в Україні Марина Крестініна зазначила, що на тлі низь�

кої інфляції і зростання реальних доходів населення рітейлери анонсува�

ли досить масштабні плани.

“Найбільш активними є українські рітейлери, а саме продуктові су�

пермаркети, мережі побутової техніки та електроніки. Достатньо розви�

вається також і fashion�рітейл. Це відбувається за рахунок іноземних

гравців, які заходять не тільки в мегаполіси�мільйонники, а й у невели�

кі міста. Найбільша кількість відкриттів пов’язана з введенням в експлу�

атацію у столиці першої черги ТРЦ Ocean Plaza, де з’являться понад 30

нових для київського ринку рітейлерів. Останнє таке збільшення кілько�

сті орендарів було під час відкриття ТРЦ Sky Mall у 2010 році. Це під�

тверджує думку, що дефіцит якісної торговельної нерухомості стримує

прихід на український ринок міжнародних компаній”, — зазначила Ма�

рина Крестініна.

Ще однією відмінною особливістю ситуації на ринку комерційної не�

рухомості у поточному році стала експансія девелоперів у регіони, що по�

в’язано з ростом споживчого потенціалу. “У першому півріччі на регіо�

нальних ринках було введено в експлуатацію близько 100 тис. кв. м тор�

гових площ, і ще близько 170 тис. кв. м очікується ввести до кінця 2012

року”, — підкреслила Марина Крестініна.

За словами керівника відділу маркетингу і реклами компанії “К. А. Н.

Девелопмент” (забудовник ТРЦ Ocean Plaza) Ганни Попруги, ні політич�

на, ні економічна ситуація в країні не впливатимуть на проекти в сфері

комерційної нерухомості, якщо останні мають свою унікальну концеп�

цію та інноваційність. “Наприклад, ми зробили фасад нашого ТРЦ муль�

тимедійним, на ньому будуть транслюватися різні види активностей.

Крім того, відкриємо перший в Україні публічний акваріум. Тобто, ми го�

тові вкладати додаткові інвестиції, але при цьому створювати унікальні

проекти. Тільки вони можуть генерувати прибуток у тих обсягах, які очі�

кує інвестор”, — зазначила Ганна Попруга. Вона також додала, що на

сьогодні ТРЦ Ocean Plaza заповнений орендарями на 98 %.

Комерційний директор компанії “Будхаус Груп” Максим Гаврюшин

розповів, що зараз його компанія починає будівництво ТЦ “Нікольний”

(Харків) і ТРЦ Zebra (Одеса), які будуть введені в експлуатацію в другій

половині 2014 року. Він також зазначив: незважаючи на те, що компанія

в даний час займається проектами в регіонах, у роботі також є столичний

проект, який буде анонсований до кінця поточного або на початку на�

ступного року
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Світова економіка 
виходить з рецесії
Експерти прогнозують, що з наступного року вона може перейти 
у фазу відновлення

Цьогоріч глобальне економічне

зростання очікується більш по�

вільним у зв’язку з борговою кри�

зою в Єврозоні, уповільненням

азіатських економік, зокрема Ки�

таю, а також помірним зростанням

економіки США. На думку керів�

ника інформаційно�аналітичного

центру FOREX CLUB в Україні

Миколи Івченка, найголовніше

питання наразі полягає в тому, чи є

поточне уповільнення світової

економіки тимчасовим явищем, чи

це — початок нової кризи.

“Багато чого буде залежати від

дій у Єврозоні, США, азіатських

країнах щодо стимулювання еко�

номічного зростання. Тому ми по�

ки залишаємось помірними опти�

містами, і вважаємо, що в наступ�

ному році глобальне економічне

зростання буде трохи більшим, ніж

у поточному році — на 3,4 %, МВФ

очікує ріст на 3,6 %. Проте зали�

шаються суттєві ризики розвитку

ситуації за негативним сценарі�

єм”, — зазначає фахівець.

Керівник аналітичного департа�

менту ІФК “АРТ Капітал” Ігор Пу�

тілін запевняє, що поточна макро�

ситуація у світі вказує на подальше

уповільнення зростання світового

ВВП. Епіцентром проблем є Євро�

зона, ВВП якої, скоріш за все,

увійде в рецесію (зниження два

квартали поспіль). Глобальна еко�

номіка зросте на 3 % за підсумками

2012 року, і рецесія їй не загрожує.

Макроекономіка США

На тлі інших країн США в даний

момент відрізняються відносною

стабільністю економічного зрос�

тання. Фахівці очікують його по�

казник у поточному році на рівні 2

%, у МВФ навіть більш оптиміс�

тичний прогноз — 2,2 %. Хоча по�

ки не зрозуміло, як швидко країна

відійде від глобального стихійного

лиха — урагану “Сенді”, який дня�

ми налетів на східне узбережжя

Штатів, затопивши метро та вули�

ці Нью�Йорка. Компанія Eqecat,

яка займається підрахунком втрат

від стихійних лих, вже заявила, що

вони можуть обійтися США в

понад 10–20 млрд доларів.

“Темпи зростання американської

економіки в поточному році скла�

дуть трохи менше 2 %. Але обов’яз�

ковою умовою даного прогнозу є

припущення, що владі країни таки

вдасться продовжити дію закону,

який регулює дефіцит держбюдже�

ту. Інакше темпи зростання най�

більшої економіки світу будуть ку�

ди меншими, що також позначить�

ся і на зростанні світового ВВП”,

— зазначає Ігор Путілін.

За оцінкою начальника відділу

аналізу та досліджень Райффайзен

Банку Аваль Дмитра Сологуба,

останні економічні дані США були

досить позитивними. Наприклад,

показник безробіття зменшився до

рівня нижче 8 %. У той же час си�

туація залишається досить склад�

ною з огляду на все ще негативну

динаміку ринку житла та перспек�

тиви “фіскальної прірви” наступ�

ного року, а саме: автоматичного

введення механізму жорсткої фіс�

кальної політики.

“У Федеральній резервній систе�

мі (ФРС) розуміють, що економіка

США потребує монетарного сти�

мулу. Тому й було прийнято рішен�

ня про ще один раунд програми

кількісного обмеження. Також ке�

рівники ФРС прямо заявили, що

відсоткові ставки залишаться на

рівні близько нуля доти, поки еко�

номіка не почне відновлюватися. З

іншого боку, перспективи рішення

фіскальних проблем є досить не�

визначеними з огляду на високий

політичний ризик: хто виграє ви�

бори, якою буде співпраця новооб�

раного президента з конгресом”,

— пояснив експерт.

Микола Івченко додає, що в на�

ступному році чекати різкого при�

скорення зростання американ�

ської економіки, скоріш за все, не

варто. Збільшення кількості зай�

нятого населення в США залишає�

ться помірним. Також нестабіль�

ними зостаються ділові настрої. “У

зв’язку з цим ми очікуємо, що в

наступному році економічне зрос�

тання в США складе близько 2 %, і

тільки до кінця 2013 року стане

зрозуміло, чи очікувати приско�

рення економіки “номер один”.

Боргова проблема в США на тлі

розростання кризи в Єврозоні віді�

йшла на другий план. На цьому

фоні американські цінні папери

продовжують користуватися попи�

том, що дає можливість не думати

про великий борг. За нашими оцін�

ками, дана проблема повернеться у

фокус уваги лише в 2013–2014 ро�

ках”, — коментує пан Івченко.

Вплив на Україну

Наразі президентська кампанія в

США виходить на фінішну пряму.

“Хрещатик” поцікавився, як її ре�

зультати можуть вплинути на сві�

тову економіку і України зокрема.

“Кандидат у президенти США

Мітт Ромні не є прихильником тих

агресивних заходів, які зараз про�

водять центробанки Європи і

США для підтримки зростання

економіки. Тому, якщо Мітт Ромні

стане черговим президентом, це

може негативно позначитися на

зростанні світового ВВП і, відпо�

відно, на відновленні економіки

України”, — пояснює Ігор Путілін.

Демократ Барак Обама, у свою

чергу, традиційно виступає за про�

довження стимулюючих заходів і

підтримку соціальної сфери. Тому

для України його перемога загалом

“на руку”, адже так зване третє

кількісне пом’якшення (QE3) у

США буде тривати (“кількісне по�

м’якшення” — придбання Цен�

тральним банком державних цін�

них паперів для стимулювання

економіки — Авт.). “Це буде де�

яким чином підтримувати еконо�

мічне зростання і в Україні за раху�

нок підтримки світових цін на зер�

но та сталь, що є основою україн�

ського експорту. Проте ця під�

тримка в поточній ситуації буде

дещо меншою через боргову кризу

в Єврозоні та уповільнення еконо�

мічного зростання в Азії”, — за�

значає Микола Івченко.

Що стосується анонсованої ще

до глобальної економічної кризи

можливості введення єдиної валю�

ти для США, Канади та Мексики

під назвою “амеро”, то фахівці вва�

жають: до таких планів, можливо,

повернуться, але не раніше, ніж за

декілька років. “Вводити нову єди�

ну валюту в поточній ситуації не�

доцільно. У США це розуміють і

будуть чекати більш стабільного

зростання економіки як у самих

Штатах, так і у світі. Вводити її не�

обхідно в період відносної еконо�

мічної стабільності. Тому, скоріше

за все, ідея введення “амеро” знову

виникне лише в 2014–2015 роках”,

— припускає пан Івченко.

Перспективи

Незважаючи на наявність проб�

лем у світовій економіці, фахівці

все ж досить оптимістично бачать

її майбутнє. “Швидше за все, сві�

товий ВВП виросте на 3 % в поточ�

ному році. Ми очікуємо, що падін�

ня світового попиту в останньому

кварталі цього року сповільниться,

і вже на початку 2013�го світова

економіка почне відновлюватися”,

— прогнозує Ігор Путілін.

“Наступний рік також буде не�

простим для світової економіки,

проте зростання буде трохи вище,

ніж у поточному році. Основні

проблеми зосереджені в Європі.

Також ми очікуємо продовження

стимулюючих програм у США,

Китаї, Японії. До літа наступного

року  стане зрозуміло, чи з’явилися

реальні ознаки поліпшення ситу�

ації в Єврозоні. Проте жорстка і

послідовна позиція європейських

фінансових органів дає надію на

позитив. Ймовірно, кризові явища

у світовій економіці продовжаться

ще кілька років, однак вони посту�

пово будуть зменшуватися”, —

підсумовує Микола Івченко

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Світова е ономі а вийшла з рецесії — 2010 році вона
зросла на 5,1 %, 2011 — на 3,8 %. МВФ про ноз є її
зростання за підс м ами поточно о ро на рівні 3,6 %,
що нижче за по азни 2011- о. Одна , на д м аналі-
ти ів, з я ими поспіл вався “Хрещати ”, сит ація
світовій е ономіці є достатньо невизначеною і продов-
жить залишатися та ою ще я мінім м до інця
2013 ро .

На тлі інших країн США в даний момент відрізняються
відносною стабільністю економічного зростання.

Фахівці очікують його показник 
в поточному році на рівні 2 %, а у МВФ 

навіть більш оптимістичний прогноз – 2,2 %



ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.25, 11.00
Мультляндія

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

10.15 Повнота радості життя
13.20, 23.25, 5.00

Громадська
приймальня

15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.25 СТН

15.10, 0.50 Тимчасово
доступний

16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
17.10 Якісне життя
18.00 Т/с "Відчайдушні

батьки"
21.25 Служба порятунку
22.00 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.10,

1.10 Спорт
6.15, 7.10, 8.10, 23.15,

1.15 За 80 днів
навколо спорту

6.25, 7.20 Заголовки
6.30 Православний календар
6.35, 7.40 Тема дня
6.45 М/ф
6.50, 7.30 Голос народу
7.25 Країна online
7.35 Ера бізнесу
7.50 Фінансові поради
8.20 Твій голос
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.35 Точка зору
9.55, 11.55, 20.55 Офіційна

хроніка
10.05 Легко бути жінкою
11.00 Шеф6кухар
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.20, 19.00, 21.30

Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армія
13.15 Х/ф "Острів

Безіменний"
14.35 Вікно до Америки
15.15 Euronews
15.40 Т/с "Клеймо"

16.30 Т/с "Агент
особливого
призначення"

18.45 Агро6news
19.20 "Хвилюйтеся, будь

ласка". Тарапунька і
Штепсель

20.35 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.40 Смішний і ще

смішніший
22.05 Гуморобачення
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 Пiдсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Т/с "Чоловіча

робота"
0.35 Між рядків

11++11

6.00 ТСН. Тиждень
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Шість кадрів
10.25 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана" 

12.45 Х/ф "Джентльмени
удачі" 

14.40 Не бреши мені63
15.45 Сімейні драми
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана" 

19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Відкрийте, 

це я!"
0.00 ТСН
0.15 Х/ф "Від заходу до

світанку" 
2.10 Х/ф "Межа ризику" 
3.50 ТСН. Особливе
4.15 Сімейні драми
5.00 Т/с "Слідаки" 

ІІННТТЕЕРР

5.20 Х/ф "Любов і
голуби" 

7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт в Подробицях
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини

9.10 Т/с "Як вийти заміж
за мільйонера" 

12.00 Новини
12.20 Т/с "Як вийти заміж

за мільйонера"
13.20 Х/ф "Любові

цілюща сила"
15.15 Право на зустріч
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка" 
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Подробиці. Неформат
20.40 Спорт в Подробицях
21.00 Т/с "Полювання на

гауляйтера"
0.15 Т/с "Зовнішнє

спостереження" 
1.55 Х/ф "Вітер

північний" 
3.30 Подробиці
4.00 Подробиці. Неформат
4.10 Спорт в Подробицях
4.15 Д/с "Кіновійни по6

радянськи"
5.00 Знак якості

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "ЄфросиніяB2" 
7.00 Ранок з "Україною"
9.25 Т/с "Слід" 

10.00 Т/с "Врятувати боса" 
12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Слід" 
15.35 Щиросердне зізнання
16.00 Право на захист
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Джамайка" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Врятувати боса" 
21.00 Т/с "Карпов" 
22.00 Х/ф "Форсаж" 
0.10 Т/с "Життя 

як вирокB2" 
1.00 Щиросердне зізнання

Нічна профілактика

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.00 Т/с "Стройбатя" 
5.45 Очевидець. Смішно до

болю
6.35, 7.05, 7.40, 8.45

Підйом!
6.40 Очевидець. Смішно до

болю
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Не народися

вродливою" 
9.55 Т/с "Вороніни" 

13.15, 14.25 Kids' Time
13.20 М/с "Барбоскіни" 

13.25 М/с "Сильвестр і Твіті –
детективи" 

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с "Друзі" 
15.50 Т/с "Світлофор" 
16.55 Т/с "Не народися

вродливою" 
17.55 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Піраньї
20.00 Т/с "Закрита школа" 
21.00 Т/с "Вороніни" 
22.05 Т/с "Кухня" 
23.10 ФБР
1.00 Репортер
1.15 Спортрепортер
1.25 Служба розшуку дітей
1.30 Т/с "Одна ніч

любові" 
2.20 Т/с "Останній акорд" 
3.05–4.50 Зона ночі

ІІССTTVV

5.30 Служба розшуку дітей
5.40 Свiтанок
6.45 Ділові факти
6.55 Спорт
7.05 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.30 Х/ф "Мортал
Комбат. Знищення"

12.20 Анекдоти по6українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.10 Т/с "Шеф"
16.10 Х/ф "Містер і місіс

Сміт"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Шеф"
22.30 Факти. Підсумки дня
22.45 Свобода слова
0.55 Спорт
1.00 Надзвичайні новини
2.00 Про цiкаве
2.10 Факти
2.40 Свобода слова
4.25 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.20 М/ф
6.30 Ф6стиль
7.00 Ранкове espresso
8.30 Соціальний пульс
9.00 Т/с "Дві сестриB2" 

10.00 Алло, лікарю!

11.15 Х/ф "Час для
роздумів" 

14.00 Соціальний статус
15.00 Соціальний пульс
15.30 Дика Америка
16.00 Країна порад
16.50 Алло, лікарю!
17.50 Відділ кадрів
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 Т/с "Дві сестриB2" 
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.40 Боягуз, Бовдур, Бувалий

та інші. Г. Віцин
22.30 Х/ф "Легенда про

фехтувальника" 
0.45 Амурні мелодії
1.40 Х/ф "Секс з

фантазією" 
3.05 Алло, лікарю!
3.50 Країна порад
4.20 Амурні мелодії
4.50 Соціальний пульс
5.20 Боягуз, Бовдур, Бувалий

та інші. Г. Віцин

55��йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.20 5 елемент
15.00–21.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Вперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25, 4.10 В кабінетах
18.15, 4.40 Територія закону
18.40, 22.40, 0.00 Київський

час
18.50, 23.40, 0.30, 3.25 Час

спорту
19.30, 2.10 Час інтерв'ю
19.50, 2.30, 3.30, 4.30,

6.25 Хроніка дня
20.10, 21.10, 1.00, 5.00

Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 6.00 Час6тайм
22.00, 2.40 Податковий

щоденник
22.25, 23.20, 0.15, 3.15,

6.15 Бізнес6час
23.00, 2.00, 4.00 Час новин
23.30, 0.25, 3.20 Crime news
23.45, 0.40, 2.35, 3.35,

4.35 Огляд преси
3.40 Ранок із зіркою

ННТТНН

6.05 Х/ф "На кого Бог
укаже" 

7.30 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Розкол"

11.00 Т/с "УГРОB3"

14.50 Т/с "КаменськаB6"
18.30 Правда життя
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Літєйний"
21.45 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець" 

22.45 Т/с "C.S.I. НьюB
ЙоркB8"

23.45 Свiдок
0.15 Х/ф "Захисник" 
2.00 Свiдок
2.30 Речовий доказ
3.25 Агенти впливу
3.55 Свiдок
4.25 Уроки тітоньки Сови
5.20 Правда життя

ССТТББ
5.10 Чужі помилки. Сирітська

помста
5.55 Все буде добре!
7.25 Неймовірна правда про

зірок
9.00 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці" 
11.05 Х/ф "Люблю, тому

що люблю" 
13.10 Битва екстрасенсів.

Апокаліпсис
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.10 Куб63
22.00 Вiкна. Новини
22.20 Детектор брехні62
23.20 Т/с "Доктор Хаус" 
0.20 Т/с "Комісар Рекс" 
1.20 Вiкна. Спорт
1.30 Х/ф "Римується з

любов'ю" 
3.20 Краще на ТБ
3.25 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

6.00 Новини
6.30 Х/ф "Трактир на

П`ятницькій"
8.05 Армійський магазин
8.40 М/с "Смішарики. Нові

пригоди"
8.50 Здоров'я

10.00 Новини
10.10 Непутящі нотатки
10.30 Поки всі вдома
11.30 Фазенда
12.00 Новини
12.15 Середовище існування
13.15 Концерт "Зірки проти

піратства"
15.55 Х/ф "СтарикиB

розбійники" 
17.50 Мавзолей

18.55 Х/ф "Діамантова
рука"

21.00 Час
21.20 Т/с "Круїз"
23.40 Х/ф "ПанночкаB

селянка"
1.40 Т/с "Нерівний шлюб"
2.40 Х/ф "Дев'ять днів

одного року"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

3.55 Вся Росія
4.10 Звичайний концерт
4.35 Х/ф "Підкидьок"
5.40 Х/ф "Про бідного

гусара замовте
слово"

8.35 Х/ф "Сім старих і
одна дівчина"

10.05 Х/ф "Нескінчена
повість"

12.00 Вісті
12.15 Х/ф "Квіти від Лізи"
16.05 Криве дзеркало
18.00 Вісті
18.35 Х/ф "Серцебиття"
22.15 Х/ф "Золоті небеса"
0.00 Дівчата
0.40 Х/ф "Мені двадцять

років"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.30 Х/ф "Колодязь"
6.00 Сьогодні
6.15 Т/с "Повернення

МухтараB2"
8.00 Сьогодні
8.20 Т/с "Повернення

МухтараB2"
10.05 Т/с "Брат за брата"
11.00 Сьогодні
11.35 Т/с "Брат за брата"
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Брат за брата"
20.15 Д/ф "Жовтень 176го.

Чому більшовики взяли
владу"

21.30 Т/с "Адреналін"
1.10 Х/ф "Чоловік з

рушницею"
2.50 Готуємо з А. Зіміним
3.25 Буває ж таке!

ТТЕЕТТ
6.00 Т/с "Хто в будинку

господар?" 
6.50 Телепузики
7.25 Твініси
7.45 Мультик з Лунтиком
8.15 М/с "Ліло і Стіч" 
8.40 М/с "Білка і Стрілка.

Пустотлива сімейка" 
9.00 Т/с "Кремлівські

курсанти" 

10.00 Т/с "Всі жінки –
відьми" 

11.00 Т/с "БеверліBхіллз
90210. Нове
покоління" 

11.55 Маша і моделі62
12.55 Т/с "Хто в будинку

господар?" 
13.35 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
14.40 Одна за всіх
15.05 Даєш молодь!
15.40 У ТЕТа тато!
16.05 Досвідос
16.40 Вайфайтери
17.05 Маша і моделі62
17.45 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
18.50 Богиня шопінгу
19.15 Бардак
19.50 Одна за всіх
20.15 Даєш молодь!
21.15 Віталька
21.55 Ка$та
22.20 Рай, гудбай
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Т/с "Втрачена" 
0.20 Вайфайтери
0.45 Бардак
1.10 Ка$та
1.35 Рай, гудбай
2.05 У ТЕТа тато!
2.30 Досвідос
2.55 До світанку

КК11

6.30 Ранок на К1
7.30 М/ф
9.00 Т/с "Баффі –

переможниця
вампірів"

10.55 Х/ф "Суперпес" 
12.20 Т/с "Баффі –

переможниця
вампірів"

14.15 Звана вечеря
15.20 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг6монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.00 Розсміши коміка
0.00 Х/ф "КрасеньB2" 
2.10 Х/ф "Чикаго" 
3.55 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.00 М/с "Бен610.

Інопланетна надсила" 
8.00–9.00 ДАІ. Дорожні

війни
9.35 Ульотне відео по6

російськи

9.55 Х/ф "Скарб
Великого
Каньйону" 

11.55 Загибель цивілізації
майя

13.00 Т/с "СолдатиB6" 
15.00 Т/с "Трюкачі" 
17.00 Т/с "Страховики" 
18.00 Т/с "Опергрупа" 
19.00 Т/с "Природний

відбір" 
20.00 Божевільне відео по6

українськи63
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Футболіст №1
22.30 Х/ф "Міцний

горішокB3" 
1.20 Х/ф "Нація

прибульців. Душа і
тіло" 

2.55 Т/с "Трюкачі" 
3.45 Х/ф "Будинок

батька твого" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00 М/ф
7.30 М/с
8.00 М/с "Бернард"
8.30 М/с "Обережно,

ведмеді!"
9.00 М/с "Маленька

принцеса"
9.30 М/с "Вайбулу"

10.00 М/с "Бернард"
10.30 М/с "Скеля фрегглів"
11.30 Марві Хаммер
12.30 М/ф
13.30 Х/ф "Пригоди

Петрова і
Васєчкіна"

15.00 Єралаш
16.00 М/с "Лабораторія

Декстера"
17.00 М/с
17.30 М/с "Суперкрихітки"
18.30 М/с "Школа монстрів"
19.00 М/с "Обережно,

ведмеді!"
19.30 М/ф
21.00 Х/ф "Кортик"
22.25 Х/ф "Паспорт"
0.20 Найсмішніші моменти

життя
1.10 Хіт6парад дикої природи
2.00 М/ф
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ПОНЕДІЛОК ЛИСТОПАД5

«007: Координати «Скайфол» 
Бондіані вже випов-

нилося 50 ро ів. В 23-
м фільмі з цієї серії,
режисером я о о є
Сем Мендес («Краса
по-амери ансь и»),
Джеймс Бонд (Деніел
Крей ) має протисто-
яти своїм воро ам
безпосередньо в Британії. Справа в том , що небезпе а
за рож є оловном розвід вальном правлінню оро-
лівства - Мі-6. Щоб ви рити прихован і явн за роз ,
Бонд доведеться не лише до ласти всіх з силь, але й
роз рити се рети сво о мин ло о життя, пов'язані з е-
рівни ом се ретної сл жби М. (Дж ді Денч). Роль олов-
но о лиходія ви онав Хав'єр Бардем. Картина встанови-
ла ре орд серед фільмів 2012 ро за асовими збора-
ми вже в перший ї енд про ат ($ 77,7 млн).

«Остання казка Рити» 

Три вічні теми:
любов, ненависть
та пош и охання
переплелися в
др ій артині Ре-
нати Литвинової,
де вона вист пила
режисером та вод-
ночас а тор ою.
Рита Готьє (Оль а
К зіна) невилі ов-

но хвора і засм чена. Її раща подр а-лі ар (Тетяна
Др бич) д же втомлена та байд жа. І тіль и працівни
«мор ово о відділення» Таня Не бив о (Рената Литвино-
ва), я а насправді є Смертю, пі л ється про те, щоб пе-
ревести Рит "на той бере " з сією любов'ю та пова ою.
За словами Ренати Литвинової, цю новел вона написа-
ла ще в ст дентсь і ро и, і частина історії потрапила її
фільм майже через 20 ро ів.

«1812: Уланська балада» 

У стрічці
йдеться про по-
дії часів війни
1812 ро . На-
передодні вирі-
шальної битви
при Бородіно
таємний а ент
Наполеона ви -
радає план
битви. Про це
дізнається К т зов і посилає трьох най ращих ланів в
Польщ , де роз ортається б рхливий роман Наполеона з
рафинею Валевсь ою. План доленосно о бою опиняється
в р ах молодо о дворянина і польсь ої няжни, на р і
серце я ої претенд ють таємний а ент і польсь ий офіцер.
У артині знялися відомі а тори - Сер ій Безр ов, Анато-
лій Білий, Антон Со олов, Анна Чіповсь а, Валерій Ні ола-
єв, Світлана Мет іна, Ері Фратічеллі, Оль а Кабо.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

1 листопада (четвер) — 19.00 "Сімейна вечеря", коме�

дія, 2 години 30 хвилин 

1 листопада (четвер) — 20.00 Сцена "Під дахом",

"Справа Честі", 1 година 5 хвилин 

2 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Дон Кіхот", драма, 

2 години 10 хвилин 

2 листопада (п`ятниця) — 20.00 Нова сцена. Прем`єра

"Жінки. Фрагмент. Скандал без антракту", драма, 

2 години 

3 листопада (субота) — 18.00 "1001 пристрасть, або

Дрібниці життя", трагікомедія, 1 година 30 хвилин 

3 листопада (субота) — 19.00 "Насмішливе моє щас�

тя", 1 година 45 хвилин 

3 листопада (субота) — 20.00 Сцена "Під дахом",

прем`єра "Страждання юного Вертера", драма, 

1 година 

4 листопада (неділя) — 12.00 "№ 13 (Шалена ніч, або

Одруження Пігдена)", комедія наших днів, 2 години 

30 хвилин 

4 листопада (неділя) — 18.00 Нова сцена "Скажена

кров", 1 година 30 хвилин 

4 листопада (неділя) — 19.00 "Дядечків сон" (з морда�

сівських літописів), трагікомедія, 2 години 30 хвилин 

4 листопада (неділя) — 20.00 Сцена "Під дахом",

Олександр Вертинський. Бал Господень..., 1 година 

5 листопада (понеділок) — 19.00 "Квартет", 2 години

35 хвилин 

6 листопада (вівторок) — 19.00 прем`єра "Уявний хво�

рий", комедія, 2 години 35 хвилин 

6 листопада (вівторок) — 20.00 Нова сцена, "Про�

щальне танго", трагікомедія, 2 години 30 хвилин 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ
ІВАНА ФРАНКА

1 листопада (четвер) — 19.00 "Кайдашева сім`я", коме�

дія, Іван Нечуй�Левицький 

2 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Наталка Полтавка",

українське музично�драматичне рококо, Іван Котля�

ревський 

3 листопада (субота) — 19.00 "Одруження", Микола

Гоголь 

3 листопада (субота) — 19.00 "Самотня леді", мелодра�

ма, Ігор Афанасьєв, камерна сцена ім. Сергія Данченка 

4 листопада (неділя) — 12.00 "Попелюшка", казко�

вий мюзикл, Вікторія Васалатій, за мотивами кінос�

ценарію Євгена Шварца 

6 листопада (вівторок) — 19.00 "Кайдашева сім`я",

комедія, Іван Нечуй�Левицький 

7 листопада (середа) — 19.00 "Кін IV", трагікоме�

дія, Григорій Горін 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ 

1 листопада (четвер) — 19.00 "Майн Кампф, або

Шкарпетки в кавнику", 2 години 40 хвилин 

1 листопада (четвер) — 19.00 "Дзвінок з минулого",

сучасна комедія, Малий зал, 1 година 30 хвилин 

2 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Куди подме вітер",

2 години 40 хвилин 

3 листопада (субота) — 15.00 "Голубчики мої!", Ма�

лий зал, 1 година 40 хвилин 

3 листопада (субота) — 19.00 "Чотири причини

вийти заміж", 1 година 40 хвилин 

4 листопада (неділя) — 12.00 прем`єра, "Попелюш�

ка", вистава для дітей, 1 година 20 хвилин 

4 листопада (неділя) — 15.00 "Трохи вина... або 70

обертів", малий зал, 1 година 40 хвилин 

4 листопада (неділя) — 19.00 "Небезпечні зв`язки", 

3 години 

6 листопада (вівторок) — 19.00 "Мілкий біс", за ро�

маном Федора Сологуба, 2 години 35 хвилин 

7 листопада (середа) — 19.00 "Граємо Чонкіна", за

романом�анекдотом "Життя і надзвичайні пригоди

солдата Івана Чонкіна", 3 години 

7 листопада (середа) — 19.00 "Дні пролітають зі

свистом", Малий зал, 1 година 40 хвилин 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ 

1 листопада (четвер) — 19.00 "Людина та Вічність",

філософічний жарт, Мала сцена 

2 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Ігри вночі", анек�

дот, Мала сцена 

3 листопада (субота) — 12.00 прем`єра "Королівна

фантазерів", пригоди в казковій країні, Велика сце�

на 

3 листопада (субота) — 19.00 "Обережно — жін�

ки!", мелодраматична комедія, Мала сцена 

4 листопада (неділя) — 11.00 прем`єра "Не хочу бу�

ти собакою", казка�пригода, Велика сцена 

6 листопада (вівторок) — 12.00 "Кицин дім", мю�

зикл, Велика сцена 

6 листопада (вівторок) — 18.00 "Вовки та...", кри�

мінальна комедія, Мала сцена 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧ;
НИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ 

1 листопада (четвер) — 19.00 "Бал у Савойї", опере�

та, П. Абрахам 

2 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Сорочинський яр�

марок", оперета, О. Рябов 

3 листопада (субота) — 19.00 прем`єра "Циган�

ський барон", оперета, музика Й. Штрауса 

4 листопада (неділя) — 12.00 "Чіполіно", музична

казка 

4 листопада (неділя) — 19.00 "За двома зайцями",

оперета, В. Ільїн, В. Лукашов 

6 листопада (вівторок) — 19.00 "Баядера", оперета 

І. Кальмана 

7 листопада (середа) — 19.00 "Містер Ікс", оперета 

І. Кальмана 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 

3 листопада (субота) — 19.00 "Віденський вальс", ба�

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

Йоган Штраус (син) 

6 листопада (вівторок) — 19.00 "Королі танцю. Най�

краще" 

7 листопада (середа) — 19.00 "Аїда", опера на 4 дії,

Дж. Верді, виконується італійською мовою 

ТЕАТР "СУЗІР`Я" 
2 листопада (п`ятниця) — 19.00 прем`єра "Ниоткуда с

любовью", емігрантський мюзикл, Й. Бродський, 

О. Вертинський, О. Галич та інші 

3 листопада (субота) — 19.00 "Сміх лангусти", трагі�

комедія, Джон Маррелл 

4 листопада (неділя) — 19.00 "Леттіс і Лавідж", забави

з примарами, Пітер Шеффер 

6 листопада (вівторок) — 19.00 "Цвєтаєва + Пастер�

нак", роман життя, Євгенія Чуприна 

7 листопада (середа) — 19.00 прем`єра "Клеопатра",

імпровізація у стилі джаз, Ю. Едліс 

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 1 — 7 листопада

1 – 7 листопада

ГЕГЕМОН, КІНОМАН

007 КООРДИНАТИ СКАЙФОЛЛ

ОСТАННЯ КАЗКА РИТИ

ПУХНАСТІ ПРОТИ ЗУБАТИХ

АНШЛАГ, КЛАСІК

FUTURE SHORTS: ОСІНЬ�2012

УКРАЇНА ГУДБАЙ ЛЮБОВ З АКЦЕНТОМ

КОРПОРАЦІЯ "СВЯТІ МОТОРИ"

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

ЗРАДА

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26
м. «Контрактова площа»

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

www.zhovten�kino.kiev.ua

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Футбол. Сьогодні Олег Блохін повернеться 
до роботи
Менше місяця б в поза а тивною тренерсь ою діяльністю наставни
иївсь о о “Динамо” Оле Блохін. У матчі з “Таврією”, я ий відб деться
3- о листопада на НСК “Олімпійсь ий”, Оле Володимирович б де е-
р вати омандою. Правда, з дея ими обмеженнями. Про це інтерв’ю
л бном сайт розповів лі ар “Динамо” Леонід Миронов: “Останнім
часом Оле Блохін щодня б ває на трен ваннях оманди на базі в Кон-
ча-Заспі. Спостері ає, бере часть них, а та ож в нашом медичном
центрі проходить необхідні процед ри. У понеділо відб вся онсилі м
лі арів, на я ом пан Оле б ло дозволено поверн тися до а тивної
роботи з 1 листопада. До ри з “Таврією” оловний тренер от ватиме
оманд , проведе співбесіди з равцями. Безпосередньо на стадіоні
спіл ватиметься з підопічними в роздя альні, але за самою рою
спостері атиме з триб ни. Я що все пройде нормально, в наст пном
поєдин проти “Порт ” Оле Блохін повернеться на тренерсь лав ”.
Тим часом стало відомо, що нападни т ринсь о о “Ювент с ” Алес-
сандро Матрі, за я о о иївсь е “Динамо” за різними даними пропон -
вало 12 млн євро, відмовився від переход в столичний л б

Температура +2°С

Атм. тиск 764 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +10°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +8°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 81 %

Прогноз погоди на 1 листопада 2012 року

ОВНИ, цей день сприяє спішним онта там з др зями, розши-
ренню ола знайомств, висо а ймовірність повернення до мин лих
зв’яз ів. З радістю спіл йтеся, обмінюйтеся д м ами, новинами,
ідеями, беріть а тивн часть оле тивних заходах. Від риття
л б по інтересах (вст п до та о о л б ), ор анізація ори іналь-
но о співтовариства, зап с навчально о або іншо о прое т ма-
нітарно о спрям вання пройд ть спішно.
ТЕЛЬЦІ розба атіють, вам пощастить одержати не лише фі со-

ван заробітн плат , а й бон си. Ба ато хто отримає щедрий по-
дар но від о ось з др зів або заохоч вальн премію від началь-
ства. Це вдала пора солідних по по , важливих рошових опера-
цій, проведення фінансових е спериментів.
БЛИЗНЯТА, ловіть мить форт ни, вона посміхатиметься ініці-

ативним дипломатичним особам, я і не розпалюють онфронта-
цію, а здатні об’єднати з силля і створити міцний союз та плідно
співпрацювати. Яс рава харизма, блис ча ер диція, творчий хист
стан ть вашими надійними с п тни ами на соціальних, сл жбових,
освітніх теренах.
РАКИ, дача с проводж ватиме мандрівни ів, болівальни ів за

оле тивні інтереси, романти ів та тих, хто переймається на опи-
ченням д ховних с арбів. Задовольняйте свою допитливість, ін-
формаційні лючі щедро стр менять, ви маєте шанс в ам вати ін-
теле т альний олод свіжими знаннями, підвищити рівень самоос-
віти, творчо реаліз ватися.
ЛЕВИ, спіл ючись з людьми, проявляйте більше вели од шно-

сті, не за острюйте ва на власній персоні... Пам’ятайте: вам
всюди раді, і ломитися з бойовим личем по інерції від риті две-
рі — марн вати доро оцінні сили. Др зі з радістю під ть вам наз -
стріч, допомож ть с р ті, а оловне, під аж ть, чом ви поми-
ляєтеся. Пелен йте різноманітн інформацію, а та ож не проп с-
айте повз в ха пліт и, адже й цьом знайдете для себе щось ці-
аве.
ДІВИ, на висо их по ровителів таланитиме, їх пошле Всевиш-

ній, том ви ористов йте стос н и з ерівним персоналом, оле а-
ми, чиновни ами, впливовими фі рами та працівни ами сл жби
сервіс з ма симальною дбайливістю. Саме неформальна обста-
нов а сприятиме вільном спіл ванню, де можна б де домовити-
ся з різних питань, провести сл жбові реор анізації.
ТЕРЕЗИ неперевершені в своїй чарівності, їхнє сяйво нічим не

затьмарити! Від прихильни ів немає відбою, тож б дьте в центрі
ва и, для п блічної поп лярності та зміцнення авторитет створе-
ні ідеальні мови. В ділових взаєминах д же важливо війти в емо-
ційний резонанс, з міти поспівч вати чи розрядити напр ження
витонченим мором.
СКОРПІОНИ, оді лінч вати себе отр йними підозрами, недо-

вірливістю, на опиченими образами! Відп стіть той не атив! На-
справді все не та драматично, а ви робите із м хи слона, бло -
ючи через те примарення зовнішню позитивн енер ію. Ви ене-
рал, що веде армію в бій, де сила, м жність, міння брати сит ацію
під онтроль є взірцевими рисами, що підносять вас на п’єдестал
авторитет .
СТРІЛЬЦЯМ потрібне обожнення п блі и, вдячні сл хачі і

шлюбні с п тни и, я і є др им “я”. Аби збере ти на висоті п бліч-
ний рейтин , не нама айтеся ні им оманд вати, менше вихваляй-
теся, ні о о не повчайте, б дьте демо ратичними, ідіть на омпро-
міс інтересів, потреби партнерів поставте на чільне місце, тоді й
вам все повернеться добром. Нині вашом полі знаходяться лю-
ди, я і є віддзер аленням вашої с ті. Спостері айте і робіть м дрі
виснов и!
КОЗОРОГИ, спроб йте підійти до н дної повся денної праці

трохи іна ше, нама айтесь модерніз вати процес роботи, знайти
ори інальні теми для ділово о спіл вання, де вас очі ють приєм-
ні сюрпризи. Прито новин посилиться, тож сісти на інформаційн
мілин не вдасться, дізнаєтеся чимало ці аво о, що допоможе в
сл жбовій сфері, де ви і швець і жнець і на д д рець.
ВОДОЛІЇ на ребені ент зіазм , серце переповнене щастям та

радістю, хочеться творити, пал о охати, розважатися. Не стри-
м йте ці бла одатні пориви, робіть те, що заманеться! Вільним х -
дожни ам і творчим нат рам слід не тіль и а тивіз вати реативні
процеси, а й подбати про ре лам своєї діяльності, поп ляриз ва-
ти свої здоб т и.
РИБИ, я що вас надихає ори інальна ідея (власна чи ч жа),

мерщій втілюйте її в життя — насамперед в сімейних пенатах. По-
ви идайте старі речі, зробіть перестанов меблів (а при можли-
вості й піть я сь обнов ), модерніз йте поб т, придбавши но-
вітнє еле трообладнання

Любов ШЕМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Столичний "Сокіл" 
вирвав перемогу 
у "Донбасу�2"
У ПХЛ відбулися матчі 16�го туру
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вітчизняній першості з
хо ею відб лися принципо-
ві протистояння. Дві сто-
личні оманди, “Со іл” та
“Компаньйон”, зі рали свої
матчі проти “Донбас -2” та
“Біло о Барс ” відповідно.
Обидва поєдин и заверши-
лися з одна овим рах н-
ом — 3:2. Втім, я що
“ омпаньйонці” з міли здо-
лати сво о с перни а в ос-
новний час, то “со олята”
свят вали спіх після серії
післяматчевих б ллітів.

Матч на льоду броварського ТЦ

“Термінал”, в якому зустрічалися

“Сокіл” та донецький “Донбас�2”,

обіцяв бути дуже цікавим. Адже са�

ме ці дві команди минулого року ро�

зіграли звання чемпіона країни. До

того ж згадані хокейні клуби вже

встигли зустрітися і в нинішньому

сезоні; тоді за підсумками двох мат�

чів перемогу здобули донеччани з

загальним рахунком 8:0. Тому не

дивно, що “соколята” були надмо�

тивованими, аби відігратися за ті

принизливі поразки. Але весь запал

киян на потужну гру був швидко зу�

пинений хокеїстами “Донбасу�2”.

Вже у дебюті зустрічі вони провели

результативну атаку, яку точним

кидком завершив Віталій Анікеєв.

Такий несподіваний початок де�

що приголомшив господарів. Було

помітно, що підопічні Олександра

Годинюка сконцентрувалися на за�

хисті своїх воріт, аби не пропустити

й другий гол. Донеччани ж не фор�

сували подій і спокійно захищалися

від нечастих атак з боку киян. Тому

перший період більше не порадував

закинутими шайбами.

Друга двадцятихвилинка стала

повним відображенням першої.

Гравці “Сокола” спробували віді�

грати пропущену шайбу, але занадто

захопилися атакою і пропустили

другу шайбу. Результативний кидок

на свій рахунок записав Євген Нікі�

форов. Як не намагалися кияни ві�

дігратися, але з результатом 2:0

команди пішли на останню перерву.

У третьому періоді напруга зросла

до максимуму. Розуміючи, що від�

ступати вже нікуди, хокеїсти “Соко�

ла” розпочали справжній штурм во�

ріт “Донбасу�2”. Втім, бодай скоро�

тити відставання їм не вдавалося.

Ключовими стали вилучення у

команді гостей за 4 хвилини до кін�

ця матчу. Відсутність гравця розши�

рила простір для атак киян, чим во�

ни і скористалися. Спочатку Олек�

сандр Матвійчук скоротив відста�

вання, а за 20 секунд до завершення

гру в овертайм результативним кид�

ком перевів Олексій Тезіков.

Додатковий час не виявив сильні�

шого, і переможця у цьому поєдинку

мали визначити у серії післяматчевих

буллітів. Обидві команди зробили по

вісім безрезультатних спроб, і лише у

дев’ятій гравець “Сокола” Руслан

Безщасний зумів переграти голкіпе�

ра і приніс своїй команді перемогу

над принциповим суперником.

У іншому матчі столичний “Ком�

паньйон” завітав до команди з Білої

Церкви “Білий Барс”. Наразі обидва

колективи займають останні сходин�

ки у турнірній таблиці, тому і в цьому

протистоянні боротьба була більш

ніж запеклою. Господарі ковзанки зу�

силлями Дмитра Нєвєрова вже на 4�й

хвилині зустрічі зуміли вразити воро�

та суперника. Втім, щастя “барсів”

тривало недовго, вже у наступній ата�

ці “Компаньйон” спромігся віднови�

ти статус�кво, а за 10 хвилин рахунок

став 2:1 на користь киян. У другому

періоді підопічні Олександра Се�

уканда зміцнили свою перевагу, і ра�

хунок став 3:1. Щоправда, хокеїстам

“Білого Барсу” вдалося відквитати

одну шайбу, але на більше їх не виста�

чило. У підсумку перемогу здобув

“Компаньйон” з рахунком 3:2
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Цей день в історії 1 листопада

1870— США Бюро по оди ви-
дало свій перший офіційний ме-
теороло ічний про ноз
1894 — Парижі франц зь ий

мі робіоло Еміль Р о олосив про
створення антидифтерійної сиро-
ват и
1924 — на мос овсь ом авто-

заводі «АМО» (нині ЗіЛ) зібрано
перший вантажний півторатонний
автомобіль із с то вітчизняних ма-
теріалів АМО-Ф-15
1962— стриб и зі стратосфери

з параш том здійснили радянсь і
випроб вачі пол овни Петро Дол-
ов та майор Єв ен Андрєєв
1963 — офіційно від рили об-

серваторію Аресібо (П ерто-Рі о)
з найбільшим серед існ ючих ра-
діотелес опів
1998— творено Європейсь ий

с д з прав людини Страсб рзі

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Переможець матчі "Со іл" — "Донбас-2" визначився серії післяматчевих б ллітів
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"ТВОРЧІ ШЛЯХИ" —
саме ця группа митців відкриває свою виставку в п'ятницю
2 листопада о 16.00 в нашому виставковому центрі, за адресою: 
Артема, 1<5, Центральний Будинок художника. 
До групи "Творчі шляхи" увійшли п'ять донецьких митців:
Валентин Зорко, Борис Єрьомін, Геннадій Жуков, Валентина та
Володимир Теличко.

Друга велика виставка, яка відкривається цього ж дня в наших залах �
Міжнародний проект "УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ МИСТЕЦТВ".
Проведення "Тижнів мистецтв" у Києві стало вже традицією. Нинішня
виставка вже п'ята, сподіваємось, що вона буде не менш цікавою для глядача,
ніж попередні. 

Виставки будуть відбуватися з 2 по 11 листопада.
Гостинно чекаємо Вас в Залах Дирекції виставок НСХУ.


