
Киянам подарують восьме
диво світу

У столиці визначили кращий 
"Шкільний дворик"
Гран�прі загальноміського огляду�конкурсу завоювала гімназія 
біотехнологій № 177
Валентин ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Із 15 по 26 жовтня в столиці б ло прове-
дено ІІ етап за альномісь о о о ляд - он-
рс "Ш ільний двори ". Ор анізатором

заход вист пило ГУ освіти і на и КМДА.
Нещодавно омпетентне ж рі підбило під-
с м и он рс і визначило переможців.
Най ращою визнали територію імназії
біотехноло ій № 177 Солом'янсь о о
район .

Загальноміський огляд�конкурс "Шкільний дворик"

проводився в рамках проекту "Київ — моє місто. Мені в

ньому жити, мені його створювати", місячника з благоуст�

рою та з метою залучення учнів до суспільної праці, прак�

тичної природоохоронної діяльності, формування у шко�

лярів екологічної культури та активної життєвої позиції.

"Огляд територій навчальних закладів та їх оцінювання

здійснювалося відповідно до вимог "Державних санітар�

них правил і норм влаштування, утримання загальноос�

вітніх навчальних закладів та організації навчально�ви�

ховного процесу",— розповіла "Хрещатику" начальник

ГУ освіти і науки КМДА Оксана Добровольська.— Чле�

нами журі під час оцінювання враховано комплексний

підхід до раціонального планування території навчально�

го закладу, що включає благоустрій навколо нього, твор�

чий підхід до оформлення та озеленення, наявність фіз�

культурно�оздоровчої зони та дитячих майданчиків".

За словами пані Добровольської, члени журі відзначили

належну підготовку столичних шкіл до конкурсу. Учасни�

ки показали подвір’я рідного закладу освіти, як територію

казкового дитинства, що завжди наповнена радісним ди�

тячим сміхом, де хочеться пізнавати нове, творити, мисли�

ти. "Кожен із цих шкільних двориків є по�своєму унікаль�

ним: тут можна проводити уроки екологічного та естетич�

ного виховання, займатися спортом, просто відпочивати

та спілкуватися",— додала Оксана Добровольська.

Після підбиття підсумків конкурсу стало відомо, що

Гран�прі "Краще сучасне шкільне подвір’я" завоювала

гімназія біотехнологій № 177 Солом’янського району.

У номінації "Школа — зелен�сад" перше місце у на�

вчально�виховного комплексу "CleverKids" Оболонсько�

го району. На другому — спеціалізована середня школа

№ 264 Деснянського району, на третьому — СЗШ № 35

Святошинського району.

Переможцями у номінації "Затишний шкільний дво�

рик" стали: спеціалізована школа № 327 Дніпровського

району — перше місце, спеціалізована середня школа

№ 316 Дарницького району — друге, Києво�Печер�

ський ліцей "Лідер" № 171 Печерського району — тре�

тє.

У номінації "Довкілля для дитини" перемогу святкува�

ли: спеціальна школа�інтернат І�ІІІ ступенів № 9 Голосі�

ївського району завоювала перше місце, друге — загаль�

ноосвітня санаторна школа�інтернат № 20 Шевченків�

ського району, третє — Київська спеціальна школа�ін�

тернат № 5 Подільського району

Унікальний фонтан у вигляді знаменитого килима "Шейх Сафі" встановили
на вулиці Глибочицькій

Рішення про створення скверу побли�

зу посольства Азербайджанської респуб�

ліки було прийнято у 2010 році (у 2004�

му тут було урочисто відкрито пам’ятник

Гейдару Алієву). А торік на цій території

розпочалися підготовчі роботи. Знаково,

що мальовничу зелену зону місто отри�

має абсолютно безкоштовно — всі робо�

ти проведені за кошти азербайджанських

компаній та підприємств.

За рік на місці необлаштованого скве�

ру з’явився сучасний куточок відпочин�

ку. Як розповів "Хрещатику" заступник

голови компанії "SOCAR Energy Ukraine"

Азі Асланов, спочатку виконувалися ро�

боти з укріплення схилів майбутнього

парку. На території було встановлено 800

свай довжиною від 3 до 11 метрів, щоб не

допустити зсуву ґрунту на вулицю Глибо�

чицьку. Підпірна стіна, яка відмежовує

зелену зону, виконана у вигляді Бакин�

ської фортеці.

Основною ж "родзинкою" скверу іме�

ні Гейдара Алієва став фонтан, де у пов�

ну величину відтворений килим "Шейх

Сафі", котрий називають восьмим ди�

вом світу. Вода стікає вертикально вниз

по килиму, потім по сходинках і нареш�

ті потрапляє до овальної чаші блакитно�

го кольору. Зазначимо, що килим "Шейх

Сафі" був створений 468 років тому та

слугував прикрасою мавзолею шейха

Сафі в Ардебілі. У 1888 році таємничим

чином килим опинився в Англії і з того

часу є експонатом Музею Вікторії та

Альберта.

Київський фонтан має площу 50 квад�

ратних метрів і викладений мозаїкою з

кераміки та скла. Створили це художнє

та технічне диво за півроку в Італії. Окрім

того, у сквері висадили нові квіти та де�

рева —  клени, тиси та дуби. Також вста�

новили модернові ліхтарі, лави та урни і

обладнали територію автоматичною сис�

темою поливу.

Зелену оазу планують урочисто від�

крити навесні наступного року, кияни ж

зможуть помилуватися цією красою вже

цими вихідними. Шкода, що у зв’язку з

настанням морозів, фонтан законсерву�

ють до весни. Тим не менш, сквер функ�

ціонуватиме з восьмої години ранку. За

словами Азі Асланова, тут працюватиме

безкоштовний Wi�Fi, а за порядком у

сквері слідкуватимуть три охоронці,

встановлять також камери відеоспосте�

реження. До речі, на території парку за�

боронено палити та вживати алкогольні

напої.

За словами першого заступника голо�

ви КМДА Олександра Мазурчака, така

зелена зона стане чудовим подарунком

для киян та гостей міста. "Цей сквер —

справді унікальний і експозиційно

зроблений дуже красиво. Місту та його

мешканцям зробили чудовий подару�

нок. Тут застосовані найсучасніші тех�

нології та матеріали. Сподіваюсь, сквер

імені Гейдара Алієва стане одним із

улюблених місць відпочинку киян",—

зазначив "Хрещатику" Олександр Ма�

зурчак

Я зазначив перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча , с вер імені Гейдара Алієва стане ч довим подар н ом для иян та остей міста

Ада Роговцева відзначає ювілей 

Зі святом ле ендарн а тор театр та іно
привітав олова КМДА Оле сандр Попов

СТОР. 2

Розпочала роботу виставка,
присвячена 100�річчю від дня
народження Андрія Малишка 
У М зеї ни и і др арства У раїни можна
ознайомитися з р описами видатно о поета
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У столиці з`являться вулиці 
з назвами місяців року 

Доро и поблиз "Феофанії" називатим ть: Січнева,
Квітнева, Липнева та Серпнева
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Зовнішня реклама — двадцять
років в Україні 

Я зазначають е сперти, цьо оріч ал зь вийде на
до ризові по азни и

СТОР. 3

У номері

Новини
У місті демонтовано 196 об’єктів 
сезонної торгівлі
Тривають а тивні роботи з очищення території

столиці від неза онно встановлених спор д (малих
архіте т рних форм). Наразі особлива ва а при-
діляється демонтаж об’є тів сезонної тор івлі.
На адаємо, сезон весняно-літньої тор івлі за ін-
чився 31 жовтня нинішньо о ро . Починаючи з
1 листопада, столиці демонтовано 196 сезонних
МАФів, серед них — намети, лот и, літ и, літні
майданчи и тощо. Демонтажні бри ади звільняють
від сезонних тимчасових спор д і центр Києва. Із
почат місяця з центральних в лиць столиці де-
монтовано 31 МАФ, а саме: на в л. Інстит тсь ій,
27, Золотоворітсь ом с вері, на в л. Мазепи, 1,
Поштовій площі, на в л. Софіївсь ій, 1, в л. Тере-
щен івсь ій (рі в л. Л. Толсто о), біля ар и Др ж-
би народів, на в л. Володимирсь ій, Володимир-
сь ом звозі, на в л. Льва Толсто о та інших. Усь-
о о з почат листопада фахівцями ГУ онтролю за
бла о строєм КМДА, КП "Київбла о стрій", рай-
держадміністраціями спільно з власни ами МАФів
демонтовано 296 тимчасових спор д

Популяризувати туристичний Київ
будуть за допомогою
короткометражних фільмів
Нещодавно деп тати Київради затвердили місь

цільов про рам розвит т ризм до 2015 ро .
Одним із оловних її напрямів є поп ляризація
раїнсь ої столиці за ордоном. Про це в прямом

ефірі теле анал "Київ" розповіла начальни прав-
ління т ризм КМДА Тетяна Слиши . "Нам треба
я омо а більше запрош вати до міста іноземних
т ристів і, перш за все, розвивати та ий напрям
ре лами, я промоція. Раніше ми д же мало ва и
приділяли питанням іміджевої політи и. Приїжджа-
ли ті ж е сперти УЄФА, вони оворили, що нас
пре расне місто, архіте т ра, льт ра, люди доб-
розичливі — і та мало ре лами Києва. Том один
із напрямів нашій про рамі — вирішення питань
промоції. Це робота з посольствами, під отов а
орот ометражних фільмів про столицю для то о,
щоб ознайомити жителів за ордоном з принадами
Києва і йо о визначними пам'ят ами. А та ож
приймати часть міжнародних і т ристичних яр-
мар ах", — зазначила пані Слиши

Столичні школярі  проведуть зліт 
пошукових загонів "Подвиг. 
Пам’ять крізь роки"
Завтра о 10.00 Національном м зеї Вели ої

Вітчизняної війни 1941—1945 ро ів відб деться
зліт пош ових за онів за альноосвітніх та поза-
ш ільних за ладів Києва "Подви . Пам’ять різь ро-
и". Захід присвячений 69-ій річниці визволення
Києва від фашистсь их за арбни ів. На зльоті б -
д ть о олошені підс м и он рс "Пізнай світ че-
рез історію", що проходив серед м зеїв при на-
вчальних за ладах столиці. У рам ах заход ш оля-
рі зма алися в номінаціях: "Е спозиція м зею",
"М зейно-просвітниць і прое ти", "Пош ово-до-
слідниць а робота в м зеї". На ІІ місь ий т р б ло
надано 24 роботи з сіх районів столиці. Крім то о,
часни и зльот відвідають Меморіальний ом-
пле с "Національний м зей Вели ої Вітчизняної
війни 1941—1945 ро ів" та Державний м зей-запо-
відни "Битва за Київ 1943 р.", що в селі Нові Пет-
рівці

БУДІВНИЦТВО 

БІЛЯ БИКІВНЯНСЬКОГО

ЛІСУ ЗАБОРОНЕНО
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ДОСТУПНІ ЛІКИ 

ДЛЯ "СЕРДЕЧНИКІВ" —

ПЕРЕЛІК АПТЕК
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СТОЛИЧНІ ЛІФТИ

РЕМОНТУВАТИМУТЬ 

ЗА КОШТИ ІНВЕСТОРІВ
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Цьо о ро в Києві б ло створено та відре онстр йовано 26 зе-
лених зон. Днями ияни та ості столиці отримали ще один ч -
довий подар но — с вер імені Гейдара Алієва, що знаходить-
ся на в лиці Глибочиць ій. Офіційне від риття оази запланова-
не на весн наст пно о ро , а помил ватися расою новоство-
рено о пар всі охочі змож ть же цими вихідними.
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Новини

Дозвіл на будівництво біля Биківнянського лісу
скасовано
Інспе ція Держархб д онтролю задовольнила протест про рат ри

Києва та ан лювала свій дозвіл на ви онання б дівельних робіт зі спо-
р дження тор овельно о центр на Броварсь ом проспе ті біля Би-
івнянсь о о ліс , повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів із ЗМІ сто-
личної про рат ри. На адаємо, що Інспе ція неза онно видала дозвіл
заб довни ТОВ “Солте с-Гр п” для б дівництва тор ово о центр
вс переч цільовом призначенню, визначеном до овором оренди зе-
мельної ділян и. Стосовно посадовців підприємства-підрядни а ТОВ
“Гранд Сіті Компані”, з вини отрих знесено зелені насадження на ді-
лянці, б ло пор шено римінальн справ . Під час розслід вання слід-
чим про рат ри винесено постанов про на ладення арешт на зе-
мельн ділян , чим заборонено вчиняти б дь-я і дії щодо її відч жен-
ня. Та ож про рат ра заявила до Господарсь о о с д Києва позов
про розірвання до овор оренди між Київрадою та ТОВ “Солте с-
Гр п” з вимо ою поверн ти столичній ромаді понад 3,2 а земельної
ділян и на Броварсь ом проспе ті

“Київтранспарксервіс” розробляє проекти 
нових парковок у місті
Для зменшення транспортно о навантаження на основні ма істралі

столиці та задля розвит пар вально о простор “Київтранспар -
сервіс” розробляє та впровадж є нові прое ти з б дівництва наземно-
підземних пар ін ів, перехоплюючих пар ін ів й автостояно . Про це
повідомив “Хрещати ” перший заст пни дире тора КП “Київтранс-
пар сервіс” Денис Салобаєн о. Зо рема в центральній частині столи-
ці план ється спор дження пар ін на в л. Хрещати (від в л. Інсти-
т тсь ої до Європейсь ої площі). Та ож передбачається зб д вати пе-
рехоплюючі пар ін и: по в л. Щ сєва, 55 (станція метрополітен “Си-
рець”), на просп. Оболонсь ом (перетин з в л. Героїв Дніпра), на
просп. Гл ш ова, 1 (станція метро “Вистав овий центр”), по в л. Свя-
тошинсь ій, 15-а та на перетині в лиць Бальза а — Дань евича. Крім
то о, на просп. Палладіна, 23 (станція метро “А адеммістеч о”)
план ють облашт вати перехоплююч пар ов

Розпочала роботу виставка, 
присвячена 100"річчю від дня народження 
Андрія Малишка
З на оди 100-річчя від дня народження видатно о раїнсь о о по-

ета Андрія Малиш а сьо одні о 15.00 М зеї ни и і др арства У ра-
їни розпочнеться вистав а “Мій ревний біль”. До ва и відвід вачів по-
над 100 видань творів Андрія Малиш а: ори інали р описів, рафічні
ілюстрації, фото, цитати зі спо адів, а та ож оле ція люблених об -
хівсь их р шни ів поета. Вистав а триватиме протя ом місяця — до
15 р дня — щодня з 9.00 до 18.00 за адресою: в л. Лаврсь а 9, ор-
п с 9 (територія Національно о Києво-Печерсь о о істори о- льт р-
но о заповідни а). Я відомо, Андрій Малиш о народився 14 листопа-
да 1912 ро містеч Об хів, родині сільсь о о чоботаря. Поет є
ла реатом трьох Державних премій СРСР та Державної премії УРСР
імені Т. Г. Шевчен а

Цифра дня

533 000 000 
гривень перерахували до бюджету з початку нинішнього року столичні
суб`єкти господарської діяльності, які перебувають на спрощеній
системі оподаткування 
Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова 
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Доступні ліки для "сердечників"
У комунальних аптеках кияни сплачують лише частину вартості
медикаментів від гіпертонії

Як повідомили “Хрещатику” в ГУ

охорони здоров’я КМДА, дія механіз�

му часткового відшкодування варто�

сті ліків поширюється на генеричні

лікарські засоби для лікування гіпер�

тонічних хвороб та розповсюджу�

ється на сім міжнародних непатенто�

ваних назв медикаментів у вигляді пі�

гулок та капсул, а саме: еналаприл, лі�

зиноприл, бісопролол, метопролол,

небіволол, амлодипін, ніфедипін.

При цьому відшкодування вартості

ліків відбувається за рахунок коштів

державного та місцевих бюджетів.

Пацієнт сплачує лише різницю між

фактичною роздрібною ціною, вста�

новленою на момент придбання лі�

карського засобу, та референтною ці�

ною, затвердженою МОЗ.

Для придбання ліків за такою схе�

мою киянин має надати рецепт, ви�

писаний на рецептурних бланках

форми № 1 (ф�1) закладами охоро�

ни здоров’я, які розташовані в Ки�

єві, незалежно від форми власності

та підпорядкування. У документі

мають зазначатися: міжнародна не�

патентована назва та визначене до�

зування, завірені печаткою ліку�

вально�профілактичного закладу.

Отримати рецепт хворі можуть у лі�

каря первинної ланки (терапевта,

педіатра, сімейного лікаря) та кар�

діолога. Документ дійсний протягом

одного місяця з моменту видачі та

зберігається в аптечному закладі.

За інформацією КП “Фармація”,

уже визначений перелік закладів, де

пацієнтам надаватимуть такі послу�

ги, — це 63 аптеки та 32 аптечних

пункти, які функціонують на тери�

торії лікувально�профілактичних

установ. Окрім того, підприємством

розроблена комп’ютерна програма,

яка дає можливість здійснення авто�

матизованого розрахунку оплати па�

цієнтом вартості медикаментів, об�

ліку рецептів та формування відпо�

відних звітів.

Для кращого інформування киян

про такі нововведення було виго�

товлено 570 оголошень, які розмі�

щені в закладах КП “Фармація” та

установах ГУ охорони здоров’я. Во�

ни містять інформацію про коорди�

нати аптек та аптечних пунктів, в

яких пацієнти можуть придбати лі�

карські засоби, сплативши лише

частину їх вартості.

З моменту нововведення прой�

шло майже два тижні. Пацієнти за�

доволені змінами. Так, пенсіонерка

Валентина Петрівна проблеми з

підвищеним тиском має уже понад

10 років. Зазначає, що запровадже�

ні пільги на медикаменти є суттє�

вою економією для її гаманця.

“Пенсії у нас невеликі. А на ліки

подекуди доводиться витрачати

сотні гривень на місяць, адже

пігулки потрібно вживати постій�

но. Тож появі таких знижок я дуже

рада”, — розповіла “Хрещатику”

пані Валентина

Ада Роговцева відзначає ювілей
Зі святом легендарну акторку театру та кіно привітав 
голова КМДА Олександр Попов
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Ім’я Ади Ро овцевої же
півстоліття не сходить з
теле- і іное ранів та
театральних афіш. Вона
створила ціл низ неза-
б тніх жіночих образів. Її
ероїні під орюють теат-
ральних лядачів жіночніс-
тю та стій істю. Аді Ми о-
лаївні одна ово добре
вдаються ролі я роман-
тичних ероїнь, та і ха-
ра терних персонажів.
Цьо о ро а тор а відзна-
чає свій 75-річний ювілей.

Вчора у Київській академічній

майстерні театрального мистецтва

“Сузір’я” відбувся творчий вечір

Ади Роговцевої — “Несподіваний

ракурс любові”, присвячений 75�

річному ювілею акторки. Напере�

додні з легендою вітчизняного кі�

нематографа, геніальною актри�

сою театру та кіно, лауреатом На�

ціональної премії України ім. Та�

раса Шевченка, Героєм України

зустрівся голова КМДА Олександр

Попов.

“Більше 100 ролей у театрі та по�

над 50 у кіно — це справжній ак�

торський подвиг, особливо зважа�

ючи на те, що переважна більшість

з них — головні ролі. Ваш творчий

і життєвий шлях — це яскравий

приклад самовідданого служіння

улюбленій справі, постійного про�

фесійного зростання та бажання

досягти висот майстерності. Ми

пишаємось вами і бажаємо нескін�

ченного творчого піднесення та

життєвої наснаги”, — сказав очіль�

ник міськадміністрації під час зу�

стрічі.

Олександр Попов вручив Аді Ро�

говцевій квіти та пам’ятний пода�

рунок, натомість і сам отримав пре�

зент від ювілярки. Відома актриса

презентувала голові КМДА автор�

ську книгу “Мій Костя”. Нагада�

ємо, у цій книзі Роговцева відверто

розказала про свого чоловікова, ві�

домого актора Костянтина Степан�

кова, який після тяжкої хвороби пі�

шов з життя в 2004 році. У цій своє�

рідній сповіді Ада Миколаївна роз�

повідає історію їхнього кохання:

вона — студентка, він — викладач.

А також відкриває інші подробиці з

життя актора Степанкова 

Вчора у Київській академічній майстерні театрального
мистецтва "Сузір`я" відбувся творчий вечір Ади

Роговцевої – "Несподіваний ракурс любові"

Голова КМДА Оле сандр Попов вр чив Аді Ро овцевій віти та пам`ятний подар но
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У метро почастішали випадки травмування 
дітей з вини батьків
У КП “Київсь ий метрополітен” занепо оєні різ им збільшенням

випад ів дитячо о травматизм на станціях метро. Адже з почат
нинішньо о ро в підземці травм валося 9 дітей ві ом від 2 до 7
ро ів. Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі “Київсь о о мет-
рополітен ”, це досить висо ий по азни порівнянні із попередні-
ми ро ами. Торі сталося лише 3 випад и травм вання дітей, а
2010-м — 4. Особливо насторож ють підс м и ІІІ вартал поточ-
но о ро — за цей період в метрополітені 6 дітей отримали трав-
ми р та ні різних ст пенів тяж ості. 5 з вищев азаних випад ів
трапилися на ес алаторах станцій “Хрещати ”, “Во зальна”, “Золо-
ті ворота”, “Арсенальна” та 1 випадо — при вході до ва он на
станції “Мінсь а”. Працівни и столичної підзем и зі сво о бо до-
ладають ма сим м з силь для попередження травмонебезпечних
вчин ів пасажирів — проводять постійн роз’яснювальн робот ,
транслюють попередж вальн інформацію на ес алаторних нахилах
та в асових залах. Проте до травм вання малечі призводить без-
відповідальність бать ів і пор шення ними та дітьми Правил орис-
т вання метрополітеном

У грудні в Голосієво відбудеться ярмарок 
святкових подарунків
14–16 р дня на території Національно о омпле с “Е споцентр

У раїни” (проспе т Гл ш ова, 1) відб деться VІІ Національна ви-
став а-ярмаро свят ових подар н ів “Щедрий Ми олай-2012”. В
адміністрації район інформ ють, що на ярмар можна б де при-
дбати алендарі на 2013 рі , с венірно-подар н ов прод цію, но-
ворічні ялин и, при раси та інш свят ов атриб ти . Та ож відвід-
вачам запропон ють широ ий вибір прод тів та напоїв до свят о-
во о стол . Крім то о, на ярмар проходитим ть різноманітні май-
стер- ласи від народних майстрів, свят ові дійства для дітей і до-
рослих, а ціони, на ородження переможців он рс на най ращ
листів до Свято о Ми олая та інші розва и

У столиці з’являться вулиці 
з назвами місяців року
У Голосіївсь ом районі з’являться чотири нові в лиці: в л. Січне-

ва, в л. Квітнева, в л. Липнева та в л. Серпнева. Відповідний про-
е т рішення підтримала омісія Київради з питань льт ри та т -
ризм , повідомив її олова Оле сандр Бри инець. Деп тат розпо-
вів, що зазначене питання вже по одила омісія з питань наймен -
вань та пам’ятних зна ів КМДА, том прое т рішення невдовзі б де
внесений до поряд денно о найближчої сесії місь ради. Та ,
в лиця з назвою Січнева з’явиться на ділянці від в л. Метроло іч-
ної до території державно о заповідно о осподарства “Феофанія”.
А Квітнева, Липнева та Серпнева — від в л. Січневої до території
державно о заповідно о осподарства “Феофанія”

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

З 1 жовтня цьо о ро Києві розпочато впровадження
др о о етап прое т з ре лювання цін на лі и для
хворих на іпертонічн хвороб . Зо рема придбати най-
поширеніші медичні препарати за рецептом лі аря,
сплативши лише частин вартості, “сердечни и” мо-
ж ть 63-х апте ах та 32-х аптечних п н тах КП “Фар-
мація”.



Новини компаній

Ділові новини

Ліфти в Києві будуть 
ремонтувати за кошти 
інвесторів
Іноземні інвестори отові

в ласти в ремонт проблемних
підйомни ів столичних б дин-
ах близь о 150 млн рн. Про це
в прямом ефірі теле анал “Ки-
їв” розповів заст пни начальни-
а ГУ житлово о осподарства
КМДА Володимир Баженов. “У
цьом році за однією про рамою
із заміни та модернізації ліфтів
місті держбюджетом виділено
25 млн рн. Гроші вже осво-
юються, близь о 10 ліфтів зап -
щено в е спл атацію. За іншою
про рамою передбачено ще 150
млн рн — заміна б де ви онана
до інця ро . І ще з оштів місь-
о о бюджет план ється виді-
лити 28 млн рн. Крім то о, дня-
ми перший заст пни олови
КМДА Оле сандр Маз рча
дор чив під от вати перелі
проблемних ліфтів, на їх ремонт
спрям ють 150 млн рн оштів
інвесторів. Тобто с марно ми
сподіваємося поміняти при-
близно 300-400 ліфтів. Важ о

с азати, чи всти немо освоїти
сі ошти, адже до інця ро
залишилося неба ато час . Але
ні оли в історії міста, починаючи
з радянсь их часів, та ій іль-
ості ліфти не міняли”,— під-
реслив пан Баженов

Розроблено 313 проектів
землеустрою 
із встановлення 
меж заповідників
Територіальні ор ани Держзем-

а ентства У раїни розробили 313
прое тів земле строю щодо ор а-
нізації і встановлення меж терито-
рій природно-заповідно о фонд
та іншо о природоохоронно о
призначення на площ 198,32 тис.
а. Крім то о, фахівці землевпо-
рядної сл жби завершили роботи
з оформлення 373 технічних до -
ментацій із земле строю щодо
встановлення на місцевості меж
земельних діляно об’є тів при-
родно-заповідно о фонд на пло-
щ 74,76 тис. а. Землевпорядни-
и та ож під от вали 78 технічних
до ментацій із земле строю що-

до інвентаризації об’є тів природ-
но-заповідно о фонд на площ
50,16 тис. а. За алом в У раїні
нарахов ється 8182 об’є ти при-
родно-заповідно о фонд за аль-
ною площею 3354,23 тис. а. Са-
ме про це олова Державно о
а ентства земельних рес рсів
У раїни Сер ій Тимчен о на адав
ерівни ам стр т рних підрозді-
лів земельно о відомства і дав до-
р чення тісній співпраці з ор а-
нами місцевої влади а тивіз вати
роботи з розроб и прое тів зем-
ле строю щодо встановлення меж
територій природно-заповідно о
фонд

Уряд виділить 
35 млн гривень 
для підтримки малого 
інноваційного бізнесу
Кабмін вирішив сформ вати

стат тний фонд Державної інно-
ваційної небан івсь ої фінансово-
редитної станови “Фонд під-
трим и мало о інноваційно о біз-
нес ” розмірі 35 млн рн. Поста-
новою вносяться відповідні зміни

до поряд ви ористання оштів,
передбачених держбюджеті для
підтрим и інфрастр т ри на о-
во-технічної, інноваційної діяльно-
сті й інформатизації, що дасть
змо спрям вати ошти на за-
безпечення діяльності фонд . При
цьом Державном а ентств з
питань на и, інновацій і інформа-
тизації дор чено під от вати про-
позиції щодо внесення відповід-
них змін до держбюджет -2012,
повідомляють “У раїнсь і нови-
ни”

Укртрансінспекція видала
113 тис. дозволів 
на здійснення 
автоперевезень
Упродовж 10 місяців поточно о

ро фахівцями Державної ін-
спе ції У раїни з безпе и на на-
земном транспорті проведено
2 578 перевіро із дотримання лі-
цензійних мов, том числі 918
планових перевіро та 1 660 —
позапланових. Станом на 1 лис-
топада всьо о ан льовано 1 808
ліцензій с б’є там осподарю-

вання, зо рема, за пор шення лі-
цензійних мов провадження ос-
подарсь ої діяльності — 972 лі-
цензії с б’є там осподарювання
на автоперевезення. Крім то о,
за вересень-жовтень поточно о
ро видано 113 000 дозволів, із
них 857 — на нере лярні пере-
везення пасажирів автомобіль-
ним транспортом міжнародно-
м спол ченні та 112143 — на пе-
ревезення вантажів автомобіль-
ним транспортом міжнародно-
м спол ченні

“Київенерго” залучила 
кредит на 185,9 млн грн

Компанія “Київенер о” за під-
с м ами тендера зал чила
омпанії р пи DTEK Holdings
Limited редитн лінію на 185,9
млн ривень (або в е віваленті в
доларах). Про це с азано в пові-
домленні “Київенер о”, опри-
людненом на веб-порталі дер-
жавних за півель. Стро реди-
т вання — 3 ро и. Цільове при-
значення редитних оштів: для
здійснення стат тної діяльності

позичальни а, том числі для
поповнення оборотних оштів.
Ефе тивна відсот ова став а за
редитною лінією — 9 % річ-
них

До кінця року перевірять 
115 фінустанов

Національна омісія з ре лю-
вання рин ів фінансових посл
план є до інця ро здійснити
115 перевіро фінансових ста-
нов. “Б де проведено 115 плано-
вих перевіро , із них 40
стос ється страхових омпа-
ній”,— зазначається повідом-
ленні омісії. Нацфінпосл
др ом півріччі цьо о ро
здійснює інспе ційн на лядов
діяльність відповідно до затвер-
джено о 25 червня план переві-
ро с б’є тів на ляд . За рез ль-
татами проведених інспе цій за-
стосовано 221 штрафн сан цію
на за альн с м 1 032,8 тис.
рн. Та ож Нацфінпосл здійс-
нює позапланові перевір и й
аналіз звітних даних фінансових
станов

Зовнішня 
реклама — 20 років
в Україні
Як зазначають експерти, 
цьогоріч галузь вийде 
на докризові показники
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Вітчизняний рино зовнішньої ре лами відзначив своє
двадцятиліття. Наразі цій сфері діяльності відб ваю-
ться я існі перетворення, проди товані європейсь ою
пра ти ою. Рино переорієнтов ється на омпле сні
прое ти бла о строю в лиць, нові формати зовнішньої
ре лами, техноло ічно інте р ється з іншими медіа.

За оцінками генерального директора групи компаній “BigBoard Ukraine”

Аскольда Шестунова, ринок зовнішньої реклами у 2012 році розраховує ви�

йти на обсяги 1,3 млрд грн. Це відповідає показникам останнього докризо�

вого року. Однак, якщо врахувати зниження курсу гривні по відношенню до

світових валют, відновлювальне зростання галузі ще не завершене ($162,5

млн — у 2012 році проти $189 млн — у 2007).

Підбиваючи підсумки майже 20�річного розвитку галузі зовнішньої рек�

лами в Україні, пан Шестунов зазначив, що ринок вже досяг точки кількіс�

ного насичення, і тепер зусилля операторів повинні бути спрямовані на

підвищення якості, стандартизацію конструкцій, узгодження з міським

ландшафтом, створення гармонійної рекламної інфраструктури.

Зазначимо, що обсяг рекламного інвентарю в середині 90�их років скла�

дав 5�7 тис. площин. На сьогодні кількість рекламних поверхонь, які вхо�

дять до моніторингу дослідників, становить більше 80 тис. Першими крока�

ми щодо поліпшення ситуації в Києві стали мораторій на заборону розмі�

щення нових конструкцій і прийнята міськрадою Концепція розвитку зов�

нішньої реклами міста. “У результаті реалізації першого етапу Концепції

(нульова та перша зони) було демонтовано понад 140 рекламних конструк�

цій. У цілому ж у столиці більше 450 носіїв зазнали суттєвого зменшення

форматів”,— прокоментував голова Індустріального комітету зовнішньої

реклами Юрій Чаруха.

Активізація муніципалітетів великих міст у боротьбі за естетику цен�

тральних вулиць призводить до закономірного витіснення рекламних конс�

трукцій великого формату і зростанню частки середнього, затребуваності

проектів вуличних меблів. Довгострокові інвестиційні проекти у цьому на�

прямі отримали свій розвиток у містах�мільйонниках. “BigBoard Ukraine”

щорічно інвестує 15�20 млн грн в подібні проекти і планує просувати даний

сегмент у форматі мережі.

Серед тенденцій останніх років була відзначена і зміна профілю рекламо�

давця. За словами директора “BigMedia” Олени Безхлібної, у деяких кате�

горіях товарів частка локальних рекламодавців перевищує 35�40 %, тоді як

раніше в зовнішній рекламі домінували міжнародні бренди.

Підводячи підсумки 2012 року, експерти відзначили також ріст цін на

зовнішню рекламу. “Минулого року ми прогнозували зростання цін на зов�

нішню рекламу на 25�30 %, саме на ці показники за підсумками поточного

року ринок і виходить”,— повідомила Олена Безхлібна.

Про новинки світової рекламної індустрії розповів голова ради директо�

рів “BigBoard BV” Йозеф Ондерка, який представляє на ринку України та

Росії французьку компанію “JCDecaux”. Серед головних світових тенден�

цій він відзначив перехід зовнішньої реклами в інтерактивний формат взає�

модії зі споживачами, використання медіа�міксів з інтернет�продуктами.

На думку експерта, такі тенденції будуть домінувати на світовому ринку і в

майбутньому.

Говорячи про тенденції, які визначатимуть розвиток українського ринку

зовнішньої реклами, експерти виокремили переорієнтацію на комплексні

проекти благоустрою вулиць, якісні перетворення в інвентарі, укрупнення

операторів, технологічну інтеграцію outdoor з іншими медіа, включення

української зовнішньої реклами в загальносвітовий рекламний ринок
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Тенденції на вітчизняному
фондовому ринку
Найкраще продаються акції енергетичних компаній 
Олександр ХАРЬКО
”Хрещатик”

Обся и тор ів на раїн-
сь ій біржі з почат ро
с лали 19,57 млрд рн, що
на 61,5 % менше торішніх
рез льтатів. За 2012 рі
інде с UX знизився на
30,81 %, а ПФТС — на
41,41 %. На д м е спер-
тів, цьом сприяв зовніш-
ній тис на У раїн з бо
зростаючої бор ової ризи
раїн Єврозони, через що
часни и тор ів задіяли
менш іль ість оштів і
воліли диверсифі вати ін-
вестиції.

Вплив ззовні

Обсяги торгів на організованому

ринку, які систематично фіксуються

Національною комісією з цінних

паперів та фондового ринку

(НКЦПФР) станом на 1 жовтня

2012 року склали більш ніж 164,71

млрд грн. Це на 10 % менше показ�

ника за минулий рік, коли обсяг

угод становив 182 млрд грн. Основ�

ним результатом динаміки фондо�

вого ринку України стало суттєве

зниження основного індексу біржі

ПФТС на 41,4 % із початку року. Та�

кож фахівці вказують на різке

зменшення ліквідності у 2012 році.

Про це свідчать обсяги капіталу, за�

депонованого для проведення опе�

рацій у Всеукраїнському депозитарії

цінних паперів.

“Звісно, вітчизняний фондовий

ринок не є окремою “державою” і

напряму залежить і від економічної

ситуації в країні, і від загальної фі�

нансової картини у світі. Як і будь�

який інший фінансовий ринок, він

відчуває на собі труднощі в період

економічних криз. Тому, якщо гово�

рити про результати попереднього

року, то зниження економічних тем�

пів, що спостерігалось у більшості

країн, вплинуло і на стан ринків ка�

піталу”,— пояснила “Хрещатику”

начальник відділу зовнішніх та

внутрішніх комунікацій НКЦПФР

Юлія Жулій.

За словами керівника відділу бір�

жових операцій ІГ “Арт Капітал”

Володимира Волкова, у першій по�

ловині року український ринок

жваво реагував на тенденції, які

відбувалися на світових фінансових

майданчиках. Особливо — на кризу

в європейській економіці, очіку�

вання погіршення ситуації в США і

Китаї. У другій половині року ситу�

ація у світі дещо покращилася (у

короткостроковому періоді). Багато

в чому, завдяки діям центробанків

США, ЄС та Китаю, ринки знову

пішли вгору. “Але на український

ринок почали чинити вплив внут�

рішні чинники, основним із яких є

політична осінь — вибори до парла�

менту”,— зазначає Володимир

Волков.

На думку експерта інформаційно�

аналітичного центру FOREX CLUB

в Україні Марії Сальникової, зага�

лом вплив світових факторів знай�

шов своє відображення на динаміці

фондового ринку України, проте це

відбувалося не відразу: “Врахову�

ючи те, що вплив кризи Єврозони

поширився і на нашу країну, за ди�

намікою зміни світової ситуації

учасники фондового ринку України

стежать і досі. За підсумками торгів

за дев’ять місяців цього року росій�

ський індекс РТС виріс на 5,55 %,

індекс DJI — на 9,62 %, а EURO

STOXX — на 6,19 %”.

Найпопулярніші акції 
на ринку

Як зазначає Марія Сальникова,

найбільше зниження вартості акцій

за останні дев’ять місяців було за�

фіксовано у компанії “Укрнафта” 

(�57,26 %) і Єнакіївському металур�

гійному заводі (�48,62 %). Також не�

гативною була динаміка вартості ак�

цій Алчевського металургійного

комбінату (�44,83 %). Причиною

стало падіння темпів зростання сві�

тової промисловості і, як наслідок,

зниження попиту на продукцію

компаній.

“На учасників ринку вплинули

спекуляції навколо можливого три�

валого економічного спаду, що

сильно позначилося на цінних па�

перах у секторі металургії. Утрима�

тися вище нульових позначок вда�

лося акціям кількох компаній завдя�

ки підтримці інвесторів, які,

відчуваючи потенціал, здійснювали

покупки на тлі зниження вартості

цих паперів раніше”,— пояснює ри�

зик�менеджер Dragon Capital Дмит�

ро Михайлусенко.

У той же час позитивна динаміка

була зафіксована за акціями

“Укрсоцбанку” та компанії “Мотор

Січ”. “Зростання склало 1,73 % і

0,85 % відповідно,— зазначає Марія

Сальникова.— Варто відзначити, що

така зміна їх вартості викликана ви�

ключно заслугами компаній. Так,

наприклад, компанія “Мотор Січ”

регулярно повідомляла про підпи�

сання нових контрактів із росій�

ськими та білоруськими колегами. З

останнього стало відомо, що до ви�

готовлення київських вертольотів

планується залучити “Мотор Січ”,

на тлі чого можна очікувати подаль�

шого підвищення вартості акцій”.

За словами експертів, краща ситу�

ація — на ринку цінних паперів

енергетичних компаній, тому що

вони орієнтовані на внутрішній ри�

нок.

Державні цінні папери 
користуються попитом

На думку експертів Національно�

го банку України, незважаючи на

певне збільшення частки операцій із

цінними паперами, що здійснюють�

ся на біржовому ринку, зберігаються

підстави вважати, що фондовий ри�

нок залишається закритим: “При�

близно 89 % усіх операцій на ньому

здійснюються у так званому приват�

ному режимі. Дефіцит цінних папе�

рів, що вільно обертаються на рин�

ку, та операцій з ними перешко�

джають встановленню об’єктивної

вартості та дохідності вітчизняних

цінних паперів”,— вважають фахів�

ці НБУ.

За словами Марії Сальникової,

учасники ринку — це, в основному,

українські резиденти, а для нерези�

дентів процедура підключення до

торгів більш складна. Ще однією

причиною закритості українського

ринку є небажання компаній пока�

зувати реальних власників бізнесу і

йти на відкритий діалог з інвестора�

ми і аналітиками.

“Поки не будуть внесені зміни до

валютного законодавства, Україна

навряд чи побачить приплив капіта�

лу,— стверджує Володимир Вол�

ков.— Крім того, необхідні інстру�

менти хеджування валютних ризи�

ків, наприклад, ф’ючерсні контрак�

ти на основні валютні пари грив�

ня/долар, гривня/євро. У розвитку

фондового ринку повинні бути заці�

кавлені всі: від найбільших корпо�

рацій і державних органів — до дріб�

них приватних інвесторів”.

У той же час, як стверджують екс�

перти, державні цінні папери про�

довжують користуватися попитом у

зв’язку з адекватною прибутковіс�

тю, яка пропонується за них. “Це за�

кономірно для періодів економічної

нестабільності, яка панує зараз у

всьому світі. Як тільки з’являться

ознаки стабільності, акцент з облі�

гацій знову переміститься на акції.

Це, ймовірно, відбудеться навесні

2013 року”,— підсумовує Марія

Сальникова.

Як зазначили “Хрещатику” у

НКЦПФР, наразі комісія активно

працює у законотворчій сфері, щоб

принести на фондовий ринок Укра�

їни структурні зміни: “Якщо вести

мову про наші останні ініціативи у

розробці законодавчої бази, то тут

варто відзначити кілька стратегічно

важливих документів. Зокрема ком�

плексний Закон України “Про вне�

сення змін до деяких законодавчих

актів щодо удосконалення законо�

давства про цінні папери”, що, зок�

рема, спрямований на максималь�

ний захист прав і інтересів інвесто�

ра. Так, документ передбачає впро�

вадження пруденційного нагляду на

ринку, а також зобов’язує торговців

розкривати повну інформацію про

здійснені операції за угодами з емі�

сійними цінними паперами. Крім

того, даний документ визначає ви�

моги до реклами на ринку цінних

паперів”

На думку експертів НБУ, незважаючи на певне
збільшення частки операцій із цінними паперами, що

здійснюються на біржовому ринку, зберігаються
підстави вважати, що вітчизняний фондовий ринок

залишається закритим . приблизно 89 % усіх операцій
на ньому здійснюється в приватному режимі



ТТРРКК  ККииїївв
6.00, 8.25, 11.00, 18.00

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, 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, 22.00 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112" 

18.25 Якісне життя
21.25 Служба порятунку
23.25 Небосхил

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 "Доброго ранку,

Україно!"
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 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 Точка зору

10.00, 11.50, 20.55 Офіційна
хроніка

10.15 Шеф5кухар
11.10 Муз. фільм до 705ліття Г.

Гаркуши
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.35, 19.00, 21.30

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

висота" 
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.45 Т/с "Клеймо"
16.30 Т/с "З життя капітана

Черняєва"
18.05 Останнє попередження
18.45 Агро5news

19.15, 21.40 Жарт з...
20.10, 22.30 Осінній жарт з...
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.25 Від першої особи
23.50 Д/ф "Великі битви"
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 М/ф
10.25 Т/с "Прекрасне

століття. 
Роксолана�2"  

12.45 Неймовірні перегони
13.45 Повне перевтілення.

Будинок за тиждень
14.45 Не бреши мені53
15.45 Сімейні мелодрами52
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Прекрасне

століття. 
Роксолана�2"  

19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Несподівана

радість"
0.15 ТСН
0.30 Х/ф "Романс про

закоханих"  
2.55 Х/ф "Бійцівський

клуб"  
5.05 Т/с "Слідаки"  

ІІННТТЕЕРР
5.35 Х/ф "Наречена"  
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 Х/ф "У Бога свої

плани"  
11.10 Т/с "Опівдні на

пристані"  
12.00 Новини
12.20 Т/с "Опівдні на

пристані"
15.05 Право на зустріч
16.05 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 "Завжди говори

"завжди"�9"
22.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�11" 
0.55 Х/ф "На гачку" 
2.20 Подробиці
2.50 Спорт в Подробицях
2.55 Подробиці. Неформат
3.05 Д/ф "Секретні історії"
3.55 Д/с "Мегамисливці"
4.45 Знак якості

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"  
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
19.15 Події. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Врятувати боса"  
21.00 Т/с "П’ятницький�2"  
22.30 Х/ф "Потрійний

форсаж. Токійський
дріфт"  

0.40 Т/с "Співтовариство�2"  
1.25 Х/ф "Агент Джоні

Інгліш"  
2.50 Щиросерде визнання
3.20 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
13.30 М/с "Сильвестр і Твітті —

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
1.20 Спортрепортер
1.30 Служба розшуку дітей
1.35 Т/с "Одна ніч любові"  
2.25 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 Х/ф "Смерч"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по5українськи
13.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.25 Т/с "Братани�3"
16.40 Х/ф "Примарний

гонщик�2. Дух
помсти"

18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Братани�3"
22.30 Факти. Підсумки дня
22.45 Свобода слова
0.55 Спорт
1.00 Надзвичайні новини
2.00 Про цiкаве
2.05 Факти
2.35 Свобода слова

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.30 Ранкове espresso

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 "Золоте теля"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 К. Райкін. Театр суворого

режиму
22.35 Х/ф "СВ. Спальний

вагон"  
0.35 Амурні мелодії

1.35 Х/ф "Компрометуючі
ситуації.
Воз'єднання" 

2.55 Алло, лікарю!
3.45 Країна порад
4.15 Амурні мелодії
4.45 Соціальний пульс
5.10 К. Райкін. Театр суворого

режиму

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
Бізнес5час

7.20 Автопілот5новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.50 Трансмісія5новини
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 Час5тайм
22.00, 2.40 Податковий

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

ННТТНН
6.10 Х/ф "Подвійний обгін"  
7.45 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Отець"  

10.55 Т/с "УГРО�4"
14.50 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 "Афганець"  
1.50 "Свiдок"
2.20 Т/с "Загадкові

вбивства Агати
Крісті"  

4.05 "Свiдок"

4.35 Уроки тітоньки Сови
5.05 Правда життя

ССТТББ
6.10 Х/ф "Подвійний обгін"  
7.45 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Отець"  

10.55 Т/с "УГРО�4"
14.50 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 "Афганець"  
1.50 "Свiдок"
2.20 Т/с "Загадкові

вбивства Агати
Крісті"  

4.05 "Свiдок"
4.35 Уроки тітоньки Сови
5.05 Правда життя

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Контрольна закупівля
9.40 Жити здорово!

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
13.00 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"
23.35 Вечірній Ургант
0.10 Свобода і справедливість
1.20 Нічні новини
1.35 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 "Городок"
13.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
14.50 Вісті. Спорт
15.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва
15.50 Т/с "Смак граната"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
21.05 Т/с "Таємниці

слідства"
22.05 "Один день Івана

Денисовича". 50 років
опісля...

23.00 Т/с "Опери. Хроніки
забійного відділу"

23.50 Дівчата
0.35 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 Програма5максимум

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"
18.35 Говоримо й показуємо
19.25 Т/с "Золотий запас"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Брат за брата�2"
23.30 Т/с "Дикий"
1.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.30 Суд присяжних
3.30 Невпізнані живі об'єкти

ТТЕЕТТ
6.00 Т/с "Хто в будинку

господар?"  
6.50 Телепузики

7.25 Твініси
7.45 Мультик з Лунтиком
8.10 М/с "Ліло і Стіч"  
8.45 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
9.45 Т/с "Всі жінки —

відьми"  
10.45 Т/с "Та, хто говорить

з примарами"  
11.45 Маша і моделі52
12.10 Косметичний ремонт
12.45 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.15 "Даешь молодежь"!
15.15 Вайфайтери
15.50 Давай, до побачення
17.05 Досвідос
17.40 Віталька
18.25 Чортівня
18.50 Бардак
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Т/с "Щоденник

лікаря Зайцевої"  
20.50 "Даешь молодежь"!
21.30 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 Дуже грубо для Ю5туба
2.15 Досвідос
2.40 До світанку

КК11

6.30 Ранок на К1
7.30 М/ф
9.05 Х/ф "Пригоди слона"  

10.40 Т/с "Чорна лагуна"
13.45 Звана вечеря
14.50 КВК52012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг5монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.00 Розсміши коміка
0.00 Х/ф "Хлопчик в

дівчинці"  
1.40 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.00 М/с "Бен510. Інопланетна

надсила"  
8.00 Ульотне відео по5

російськи
8.35 Облом.ua
9.00 Х/ф "Ера драконів"  

11.00 Х/ф "На межі"  
13.20 Х/ф "Робокоп�2"  
16.00 Т/с "Страховики"  
18.00 Т/с "Афганська

примара"  
19.00 Т/с "Десантура"  

20.00 Божевільне відео по5
українськи53

20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф "Конан�варвар"  
0.00 Х/ф "Дуже епічне

кіно"  
1.45 Х/ф "1492.

Завоювання раю"  
4.10 Божевільна прихована

камера

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00 М/ф
6.40 М/с "Суперкрихітки"
7.10 М/с "Оггі й кукарачі"
7.30 М/с "Час пригод"
8.00 М/с "Комашки"
8.15 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"
10.15 М/с "Маленьке

королівство Бена і
Холлі"

10.45 М/с "Бернард"
11.00 М/с "Скеля фрегглів"
11.30 Марві Хаммер
12.30 М/ф
13.30 Х/ф "Чарівна лампа

Аладдіна"
15.00 Єралаш
16.00 М/с "Лабораторія

Декстера"
17.00 М/с "Час пригод"
17.30 М/с "Суперкрихітки"
18.00 М/с "Оггі й кукарачі"
18.30 М/с "Школа монстрів"
19.00 М/с "Обережно,

ведмеді!"
19.30 М/ф
20.30 Голос. Діти. Щоденник
21.00 Х/ф "Останнє літо

дитинства"
22.15 Х/ф "12 стільців"
23.35 Найсмішніші моменти

життя
0.25 Хіт5парад дикої природи
1.15 М/ф

4

TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 15 листопада 2012 року

ПОНЕДІЛОК ЛИСТОПАД19

“Сутінки. Сага. Світанок: частина 2”
З народжен-

ням доч и Бел-
ли та Едварда
Ренесмі життя
в родині Калле-
нів нала одж -
ється. Белла,
ставши вампі-
ром, пост пово
зви ається зі
своєю новою
природою. І навіть перевертень Джей об стає для дівчин-
и др ом та наставни ом. Але все за інч ється, оли
звіст а про Ренесмі доходить до Вольт рі. Не знаючи про
її незвичайне походження, Вольт рі вважають, що Калле-
ни пор шили давній за он, що забороняє світі вампірів
перетворювати дітей. З армією Вольт рі направляються в
Фор с, щоб знищити Калленів, а ті, в свою чер , збира-
ють на останню битв всіх своїх др зів

“Сіністер”

Після спіх філь-
м “Астрал” Джей-
сон Бл м і С отт
Деррі сон зняли
новий фільм жахів.
Відомий письмен-
ни і ж рналіст Ел-
лісон (Ітан Хо ) e
пош нової чної
сенсації для своєї

ни и переїжджає з родиною в новий б дино . На орищі
він знаходить сім відео асет, на ожній з я их відображене
вбивство одно о з членів сім’ї, що жила т т раніше. Пись-
менни вважає, що знайшов сюжет для нової ни и, по и
не помічає, що таємничий злий д х збирається вбити та-
ож і всю йо о сім’ю...

“Кохання”

Драма ре-
жисера Мі-
хаеля Хане е
на 65-м
Каннсь ом
інофестива-
лі отримала
о л о в н и й

приз — “Зо-
лот пальмо-
в іл ”. В
центрі стріч-
и — літня
пара, 80-річні Жорж (Жан-Л ї Трентіньян) та Енн (Емма-
н ель Ріва), я і прожили все життя, пі л ючись один про
одно о. Проте подр жжя че ає випроб вання: Енн
трапляється параліч, половина її тіла паралізована, і
Жорж доводиться робити все, щоб допомо ти своїй
др жині. Адже він не може явити охан в б дин прес-
тарілих, на я ом наполя ає їх доросла доч а (Ізабель
Юппер), час від час відвід ючи бать ів

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
15 листопада (четвер) — 19.00 прем’єра “Уявний хво�

рий”, комедія, 2 години 35 хвилин

15 листопада (четвер) — 20.00 Нова сцена, “Ігри на

задньому дворі”, 1 година 30 хвилин

16 листопада (п’ятниця) — 19.00 “В полоні пристрас�

тей (Камінний господар)”, драма, 1 година 25 хвилин

16 листопада (п’ятниця) — 20.00 Сцена “Під дахом”,

“Шлюби укладаються на небесах”, 1 година 20 хвилин

17 листопада (субота) — 12.00 “Ревізор”, комедія, 

3 години 20 хвилин

17 листопада (субота) — 18.00 Нова сцена “Скажена

кров”, 1 година 30 хвилин

17 листопада (субота) — 19.00 “Сто п’ята сторінка

про кохання”, 2 години 45 хвилин

17 листопада (субота) — 20.00 Сцена “Під дахом”,

прем’єра “Страждання юного Вертера”, драма, 1 година

18 листопада (неділя) — 12.00 “Заповіт цнотливого

баболюба”, комедія, 2 години 30 хвилин

18 листопада (неділя) — 18.00 Нова сцена — “Пізан�

ська вежа”, фарс, 2 години

18 листопада (неділя) — 19.00 “Дохідне місце”, коме�

дія, 3 години

18 листопада (неділя) — 20.00 Сцена “Під дахом” —

“Edith Piaf: життя в рожевому світлі”, 1 година 20 хви�

лин

19 листопада (понеділок) — 19.00 “Дерева помирають

стоячи”, 2 години 35 хвилин

20 листопада (вівторок) — 19.00 “Сто п’ята сторінка

про кохання”, 2 години 45 хвилин

21 листопада (середа) — 19.00 прем’єра “Уявний хво�

рий”, комедія, 2 години 35 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

15 листопада (четвер) — 19.00 “Ромео і Джульєтта”,

Уільям Шекспір

16 листопада (п’ятниця) — 19.00 “Едіт Піаф. Життя в

кредит”, мюзикл, Юрій Рибчинський, Вікторія Васа�

латій

17 листопада (субота) — 19.00 “Сон смішної люди�

ни”, інсценізація Петра Панчука за оповіданням 

Ф. Достоєвського, камерна сцена

18 листопада (неділя) — 19.00 “Як тебе не любити,

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

сцена

20 листопада (вівторок) — 19.00 “Поміж небом і зем�

лею”, Ігор Афанасьєв, голлівудська мрія, камерна сце�

на

21 листопада (середа) — 19.00 “Весілля Фігаро”,

П’єр�Огюстен Бомарше

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

15 листопада (четвер) — 19.00 “Глядачі на виставу не

допускаються!”, 3 години 40 хвилин

16 листопада (п’ятниця) — 19.00 “Корсиканка”, істо�

ричний анекдот, 2 години 10 хвилин

17 листопада (субота) — 15.00 “Дні пролітають зі

свистом”, мала сцена, 1 година 40 хвилин

17 листопада (субота) — 19.00 прем’єра “Войцек.

Карнавал плоті”, 1 година 40 хвилин

18 листопада (неділя) — 15.00 “Ти, кого любить душа

моя...”, мала сцена, 2 години 10 хвилин

18 листопада (неділя) — 19.00 “26 кімнат”, 2 години

40 хвилин

19 листопада (понеділок) — 19.00 “Чотири причини

вийти заміж”, 1 година 40 хвилин

20 листопада (вівторок) — 19.00 “Гості грядуть опів�

ночі”, 2 години 45 хвилин

21 листопада (середа) — 19.00 “Мене немає (Пізно

лякати...)”, мала сцена, 2 години

21 листопада (середа) — 19.00 “Так закінчилось лі�

то...”, 2 години 10 хвилин

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ

15 листопада (четвер) — 19.00 “Мертві душі”, коме�

дія за поемою М. Гоголя, малий зал Палацу “Україна”

16 листопада (п’ятниця) — 19.00 “Моє сторіччя”, ме�

лодрама, театральна гостьова

16 листопада (п’ятниця) — 19.00 “Дзеркало Сен�

Жермена”, комедія, Борис Акунін, малий зал Палацу

“Україна”

17 листопада (субота) — 19.00 “Льовушка”, розпо�

відь про єврейське щастя, театральна гостьова

17 листопада (субота) — 19.00 “Трактирщиця”, ко�

медія, малий зал Палацу “Україна”

18 листопада (неділя) — 19.00 прем’єра “Недоумку�

ватий Журден”, комедія з музикою та танцями, малий

зал Палацу “Україна”

18 листопада (неділя) — 19.00 “Майстер�клас Марії

Каллас”, драма, театральна гостьова

20 листопада (вівторок) — 19.00 прем’єра “Старший

син”, лірична комедія О. Вампілова, малий зал Палацу

“Україна”

21 листопада (середа) — 19.00 прем’єра “Старший

син”, лірична комедія О. Вампілова, малий зал Палацу

“Україна”

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

16 листопада (п’ятниця) — 12.00 “Вождь червоно�

шкірих”, трагікомедія, велика сцена

16 листопада (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Вишне�

вий сад”, комедія, велика сцена

17 листопада (субота) — 11.00 прем’єра “Не хочу бу�

ти собакою”, казка�пригода, велика сцена

17 листопада (субота) — 12.00 “Поліанна”, драма,

велика сцена

17 листопада (субота) — 18.00 “Поліанна”, велика

сцена

18 листопада (неділя) — 11.00 “Велосипед з червони�

ми колесами”, неймовірна пригода, мала сцена

18 листопада (неділя) — 12.00 “Ярмарковий гарми�

дер”, народний бурлеск, велика сцена

18 листопада (неділя) — 18.00 “Мій бідний Марат”,

діалоги, мала сцена

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
18 листопада (неділя) — 12.00 “Пригоди бремен�

ських музикантів”, музична казка

18 листопада (неділя) — 19.00 “За двома зайцями”,

оперета, В. Ільїн, В. Лукашов

20 листопада (вівторок) — 19.00 “Летюча миша”,

оперета, Й. Штраус

21 листопада (середа) — 19.00 “Сільва”, оперета 

І. Кальмана

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ 

ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ
15 листопада (четвер) — 19.00 “Лебедине озеро”,

балет на 3 дії, П. Чайковський

16 листопада (п’ятниця) — 19.00 “Севільський ци�

рульник”, опера на 3 дії, Дж. Россіні

17 листопада (субота) — 12.00 “Даніела”, балет на

2 дії, М. Чембержі

17 листопада (субота) — 19.00 “Перехрестя”, ба�

лет�триптих, М. Скорик, Київ модерн балет

18 листопада (неділя) — 19.00 гала�концерт

“Спільний балетний простір”, зірки балету СНД

20 листопада (вівторок) — 19.00 “Віденський

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

Штраус, Йоган Штраус (син)

21 листопада (середа) — 19.00 “Травіата”, опера

на 4 дії, Дж. Верді, виконується італійською 

мовою

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 15 — 21 листопада

15 – 21 листопада

ГЕГЕМОН, КІНОМАН

ХМАРНИЙ АТЛАС

ОСТАННЯ КАЗКА РІТИ

007 КООРДИНАТИ СКАЙФОЛЛ

АНШЛАГ, КЛАСІК

КОРПОРАЦІЯ "СВЯТІ МОТОРИ"

ЗРАДА

СТІВ ДЖОБС. ВТРАЧЕНЕ ІНТЕРВ’Ю

КОХАННЯ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

FUTURE SHORTS: ОСІНЬ%2012

УКРАЇНО, ГУДБАЙ

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

Теніс. Новак Джокович став найсильнішим 
у підсумковому турнірі АТР
У Лондоні (Вели обританія) в підс м овом т рнірі АТР відб вся фі-

нальний матч. Перша ра ет а світ , 25-річний серб Нова Джо ович
двох сетах отримав перемо над др ою ра ет ою світ 31-річним
швейцарцем Роджером Федерером з рах н ом 7:6; 7:5. Тенісисти
рали 2 одини 14 хвилин. Нова Джо ович зробив чотири брей а і
втратив три ейми на своїй подачі. Роджер Федерер 8 разів подав на-
виліт проти 6 ейсів с перни а, при цьом ожен двічі помилився на по-
дачі. За рах но а тивних дій швейцарець ви рав 30 очо проти 19
серба, але й помило доп стив більше — 42 проти 28. Тепер в осо-
бистом протистоянні тенісистів рах но став 16:13 на ористь Феде-
рера. Нова Джо ович завоював 34-й тит л ар’єрі і став дворазо-
вим чемпіоном підс м ово о чемпіонат АТР, на я ом перший раз він
перема ав 2008 році. За перемо в Лондоні Нова отримає 1500
очо залі рейтин АТР і 1760000 $ призових, а Федерер — 800 очо
і 875 000 $ призових

Шахи. Василь Іванчук — переможець 
“Королівського турніру” з шахів

З 7 по 14 листопада в Б харесті відб вся “Королівсь ий т рнір” з
шахів, часть я ом взяли чотири росмейстери. За рез льтатами
зма ань перш сходин розділили вітчизняний шахіст Василь Іванч
та Васелін Топалов з Бол арії, я і набрали по 3,5 оч а. Том доля о-
ловно о приз виріш валася додат ових партіях. У першій д елі
львів’янин, раючи чорними, з мів перемо ти опонента на 45 ході.
Др ий же тай-брей завершився нічийним рез льтатом, том за під-
с м ами двох партій перемо свят вав Іванч . Тим часом росій-
сь ом місті Ханти-Мансійсь розпочався чемпіонат світ серед жіно .
Всі раїнсь і шахіст и вийшли др ий ра нд зма ань. Катерина Ла -
но перемо ла є иптян Мон Халед — 2:0, Анна Ушеніна б ла сильні-
шою за пер ан Дейсі Корі — 1,5:0,5, Наталія Ж ова ви рала ита-
ян и Кі Го — 1,5:0,5, Марія М зич впертій боротьбі, раючи на тай-
брей чорними, здолала р м н Крістін -Адель Фойсор — 4,5:4,5.
Відзначимо, що, з ідно з ре ламентом зма ань, при нічиїй вирішаль-
ній партії на тай-брей перемо а зарахов ється чорним

Футбол. Молодіжна збірна України 
в товариському матчі поступилася одноліткам 
з Франції
У вівторо в місті Монт-де-Марсан відб вся товарись ий матч між

молодіжними збірними Франції та У раїни. З стріч пройшла напр -
женій боротьбі і завершилася перемо ою осподарів. Свій перший не-
безпечний епізод біля воріт с перни а оманда Павла Я овен а втіли-
ла ол. На 22-й хвилині ол іпер франц зів Ареола помилився на ви-
ході, а Пилип Б овсь ий вразив порожні ворота. Щоправда, вже че-
рез 10 хвилин осподарі з міли віді ратися схожій сит ації. Страж
раїнсь ої збірної Ма сим Коваль та ож невдало зі рав на виході і на-

падни франц зь ої молодіж и Верет зрівняв рах но . У др ом тай-
мі осподарі поля з силлями Флор’яна Товена вийшли вперед — 2:1.
Цей рез льтат протримався до за інчення матч

Температура +1°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +5°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура 0°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 85 %

Прогноз погоди на 15 листопада 2012 року

ОВНИ, сійте роз мне, світле, вічне, ні о о не с діть, і не с димі
б дете. Войовничість — по аний поводир, ч жа точ а зор для
вас — святе, а схильність до релі ійно о фанатизм прибор йте
омпромісом. Кожна людина має право на індивід альний світо-
ляд, філософію б ття.
ТЕЛЬЦІ, підтрим а ч жих ініціатив для вас є іспитом на прибор-

ання ордині і шансом змінити долю на раще. Не нав’яз йте се-
бе, проте б дьте осподарем слова, не відмовляйтеся від даних
обіцяно , а радо їх ви онайте. І неодмінно розплатіться з мораль-
ними та матеріальними бор ами, для цьо о вас є бла одатні мо-
ви. Вечір присвятіть романтичним справам, влашт йте інтимне по-
бачення з оханими.
БЛИЗНЯТА, я подолати с перечності на вн трішньом рівні,

дійти з оди з собою? Питання є наріжним аменем, спішно вирі-
шите йо о — тоді і з оточенням запан є зла ода і пороз міння.
Шлюбні пари проходитим ть іспит на д ховн взаємність, висо і
шанси, що ви здасте йо о на “відмінно”, адже серця єднає Боже-
ственна любов.
РАКИ, я що поч ваєтеся епсь о, не поспішайте овтати пі л-

и, то озна а, що ви занедбали д ховний храм, наведіть там поря-
до , і нед и я р ою зніме. Вечір проведіть олі тих, за им с -
чило серце, а інтимні тіхи залиште на десерт.
ЛЕВИ, дов ола вас а ра пол м’яно о ент зіазм та іс рометно-

о мор , це захоплює п блі , проб дж є насна , зцілює від де-
пресивно о синдром ... Залишайтеся на тій бла о овійній хвилі,
безмежно вдячне оточення б де від вас захваті. До родинних
лопотів ставтеся з ма симальною серйозністю.
ДІВИ, поб тові проблеми для вас не б д ть ярмом на шиї, нав-

па и, стим люватим ть д шевн молодість. З роллю дбайливо о
осподаря, т рботливо о бать а (матері) ви здатні впоратися на
відмінно, проявляйте щедрість до близь их, не с піться на пода-
р н и, не збіднієте — фінансові джерела стр менять.
ТЕРЕЗИ, переходячи з одної точ и зор на інш , висов ючи

ори інальні пропозиції, ви заводите оточення, ламаючи онсерва-
тивні стереотипи мислення, а тивіз єте інтеле т альний тон с...
Це ч дово, а на за иди т од мів та сар азм рити ів не звертай-
те ва и! Освідч йтесь в оханні, оворіть омпліменти, жарт йте,
хваліть тих, хто занепав д хом.
СКОРПІОНИ ходять павичем, самоза охані, самозвеличені! Я -

що юрб цей "піар" не драт є — а п блі а охоче піддається тій ма-
ії вплив — очевидно, ви об’є тивно оцінюєте себе і дійсність. А
тим, хто опинився в полоні романтично о захоплення, порада:
ниш ом-тиш ом айф йте, аби не сполохати щастя, час лиши-
лось обмаль — до 22 листопада.
СТРІЛЬЦІ, життєве с дно р хається за армічним фарватером,

втр чатися сенс немає, розслабтеся і вірт озно пристосов йтеся
до обставин, все с ладеться та , я засл жили, добро чи зло —
немає значення, оловне — свідомити помил и, аби з одом зно-
в не ост питися чи на рішити. Я що хтось плачеться плече,
важно висл хайте, щиро поспівч вайте та втіште бідолах !
У КОЗОРОГІВ день самозречення та по аяння за мин лий мі-

сяць, б дьте само ритичними, знайдіть собі м жність визнати
провини та доп щені помил и, аби не зап стити процес самор й-
нації. На роботі все ч дово, я на святі, творча жил а п льс є і на-
віть поряд ( ва а чолові ам) є чарівна особа, що здатна стати ва-
шою М зою. Дерзайте!
ВОДОЛІЇ, оді хандрити, не піддавайтеся забобонним передч т-

тям стосовно ар’єри, т т все йде наміченим рсом. У вас ні-
альна ділова за вас а, осяйна харизма лідера, саме до та их смі-
ливих ори інальних осіб нині тя неться оточення, пра не спертися
на ваше др жнє плече. Радо об’єдн йтеся з тими, хто розділяє ва-
ші життєві по ляди, інтереси, і нія і не аразди вас не спіт ають! А
щастя в шлюбі — це не війна с перни ів за владне ермо, а ом-
проміс.
РИБИ, на професійних пере онах шалений час, втім, вас, пра-

целюбів-ент зіастів, нія ою роботою не заля ати, здатні тя н ти
лям за іль ох і впоратися на відміно з б дь-я им завданням. Я -
що шефа сім п’ятниць на тиждень, не ображайтеся, “підтанцьо-
в йте”, е стрим в роботі — ч довий стим л продемонстр вати о-
ле тив свою фахов цінність та заробити рошей. Менше озирай-
теся назад мин ле, там... ча л є л авий!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" вирвався 
у лідери
Завдяки перемозі над МБК "Миколаїв" столичний клуб очолив 
турнірну таблицю
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вітчизняній С перлізі від-
б лися і ри 13 т р . Київ-
сь ий “Б дівельни ” на ви-
їзді протистояв досвідче-
ном МБК “Ми олаїв”. Гра
проходила напр женій
боротьбі і лише напри інці
з стрічі визначився пере-
можець. Ним став столич-
ний л б, я ий свят вав
спіх з рах н ом 79:70. Ця
звитя а дозволила підопіч-
ним Айнарса Ба атс іса
поверн ти собі лідир юч
позицію.

Той факт, що “Будівельник” у

Миколаєві буде грати лише на пере�

могу, засвідчила стартова п’ятірка

киян. Забезпечувати позитивний

результат Айнарс Багатскіс призна�

чив чи не найсильніших виконавців

“Будівельника”. Українці Артур

Дроздов, Павло Буренко, Костян�

тин Анікєєнко, а також результатив�

ні американці Лео Лайонс та Мал�

кольм Ділейні вийшли на паркет

вже з перших хвилин матчу. Втім,

господарі майданчика також були

налаштовані на перемогу і не збира�

лися просто так її віддавати. У ціло�

му, початок зустрічі пройшов за рів�

ної боротьби і після 5 хвилин по�

єдинку рахунок був 8:7 на користь

гравців МБК “Миколаїв”. Наступні

3 хвилини господарі провели ще по�

тужніше і дещо збільшили свою пе�

ревагу. Проте втрата концентрації у

завершальні секунди першої чверті

дозволила киянам скоротити відста�

вання до мінімуму — 18:17.

У другій чверті обидві команди

продовжили діяти у тому ж темпі.

Щоправда, після короткої перерви

кияни виглядали більш зібраними.

Це дозволило їм повести у рахунку.

Відчувши, що ініціатива поволі пе�

реходить до баскетболістів “Буді�

вельника”, господарі поля спробу�

вали змінити тактику і почали ата�

кувати кошик суперників з дальньої

дистанції. Але це не поліпшило ста�

новище миколаївців, а й значно ус�

кладнило його. “Корабели” ніяк не

могли влучити з триочкової зони,

гра на підборах їм зовсім не вдавала�

ся. У підсумку це призвело до того,

що господарі відстали у рахунку на 9

очок.

Після перерви перебіг подій на

майданчику кардинально змінився.

Місцеві баскетболісти за рахунок

дальніх влучань Двейна Мітчела та

Данили Козлова досить швидко

зрівняли рахунок і навіть вийшли

вперед. Наставник киян Айнарс Ба�

гатскіс відразу на це відреагував

тайм�аутом. Короткі настанови тре�

нера спочатку не дали жодного ре�

зультату, але згодом “гладіатори” пе�

ревели гру у більш високий темп і на

останню перерву пішли з перевагою

у 7 очок.

Заключна чверть прогнозовано

розпочалася зі штурму кошика сто�

личного клубу. Миколаївці спро�

моглися зрівняти рахунок, і пари�

тет тримався практично до кінця

матчу. Лише за дві хвилини до за�

вершення зустрічі невимушені по�

милки господарів майданчика до�

зволили “будівельникам” вийти

вперед. Відчувши свою перевагу,

“гладіатори” вирішили не споку�

шати долю і максимально уважно

діяли у захисті, при цьому не забу�

ваючи атакувати суперника. У під�

сумку матч завершився перемогою

киян з рахунком 79:70. Після зу�

стрічі наставник “Будівельника”

Айнарс Багатксіс прокоментував

гру своїх підопічних: “У цьому се�

зоні нам дуже важко даються виїзні

зустрічі. Особливо проти таких мо�

тивованих команд, як “Миколаїв”.

Гра проходила з перемінним успі�

хом і перемогу в ній могли здобути

як господарі, так і ми. В цілому, ми

самі винні в тому, що суперник

кілька разів виходив уперед. Тому

нам потрібно звернути увагу на дії у

захисті і навчитися не лінуватися у

пресингу суперника”
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Цей день в історії 15 листопада

1881 – російсь ий вчений
А. Можайсь ий отримав патент
на винахід літа а
1912 – народився Андрій Ма-

лиш о, раїнсь ий поет, автор
збіро , пісень ("Київсь ий вальс",
"Пісня про р шни ")
1933 – Мос ві від рито ре -

лярний р х тролейб сів
1934 — в СРСР вийшла перша

телепередача зі зв овим с про-
водом
1946 — в освітніх за ладах У -

раїни почали навчати новом
правопис . Стилісти а та рама-
ти а б ла наближена до росій-
сь их правил написання та
вимови слів
1988 — виведено на орбіт
осмічний орабель «Б ран»,
я ий, двічі обі н вши Земн -
лю, приземлився в автоматично-
м режимі
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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