
Київ та Відень — 
обмін досвідом
Столиця зацікавлена у співпраці з австрійськими колегами у сферах 
транспорту, охорони здоров’я, освіти та бізнесу

Місто готує лікарів для амбулаторій
Студенти навчатимуться за рахунок міського бюджету, а по закінченню 
працюватимуть у столичних медустановах

У програмі Днів Відня у Києві як куль�

турні, так і бізнесові заходи. Зокрема у

середу розпочав роботу українсько�авст�

рійський бізнес�форум, на якому пред�

ставники віденських компаній презенту�

вали свої здобутки у ключових сферах

розвитку міста. Відкрили захід голова

КМДА Олександр Попов та мер Відня

Міхаель Хойпль.

"Побратимським стосункам Києва та

Відня виповнилося 20 років. І цей ювілей

є чудовою нагодою для поглиблення і

конкретизації вже існуючої взаємодії.

Київ стрімко розвивається, рівняючись

на таку європейську столицю, як Відень.

І я переконаний, що співпраця між міс�

тами буде корисною для обох столиць.

Нам цікаві ті рішення у сфері розвитку

міста, які планує презентувати віденська

сторона, і ми радо вивчатимемо досвід

австрійських колег", — сказав Олександр

Попов під час церемонії відкриття Днів

Відня у Києві.

Зокрема українська столиця зацікавле�

на у співпраці в сферах енергозбережен�

ня, охорони здоров’я, електронного вря�

дування, будівництва паркінгів, сміттє�

переробних заводів, освіти та надання

фінансових послуг. А також у питаннях

реконструкції або будівництва потягів

метрополітену та виробництва нових

трамвайних вагонів.

Зазначимо, що наші міста вже реалізу�

вали низку спільних проектів на муніци�

пальному рівні. Зокрема Київ та Відень

тісно співпрацювали в рамках підготовки

до футбольного чемпіонату Євро�2012,

оскільки австрійська столиця мала чудо�

вий досвід в організації такої масштабної

події. Цікаво, що розмір прямих австрій�

ських інвестицій у розвиток столиці

України за роки незалежності склав 2,7

млрд доларів. А це, до речі, 11 % від за�

гального обсягу прямих іноземних інвес�

тицій у різні сфери розвитку Києва.

"Ми пишаємося дружніми стосунками

між нашими містами, які з кожним ро�

ком міцнішають та розширюються.

Обидві столиці є містами�мільйонника�

ми і у своєму розвитку зіштовхуються зі

схожими проблемами. Підходи до їх ви�

рішення також однакові, і ми маємо кон�

кретний досвід, яким можемо з вами по�

ділитися. Наприклад, у сфері керування

дорожнім рухом, транспортними пото�

ками. Назву і конкретні пропозиції —

співпраця в галузі освіти, науки, медици�

ни та новітніх технологій", — зазначив

мер Відня Міхаель Хойпль.

Зауважимо, Відень — одне з небага�

тьох міст світу, що має найвищий рівень

якості життя. Цього вдалося досягти за�

вдяки першокласній інфраструктурі та

бездоганним міським технологіям і

стратегіям розвитку, за які місто неод�

норазово отримувало міжнародні наго�

роди. Зокрема Відень було визнано най�

успішнішим містом у звіті "Міста світу"

за 2012 р., підготовленого U. N. Habitat

organization, та містом із найвищим рів�

нем якості життя у 2011 році за версією

Mercer

Про робот раїнсь о-австрійсь о о
бізнес-фор м читайте на стор. 2.

Історичний момент: олова КМДА Оле сандр Попов та мер Відня Міхаель Хойпль перед почат ом свят вання днів австрійсь ої столиці в Києві

Майбутнє за енергозберігаючими
технологіями 
У столиці заверш ється термосанація першо о
дитсад а на Оболоні

СТОР. 2 

Оновлення "Феофанії" обійдеться
у понад 465 млн грн 

Уряд затвердив прое т апітально о ремонт лі арні
з переобладнанням орп с № 3

СТОР. 3 

Елітна нерухомість: підсумки
жовтня 

За мин лий місяць даний се мент інвестовано
понад 13 млн доларів

СТОР. 3

У номері

Новини
Столицю другий рік поспіль 
визначено містом кращого 
благоустрою
Вчора за перемо Все раїнсь ом он рсі "На-

селений п н т най ращо о бла о строю і підтрим и
ромадсь о о поряд " за 2011 рі Києв вр чили пе-
рехідний бо та диплом Кабінет Міністрів У раїни I
ст пеня. За звання ращих зма ався 71 населений
п н т 6 ате оріях залежно від іль ості меш анців. У
номінації "Місто най ращо о бла о строю з населен-
ням понад 500 тисяч меш анців" перше місце розділи-
ли Київ та Одеса, на др ом — Донець , третю схо-
дин посів Дніпропетровсь . Церемонія на ороджен-
ня переможців відб валася під час Все раїнсь о о се-
мінар "Бла о стрій-2012". На адаємо, зазначений
он рс проводиться з 2000 ро . Він по ли аний
внести здоровий д х с перництва між різними міста-
ми, селами та селищами за звання ращо о населено-
о п н т певній ате орії

У Києві пройде Фестиваль дизайну
архітектурного середовища
З 12 по 16 листопада в столичном Б дин архі-

те тора триватиме III Міжнародний фестиваль дизай-
н архіте т рно о середовища DAS FEST. Про рама
фестивалю присвячена темам місь о о середовища,
трансформації міст та збереженню історичної спад-
щини. В рам ах заход відб д ться он рси, вор -
шопи, ле ції та майстер- ласи всесвітньо відомих ар-
хіте торів і дизайнерів. Серед остей DAS FEST-2012
запрошені: архіте тор світово о масштаб Ман ель
Н ньєс Яновсь ий, оловний архіте тор ЕКСПО-2008
Сара осі (Іспанія) Карлос Мірет та с часний іспан-

сь ий х дожни і с льптор Карлос Гарсіа Лаос. Од-
нією з лючових подій фестивалю б де о олошення
он рс для молодих архіте торів "Архіте т рна он-
цепція льт рно о простор на Андріївсь ом звозі"
і вор шоп "Андріївсь ий звіз XXI століття". Ор аніза-
торами фестивалю вист пають DAS FEST і Національ-
на спіл а архіте торів У раїни за підтрим и ГУ місто-
б д вання та архіте т ри КМДА

Якісного дитячого харчування 
стане більше
В ряді У раїни план ють внести зміни до Подат-
ово о оде с з метою розширення напрям ів ви-
ористання вивільнених від оподат вання оштів
підприємств, я і виробляють дитяче харч вання.
Зо рема мова йде про можливість їх ви ористання
для придбання с часно о техноло ічно о обладнан-
ня. Відповідно до чинно о за онодавства вивільнені
від оподат вання ошти підприємств спрямов ють-
ся на збільшення обся ів виробництва та зниження
роздрібних цін на дитяче харч вання. "Та им чином
підприємства-виробни и дитячо о харч вання змо-
ж ть модерніз ватися та розширити вип с прод -
тів харч вання для дітей за рах но приб т , звіль-
нено о від оподат вання", — зазначив міністр а -
рарної політи и та продовольства У раїни Ми ола
Присяжню . Та е нововведення допоможе заванта-
жити незадіяні пот жності ал зі та забезпечити
вн трішній рино висо оя існим дитячим харч ван-
ням вітчизняно о виробництва. "Та ож це розпоря-
дження передбачає заходи, направлені на с нення
дефіцит молочних прод тів, я і необхідні для ди-
тячо о раціон , ш ільном харч ванні", — додав
Ми ола Присяжню

Відкриють школу для адаптації
діабетиків
Напередодні Всесвітньо о дня боротьби з діабетом

9 листопада Шевчен івсь ом районі від риють
"Ш ол соціальної адаптації людей із ц ровим діабе-
том". Урочисте від риття відб деться о 12.00 за ад-
ресою: в л. Ризь а, 1 (полі ліні а № 3). У Шевчен ів-
сь ій РДА зазначають, що це — перший подібний за-
лад районі. Ш ола передбачає охопити навчанням
сіх меш анців, хворих на ц ровий діабет

За умовою програми, після отримання відповідних

дипломів майбутні фахівці зобов’язуються працювати у

столичних амбулаторіях та поліклініках. Натомість міс�

то фінансує їхнє навчання. Попередньо студенти прой�

шли співбесіду з комісією від ГУ охорони здоров’я

КМДА. Рішення щодо участі в програмі кожного з 18�ти

претендентів приймалося окремо. До уваги бралися: по�

точна успішність, характеристики, середній бал іспитів

за роки навчання та інше. Крім того, жодного з потен�

ційних учасників програми не обійшло запитання щодо

свідомості вибору працювати сімейним лікарем.

"Сьогодні місту вкрай необхідні фахівці первинної лан�

ки медицини. Дефіцит терапевтів, педіатрів, сімейних лі�

карів, на жаль, і досі залишається великим. Тому прошу

поставитися до перспективи поповнити ряди цих фахівців

зі всією відповідальністю. Якщо є хоч найменші сумніви —

дайте собі час поміркувати про це додатково",— зауважила

перший заступник начальника ГУ охорони здоров’я

КМДА Валентина Залеська, звертаючись до молоді.

Нагадаємо, що міська цільова програма підготовки

лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я Києва

на 2011—2017 роки була прийнята рішенням Київради у

лютому минулого року. Основна мета реалізації програ�

ми — скорочення дефіциту лікарських кадрів та забез�

печення первинної ланки медичної допомоги столиці

висококваліфікованими сімейними лікарями.

З вересня 2011 року за цією програмою в Національ�

ному медичному університеті ім. О. Богомольця розпо�

чали навчання 79 студентів. Після випуску з освітньої

установи всі вони будуть працювати за напрямом "за�

гальна практика — сімейна медицина". Крім того, у

2012—2014 роках програмою передбачено додатковий

відбір зі студентів четвертого курсу контрактної форми

навчання

"КАРТКУ КИЯНИНА" 

ОТРИМАЛИ 92 %

ПІЛЬГОВИКІВ
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ЯКИМ БУДЕ ПОДАТОК 

НА НЕРУХОМЕ 

МАЙНО

СТОР. 3

ЗА РОЗСИЛАННЯ 

СПАМУ ХОЧУТЬ 

КАРАТИ
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ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ 

ЕЛЕКТРОННИХ 

КНИГ
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Ірина СЛАВУТСЬКА
"Хрещатик"

Вже др ий рі Києві діє місь а цільова про рама з під отов и лі арсь их адрів
для за ладів охорони здоров’я на 2011—2017 ро и. Наразі за нею навчаються 79
майб тніх меди ів. Нещодавно ще 18 ст дентів четверто о рс Національно о ме-
дично о ніверситет ім. О. Бо омольця виявили бажання дол читися до цьо о прое -
т . Серед них 6 ст дентів педіатрично о та 12 — лі вально о фа льтетів. Усі пре-
тенденти пройшли попередній відбір.

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Др жні стос н и між двома містами почалися ще 1992 році, а
цьо о літа б в підписаний меморанд м про продовження спів-
праці між столицями. Учора рочистий старт відзначенню 20-ї
річниці побратимсь их взаємовідносин дали олова КМДА
Оле сандр Попов та мер Відня Міхаель Хойпль.
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Хрещатик 8 листопада 2012 року

Новини
"Картку киянина" отримали 
92 % пільговиків
Понад 92 % піль ови ів, я і проживають столиці, отримали

"Карт иянина". Про це розповіла начальни ГУ праці та соціаль-
но о захист населення КМДА Тетяна Костюрен о в прямом ефірі
теле анал “Київ”. “Наразі а тивіз валася робота з видачі "Карт и
иянина", і 92 % осіб вже її отримали. Громадяни, я і не мають арт-
и, але я им надійшли повідомлення від районних правлінь праці та
соцзахист , повинні підійти й одержати її. Сподіваємося, що з 1 січ-
ня б де прийнято розпорядження про те, що власни и "Карт и и-
янина" змож ть орист ватися посл ою піль ово о проїзд транс-
порті лише по цьом до мент ”, — зазначила пані Костюрен о. За
словами начальни а лав , на сьо одні найбільше "Карто иянина"
видано Деснянсь ом , Оболонсь ом , Дніпровсь ом та Дарниць-
ом районах, а найменше — Шевчен івсь ом та Печерсь ом

Парк “Молодіжний” 
у Деснянському районі 
реконструюють
У пар “Молодіжний” Деснянсь о о район триває ре онстр -

ція. До інця нинішньо о ро т т замінять асфальтове по риття до-
ріжо на різно ольорові ФЕМи ( сьо о 2 тис. в. м), влашт ють а-
зони та вітни и, част ово замінять лав и в амфітеатрі. А рам ах
др ої чер и ре онстр ції, я а триватиме до інця 2013 ро , зе-
леній зоні встановлять дитячий та спортивний майданчи и, альпіна-
рій та ротонд . Повно о оновлення зазнає і амфітеатр, я ом за-
мінять сі лав и та влашт ють навіс

Метро до Виноградаря 
можна збудувати 
за 3—4 роки
Лінія метро в районі Дарниць о о во зал і Ленін радсь ої площі

найближчі ро и не з’явиться. “Нещодавно питання розвит цьо о
транспортно о в зла об оворювалося за часті прем’єр-міністра. Це
д же ці авий прое т, але й доволі витратний і масштабний — для
йо о розроб и потрібен не один рі , адже там план ють пот жні роз-
в’яз и іль а рівнів. По и що цьом районі потрібно розвивати
систем трамвайних маршр тів”, — розповів олова КМДА Оле -
сандр Попов прямом ефірі на теле аналі “Київ”. Водночас підзем-

на Вино радарі теоретично можна зб д вати протя ом 3–4 ро ів,
але за мови стабільності в раїні. “С ладність цьо о прое т поля-
ає в том , що, о рім двох станцій, т т не обійтись без спор джен-
ня депо, де за техноло ією е спл ат ють, ремонт ють р хомий
с лад, що працює на цій лінії. Сам прое т спор дження метро в цьо-
м районі ошт є більше 2 млрд рн, а я що додати ще й депо, це
ся не за 3 млрд рн”,— зазначив очільни місь адміністрації

На реконструкцію 
підземних переходів інвестори 
спрямували 250 тисяч грн
Інвестори, я им на тримання б ло передано столичні підземні

переходи, вже почали в ладати ошти в їх ремонт. Про це розповів
олова КМДА Оле сандр Попов. “Прое т, оли інвестор за свій ошт
трим є переходи, проводить ремонт та відповідає за чистот ра-
ді сі 20 метрів від ньо о, є е ономічно ви ідним для бюджет . Міс-
то заощадить близь о 12 мільйонів ривень на обсл ов ванні та т-
риманні в належном стані переходів. Інвестори вже почали в лада-
ти ошти ремонт переходів. Наразі приблизно чверть мільйона
ривень профінансовано на облашт вання 14 об’є тів: в них навели
порядо , ре онстр ювали сходи. На даном етапі процес набирає
обертів і, я д маю, що цей прое т б де вдалим”, — певнений
олова КМДА

“Київзеленбуд” 
запрошує киян долучитись 
до висадки хвої
Сьо одні КО “Київзеленб д” започат ов є нов е оло ічн про ра-

м “Врят й Київ від вир б и хвої”, я ою передбачена широ омасш-
табна пропа анда збереження хвої та ліс столиці. Вже сьо одні о
13.00 на перетині в лиць Бо атирсь ої і Л ової відб деться почат-
овий етап а ції, в рам ах я ої працівни и КО “Київзеленб д” разом
із ромадсь істю висадять 200 сосен. “Київзеленб д” змінює а цен-
ти своїй діяльності. А т альним постає питання збереження зеле-
них насаджень, особливо хвої, надто період новорічних свят. А -
ція з висад и сосен — лише почато масштабної про рами із збе-
реження зелених насаджень. Запрош ємо сіх иян дол читись до
цьо о заход ”, — за ли ав небайд жих ендире тор КО “Київзелен-
б д” Михайло Царен о. До речі, разом з ом нальними сл жбами
часть в а ції візьм ть відомі раїнсь і спортсмени, олімпійсь і
чемпіони Ельбр с Тедеєв, Денис Силантьєв, В’ячеслав Олійни ,
Олена Костевич та Лілія Под опаєва

Найбільшу школу в Києві 
відкриють до початку нового 
навчального року
Нов ш ол в мі рорайоні Осо ор и, я а обіцяє стати найс часні-

шою та найбільшою не тіль и в Києві, а й в У раїні, до інця ро , я
план валося, від ривати не б д ть. Одна до ново о навчально о
ро всі роботи на об’є ті б д ть завершені в повном обсязі. Про
це повідомив олова КМДА Оле сандр Попов. “Це д же ці авий
прое т, ш ола зараз в хорошом стані, і роботи там продовж ють-
ся, в чом я пере онався, відвідавши її востаннє півтора місяця то-
м . Зазнач , я що б ми за підтрим и ряд а м лювали рес рси,
то можна б ло б до 1 січня ввести цей об’є т в е спл атацію. Але,
з ідно з опит ванням місцевих меш анців, стало відомо, що вели а
частина бать ів не хотіли б період навчально о ро переводити
своїх дітей в нов ш ол . Том об’є т б де зданий до почат наст -
пно о навчально о ро ”, — запевнив він

Цифра дня

26 150 000 000 
гривень сплатили до бюджету столичні платники податків за 10 місяців
нинішнього року 

Про це повідомила голова Державної податкової служби у 
м. Києві Ірина Носачова 
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Відень презентував у Києві
власні ноу�хау
Австрійські містобудівні технології надзвичайно актуальні для
української столиці
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Учора в рам ах бізнес-фор м “Київ
— Відень” відб лася презентація
“Но -ха Відня. Місь і техноло ії та
страте ії”. “Хрещати ” проаналіз вав
прое ти австрійсь ої столиці та про-
вів анало ію з иївсь ими перспе -
тивними містоб дівними та інфра-
стр т рними рішеннями. З’яс вало-
ся, що міста мають чимало спільних
ідей.

“Новий Дунай” та “Дніпровська 
перлина”

Як відомо, Відень розташований на одному з

найбільших європейських водних шляхів — Ду�

наї. До 19�го століття місто регулярно потерпало

від повеней. Однак сьогодні великої води жителі

австрійської столиці можуть не боятися — сучасні

захисні споруди розраховані на затоплення такої

сили, що, за статистикою, можуть траплятися

один раз на 10 тис. років.

За словами фахівців фірми TINA Vienna, які

презентували у Києві експозицію віденських ур�

баністичних технологій, це стало можливим за�

вдяки проекту “Новий Дунай”, що був реалізова�

ний у період з 1972 по 1998 рік. Будівельна ідея

полягала в тому, щоб поряд з головним руслом

Дунаю викопати ще одне 20�кілометрове річище.

Це непроточна водойма, яка під час повені та при

відкритих шлюзах стає додатковим рукавом ріки.

Ще одним цікавим проектом для австрійської

столиці став “Дунайський острів”, створений з

вибраного ґрунту, який після повного озеленення

перетворився на улюблене місце відпочинку у

Відні. У спекотні дні його відвідують понад 100

тисяч людей.

Київ також має можливість створити привабли�

ву водну інфраструктуру на Дніпрі. У Стратегії

розвитку Києва до 2025 року, яку розробила місь�

ка влада, однією з головних ініціатив визначений

проект “Дніпровська перлина”. Різниця в тому,

що ми вже маємо природні острови, однак їх по�

трібно розвивати. Згідно з концепцією, на дніп�

ровських островах, відповідно до їх особливостей,

можуть бути реалізовані різноманітні проекти —

пішохідні зони, парки розваг, готелі.

Місто для життя та праці

Поряд з Віднем, на іншому боці Дунаю, розміс�

тилося ще одне місто — сучасний центр Vienna

Donau City. Це привабливий діловий район і

улюблений житловий масив віденців. Звичайно,

він утворився не сам по собі, його спроектували

та побудували кваліфіковані урбаністи.

Ще один, схожий за ідеєю, проект в австрій�

ській столиці планують реалізувати за 20 років —

“Асперн, озерне місто Відня”. Тут зможуть осели�

тися приблизно 20 тис. жителів, даний проект вже

зараз оцінюють, як одне з найбільших урбаніс�

тичних утворень Європи. Нове містечко поєднує

в собі багато різнополюсних речей, які за інших

умов могли б здаватися навіть несумісними: діло�

вий центр, зона відпочинку, житло, природа,

міський пейзаж.

У київських проектах одразу знаходимо анало�

гію віденським. Мова йде про будівництво на

Осокорках ділового району “Київ�Сіті”. Ідея пе�

редбачає створення нового міжнародного ділово�

го району, який об’єднає в собі бізнес, привабли�

ве середовище для дозвілля, проживання та праці.

“Ми очікуємо, що проект дасть змогу забезпечи�

ти киян 30 тисячами нових робочих місць. Разом

із цим там будуть не лише офісні, а й житлові та

торговельні приміщення”,— повідомляв раніше

заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Новий урбаністичний квартал, згідно з прогноза�

ми, мають звести на лівому березі Києва за 20—25

років.

Міський транспорт — зручно кожному

Розроблений у Відні трамвай з низькою підло�

гою є наочним прикладом інноваційного потен�

ціалу міста. Висота сходинки вважається однією з

найменших у світі — 19 сантиметрів. Міська вла�

да готова вкладати кошти та залучати інвестиції і

в інші проекти, що стосуються громадського

транспорту для зручності водіїв та пішоходів.

Крім іншого, тут велику увагу приділяють велоси�

педним доріжкам (як і в Києві), ефективному

управлінню світлофорами, річковому сполучен�

ню тощо.

Водночас з початку року на маршрути громад�

ського транспорту української столиці вийшло

230 одиниць нового рухомого складу (167 автобу�

сів та 63 тролейбуси), придбаних за кредитні кош�

ти ЄБРР. Це дозволило оновити та збільшити

кількість рухомого складу на окремих маршрутах,

відновити роботу та продовжити трасу слідування

на окремих соціально важливих маршрутах.

Рухомий склад, яким поповнюються автобусні і

тролейбусні парки, відповідає європейським ви�

могам, він пристосований для зручного викорис�

тання пасажирами з обмеженими фізичними

можливостями: має низьку підлогу, поліпшену

систему вентиляції салону.

Важливо, що під час форуму була підписана

угода про співробітництво між Київською торго�

во�промисловою палатою та Палатою економіки

Відня. За словами президента Палати економіки

Брігітте Янк, з підтримкою Відня Київ може зба�

гатитися сучасними надійними технологіями для

реалізації своїх урбаністичних проектів.

“Ми хочемо сприяти розвитку наших еконо�

мічних відносин. Україна та її столиця мають ве�

ликий потенціал для бізнес�можливостей у різних

галузях. А ми можемо поділитися своїми високо�

класними і перевіреними технологіями в реаліза�

ції численних проектів. Сподіваюся, що форум

стане потужним імпульсом для подальшого роз�

витку нашого співробітництва”, — зазначила пані

Янк

Майбутнє за енергозберігаючими
технологіями
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Днями в Києві від рилась
V Міжнародна спеціалізо-
вана вистав а “Енер о-
ефе тивність-2012”, я а
проходить рам ах IV
Міжнародно о інвестицій-
но о бізнес-фор м , при-
свячено о питанням енер-
оефе тивності та віднов-
люваної енер ети и. Три-
ватиме вона до 9 листопа-
да. Цьо о ро в заході
бер ть часть близь о ста
ор анізацій з 12 раїн сві-
т . О лян в е спозицію й
перший заст пни олови
КМДА Оле сандр
Маз рча .

Київ завжди приділяв велику увагу

питанням енергоефективності. “Не�

щодавно затверджений депутатами

Київради “Міський енергетичний

план” — це важливий крок до роз�

витку енергоощадного майбутнього

нашого міста та виконання Стратегії

розвитку столиці до 2025 року, в якій

енергоефективність визначена од�

ним із пріоритетних напрямків роз�

витку”, — сказав Олександр Мазур�

чак та побажав учасникам й організа�

торам виставки плідної співпраці, ці�

кавих знахідок та нових творчих 

рішень.

За словами учасника заходу, керів�

ника відділу Програм зовнішньої до�

помоги (енергетика, транспорт, нав�

колишнє середовище) Представниц�

тва ЄС в Україні Вальтера Треттона,

використання енергозберігаючих

технологій дасть позитивні результа�

ти для столиці та країни в цілому,

адже це створення нових робочих

місць, охорона навколишнього сере�

довища та підвищення конкуренто�

здатності.

Серед усього загалу розробок, пред�

ставлених на виставці, на думку Олек�

сандра Мазурчака, для Києва особли�

ву цінність мають сонячні батареї, за

допомогою яких можна забезпечити

гарячу воду школам, дитсадкам та ін�

тернатам у літній період. Також інте�

рес викликали твердопаливні котли.

Ще в міському господарстві можуть

бути використані представлені на ви�

ставці системи рекуперації. “У на�

вчальних закладах міста традиційно

встановлюють пластикові вікна, які

герметично закривають приміщення,

внаслідок чого вентиляція не працює

у необхідному режимі. В таких випад�

ках у більшості країн для повноцінної

роботи вентиляції у її системі вико�

ристовують рекуператори”, — пояс�

нив пан Мазурчак.

До речі, в рамках впровадження

енергоощадних технологій зараз у

столиці завершуються роботи щодо

реалізації пілотного проекту з термо�

санації приміщення ДНЗ № 573 (вул.

Маршала Малиновського, 27�г) в

Оболонському районі. Подібний

проект втілюють і в середній загаль�

ноосвітній школі № 233 (вул. Лайоша

Гавро, 22�а). За попередніми підра�

хунками, економія тут становитиме

близько 40 %.

Серед основних заходів з термо�

санації, які були здійснені у дитсад�

ку: утеплення стін, даху, підвально�

го приміщення та цоколю. Крім то�

го, заміна вікон та дверей на енер�

гоефективні, відновлення вентиля�

ції з використанням енергозберіга�

ючих технологій, модернізація ос�

вітлення, а також реконструкція

внутрішньої системи опалення зі

встановленням регуляторів на 

стояках системи опалення та в 

приміщеннях.

“Проект з термосанації садочка —

перший в Києві, де застосовано ком�

плексний підхід до питань енергозбе�

реження та енергоефективності. Кін�

цевий результат — мінімізувати ви�

трати паливно�енергетичних ресурсів

на потреби закладу без втрати відпо�

відного рівня комфорту для відвідува�

чів та персоналу закладу”, — додав

Олександр Мазурчак

У місті завершується термосанація першого дитсадка

Серед основних заходів з термосанації б дин ів: теплення стін, дах
та підвальних приміщень

Бізнес-фор м "Київ — Відень" має стати пот жним імп льсом для подальшо о розвит двох столиць
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Тенденції

Ділові новини

З 1 січня 2013 року 
запроваджується податок 
на нерухоме майно

Я зазначили “Хрещати ”
столичній подат овій, вартира
площею до 120 в. м, житловий
б дино площею до 250 в. м,
садовий або дачний б дино ,
об’є ти житлової нер хомості,
я і належать ба атодітним або
прийомним сім’ям, я их вихо-
в ється троє та більше дітей —
не оподат ов ються. Став и по-
дат для міста Києва за 1 в. м
житлової площі (затверджені рі-
шенням Київради від 23.06.2011
ро № 242/5629 та розміщені
на с б-сайті ДПС м. Києві в
р бриці “Рішення місцевих
рад”): для вартир, житлова пло-
ща я их не перевищ є 240 в. м,
та житлових б дин ів, житлова
площа я их не перевищ є 500
в. м,— 1 % розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої
за оном на перше січня звітно о
(подат ово о) ро ; для вартир,
житлова площа я их перевищ є
240 в. м, та житлових б дин ів,
житлова площа я их перевищ є
500 в. м,— 2,7 % розмір міні-
мальної заробітної плати, вста-

новленої за оном на 1 січня звіт-
но о (подат ово о) ро . Пода-
то обчислюють ор ани ДПС (з
об’є тів житлової нер хомості,
я і знаходяться власності фі-
зичних осіб) і до 1 липня звітно-
о ро надсилають платни ам
подат ове повідомлення-рішен-
ня про с м подат , що підля-
ає сплаті, та платіжні ре візити.
Фізичні особи сплач ють пода-
то протя ом 60 днів із дня вр -
чення їм подат ово о повідом-
лення-рішення

Рекламу із зазначенням ціни
товару в інвалюті 
заборонено
Верховна Рада заборонила

ре лам із зазначенням ціни то-
варів, робіт і посл в іноземній
валюті. Відтепер інформація про
ціни на товари, тарифи й посл -
и, я і з ад ються в ре ламі, що
поширюється на території У ра-
їни, в аз ється ви лючно в рив-
ні. Ініціатором цьо о за онопро-
е т є Кабінет Міністрів. До -
мент спрямований на створення
правових основ для обмеження
ви ористання в У раїні інвалюти з
метою посилення стабільності

ривні, повідомляють “У раїнсь і
новини”

Оновлення “Феофанії”
обійдеться у понад 
465 млн грн
Уряд затвердив прое т апі-

тально о ремонт з переоблад-
нанням лі вально о орп с № 3
лінічної лі арні “Феофанія” Ки-
єві за альною ошторисною вар-
тістю б дівництва 465,8 млн рн.
Про це с азано в розпорядженні
№ 858, я им Кабмін затвердив
запропонований Міністерством
ре іонально о розвит , б дів-
ництва й житлово- ом нально о
осподарства прое т апремонт .
Зо рема вартість б дівельно-
монтажних робіт становитиме
117 млн рн, обладнання — 296,5
млн рн, п с онала одж вальних
робіт — 2,5 млн рн, інші видат-
и — 5 млн рн. За альна трива-
лість б дівництва становитиме
39,5 місяців

Обсяги грошових переказів
з%за кордону зросли на 9 %

НБУ в аз є на збільшення об-
ся рошових пере азів в У ра-

їн з-за ордон в липні-вересні
поточно о ро порівняно з ана-
ло ічним періодом 2011 ро на
9 % — до 0,941 млрд доларів.
Про це с азано в повідомленні
НБУ. “За альна с ма пере азів,
що надійшли в У раїн в ІІІ вар-
талі поточно о ро , становить
941 млн доларів е віваленті, що
на 9 % більше, ніж ІІІ варталі
2011 ро ”,— зазначається в по-
відомленні. Із за ально о обся
оштів, що надійшли в У раїн в
третьом варталі, близь о 30 %
б ло пере азано за системою
Western Union, трохи менший об-
ся — за системами “Юністрім”,
Contact, “Золота Корона”. Що
стос ється раїн, з я их надходи-
ли пере ази в У раїн в ІІІ варта-
лі, то близь о 60 % припадає на
Росію, передають “У раїнсь і но-
вини”

Уряд встановлюватиме 
розміри страхових платежів
за договорами міжнародної
автоцивілки
Кабмін вирішив становлювати

ма симальні розміри страхових
платежів за до оворами міжна-
родно о обов’яз ово о страх -

вання цивільно-правової відпові-
дальності власни ів наземних
транспортних засобів. Про це
с азано в повідомленні прес-
сл жби Кабмін , відповідно до
я о о 5 листопада ряд прийняв
постанов № 1013. Кабмін зо -
рема вирішив встановлювати
ма симальні розміри страхових
платежів, межах я их Моторно-
транспортне страхове бюро мо-
же форм вати обов’яз ові для
своїх повних членів єдині розмі-
ри страхових платежів за до о-
ворами міжнародної автоцивіл-
и. Крім то о, Кабмін вирішив,
що розмір страхово о платеж
за до овором міжнародної авто-
цивіл и обчислюється в ривнях,
зважаючи на офіційний рс на-
ціональної валюти до євро, ста-
новлений Національним бан ом
на дат ладання та о о до о-
вор

За розсилання спаму хочуть
ввести кримінальну 
відповідальність
З та ою ініціативою вист пає

Міністерство вн трішніх справ
У раїни. Про це зазначив началь-
ни правління боротьби з ібер-

злочинністю МВС У раїни Ма -
сим Литвинов. “Ш ода заподі-
юється людині, що зм шена чита-
ти й позб ватися від спам . Щоб
зр шити з мертвої точ и питання
спамерів, необхідно вносити по-
прав и в Кримінальний о-
де с”,— повідомив він. Зі слів
Литвинова, та і зміни план ється
внести вже давно. “Є відповідний
за онопрое т № 9575, я ий ми
підтрим вали. Він зараз переб -
ває в стадії доопрацювання”,—
с азав пан Литвинов. При цьом
він зазначив, що доопрацьований
за онопрое т б де роз лян тий
Верховною Радою ново о с ли-
ання

У жовтні інфляція 
становила 0 %

За даними Державної сл жби
статисти и, жовтні споживчі ці-
ни не змінилися. Вартість про-
д тів харч вання і безал о оль-
них напоїв знизилася на 0,2 %,
одя і вз ття — підвищилася на
0,2 %, житлово- ом нальних по-
сл — на 0,1 %, посл , пов’яза-
них з охороною здоров’я,— не
змінилася, освіти — підвищилася
на 0,1 %

Еліт�нерухомість:
підсумки жовтня
За минулий місяць у даний 
сегмент інвестовано понад 
13 млн доларів
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Оболонсь ий район столиці демонстр є я існ пропози-
цію елітної омерційної та житлової нер хомості. За по-
передній місяць т т б в реалізований найдорожчий
об’є т жовтня — офісне приміщення на просп. Героїв
Сталін рада площею більше 300 в. м та вартістю 2000
дол. за в. м. Поп лярністю серед орендарів та ож о-
рист валися 4- імнатні апартаменти, повністю обладна-
ні для омфортно о проживання на том ж просп. Геро-
їв Сталін рада та Оболонсь ій набережній.

Купівля

У жовтні цього року обсяг капіталовкладень в елітну нерухомість столиці

(вартістю від 300 тис. дол.) склав 13 млн. 700 тис. дол. Це перевищує показни�

ки вересня на 66 %. За підсумками минулого місяця частка елітного сегмента

в загальній кількості угод склала 6,4 % (вище вересня на 1,4 %). Про це “Хре�

щатику” повідомили в аналітичному центрі агентства нерухомості “Park

Lane”.

Найдорожчим комерційним об’єктом, реалізованим у жовтні, стало фасад�

не приміщення на просп. Героїв Сталінграда (Оболонський р�н) площею біль�

ше 300 кв. м. Його вартість склала 2000 дол. за кв. м. Об’єкт розташований на

першому поверсі сучасного будинку, повністю обладнаний для офісної робо�

ти і представницької функції.

Квартири зайняли 78,3 % елітного ринку. Найдорожчим об’єктом у цій ка�

тегорії стала квартира в ЖК “Альпійський” за адресою: Протасів яр, 8. Це —

багатокімнатні апартаменти площею 283 кв. м, ціна за один "квадрат" склала

2170 дол.

Серед адрес�фаворитів жовтня були як сучасні будинки: вул. Старонавод�

ницька, 6б і 4в; Звіринецька, 59; Драгомирова, 7; Тургенєвська, 76/78; так і бу�

дівлі старого житлового фонду: вул. Хрещатик, 4 і 25; Липський пров.

Заміські будинки у жовтні в елітному сегменті не продавалися, проте спос�

терігається зацікавленість покупців до придбання будинків у ціновому діапа�

зоні від 90 до 250 тис. дол. “Осінь на ринку нерухомості — очікувано активний

сезон. У жовтні ми отримали дуже хороший приріст як кількості угод, так і об�

сягу вкладених коштів у елітні об’єкти. Найбільшу активізацію продемонстру�

вав сегмент нежитлових та комерційних площ”,— коментує генеральний ди�

ректор АН Park Lane Галина Мельникова.

Оренда

За минулий місяць обсяг коштів, витрачених на оренду елітної нерухомості

Києва, склав 166 тис. 040 дол. Частка нежитлових приміщень на ринку оренди

склала 31,4 % від загального обсягу. Найбільш популярними були офісні при�

міщення площею від 150 кв. м у центральних районах столиці (вул. Драгоми�

рова, Пирогова, Толстого, В. Васильківська). В основному орендарі вибирали

повністю обладнані для роботи приміщення з кабінетною системою, сучасни�

ми комунікаціями і охороною за ціною від 17 до 24 дол. за кв. м на місяць.

Також у цьому сегменті є угоди з оренди комерційних площ під магазини і

ресторани. Користувалися попитом об’єкти від 200 кв. м (вул. Хрещатик, Лео�

нтовича), підготовлені для бізнесу, часто — вже з відповідним обладнанням. За

них погодилися платити від 25 до 32 дол. за кв. м на місяць.

Лідером за вартістю стало офісне приміщення в популярному серед оренда�

торів житлово�офісному комплексі на вул. В. Васильківській, 72. Воно повні�

стю обладнане для роботи і було орендоване за ставкою 24 дол. за кв. м на мі�

сяць.

Квартири склали 48,6 % від усього обсягу ринку оренди за жовтень. У жовт�

ні лідером став Оболонський район столиці. Популярністю серед орендарів ко�

ристувалися 4�кімнатні апартаменти площею від 200 кв. м, повністю обладна�

ні для комфортного проживання на просп. Героїв Сталінграда та Оболонській

набережній.

За прогнозами директора департаменту клієнтських послуг АН “Сітікон”

Едуарда Бразаса, після помітного вересневого пожвавлення у жовтні�листопа�

ді частка дорогих покупок у загальному обсязі угод до кінця року ще буде зрос�

тати, але незначно
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Електронні проти 
паперових
За прогнозами експертів, цього року в Україні буде продано 
210 тисяч Е�книг
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Протя ом останніх
де іль ох ро ів іль-
ість бажаючих по-
повнити оло читачів
еле тронних ни не-
впинно зростає. Це
помітно зі звичайних
поїздо столичном
метро, оли пор ч
еле тронні ни и чи-
тають я мінім м
5—6 осіб. Проте зви-
чайні паперові
видання теж не втра-
чають поп лярності.
Я ствердж ють фа-
хівці, тіль и за
останній рі по аз-
ни продажів Ebooks
подвоївся. Одна ці
пристрої мають по-
рівняно в зь цільо-
в а диторію, том
пост паються ба а-
тоф н ціональним
планшетам.

Потенціал ринку — 
5,5 млн штук

Згідно з прогнозами фа�

хівців, у поточному році в

Україні буде продано 210 ти�

сяч електронних книг. За да�

ними виробників цих при�

строїв, 7 % цільової аудиторії

покупців електроніки плану�

ють придбати саме електрон�

ну книгу. Експертні дані свід�

чать, що рівень проникнення

цієї категорії товару складає

6,5 %, а за два останніх роки в

Україні продано 385 тисяч

електронних книжок. Фахів�

ці оцінюють потенціал ринку

у 5,5 млн штук, отже, він ще

далекий до насичення.

“У нашій країні такого яс�

краво вираженого попиту на

користь даних пристроїв не

спостерігається. Електронні

книги перетворені в товар,

але, якщо розглядати їх як

частину ринку розваг, то вони

не можуть конкурувати з ін�

шими пристроями. Важливу

роль відіграє і те, що середня

ціна на таку книгу поки три�

мається на рівні вище 1000

гривень”,— зазначає катего�

рійний менеджер напрямку

ІТ компанії “Технополіс” Лі�

дія Спасова.

Основний заробіток світо�

вих виробників електронних

книг складають продажі кон�

тенту для рідерів (англ.—

електронних книг.— Авт.). “В

Україні ж рівень піратського

контенту занадто високий,

тому продавати сам пристрій

нижче його собівартості в на�

дії заробити надалі немає сен�

су”,— пояснюють “Хрещати�

ку” фахівці. Тобто більшість

власників використовують

нелегальний контент і плати�

ти за нього додатково готовий

далеко не кожен. Це не дає

ринку розвинутися до більш

високого рівня.

Різновиди 
електронних книг

Сьогодні ринок електрон�

них книг представлений дво�

ма типами пристроїв з екра�

нами типу Е�Іnk та TFT. Се�

ред них присутня різноманіт�

ність варіантів із сенсорними

екранами або механічними

кнопками, також є можли�

вість виходу в Інтернет через

Wi�Fi, а у деяких версіях є мо�

дуль 3G.

“Книги першого типу, на

так званих електронних

чорнилах (Е�Іnk), імпону�

ють більш консервативній

частині читачів, а заряду

батареї вистачає більш ніж

на тиждень використання

пристрою. Розміри екрану

варіюються від 5 до 9 дюй�

мів, що дозволяє досить

комфортно переглядати як

текст, так і PDF матеріали.

Книги цього типу корис�

туються найбільшою попу�

лярністю. В Україні вони

представлені такими клю�

човими брендами, як Sony,

PocketBook, AmazonKin�

dle”,— констатує Лідія

Спасова.

Якщо говорити про дру�

гий тип, то даний сегмент

представлений пристроями

з кольоровими сенсорними

TFT екранами, також трап�

ляються ще варіанти з ме�

ханічними кнопками. Де�

які схожі моделі можуть бу�

ти представлені на опера�

ційній системі Android, то�

ді це вже можна назвати

медіа�альбомом, і даний

пристрій дуже мало відріз�

няється від інтернет�план�

шета. Обидва варіанти

книг мають оснащення, що

дає можливість прослухо�

вувати радіо, переглядати

відео, але все ж ключовим

їх призначенням є читан�

ня, інші функції — додат�

кові і не завжди зручні у

використанні.

“Книги з матрицею E�

Ink — безпечні для очей. Це

дозволяє проводити багато

часу за читанням із допо�

могою таких пристроїв,—

зауважує провідний фахі�

вець відділу IT�техніки тор�

говельної мережі “Фокс�

трот. Техніка для дому”

Олександр Савін.— У той

же час від тривалого вико�

ристання TFT�приладів очі

швидко втомлюються. У

зв’язку з цим, планшети та

E�Іnk книги є пристроями,

принципово різними за

класом, і не впливають на

продажі один одного. Інша

ситуація може незабаром

спостерігатися стосовно

TFT�книг. Вартість 7�дюй�

мових планшетів бюджет�

ного сегменту починає

зменшуватись і, скоріш за

все, може знизитися до

вартості електронних книг.

У такому випадку планше�

ти і TFT�книги стануть

взаємозамінними, що може

суттєво вплинути на прода�

жі електронних книг з TFT�

матрицею”.

Щодо середньої вартості

пристроїв для електронних

книг з матрицею E�Ink, то во�

на складає 1199 грн, для книг

з матрицею TFT — 599 грн.

На зміну електронним 
книгам прийдуть
планшети

Ціни на планшети, які ос�

нащені подекуди більшими

мультимедійними можли�

востями, постійно знижу�

ються. У такі пристрої вже

вбудовано можливість зруч�

ного використання Інтерне�

ту, різноманітних ігор, каме�

ри для он�лайн спілкування,

а також засоби для запису і

відтворення відео. Такий

широкий спектр функцій

приваблює покупців і роз�

ширює можливості для роз�

ваг.

“На мій погляд, книги на

TFT екранах втратять своїх

споживачів у найближчому

майбутньому на користь ін�

тернет�планшетів. Питання

тільки в ціні,— вважає Лідія

Спасова.— Гадаю, найближ�

чим часом сегмент елек�

тронних книг загалом буде

дещо видозмінений, але збе�

реже популярність як ніше�

вий продукт серед покупців,

які використовують при�

стрій тільки для читання і

готові поступитися його ба�

г а т о ф у н к ц і о н а л ь н і с т ю .

Значного падіння ціни у

цьому сегменті найближчим

часом не очікується”.

Динаміка продажів свід�

чить про те, що пристрої з

E�Іnk�матрицею будуть роз�

виватися й надалі. Якщо

прослідкувати продажі цих

електронних книг на укра�

їнському ринку протягом

декількох років, то поміт�

ний постійний ріст. Торік

продажі зросли на 60 % по�

рівняно з 2010 роком. А по�

точний рік показує ріст

реалізації на рівні 50 % по�

рівняно з 2011. Фахівці

прогнозують, що в наступ�

ному році продажі зростуть

ще на 40 %. А після нового

року на ринку очікується

поява масових пристроїв із

підсвіткою на E�Іnk матриці

та перших книг з кольоро�

вою E�Іnk матрицею

За два останніх роки
в Україні продано

385 тисяч
електронних книг.
Фахівці оцінюють
потенціал ринку в

5,5 млн штук, отже,
він ще далекий до

насичення



ТТРРКК  ККииїївв
6.00 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика

Профілактика на каналі до
14.00

14.00 Зроблено в Києві
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"  
19.30 Столиця
21.25 Служба порятунку
22.00 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112"  

23.25 Небосхил
5.00 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 "Доброго ранку,

Україно!"
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 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
9.40, 12.00, 20.55 Офіційна

хроніка
9.55 Дитячий фестиваль

"Змінимо світ на
кращий"

10.45 Д/ф "Змінимо світ на
кращий"

11.10 Шеф7кухар
12.10, 15.20, 19.00, 21.30

Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армія
13.15 Фестиваль "Щасливi

долонi72012"
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.35, 20.10 Осінній жарт з...
16.00 Т/с "Клеймо"

16.45 Т/с "Агент
особливого
призначення"

18.45 Агро7news
19.15 Жарт з...
20.35 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.40 Смішний і ще смішніше
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#2"
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
7.25 М/ф "Ескімоска"  
7.30 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Шість кадрів
10.25 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана#2"

12.45 Зніміть це негайно
13.45 Повне перевтілення.

Будинок за тиждень
14.45 Не бреши мені73
15.45 Сімейні мелодрами72
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана#2"  

19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Мати#й#мачуха"
0.15 ТСН
0.30 Х/ф "Історія Асі

Клячиной, яка
любила, та не
вийшла заміж"  

2.25 Х/ф "Борат"  
3.45 "ТСН. Особливе"
4.10 Не бреши мені73
5.00 Т/с "Слідаки"  

ІІННТТЕЕРР
5.45 Х/ф "Карнавальна

ніч"  
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 Вечірній квартал
11.15 Т/с "Одеса#мама"
12.00 Новини
12.30 Т/с "Одеса#мама"
15.30 Право на зустріч
16.30 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровинонька"  
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Спорт в Подробицях
20.50 Подробиці. Неформат
21.00 Т/с "Одеса#мама"
23.05 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів#11"  
Нічна профілактика

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Т/с "Єфросинія#2"  
7.00 Події
7.25 Ранок з "Україною"
9.25 Т/с "Слід"  

10.00 Т/с "Врятувати боса"  
11.00 Т/с "Карпов"  
12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросерде визнання
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 "Подвійний

форсаж"  
0.10 Х/ф "Дев'ять ярдів#2"  
2.00 Х/ф "Мізки набакир"  
3.25 Події
3.40 Події. Спорт
3.45 Говорить Україна
4.25 Нехай говорять
5.15 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.15 Т/с "Стройбатя"  
6.00 Очевидець. Найсмішніше
6.40, 7.05, 7.40, 8.45 Підйом!
6.45 Очевидець. Найсмішніше
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Не народися

вродливою"  
9.55 Т/с "Вороніни"  

13.20, 14.25 Kids' Time
13.25 М/с "Барбоскіни"  
13.30 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 Піран'ї
20.00 Т/с "Закрита школа"  
21.00 Т/с "Вороніни"  
22.05 Т/с "Кухня"  
23.10 ФБР
1.00 Репортер
1.20 Спортрепортер
1.30 Служба розшуку дітей
1.35 Т/с "Одна ніч любові"  
2.20 Т/с "Останній акорд"  
3.10–5.10 Зона ночі

ІІССTTVV
5.30 Служба розшуку дітей
5.45 "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 Т/с "Агент
національної
безпеки"

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

перевірка"
14.15 Т/с "Шеф"
16.30 Т/с "Агент

національної
безпеки"

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
0.45 Спорт
0.50 Надзвичайні новини
1.50 Т/с "Кістки#5"
2.30 "Про цiкаве"
3.15 Факти
3.45 Свобода слова

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.35 Ф7стиль
7.00 Ранкове espresso
8.30 Світ за тиждень
9.00 Т/с "Навіжена"  

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Біс в ребро"  
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 "Навіжена"  

20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.40 В. Цой. Життя, як кіно
22.30 Х/ф "Про це не

говорять"  
0.50 Амурні мелодії
1.50 Х/ф "Венеціанський

каприз"  
3.20 Алло, лікарю!
4.05 Країна порад
4.35 Амурні мелодії
4.50 Соціальний пульс
5.20 В. Цой. Життя, як кіно

55��йй  ККААННААЛЛ
6.30, 18.40, 22.40, 0.00

Київський час
6.45, 8.25, 18.50, 23.40,

0.30, 3.25 Час спорту
6.50, 7.25, 8.40, 23.45,

0.40, 2.35, 3.35, 4.35
Огляд преси

7.00–21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.10, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 6.15
Бізнес7час

7.20 Автопілот7новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.50 Трансмісія7новини
8.30 Хроніка тижня
9.20, 13.20, 14.20 5 елемент

10.30, 11.20, 12.15
Республіка

15.15 Вперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25, 4.10 У кабінетах
18.15, 4.40 Територія закону
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 Час7тайм
22.00, 2.40 Податковий

щоденник
23.00, 2.00, 4.00 Час новин
23.30, 0.25, 3.20 Crime news

ННТТНН
6.05 Х/ф "Білий вибух"  
7.30 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Матінка Аліпія
9.55 Сірія. Війна і віра

10.45 Т/с "УГРО#4"
14.45 Т/с "Каменська#6"
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. Нью#Йорк#8"
23.45 "Свiдок"

0.15 Х/ф "Перетворення" 
1.55 "Свiдок"
2.25 Т/с "Вбивство під час

сімейного вечора"  
4.00 "Свiдок"
4.30 Уроки тітоньки Сови
5.10 Правда життя

ССТТББ

5.10 Чужі помилки. Сирітська
доля

5.50 Все буде добре!
7.20 Неймовірна правда про

зірок
9.00 Х/ф "Ворошиловський

стрілець"
11.05 Х/ф "П'ять років і

один день"  
13.10 Битва екстрасенсів.

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

зірок
20.10 Куб73
22.00 "Вiкна". Новини
22.20 Детектор брехні72
23.20 Т/с "Доктор Хаус"  
0.20 Т/с "Комісар Рекс"  
1.20 "Вiкна". Спорт
1.30 Х/ф "Зимова вишня"  
3.20 Краще на ТБ
3.25 Х/ф "Зимова вишня"  
4.15 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Жити здорово!

10.25 Контрольна закупівля
10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
12.55 Дешево і сердито
14.00 Інші новини
14.15 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Смак
15.50 Т/с "Забійна сила"
17.00 Т/с "Нерівний шлюб"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Золотий капкан"
23.40 Вечірній Ургант
0.20 Свобода і справедливість
1.15 Нічні новини
1.30 Нехай говорять
2.25 Т/с "Нерівний шлюб"
3.10 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

4.00 Ранок Росії
8.05 Шукачі
9.00 Вісті
9.30 1000 дрібниць

10.15 Про найголовніше
11.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Вісті. Чергова частина
13.00 Все буде добре!
13.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
14.50 Вісті. Спорт
15.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва
15.50 Т/с "Земський лікар"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Колір черемхи"
21.05 Т/с "Собача робота"
22.05 Черговий по країні. 

М. Жванецький
23.00 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
23.50 Дівчата
0.30 Вісті +
0.50 Т/с "Життя Клима

Самгіна"
2.15 Вісті.ru
2.30 Прямий ефір
3.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

3.55 НТВ вранці
6.40 Т/с "Повернення

Мухтара#2"
7.35 Надзвичайна подія
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
9.05 Програма7максимум

10.05 Російські сенсації
11.00 Сьогодні
11.30 До суду
12.30 Суд присяжних
13.35 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні
14.30 "Суд присяжних".

Остаточний вердикт
15.40 Т/с "Гончаки#3"
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
18.40 Говоримо й показуємо
19.30 Т/с "Золотий запас"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Брат за брата#2"
23.30 Т/с "Правила угону"
1.20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.25 Суд присяжних
3.25 Непізнані живі об'єкти

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"  
8.50 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
9.50 Т/с "Всі жінки ##

відьми"  
10.50 Т/с "Та, хто говорить з

примарами"  
11.50 Маша і моделі72
12.50 Віталька
13.35 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
15.05 Одна за всіх
15.40 "Даешь молодежь"!
16.15 Досвідос
16.40 Вайфайтери
17.05 Маша і моделі72
17.45 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
18.50 Бардак
19.15 Богиня шопінгу
19.50 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"  
20.50 "Даешь молодежь"!
21.15 Віталька
22.00 Т/с "Восьмидесяті"  
22.25 Рай, гудбай
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Т/с "Втрачена"  
0.20 Вайфайтери
0.55 Бардак
1.20 Рай, гудбай
1.50 Одна за всіх
2.15 Дуже грубо для Ю7туба
2.40 Досвідос
3.05 До світанку

КК11

6.30 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.40 Т/с "Баффі —

переможниця
вампірів"

10.325 Х/ф "Мій пес Скіп"  
12.35 Т/с "Баффі –

переможниця
вампірів"

14.15 Звана вечеря
15.15 КВК72012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг7монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.00 Розсміши коміка
0.00 Х/ф "Красень Алфі"  
1.50 Х/ф "Вікі Крістіна

Барселона"  
3.20 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.00 М/с "Бен710. Інопланетна

надсила"  
8.00 Т/с "Опергрупа"  
9.00 Ульотне відео по7

російськи
9.35 Божевільне відео по7

українськи
9.55 Х/ф "800 льє вниз

Амазонкою"  
11.55 Будинок на краю

Всесвіту
13.00 Т/с "Солдати#7"  
16.00 Т/с "Страховики"  
18.00 Т/с "Опергрупа"  
19.00 Т/с "Природній

відбір"  
20.00 Божевільне відео по7

українськи73
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф "Війна"  
23.55 Х/ф "Міцний

горішок#4"  
2.20 Божевільна прихована

камера
3.50 Х/ф "Буйна"  

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 "Обережно,

бабуся!"
15.00 Єралаш
16.00 М/с "Лабораторія

Декстера"
17.00 М/с
17.30 М/с "Суперкрихітки"
18.30 М/с "Обережно,

ведмеді!"
19.00 М/ф
20.30 "Голос. Діти". Щоденник
21.00 Х/ф "Бронзовий

птах"
22.15 Х/ф "Ва#банк"
0.00 Найсмішніші моменти

життя
0.50 Хіт7парад дикої природи
1.40 М/ф
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ПОНЕДІЛОК ЛИСТОПАД12

“Хмарний атлас”
Істори о-фан-

тастичний фільм,
створений Томом
Ти вером (“Парф -
мер: історія одно о
вбивці”, “Біжи, Ло-
ла, біжи”), Ланою
та Енді Вачовс і
(трило ія “Матри-
ця”) за одноймен-
ним романом Девіда Мітчелла, дослідж є тем , я події в
житті різних людей мож ть впливати на мин ле, теперішнє
чи майб тнє. Е шн, таємниця і охання роз ортаються
впродовж фільм , оли д ша вбивці в мин лом тепер стає
ероєм, а простий а т доброти проходить різь сторіччя,
щоб потім стати натхненням для революційно о переворо-
т в майб тньом . Шість оповідань, шість часових та прос-
торових ло ацій, шість історій, пов’язаних між собою реін-
арнацією однієї д ші. 500 ро ів, я і охоплюють розповіді,
тя н ться від ХІХ століття до апо аліпсистично о майб т-
ньо о і роз ривають тем д алістичності добра і зла, а та-
ож по аз ють, я мин ле перепис ється ожно о раз ти-
ми, хто онтролює сьо одення. А торсь ий с лад стріч и
ба атий на зіро , серед я их володарі “Ос ар ” Том Хен с,
Холлі Беррі та С’юзан Сарандон, а та ож Х’ю Грант, Джим
Бродбент та інші

“Прокляття 3D”

Новий японсь ий фільм жахів є продовженням льтової
стріч и 2002 ро “Дзвіно ”. Проте цьо о раз за ад ова
чорноволоса дівчина Сада о “змінила пропис ” з відео а-
сети на файл в Інтернеті, пере лян вши я ий, люди поми-
рають. Головна ероїня, молода вчитель а А ана, виріши-
ла з’яс вати таємницю “про лято о” файл і ледь не за и-
н ла разом з бойфрендом. Їй належить з стрітися з Сада-
о фінальній битві за своє життя та життя охано о

Кінопрем'єри тижня –≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 29.12.11
№ 1100/7336 “Про бюджет міста Києва

на 2012 рік”
Рішення Київської міської ради № 349/8633 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження ви(
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
24.10.2012 № 1871 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012
рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від
29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва
на 2012 рік” такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри “20 655 614,28”,

“5 873 455,3”, “569 947,9” замінити цифрами
“20 660 128,18”, “5 862 724,9”, “635 548,1” відпо!
відно.

1.1.2. У підпункті 1.1.1 цифри “1 413 154,1”
замінити цифрами “1 313 154,1”.

1.1.3. У підпункті 1.1.4 цифри “235 937,4” замі!
нити цифрами “285 937,4 “.

1.1.4. У підпункті 1.1.15 цифри “3 393 633,7”
замінити цифрами “3 430 456,7”.

1.1.5. У підпункті 1.1.19 цифри “76 398,7” замі!
нити цифрами “140 469,3”.

1.1.6. У підпункті 1.1.21 цифри “976,8” заміни!
ти цифрами “2 506,4”.

1.1.7. Доповнити підпункт 1.1 новим підпунк!
том 1.1.16:

“1.1.16. На часткове відшкодування вартості лі!
карських засобів для лікування осіб з гіпертоніч!
ною хворобою — 2 446,6 тис гривень.”.

У зв’язку з цим підпункти 1.1.16!1.1.21 вважа!
ти відповідно підпунктами 1.1.17!1.1.22.

1.1.8. У підпункті 1.2 цифри “14 771 697,98”,
“5 883 916,5” замінити цифрами “14 725 674,18”,
“5 934 454,0” відповідно.

1.2. У пункті 2 цифри “22 081 203,82”,
“14 177 428,49”, “7 394 484,15” замінити цифрами
“24 140 017,86”, “16 219 845,63”, “7 585 698,55”
відповідно.

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції:
“3. Установити:
3.1. Профіцит загального фонду бюджету міста

Києва у сумі 450 180,18 тис. грн., у тому числі:
3.1.1. 112 956,5 тис. грн., кошти, що передаю!

ться із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду).

3.1.2. 11 041,18 тис. грн., повернення позики
Міжнародному банку реконструкції та розвитку.

3.1.3. 326 182,5 тис. грн., повернення креди!
тів, отриманих на покриття тимчасових касових
розривів у 2009 році.

3.2. Профіцит спеціального фонду бюджету
міста Києва у сумі 2 055 906,00 тис. грн., у тому
числі:

3.2.1. 150,0 тис. грн., придбання цінних папе!
рів.

3.2.2. 2 055 756,00 тис. грн., погашення зов!
нішніх запозичень.

3.3. Дефіцит загального фонду бюджету міста
Києва у сумі 1 944 351,63 тис. грн., джерелом по!
криття якого визначити:

3.3.1. 29 098,19 тис. грн., вільний залишок бю!
джетних коштів.

3.3.2. 1 915 253,44 тис. грн., внутрішні запози!
чення до загального фонду.

3.4. Дефіцит спеціального фонду бюджету міс!
та Києва у сумі 3 704 250,55 тис. грн., джерелом
покриття якого вважати:

3.4.1. 112 956,5 тис. грн., передача коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду).

3.4.2. 91 294,05 тис. грн., залишок бюджетних
коштів (додаток 6).

3.4.3. 3 500 000,00 тис. грн., внутрішні запози!
чення до бюджету розвитку (спеціального фон!
ду)”.

1.4. У пункті 7 цифри “1900,0” замінити цифра!
ми “2900,0”.

1.3. У пункті 10 цифри “6 785 296,97” замінити
цифрами “6 892 045,89”.

1.4. Доповнити пункт 15 новим підпунктом
15.15:

“15.15. Головні розпорядники бюджетних кош!
тів оприлюднюють паспорти бюджетних програм
та звіти про їх виконання на офіційних сторінках в
Інтернеті.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 1.1,
1.2, 2, 3, 3.1, 5, 6, 7, 8 до рішення Київради від
29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва
на 2012 рік”.

3. Встановити, що це рішення набирає чинності
з моменту його опублікування, але не раніше на!
брання чинності Законом України “Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України”.

4. Контроль за виконанням цього рішення поклас!
ти на постійну комісію Київської міської ради з пи!
тань бюджету та соціально!економічного розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради 

Г. Герега

Про здійснення в 2012 році
внутрішнього запозичення 

до бюджету 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 348/8632 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону Укра(
їни "Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення Київської міської ради від
29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” із внесеними змінами, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити в 2012 році внутрішнє запозичення до бюджету міста Києва відповідно до умов, зазначених в
додатку до цього рішення.

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з моменту його опублікування, але не раніше набрання чин!
ності Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та со!
ціально!економічного розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 1 листопада 2012 р. №  348/8632

Умови здійснення 
місцевого запозичення 

до бюджету міста Києва 
в 2012 році:

I. Запозичення до бюджету міста Києва в 2012 році здійснюється згідно з наступними умовами:
1. Істотні умови запозичення до бюджету міста Києва:
1.1. Розмір запозичення (основна сума боргу) — до 2 000,0 млн грн.
1.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами на строк:
–  3 роки — не вище 15,25 % річних.
1.3. строки сплати: погашення основної суми боргу — не пізніше 30 грудня 2015 року, сплата відсот!

ків — квартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідними угодами.

2. Мета запозичення:

погашення заборгованості за вексельними розрахунками, проведеними згідно постанови Кабінету Мі!
ністрів України від 18.08.2010 № 721 “Про проведення вексельних розрахунків з відшкодування різниці в
тарифах на теплову енергію” з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від
02.04.2012 № 262 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань проведення
вексельних розрахунків”.

3. Запозичення до бюджету м. Києва здійснюється у формі:
— внутрішнє запозичення — у формі випуску облігацій місцевих позик.
При цьому можуть укладатися договори, необхідні для здійснення запозичення у формі розміщення

(випуску) облігацій (договір з андеррайтером, договір з депозитарієм про обслуговування випуску облі!
гацій, договір з аудитором тощо).

4. Граничні суми витрат, пов’язаних зі здійсненням запозичення до бюджету міста Києва:
— не вище 250,0 тис. грн.

Заступник міського голови —
секретар Київради  Г. Герега

8 – 14 листопада

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ХМАРНИЙ АТЛАС

007 КООРДИНАТИ СКАЙФОЛЛ

АНШЛАГ, КЛАСІК
КОРПОРАЦІЯ "СВЯТІ МОТОРИ" УКРАЇНО, ГУДБАЙ

ОСТАННЯ КАЗКА РИТИ FUTURE SHORTS: ОСІНЬ$2012

СТІВ ДЖОБС. ВТРАЧЕНЕ ІНТЕРВ’Ю

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЗРАДА ДАВАЙ, ДО ПОБАЧЕННЯ!

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

Плавання. Дарина Зевіна здобула три золоті 
нагороди на міжнародних змаганнях
В місті За реб (Хорватія) відб вся Міжнародний т рнір “Младост” з

плавання на орот ій воді серед чолові ів та жіно . У раїн а Дарина
Зевіна здоб ла три золоті на ороди на дистанціях 100 м вільним сти-
лем, 200 м вільним стилем та 100 м на спині. О рім то о, вітчизняна
спортсмен а встановила два ре орди зма ань на дистанціях 100 м
вільним стилем та 100 м на спині

Бадмінтон. Українські спортсмени вибороли 
дві медалі на турнірі в Угорщині
У Б дапешті (У орщина) завершився міжнародний т рнір з бадмін-

тон . У раїн а Марія Улітіна, посіяна на зма аннях під 6-м номером,
перемо ла в одиночном розряді, здолавши фіналі росіян Оль
Голованов (4 норма посів ) з рах н ом 21:11, 17:21, 21:16. Інша на-
ша спортсмен а Христина Джан обе ова завершила вист п першо-
м олі, про равши чесь ій спортсменці Домініці К аловій — 14:21,
18:21. У зма аннях чолові ів раїнець Кирило Леонов пост пився в
1/8 фінал франц з Марін Ба манн (18:21, 21:23). Переможцем
став росіянин Володимир Маль ов. У парном розряді жіно раїн-
сь ий д ет Христина Джан обе ова / Марія Р дь дійшов до півфінал ,
де пост пився майб тнім переможницям — нім ені Кароль Ботт і хор-
ватці Сташі Познановіч (9:21, 8:21). У підс м вітчизняні бадмінто-
ніст и розділили третє місце разом з парою із Чехії Сар а Криз ова /
Катерина Томалова. У чоловічих парних зма аннях наші спортсмени
часті не брали. У раїнсь ий мі ст Сер ій Гаріст / Марія Р дь не змі
пробитися в 1/8 фінал , про равши данцям Теодор Йохансен і
Аманді Мадсен (21:18, 11:21, 18:21). Переможцями стали хорвати
Звонімір Д р іня / Сташа Познановіч

Хокей. Національна збірна стартує 
у передкваліфікаційному турнірі до Олімпіади 
у Сочі
Сьо одні збірна У раїни з хо ею розпочне боротьб за єдин п тів
валіфайра нд до зимової Олімпіади Сочі. С перни ами “синьо-

жовтих” стан ть національні оманди Естонії, Іспанії та Польщі. Вчора
наші хо еїсти провели енеральне трен вання перед стартом т рні-
рі. За словами оловно о тренера вітчизняної др жини Оле сандра
К лі ова, по и що основні п’ятір и оманди не сформовані. Але на-
ставни раїнців пообіцяв, що до почат вирішальних матчів визна-
читься з ними. Разом з тим наставни національної збірної на олосив:
“Ми нама атимемося рати лише на перемо . Я впевнений в сіх хо-
еїстах, я их я ви ли ав на збори. Для ба атьох з них це останній шанс
потрапити на Олімпіад . Гадаю, не варто на олош вати на том , що це
мрія б дь-я о о професійно о спортсмена. Та ож хотів би, щоб нас
підтримали вболівальни и, адже їхня прис тність на триб нах — зав-
жди додат ова мотивація, і це стос ється не лише хо ею. У б дь-я о-
м випад ми продемонстр ємо най ращі свої я ості”. Першим, хто
випроб є раїнсь збірн на міць, стане національна оманда Іспа-
нії. Матч відб деться столичном Палаці спорт о 20.00

Температура +5°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура +9°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +7°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 83 %

Прогноз погоди на 8 листопада 2012 року

ОВНИ, впевненість собі похитнеться в зв’яз із несподіваною
зміною обставин, ч жою недбалістю, брехнею, недисциплінованіс-
тю; плани, проди товані запальним натхненням, мож ть полетіти
ш ереберть. Дбайте про здоров’я, присл хаючись до позивних ор-
анізм , перевтомлюватися протипо азано.
ТЕЛЬЦІ, б дьте с р п льозними в фінансових справах, все чіт-

о прорахов йте, нині вас мож ть пошити в д рні найближчі люди.
Одна оли це з’яс ється, ініціювати розрив не варто, биття орш-
ів ористі не дасть, вчіться пристосов ватися до вибри ів ділових
с п тни ів та с джених, правда за ними.
БЛИЗНЯТА, прибор айте амбіції, не онфлі т йте, щиро сл -

жіть та допома айте людям, тоді матимете влад над ними і жити-
мете в достат . Насамперед дорожіть сімейною реп тацією,
дбайте про армонійний мі ро лімат в родині, доброб т, с млінно
ви он йте хатні справи.
РАКИ, вам потрібні орисні зв’яз и та поради тям щих людей,

проте їх б де аж занадто. Головне — правильно відсіяти зерна
важливої інформації від олю та вчасно відрізняти роз мних лю-
дей від самозванців. Не станьте зар чни ом власних с перечливих
д мо чи навіювань!
ЛЕВИ, при от йтеся до проблем з поверненням бор ів, навіть

дрібних і незначних. Підписана цьо о дня ода з одом може б ти
пере лян та або с асована. Б дьте важними, оформляючи по п-
и, по одж ючись на різноманітні фінансові дії. Збері айте до -
менти (особливо че и, рецепти, довіреності, арантійні талони).
ДІВИ, бра зосередженості, неор анізованість — ось ваша ахіл-

лесова п’ята. Залежно від статі, ві і нав олишніх обставин слід
ни ати зайвої мет шливості, нервозності, зароз мілості, бала -
чості, сентиментальності, обман або самоообман . День неспри-
ятливий для самостійних та спільних дій, що за рож є не аразда-
ми — від пл танини в паперах до зради партнера.
ТЕРЕЗИ, день армічний, мотивація подій заворож є, вона на-

ба ато привабливіша, ніж їх зовнішня сторона. Я що ви зосереди-
теся саме на ній, то дізнаєтеся чимало ці авих подробиць. Але не
вірте всім, б дьте розбірливішими при виборі співбесідни ів, мар-
шр тів, мед станов, транспортних засобів.
СКОРПІОНИ, плани на майб тнє невизначені, навіть я що точ-

но знаєте, чо о хочете, вас мож ть бентежити і спантелич вати
о ремі деталі. І хоча порадни ів хоч реблю ати, д майте насам-
перед власною оловою. Я що ви задіяні фінансовій сфері, зай-
маєтеся майновими питаннями, ате орично не ре оменд ється
хвалювати поспішних рішень. Тримайтеся ділових союзни ів, до-
свідчена ділова оманда — це надійна опора, стабільна співпраця
і шанс самореаліз ватися та завоювати авторитет.
СТРІЛЬЦІ, не вірте очам та в хам своїм — ось принцип, я ий

дозволить збере ти вн трішню і зовнішню рівнова . Б дьте роз-
бірливішими виборі людей, маршр тів, інформаційних джерел.
Для народжених листопаді настає па за в ар’єрном зростанні.
Ви б дете терзатися підозрілістю або перетворитеся на об’є т на-
смішо , л з вань, ба атьом за рож є с ас вання недавньої парт-
нерсь ої оди з незроз мілої причини. Уни айте п блічної с єти,
майте справ з довіреними людьми, а М за до вас завітає лише в
стані самоти.
КОЗОРОГИ, завдя и вдалом збі обставин вас не б де сер-

йозно о привод для хвилювань. Дрібні непороз міння створять
тимчасові переш оди, але не змож ть переш одити реалізації ло-
бальних зад мів. Я що ви дале о від домів и чи маєте справ з
людьми в дале их раях, іноземцями, вас мож ть хитро обвести
нав оло пальця. Спирайтеся на любов бла овірних та вірних др -
зів, з я ими п д солі з’їли!
ВОДОЛІЇ, ар’єрний демарш розпалі, не ро йте по оловах

оле , с млінно дотрим йтеся посадової с бординації, а вимо ли-
вість с воро о начальства сприймайте я виховний іспит на дос о-
нало о фахівця. А щоб фінанси не стали ябл ом розбрат , пам’-
ятайте: др жба др жбою, а роші нарізно. Розмежов йте ці понят-
тя, тоді не наш одите братерсь им взаєминам. В діловій сфері
б дьте важними, перевіряйте на достовірність отриман інформа-
цію, висо а ймовірність стати “зіпсованим телефоном”.
РИБИ, поставтеся з роз мінням до мінливості ч жих позицій,

я що ділових чи шлюбних партнерів сім п’ятниць на тиждень, не
рити йте їх — то ваше дзер ало, сьо одні подібне приваблює
подібне. С оріше всьо о, ви ідеаліз єте о ось або ж просто не по-
мічаєте власних недолі ів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамо" розійшлося миром 
з "Порту"
Кияни зіграли у нульову нічию з португальським клубом
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо р повом ра-
нді Лі и чемпіонів прой-
шли і ри 4- о т р . Київ-
сь е “Динамо” приймало
на своєм полі лідера
вартет А порт альсь
“Порт ”. Для продовження
боротьби наст пном ра-
нді зма ань “синьо-бі-
лим” необхідна б ла лише
перемо а. Одна ості,
я их ціл ом влаштов вав
нічийний рез льтат цьо-
м матчі, не дали змо
иянам відзначитися. У
підс м матч завершився
з рез льтатом 0:0.

Розуміючи, що програвати ніяк не

можна, футболісти “Динамо” роз�

почали гру з акцентом на атаку. Вже

на п’ятій хвилині їм вдалося створи�

ти паніку в штрафній “Порту”, коли

м’яч потрапив у руку гравцеві порту�

гальської команди. Однак арбітр зу�

стрічі, Альберто Ундіано Мальєнко,

не побачив цього і пенальті не при�

значив. Господарі поля різними спо�

собами намагалися доставити м’яч у

штрафну площу португальців, але

захисники грали впевнено, без по�

милок, не дозволяючи динамівцям

створювати гольові моменти.

Після стартового штурму киян

гравцям “Порту” вдалося відсунути

гру від власних воріт. Варто зазначи�

ти, що обидві команди діяли у висо�

кому темпі, але ударів по воротах

майже не було. Всього за перший

тайм було зафіксовано лише чотири

спроби досягти гольового результа�

ту, три з них — на рахунку “Порту”.

Найбільш небезпечним з цих ударів

португальців був постріл Мартінеса

на 36 хвилині. Після навісу з лівого

флангу Джексон вистрибнув вище за

всіх і пробив у кут. Здавалося, що

м’яч ось�ось залетить у ворота, але в

останню мить Максим Коваль зумів

відбити його на кутовий. У підсумку

на перерву команди пішли з нулями

на табло, так і не порадувавши гля�

дачів забитими голами.

Другий тайм розпочався з непри�

ємного епізоду поблизу воріт київ�

ського “Динамо”. Португальці розі�

грали швидку атаку, і Джексон Род�

рігес мав чудову нагоду відкрити ра�

хунок, але нападник забарився з

ударом, і Євген Хачеріді зумів лікві�

дувати загрозу. На 50�й хвилині гос�

ті знову загрожували воротам киян,

однак удар Сільвестра Варели був

неточним. Розуміючи, що потрібно

хоч якось посилювати гру в нападі,

тренерський штаб “біло�синіх” ви�

рішив замінити Мілевського і ви�

пустити замість нього Лукмана Ару�

ну, а за 6 хвилин поле покинув і

партнер Артема по атаці Марко Ру�

бен, якого замінив Браун Ідейє.

З виходом нових футболістів “Ди�

намо” майже одразу отримало ре�

альну нагоду, аби відзначитися. Ару�

на точним пасом вивів Андрія Ярмо�

ленка один на один з воротарем, але

півзахисник пробив несильно, і м’яч

без особливих зусиль перехопив гол�

кіпер “Порту” Елтон. Через 5 хви�

лин все той же Ярмоленко бив голо�

вою після навісу зі штрафного, але і

цей удар прийшовся точно у ворота�

ря. У підсумку матч так і завершився

нульовою нічиєю. Цей результат

значно ускладнив можливість вихо�

ду з групи для гравців “Динамо”. Те�

пер все залежить не тільки від киян,

а й від невдалих результатів з боку

суперників, зокрема французького

“ПСЖ”. Після матчу тренер “Дина�

мо” Олексій Михайличенко проко�

ментував зустріч: “Перш за все, ми

виходили на цю гру, думаючи про

результат, і грали на результат. Не

все виходило, але команда

старалася, робила, що могла, аби пе�

ремогти. Нам важко дорікати комусь

з гравців щодо самовіддачі. Але не

обійшлося і без помилок. У такій грі

важлива реалізація моментів. Навіть

напівмоменти в такій відповідальній

зустрічі вирішують дуже багато. По�

при теоретичні шанси на вихід у 1/8

фіналу Ліги чемпіонів ми з повною

віддачею будемо готуватися до реш�

ти матчів”
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Цей день в історії 8 листопада

1602 — О сфордсь ий нівер-
ситет поповнився Бодліансь ою
бібліоте ою (ос арж є Вати-
ансь ої право називатися най-
старішою в Європі, а Британ-
сь ої — тит л найбільшо о ниж-
ово о зібрання Вели обританії)
1867 — оперою Оле сія Вер-

стовсь о о «Ас ольдова мо ила»
розпочав свій перший сезон пос-
тійний оперний театр Києві (ни-
ні — Національна опера У раїни)
1903 — в Нідерландах винай-

дено еле тро ардіо раф
1918 — народився Дмитро

Прилю , раїнсь ий п бліцист,
письменни , педа о , один з
ф ндаторів раїнсь о о ж рна-
лісти ознавства, професор
Київсь о о національно о
ніверситет
1943 — в СРСР засновано ви-

щий війсь овий орден «Перемо-
а» й солдатсь ий орден Слави
трьох ст пенів
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

порода вели их
соба

бо ром й
блис ав и

(с анд. міф.)

похоронна
олісниця

дія на ор ани
відч ття

а тор, фільми:
"Офіцери",

"Петрів а, 38"

м’я ий ле ий
сріблястий
метал

лі ар-фахівець

невинність,
моральність

1/100 іпа
д ша людини

частина
обличчя

иїв. архіте тор
XIX—XX ст.

(Ми олаївсь ий
остел)

рід
дов охвостих

пап

спосіб
існ вання

матерії (філос.)

"Сармат",
"Оболонь",
"Ро ань"

система
мовних зна ів
розмінна

монета Швеції

дерев’яниста
рослина

прозора сітчас-
та т анина
роші дав.
Латвії

психічне захво-
рювання жите-
лів малайсь их

островів

"очі"
автомобіля

ба ор

син-первісто
І ди (Біблія)

напій із
житньо о хліба
з солодом

одиниця площі
(ан л.)

взаємовідно-
шення між ор-
анізмом і жит-
тєвим середо-

вищем

поч ття
за зроблене

добро

майстер своєї
справи

режисер- аз-
ар,

"Мороз о"
лі арсь а рос-

лина

Трі мфальна
...

р.
письменни ,
"Б р’ян",
"Пилип о" Х Р Е Щ А Т И К

дав. римсь а
монета з

зображенням
Ян са

Результати 4;го туру Ліги
чемпіонів:
“Реал” — “Бор ссія” Д 2:2
“Манчестер Сіті” — “Ая с” 2:2
“Мілан” — “Мала а” 1:1
“Андерлехт” — “Зеніт” 1:0
“Олімпіа ос” — “Монпельє”

3:1
“Шаль е-04” — “Арсенал” 2:2
“ПСЖ” — “Динамо” З 4:0

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

У матчі між "Динамо" та "Порт " вболівальни и та і не побачили забитих олів. На фото: нападни "синьо-білих" Мар о
Р бен (правор ч) боротьбі проти захисни а порт альсь о о л б Абд лая Ба

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А


