
Київ засяє по�новорічному
У столиці встановлюють святкову ілюмінацію та головну ялинку країни

Олександра ГУНІНА,
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Уже доброю традицією для
Києва стало при рашання сто-
лиці яс равою ілюмінацією
напередодні новорічно-різдвя-
них свят. Мин ло о ро в ли-
ці міста при рашали різнома-
нітні світлодіодні метели и,
сніжин и, пір’їни та інші диво-
вижні фі ри. Чим цьо о ро
ом нальни и здив ють иян
та остей столиці, дізнавалися
ж рналісти "Хрещати а".

Як зазначив директор КП "Київміськ�

світло" Андрій Швець, фахівці підприєм�

ства вже розпочали монтувати святкове

освітлення Хрещатика та центральних

вулиць столиці.

"У першу чергу було демонтовано осін�

ньо�весняне освітлення над проїжджою

частиною головної вулиці країни. Наразі

наші служби вже завершили влаштовува�

ти святкову ілюмінацію на всіх деревах

вздовж Хрещатика, далі розпочнеться її

монтаж над його проїжджою та пішохід�

ною частинами. Також триває перевірка

фасадів будинків, які будуть прикрашені

святковими вогнями. А на наступному

тижні ми встановимо новорічні вогні на

фонтанах, що на Майдані Незалежно�

сті", — розповів "Хрещатику" Андрій

Швець.

За його словами, цьогорічне святкове

оформлення Києва буде змонтоване з тих

конструкцій, які вже є на балансі підпри�

ємства та використовувалися у минулі

роки. Виключенням стане лише вулиця

Хрещатик, де обіцяють встановити конс�

трукції з новими святковими мотивами.

"Суттєво новорічна ілюмінація не буде

відрізнятись від минулорічної. Адже, як

кажуть, гарний сніданок не міняють. Тим

більше, що за кордоном теж не надто

шикують. Наприклад, у Парижі встанов�

люють святкову ілюмінацію, яка прикра�

шала місто два роки тому. А у Києві вона

була не гіршою, тому ми її лише вдоско�

налюємо — хочемо здивувати киян та

гостей міста різнобарв’ям святкових ко�

льорів", — зауважив пан Швець.

До речі, вся ілюмінація центру Києва,

за словами Андрія Володимировича,

обійдеться, як і торік, у 3 мільйони гри�

вень. Причому встановлена вона буде за

кошти спонсорів.

За інформацією КП "Київміськсвітло",

усі будівлі на Майдані Незалежності при�

красять святковими гірляндами. Наче в

казці, тисячами вогнів засяють будівлі

консерваторії та філармонії, Головпо�

штамту, Будинку профспілок, Жовтнево�

го палацу. Святкове оформлення отри�

має і фасад будівлі КМДА на Хрещатику,

36. Над проїжджою частиною головної

вулиці країни змонтують ошатні гірлян�

ди, а дерева вздовж дороги обрамлять

світлодіодними краплинами.

Новорічний настрій на вулиці Богдана

Хмельницького створюватимуть білі гір�

лянди у вигляді золотавих іскристих куль,

а над Європейською площею, як і мину�

лого року, змонтують ілюмінацію у вигля�

ді листя. Атмосферу зимового дива поруч

із Національною філармонією створюва�

тимуть сніжинки та мерехтливі бурульки,

які розвісять на деревах поблизу будівлі.

А на бульварі Лесі Українки можна буде

побачити шматочок літа — дерева вздовж

проїжджої частини прикрасять двома

сотнями світлодіодних метеликів.

Дивовижні та оригінальні дизайнер�

ські завитки та світлові панно на світло�

вих опорах розмістять вздовж вулиці

Грушевського та Володимирського узво�

зу. Як і минулого року, над бульваром Та�

раса Шевченка розвісять величезні світ�

лові пір’їни. Згадати астрономію та по�

милуватися далекими планетами кияни

та гості міста зможуть на вулиці Черво�

ноармійській — тут блакитними вогня�

ми засяють кільця Сатурна. А на опорах

вздовж проспекту Бажана всіма кольо�

рами райдуги виграватимуть зіркові

фонтани.

Зазначимо, що незвичною буде і цьо�

горічна ялинка на Майдані Незалежно�

сті. Зелена красуня на прохання киян бу�

де штучною, а її основною "родзинкою"

стане дивовижне світлове оформлення та

світлодіодні іграшки, які однаково гарно

виглядатимуть і вдень, і вночі. Ілюміна�

ція ялинки буде виконана у вигляді вог�

нів, що спадають, а верхівка стане

справжнім чудом техніки — піксельна

маківка з 3D ефектом. Наразі конструк�

ції головної ялинки країни вже розпоча�

ли монтувати. Роботи обіцяють заверши�

ти до 15 грудня, а помилуватися новоріч�

ною красунею всі охочі зможуть вже на

день Святого Миколая після традиційної

церемонії засвічення

Мирослава ЛЕУС
"Хрещатик"

В У раїні очі ють спалах рип напри ін-
ці листопада, тож меди и заохоч ють и-
ян ва цин ватися, адже, за даними
ВООЗ, саме щеплення є най ращим за-
хистом від нед и. За алом Києві про-
водитим ть омпле с профіла тичних за-
ходів для захист иян від рип та ГРВІ.
Днями відповідне розпорядження підпи-
сав олова КМДА Оле сандр Попов.

У медичних закладах столиці вже активно готуються

до роботи в умовах епідемічного підйому захворювано�

сті на грип та ГРВІ. Зокрема створюють запас противі�

русних і лікувальних препаратів, дезінфікуючих та ан�

тисептичних засобів індивідуального захисту медичних

працівників. Крім того, заплановане і навчання медич�

них працівників з питань діагностики, лікування та

профілактики гострих респіраторних захворювань.

Як уже повідомляв "Хрещатик", у місті визначено 12

комунальних лікувальних установ, куди можна зверну�

тися і зробити щеплення. Перелік медзакладів можна

знайти на офіційному сайті ГУ охорони здоров'я Києва

або зателефонувати на "гарячу лінію" — 234�55�26, яка

працює з 10.00 до 17.00.

"Вакцини, ввезені в Україну, пройшли відповідну ре�

єстрацію і лабораторний контроль, — наголосив на�

чальник ГУ охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв.

— У наших лікувальних установах використовуватимуть

вакцини "Ваксігрип" та "Інтанза" (Франція), "Інфлувак"

(Нідерланди), "Інфлексал" (Швейцарія).

Щеплення від грипу рекомендують зробити військо�

вослужбовцям, будівельникам, працівникам ДАІ та ме�

дикам, людям літнього віку, вагітним жінкам. Вартість

вакцин коливається від 80 до 90 гривень. Проте дітей та

персонал дитячих будинків і притулків для неповноліт�

ніх, шкіл�інтернатів для сиріт, дітей, позбавлених бать�

ківського піклування, а також літніх людей, які прожи�

вають у будинках для осіб похилого віку, в місті щеплю�

ватимуть за рахунок комплексної програми "Здоров’я

киян".

Також у профільному управлінні повідомляють: якщо

у місті буде зафіксовано інтенсивне зростання захворю�

ваності на грип та ГРВІ, то для допомоги киянам мобі�

лізують додаткові бригади медиків та збільшать кіль�

кість ліжок для госпіталізації пацієнтів. Крім того, при

необхідності, за відповідним клопотанням Київської

міської санітарно�епідеміологічної станції столична

влада розглядатиме питання щодо припинення на�

вчального процесу в школах та введення обмежуваль�

них заходів в інших навчальних закладах міста

Вакцинуватися від недуги можна у 12 комунальних медичних установах міста

У столиці триває кампанія 
з профілактики грипу

У Києві можна побачити
унікальний велосипед�хамелеон 
та байк із дерева 

Із 20 листопада столиці проходить вистав а
дизайнерсь их велосипедів

СТОР. 2

"Батьківської любові має
вистачити на всіх" 

Та вважають родині Х торних, я а вихов є
вісьмох прийомних дітей

СТОР. 2

Заборона на сигаретний дим 
"Хрещати " з’яс вав вплив антитютюнової ампанії
на ресторанний бізнес

СТР. 3

У номері

Новини
До столиці з культурно"діловою 
місією прибула делегація 
із Санкт"Петербурга
Перша робоча з стріч членів деле ації з иїв-

сь ими оле ами відб лася вчора в стінах КМДА.
Партнерсь і стос н и Києва і Сан т-Петерб р а
бер ть свій почато ще з 23 червня 2001 ро , о-
ли б в підписаний відповідний меморанд м про
співпрацю. Із то о час міста взаємодіють різних
сферах життєдіяльності, обмінюються правлін-
сь им досвідом. "Пере онаний, проведення низ и
з стрічей рам ах "К льт рно-ділової місії Сан т-
Петерб р а в Києві", я а старт є столиці, ще
більше по либить наш співпрацю",— зазначив
перший заст пни олови КМДА Оле сандр Ма-
з рча . У рам ах діало російсь і деле ати запро-
пон вали Києв співпрацю реформ ванні сфери
житлово- ом нально о осподарства, транспорт-
ної інфрастр т ри, енер етично о омпле с ,
правлінсь о о се тор тощо. "Ми розробили і за-
твердили "Страте ію розвит Києва до 2025 ро-
", з я ою ви можете детально ознайомитися і

з’яс вати, я і пріоритети вио ремила для себе и-
ївсь а влада розвит столиці на наст пні 13 ро-
ів. Саме розвит цих напрямів ми зараз най-
більше заці авлені. Сподіваюся, що та і з стрічі
стан ть ре лярними і приноситим ть обом сторо-
нам плідні рез льтати", — під реслив Оле сандр
Маз рча . На адаємо, сьо одні відб деться ро-
чисте від риття "К льт рно-ділової місії Сан т-Пе-
терб р а в Києві"

Київ розраховує прийняти 
міськбюджет"2013 у грудні
Про це повідомив заст пни олови КМДА Р с-

лан Крамарен о. "Уже два ро и поспіль місь ий
бюджет вдається прийняти в р дні. Я сподіваюся,
що цьо о ро позитивна тенденція продовжиться
і місь бюджет-2013 та ож б де прийнято до Ново-
о ро ", — с азав Р слан Крамарен о. Він зазна-
чив, що форм вання бюджет на наст пний рі
місто почало ще напри інці літа. Щодо йо о прое -
т столиця проводить попередні онс льтації з Мі-
ністерством фінансів, але оворити про по азни и
по и передчасно. Посадовець висловив певне-
ність том , що по азни и за ально о фонд
місь бюджет на наст пний рі б д ть не менши-
ми від по азни ів поточно о ро , повідомляють
"У раїнсь і новини". На адаємо, місь ий бюджет
на 2012 рі із доходами 16,439 млрд рн і видат а-
ми 15,929 млрд рн Київрада прийняла 29 р дня
2011 ро . За січень — червень доходи за ально-
о фонд столичної азни становили 4,47 млрд
рн, або 89,6 % план на цей період

Міська електричка покращить 
інтервали руху у вихідні дні
Під час прямо о ефір про рами "Столиця" на

теле аналі "Київ" один із жителів пос аржився на
те, що вихідні дні місь а еле трич а нерід о по-
р ш є роз лад р х . Голова КМДА Оле сандр По-
пов пообіцяв вирішити цю проблем найближчим
часом. Та , за йо о словами, вже зовсім с оро на
лінію повинні вийти іль а нових ло омотивів. "Це
питання пов'язане з дос оналенням рафі а р -
х , а саме постав ою на цю доро ще іль ох ло-
омотивів. До речі, перший із них ми очі ємо за
два-три тижні", — зазначив Оле сандр Попов. За
йо о словами, др ий поїзд б де поставлений до
інця ро , і ще один — на почат люто о 2013
ро . Це дозволить зробити інтервали р х місь-
ої еле трич и більш щільними. За словами очіль-
ни а КМДА, на майб тнє міст потрібно мати с -
часний потя за типом тих, я і працюють метро.
Йо о потрібно спрое т вати і поб д вати в У ра-
їні. "Нам та их поїздів потрібно я мінім м 15—20
зв'яз з тим, що прое т місь ої еле трич и ми

обов'яз ово б демо розширювати", — додав
він

ПОГОРІЛЬЦЯМ З ВУЛИЦІ

МАЗЕПИ МІСТО

ВИПЛАТИТЬ ДОПОМОГУ

СТОР. 2

НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ

ВЖЕ БУДУЮТЬ

ПІДЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД

СТОР. 2

КИЇВ ГОТОВИЙ 

ДО СТВОРЕННЯ

"СИЛІКОНОВОЇ ДОЛИНИ"

СТОР. 3

БАНКИ ПРОПОНУЮТЬ

ВИГІДНІ ГРИВНЕВІ

ДЕПОЗИТИ

СТОР. 3

22 листопада 2012 ЧЕТВЕР № 166 (4186)

За інформацією КП "Київмісь світло", сі б дівлі на Майдані Незалежності та Хрещати при расять свят овими ірляндами
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МІСТО
Хрещатик 22 листопада 2012 року

Новини

Погорільцям з будинку на вулиці Івана Мазепи
буде виплачено матеріальну допомогу
Я відзначив перший заст пни олови КДМА Оле сандр Маз р-

ча , зараз на місці пожежі працюють е сперти, я і повинні визначи-
ти технічний стан б дівлі, особливо її пере риттів, та провести по-
передні розрах н и щодо вартості лі відації наслід ів надзвичайної
події. Відповідно до розпорядження олови КМДА, по орільцям б -
де виплачено перш матеріальн допомо розмірі 10 тисяч ри-
вень. Після детально о обстеження б дин місь а влада прийме рі-
шення щодо подальшо о відш од вання збит ів. Зазначимо, що
внаслідо пожежі, я а вини ла вночі 21 листопада б дин за ад-
ресою: в л. Івана Мазепи, 3/5, ніхто з меш анців не постраждав,
але во нем б ло знищено 600 в. метрів дах та по рівлі, повністю
ви оріли вісім вартир та ще де іль а десят ів помеш ань постраж-
дали. У трьох під’їздах (всьо о їх в б дин 10) по и що відс тні о-
м ні ації. Я зазначив Оле сандр Маз рча , найближчим часом т т
б де відновлене еле тропостачання по тимчасовій схемі від енера-
тора для то о, щоб прос шити приміщення. За два дні ці роботи ма-
ють ви онати. Наразі відпрацьов ється схема відновлення тепло-,
водо- та азопостачання до вартир б дин , я і придатні до прожи-
вання та не потреб ють апітально о ремонт . Усі витрати, пов’яза-
ні з ремонтними роботами та відновленням дах , взяла на себе сто-
лична влада. Меш анців до власних вартир по и що не доп с-
ають, дозволено лише с проводі МНСни ів забрати необхідні ре-
чі. По орільцям місь а влада запропон вала ртожит и для тимча-
сово о проживання, одна по и що та ою можливістю с орист ва-
лися лише 3 сім’ї. Наразі від рито римінальне провадження, е с-
перти встановлюють причин пожежі

Столичний УТОГ відсвяткував 95$ту річницю 
з дня заснування організації
Учора Київсь а ор анізація У раїнсь о о товариства л хих відзна-

чила 95-річчя своєї діяльності. Урочистий вечір відб вся в примі-
щенні К льт рно о центр УТОГ, що на в л. К рсь ій, 6. Захід роз-
почався з вітань представни ів місь ої та обласної влади. На само-
м ж онцерті люди з вадами сл х , я і є часни ами х дожньої са-
модіяльності, ви он вали танцювальні номери та пантомім , а та ож
співали за допомо ою жестів.
Протя ом всьо о період своєї діяльності столична ор анізація

УТОГ тісно співпрацює з Київсь ими місь ою та обласною держад-
міністраціями, з профільними підрозділами КМДА та КОДА, з Фон-
дом соціально о захист населення У раїни. Метою діяльності мі-
сь ої ор анізації УТОГ, я стр т рно о підрозділ та представниц-
тва У раїнсь о о товариства л хих на території столиці та області,
є ор анізаційне об’єднання ромадян із пор шеннями сл х та мов-
лення. Люди отрим ють допомо з професійної та соціальної ре-
абілітації, стають рівноправними ромадянами, всебічно інте рова-
ними с спільство

Цифра дня

1 904 700 
тонн вантажів перевезено у столиці водним транспортом за вісім
місяців 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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"Батьківської любові має 
вистачити на всіх"
Так вважають у родині Хуторних, де виховують вісьмох 
прийомних дітей
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Перед иївсь ою владою
стоїть важливе завдан-
ня — протя ом іль ох
ро ів влашт вати сіх ді-
тей-сиріт на виховання до
родин. Для цьо о Києві
створюють дитячі б дин-
и сімейно о тип , де од-
ночасно мож ть вихов ва-
тись до десяти підліт ів.
Нині столиці вже діють
11 та их за ладів, отрі
отрим ють ре лярн під-
трим від місь ої влади.
Не стала винят ом й ро-
дина Х торних, я а з на-
оди Всесвітньо о дня
дитини отримала від о-
лови КМДА Оле сандра
Попова ч довий подар -
но — новень ий автомо-
біль. За важимо, це
останній дитб дино ,
я ий по и що не мав ма-
шини від міста, нині ж сі
подібні за лади столиці
забезпечені власним
транспортом.

Любов та Віктор Хуторні виховали

двох рідних синів, а десять років то�

му взяли у свою родину першу при�

йомну дитину. “Коли нам запропо�

нували створити дитячий будинок

сімейного типу, ми з чоловіком по�

радились й згодом погодились.

Адже нічого в цьому страшного не�

має, а батьківської любові має ви�

стачити на всіх”,— розповіла “Хре�

щатику” мама�вихователька Любов

Хуторна.

Так, за декілька років до їх затиш�

ного помешкання потрапили ще де�

сять діток. Нині ж у сім’ї виховуєть�

ся восьмеро підлітків — троє стар�

ших уже залишили родину. Любов

Олексіївна жодного разу не пошко�

дувала за своє рішення, й тим, хто

сумнівається, чи варто братися за

таку благородну справу, радить: ре�

зультати перевершать усі тимчасові

труднощі.

“Нічого страшного у цьому не�

має — впоратись можна з усіма труд�

нощами та проблемами. І коли на

день народження замість одного�

двох дітей тебе привітають 12�10, то

це — найвища нагорода,— зазначає

жінка.— Діти — це наше віддзерка�

лення. А всі наші — найкращі у

світі”.

Діти з родини Хуторних не прихо�

вують своєї любові та поваги до

прийомних батьків. Хлопці та дів�

чата в усьому їм допомагають і ка�

жуть, що у їх великій родині —

справжня сила. Особливо малеча ті�

шиться подарунком від міської

влади, адже в новому авто місця ви�

стачить на всіх. А він знадобиться їм

для спільних сімейних подорожей

та прогулянок.

Як зазначив “Хрещатику” началь�

ник Служби у справах дітей Києва

Микола Кулеба, сьогодні у держав�

них закладах залишилось 250 сиріт.

“Це невелика кількість, і якщо по�

рахувати, це 15 дітей на кожен район

столиці. Я гадаю, якщо кияни візь�

муть на себе зобов’язання зробити їх

життя кращим, то вже через два ро�

ки всі обездолені будуть забезпечені

родинним теплом. Завдання вла�

ди — зробити все, аби жоден малюк

не потрапив до дитбудинку”,— пе�

реконаний пан Кулеба.

До речі, протягом кількох років у

місті планують побудувати ще п’ять

будинків сімейного типу. І аби ті,

кого образила доля, не потрапили

до сиротинців, у столиці хочуть

створити 30 патронатних сімей —

професійних батьків, які опікува�

тимуться малечею певний період,

поки ті не знайдуть нових тат і мам.

Не залишатимуть сиріт і у період

становлення — для випускників ін�

тернатів планують створити соці�

альні гуртожитки, де б вони перебу�

вали під доглядом соцпрацівників й

готувалися до дорослого життя.

Проводитимуть у столиці й ак�

тивну роботу з профілактики сиріт�

ства. Зокрема для кризових сімей

хочуть створити школи батьків�

ства, а для тих, хто уже постраждав,

відкриють Службу екстреної допо�

моги.

“Я переконаний, що кожен з нас

любить дітей і мріє про їхнє щастя.

Я щиро бажаю здоров’я, благопо�

луччя та успіхів нашій малечі та

вдячний киянам, які взяли дітей до

себе у родину і присвятили їм своє

життя. У Києві мешкає понад пів�

мільйона дітей і щороку народжує�

ться більше 30 тисяч, тож першо�

черговим завданням міської влади

є створення належних умов для

життя, розвитку, навчання та до�

звілля заради майбутнього нашої

столиці”,— зазначив голова КМДА

Олександр Попов

З на оди Всесвітньо о дня дитини родина Х торних отримала від столичної влади ч довий подар но — новень ий
автомобіль

Протягом кількох років 
у місті планують

побудувати ще п`ять
будинків сімейного типу

На Поштовій площі завершується
перший етап спорудження 
транспортної розв’язки
Будівельники освоюють підземний простір, який стане входом 
до станції метро
Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

Перш чер зведення
транспортної розв’яз и на
Поштовій площі план ють
за інчити до Ново о ро .
Зараз т т заверш ють
монтаж опор, і до інця
листопада на еста аді з
Боричево о то на в л.
Набережно-Хрещатиць
встановлять останню онс-
тр цію. Б дівельни и вже
освоюють підземний прос-
тір та спор дж ють пере-
хід, я ий стане входом до
станції метро. У р дні
розпочнеться зведення
др ої частини т нелю, а в
січні на Поштовій план ють
завершити др ий етап
спор дження транспортно-
о в зла. За алом же по-
б д вати розв’яз обіця-
ють до Дня міста.

У грудні після того, як будівель�

ники візьмуться за спорудження

другої частини тунелю, техніка пе�

реміститься ближче до будівлі Річ�

кового порту. На час проведення ро�

біт для автотранспорту облаштують

по дві смуги руху в обидва боки.

“Розв’язку будують із сучасних

надміцних матеріалів. Це бетон висо�

кої якості, арматура великих розмірів.

Тобто, ми робимо це на віки, і конс�

трукція служитиме щонайменше ще

нашим правнукам”,— підкреслив го�

лова КМДА Олександр Попов під час

прямого ефіру на телеканалі “Київ”.

Він також додав, що будівлю Му�

зею історії Магдебурзького права,

розташовану на Поштовій площі,

буде повністю відремонтовано.

“Щодо пам’ятки історії та архітекту�

ри Поштового будинку, де розмі�

щується Музей історії київського

самоврядування, хочу наголосити:

поява тріщини на фасаді будинку —

дуже прикрий факт. Коли це стало�

ся, будівельні роботи були одразу ж

призупинені, і зараз усе робиться

для того, щоб скорегувати проект і

забезпечити збереження цієї конс�

трукції. Більше того, фундамент му�

зею підсилять, і будинок буде укріп�

лений," — наголосив голова КМДА.

Другий рівень розв’язки будівель�

ники планують здати в січні. Нині

півестакади, що протягнеться з Бо�

ричевого току на вул. Набережно�

Хрещатицьку, вже наполовину пере�

крили. До кінця листопада тут вста�

новлять останню опору. Паралельно

конструкцію почнуть бетонувати,

щоб уже на початку наступного року

покрити шляхопровід ізоляцією,

після чого там укладуть гус�асфальт.

Під цим дворівневим поворотом

вже поспішають зробити частину

підземного переходу, що одночасно

буде входом до станції метро “По�

штова площа”. Пішохідний тунель

проляже через Боричів тік.

До речі, монтаж конструкцій від�

бувається переважно вночі, щоб не

заважати руху транспорту, а також у

зв’язку з підвищеною небезпекою

робіт. Саме тому тимчасово пере�

кривають проїзди, попереджають

водіїв, і лише після цього здійсню�

ється монтаж балок. Техніка і буді�

вельники на об’єкті працюють ціло�

добово. Як зазначають фахівці, ро�

боти виконуються за графіком. Бу�

дівельники розпочали освоєння під�

земного простору під площею. За�

вершити масштабну реконструкцію

Поштової мають до Дня міста, у

травні. Тоді конструкція сховається

під гігантською платформою, по

якій зможуть гуляти кияни 

У р дні, після то о я б дівельни и візьм ться за спор дження др ої частини
т нелю, техні перемістять ближче до б дівлі Річ ово о порт

Будівлю Музею історії
Магдебурзького права,

що розташована на
Поштовій площі, буде
укріплено та повністю

відремонтовано

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Київ відзначив день свого небесного 
покровителя — Архистратига Михаїла
Учора, 21 листопада, християни відзначили День Собор Архи-

страти а Михаїла. Це свято — оловне серед празни ів на честь ан-
елів і надзвичайно шан ється вір ючими людьми. “Кожне місто має
сво о ан ела-охоронця. У Києва він особливий — по ровитель люд-
сь о о род , вождь небесно о воїнства — Архистрати Михаїл. Ба-
жаю всім меш анцям столиці, щоб під йо о захистом Києві твори-
лися лише добрі справи, аби наше місто процвітало та розвивалося,
а ияни б ли щасливими, здоровими та натхненно працювали зара-
ди добро о майб тньо о Бать івщини”,— йдеться вітанні олови
КМДА Оле сандра Попова иянам. На адаємо, Архистрати Михаїл
зображений на с часном ербі Києва і є по ровителем столиці
У раїни

Олександр Попов подякував зіркам шоу$бізнесу
за участь у висадці сосен
“Я д же вдячний представни ам вітчизняної естради, я і дол чи-

лися до висадження сосен пар імені Малиш а. Відновлення ста-
т с Києва я найзеленішо о міста можна дося ти, об’єднавши з -
силля ромадсь ості та місь ої влади. Крім то о, для нас д же важ-
ливо, щоб в озелененні міста брали часть столичні ш олярі та ст -
денти. Я що вони власнор ч саджатим ть дерева, то подальшом
бережно ставитим ться до них”,— с азав олова КМДА Оле сандр
Попов. На адаємо, а цію “Врят ймо Київ від вир б и хвої” започат-
вало КО “Київзеленб д”. Перших двісті сосен б ло висаджено в

Оболонсь ом районі, а пар ім. Малиш а — понад 150 дерев.
Зазначеною а цією передбачена ор анізація цілодобової охорони
лісів та хвойних насаджень на території заб дованої частини міста
за підтрим и міліції та е оінспе ції, патр лювання лісовою охороною
лісопар ових осподарств “Київзеленб д ”, а та ож проведення
рейдів із зал ченням працівни ів ГУ МВС

У місті можна побачити унікальний 
велосипед$хамелеон та байк з дерева
З 20 листопада по 10 р дня столиці (ТЦ "Домосфера", що на

Столичном шосе) проходить вистав а дизайнерсь их велосипедів і
всьо о, що можна з них змайстр вати. Метою е спозиції Dutch
Design Bicycle є подання велосипеда я арт-об’є та, транспортно о
засоб , способ життя та способ проведення час і навіть соціаль-
но о феномена. Вистав а продемонстр є несподіваний по ляд на
“дво олісно о др а”, адже її е спонати — плід фантазій провідних
олландсь их дизайнерів, реалізованих в різних велосипедних об-
разах і трансформаціях. Напри лад, мідний велосипед, створений
ст дії Van Heesch Design. Ця модель відома в Голландії я “баб син
вели ”, а в світі — я “ олландсь ий велосипед”. Вона не мінялася
вже більше ста ро ів і може вважатися най спішнішим місь им “ро-
вером”: навіть олландсь а оролева на ньом аталася. Велоси-
пед, за тий в мідь, пост пово змінює олір і з плином час стає
тіль и арнішим, на відмін від “бай ів”, я і з’їдає іржа. Інший нідер-
ландсь ий дизайнер, Ян Х нневех, створив д бовий велосипед —
він же “велосипед з с ч а”. Це дерев’яна модель, я а, за зад мом
автора, дозволить людям онта т вати з природою в б вальном
сенсі слова



Новини компаній

Ділові новини

Уряд затвердив концепцію
програми розвитку 
аеропортів

Кабмін затвердив онцепцію
Державної цільової про рами
розвит аеропортів на період до
2023 ро . Про це с азано в пові-
домленні прес-сл жби ряд . Ре-
алізація цьо о до мента дасть
змо поліпшити технічний рівень
аеропортів, забезпечити їх засо-
бами посад и й аеродромним
обладнанням, авіаційною назем-
ною техні ою, засобами обсл о-
в вання пасажирів, ба аж й ван-
тажів. Наразі онцепцію внесені
аеропорти Сімферополя, Севас-
тополя, Дніпропетровсь а, Оде-
си, Запоріжжя і о ремі об'є ти в
інших містах. Та ож ряд дор чив
Мінінфрастр т ри разом із заці-
авленими центральними ор а-
нами влади розробити й подати
протя ом 3 місяців на роз ляд
прое т цієї про рами. Міністр ін-

фрастр т ри У раїни Борис Ко-
лесні ов вважає, що держава
протя ом 5 ро ів здатна дося ти
рівня перевезення авіатранспор-
том 25 млн осіб на рі

Київ завершує консультації
щодо створення української
"Силіконової долини"
Наразі заверш ється онс ль-

таційний етап роботи щодо ство-
рення столиці технопар
Bionic-Hill. За словами олови
КМДА Оле сандра Попова, б ла
проведена д же вели а робота,
раїнсь а сторона постійно он-

с льт валася з інвесторами з різ-
них раїн, перш за все — із США,
я і в ладають мільярди доларів
розвито ІТ-техноло ій. Зо рема
1—3 р дня Вашин тоні та Чи-
а о в отре роз лядатим ть про-
позиції Києва щодо партнерства.
"Наразі в У раїні в ІТ-сфері пра-
цює близь о 200 тисяч осіб і що-

ро вищі навчальні за лади ви-
п с ають ще 15 тисяч. Проте по-
и що рино праці не може задо-
вольнити попит , тож чимало та-
лановитих людей вир шає за
ордон, ди наших фахівців із
задоволенням запрош ють. Аби
змінити сит ацію, иївсь а влада
робить став на реалізацію про-
е т Bionic-Hill, що дозволить
втримати інтеле т альний потен-
ціал в раїні", — під реслив Оле -
сандр Попов. Він зазначив, що
б дівництво інноваційно о пар
Bionic-Hill на шталт Силі онової
долини в США створить мови
для надання освіти найвищо о
рівня, розвит с часних техно-
ло ій та ви ористання величезно-
о інтеле т ально о потенціал .
Оле сандр Попов додав, що віт-
чизняна е ономі а не зможе роз-
виватися та б ти он рентною
без інновацій, я і на сьо одні та
чи іна ше пов’язані з ІТ-техноло-
іями

Столиця має намір 
випустити внутрішні 
облігації на 2 млрд гривень

Про це повідомив заст пни о-
лови КМДА Р слан Крамарен о.
Зо рема мова йде про облі ації
на по ашення ве селів 2010 ро .
"Змінами до Бюджетно о оде с
право на здійснення вн трішньо-
о запозичення Київраді надано
на 2012 рі . Станом на 1 листопа-
да на чер овій сесії місь ради
хвалено рішення "Про здійснен-
ня в 2012 році вн трішньо о за-
позичення до бюджет міста Ки-
єва", відповідно до я о о вип с
облі ацій вн трішньої місцевої
пози и відб деться в листопаді
2012 ро ", — с азав Р слан Кра-
марен о. Він та ож розповів, що
в 2013 році місто не план є зал -
чати вн трішні або зовнішні пози-
и, але сит ація може мінятися,
виходячи зі стан рин ів запози-
чень

Електроенергію з біогазу
продаватимуть за "зеленим
тарифом"

Верховна Рада дозволила про-
даж еле троенер ії, що вироб-
ляється з біо аз , за тарифами
на вироблен з альтернативних
джерел еле троенер ію ("зелені
тарифи"). Відповідний за оно-
прое т № 10183 б в хвалений
парламентом др ом читанні.
Рада має намір доповнити за он
"Про еле троенер ети ", додав-
ши біо аз до перелі альтерна-
тивних джерел енер ії; вироблена
з них еле троенер ія може про-
даватися за "зеленим тарифом".
Та ож план ється встановити о-
ефіцієнт "зелено о тариф " для
біо аз на рівні 2,7. Крім то о, на-
родні обранці мають намір за-
твердити зменшення оефіцієнта
"зелено о тариф " об'є там еле -
троенер ети и, що виробляють
еле троенер ію з біо аз , веде-

ним в е спл атацію (або істотно
модернізованим) після 2016,
2019 і 2024 ро ів, відповідно на
10, 20 і 30 % від йо о базової ве-
личини

Парламент відклав розгляд
введення збору з обміну 
інвалюти
Верховна Рада від лала роз-
ляд за онопрое т № 11433 про
введення збор в Пенсійний
фонд із продаж фізособами о-
тів ової валюти в розмірі 15 % від
с ми оди. Відповідне рішення
б ло прийнято оловою парла-
мент Володимиром Литвином за
пропозицією Комітет з питань
фінансів, бан івсь ої діяльності,
подат ової й митної політи и.
Е сперти про ноз ють тінізацію
отів и валютообмінних операцій
фізосіб разі введення цьо о по-
дат , повідомляють "У раїнсь і
новини"

Час прибуткових
депозитів
Наприкінці року банки 
пропонують високі ставки 
за гривневими вкладами
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

За словами е спертів, та ий рівень приб т овості рив-
невих депозитів дозволяє мініміз вати можливі ризи и,
пов'язані з рсовими оливаннями, не ірше за валютні
заощадження. Одна част а в ладни ів в У раїні зали-
шається досить незначною — лише 17 % населення
У раїни від риває депозити, більшість надає перева
збері анню оштів отівці.

Традиційно ставки за вкладами в національній валюті зростають напри�

кінці року у зв’язку з потребою фінансових установ у додаткових ресурсах.

Наразі банки пропонують дуже привабливі умови за депозитними продукта�

ми як на короткі, так і на довгі строки. Таким чином, експерти вважають цей

період оптимальним часом для заощаджень, адже є можливість не лише от�

римати високий дохід на коротких вкладах, а й зафіксувати привабливу

ставку на більш тривалий період — від 1�го до 3�ох років.

На основі аналізу компанії "Простобанк Консалтинг" було сформовано

п’ятірку фінустанов, які пропонують наразі найприбутковіші гривневі депо�

зити. Відтак, 26 % річних пропонує "VAB Банк" за депозитом "Наш найкра�

щий депозит 1+1" на місячний термін. Мінімальна сума вкладу — 2000 гри�

вень. Трохи менше — 23,5 % річних — пропонує банк "Фінансова ініціати�

ва" за вкладом "Класичний" строком на 31 день. Мінімальна сума депози�

ту — 1000 грн. 23 % річних у гривні надає вкладникам "Ерсте Банк" за депо�

зитом "Стабільний прибуток" терміном 1 місяць. Мінімальна сума вкладу —

500 грн. Аналогічну ставку зафіксував банк "Хрещатик" за вкладом "До дня

заощадження" терміном на місяць. Мінімальна сума вкладу — 2000 грн. І за�

микає ТОП�5 "Єврогазбанк" зі ставкою у 22 % за депозитом "Короткостро�

ковий" на 30 днів. Мінімальна сума — 1000 грн.

"Поступово розуміння необхідності в заощадженнях зростає, і українці

починають більш ефективно використовувати фінансові інструменти для

забезпечення свого благополуччя, в тому числі й збереження коштів від

потенційний фінансових ризиків, — зазначила "Хрещатику" заступник го�

лови правління "Ерсте Банку" Світлана Черкай.— Сьогодні гривневі депо�

зити є найприбутковішими, і зараз висока дохідність може бути зафіксова�

на на тривалий термін до одного і навіть трьох років. Більше того, такий

рівень прибутковості гривневих депозитів також дозволяє мінімізувати

можливі ризики, пов'язані з курсовими коливаннями, не гірше за валютні

вклади".

За результатами дослідження ставлення до заощаджень, що проводилося

за сприяння "Erste Group" у жовтні 2012 року, 67 % українців не заощаджу�

ють, адже бояться девальвації валюти та інфляції. Тому частка вкладників в

Україні є все ще досить незначною — лише 17 % співвітчизників використо�

вують депозити для заощаджень, більшість все ж надає перевагу зберіганню

коштів в готівці.

"Такі поведінкові моделі є фінансово невигідними. Валютні депозити і

тим більше заощадження в готівці "під матрацом" суттєво програють

гривневим депозитам", — зауважила пані Черкай. Так, аналітики проана�

лізували різні види заощаджень 3�річної давності та їх вартість сьогодні:

100 доларів США, відкладених у 2009 році, сьогодні дорівнюють 810 грн,

валютний депозит на ту ж суму під 6 % — 990 грн. У той же час депозит,

розміщений на початку 2009 року в сумі 800 грн під 15 % річних, наразі

складає 1338 грн
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 22 листопада 2012 року

Заборона на сигаретний дим
"Хрещатик" з’ясовував, як вплине антитютюнова кампанія 
на ресторанний бізнес
Олександра ШЕСТЕРИКОВА
спеціально для "Хрещатика"

Із 16 р дня набирає чин-
ності за он про заборон
паління п блічних місцях,
том числі афе і ресто-

ранах. Та им чином влада
вирішила боротись із цим
не ативним явищем арди-
нально, адже в У раїні па-
лять 30 % чолові ів і 22 %
жіно , я им виповнилося
18 ро ів. "Хрещати " вирі-
шив з’яс вати, я це по-
значиться на фінансовій
с ладовій за ладів харч -
вання. І чи не варто ра-
їнцям позб ватися цієї не-
безпечної для здоров’я
звич и?

Що зміниться?
Закон № 4844 "Про внесення

змін до деяких законодавчих актів

України (щодо вдосконалення

окремих положень про обмеження

місць куріння тютюнових виробів)

забороняє палити у ресторанах, ка�

фе, барах, нічних клубах, на зупин�

ках транспорту, у ліфтах, таксофо�

нах, на дитячих майданчиках та ін�

ших громадських закладах. Він та�

кож передбачає повну заборону ку�

ріння у приміщеннях органів дер�

жавної влади та органів місцевого

самоврядування, інших державних

установах. У той же час документом

дозволяється створювати на під�

приємствах (переважно в офісах)

окремі місця для курців, але не

більше 10 % від загальної площі

приміщення.

Що ж стосується тютюнового ди�

му в ресторанах, то він заборонений

повністю, на столиках не має бути

навіть попільничок, а смалити мож�

на лише на вулиці (в тому числі на

відкритих майданчиках). Відповідно

до закону, порушників штрафувати�

муть: курців — на суму від 51 до 170

гривень, а власників ресторану — від

1000 до 10000 гривень. Із середини

грудня, якщо побачили, що у кафе,

де ви снідаєте, хтось закурив, можна

сміливо викликати міліцію. Дотри�

мання нових правил контролювати�

ме Державна інспекція з питань за�

хисту прав споживачів на підставі

звернень та скарг громадян. Вона ж і

стягуватиме штрафи з власників за�

кладів та порушників.

Варто зазначити, що закон накла�

дає заборону не тільки на звичайні

цигарки, а й на куріння кальяну та

електронних сигарет. Лікар швидкої

допомоги Артур Іванов розповів

"Хрещатику", що сам курить елек�

тронні сигарети вже півроку і вдихає

не дим, а пар. Електронні імітатори

складаються з речовин, які викорис�

товуються у медицині і ніякої шкоди

ні курцеві, ні тим, хто поруч, заподі�

яти не можуть. Дивно, чому вони

стоять у одному списку з кальяном

та тютюном? До того ж, у законі не�

має чіткого визначення, що таке

електронна сигарета.

За і проти

Якщо вірити результатам проведе�

ного дослідження, то 56 % курців го�

тові пожертвувати своєю звичкою

заради людей за сусідніми столика�

ми. Прихильники антитютюнового

закону вважають, що в Україні при�

бутки ресторанів тільки виростуть: у

тих, хто не курить, сильніший апе�

тит, а курці, які бігатимуть палити на

вулицю, проводитимуть у рестора�

нах більше часу і, відповідно, замов�

лятимуть більше. Правда це чи ні —

час покаже. "Хрещатик" поспілку�

вався з відомими київськими ресто�

раторами і дізнався, що вони дума�

ють про новий закон.

Ресторатор Микола Тищенко

(власник мережі ресторанів "Наша

карта") підтримує новий закон і

впевнений, що він ніяк не вплине на

кількість відвідувачів закладів. Біля

ресторанів його мережі уже навіть

обладнали спеціальні місця для ку�

ріння.

А от ресторатор Сергій Прядко

(власник ресторанів "Чорне Поро�

ся", GORILLA BAR, "Коза�Дереза")

вважає, що депутати прийняттям

цього закону перегнули палицю, і

прогнозує збитки для ресторанів.

"Можна було залишити хоча б місця

для куріння з добре обладнаними

системами вентиляції, іонізаторами

повітря та іншими сучасними систе�

мами очистки. І всім було б добре. А

так — усе як завжди: вогнем і ме�

чем", — каже він.

Власник кнайпи "Купідон" Федір

Баландін розповів "Хрещатику", що

на підготовку місця для паління ви�

тратив близько 20 тисяч гривень,

закупивши обігрівачі та палатки,

щоб відвідувачі могли з комфортом

втамувати тютюнову спрагу. Але

для цього необхідно було отримати

дозвіл міської влади на розміщення

малої архітектурної форми. Сума

невелика, порівняно з витратами

закладу після введення чинного за�

кону (2006 рік), котрий передбачає,

що територія залів для некурців має

бути не меншою половини його за�

гальної площі. Тоді для облашту�

вання місця для некурців довелося

купити сусіднє приміщення, вста�

новити там спеціальну систему вен�

тиляції.

Категорично проти заборони па�

лити у кафе та ресторанах виступає

громадська організація "Свобода ви�

бору" та її лідер Євген Киреєв. Табу

на паління у громадських місцях ор�

ганізація розглядає як дискриміна�

цію, що порушує права 9 мільйонів

дорослого населення країни, яке па�

лить. В організації вважають, що

при наявності чіткого поділу на за�

клади, де палять або ні, приводу для

конфліктів не може бути — кожен

вибиратиме для себе сам.

Європейський досвід

З іншого боку, у більшості країн

Єврозони заборона куріння у ресто�

ранах і кафе діє вже декілька років. І

ніхто від цього не помер. Курці слух�

няно виходять палити на вулицю. А

зимою їм ще і пледи видають для

комфорту. Напевно, тамтешні мож�

новладці розуміють, що не всі мають

таке здоров’я, яке було у Черчилля,

який викурював 10 сигар на день...

Тому турбуються таким чином і про

активних, і про пасивних курців.

Першою закон про заборону па�

ління ввела Ірландія у 2004 році. Але

за вісім років кількість любителів

тютюнового диму в країні не змен�

шилася і залишається на рівні 28—

30 %. Ніяк не лякає курців і найви�

щий у Європі штраф — 3000 євро.

Цікаво, що серед європейських

країн найбільше курців у Греції —

42 %. Після введення закону про за�

борону куріння у місцевих рестора�

нах прибутки цих закладів скороти�

лися на 30 %. Тому вже через місяць

на столиках знову з’явилися по�

пільнички. Власники ресторанів за�

явили, що не можуть дозволити со�

бі втрачати клієнтів.

У Великобританії заборона палін�

ня у барах вигнала курців на вулицю.

Біля входу до місцевих пабів часто

ввечері можна бачити цілий натовп з

пивними кухлями і сигаретами.

П’ять років діє табу на тютюн і у

Франції. До речі, французький МОЗ

у 2008 році зробив подарунок місце�

вим курцям — під час святкування

Нового року заборону на 24 години

було скасовано. Та більше таких "ак�

тів доброї волі" не траплялося.

А от у Німеччині власник бару

"Рузвельт", щоб обійти закон на за�

борону паління, зробив із нього за�

критий клуб. Його члени корис�

туються певним паролем та мають

спеціальні картки, з якими кожен

охочий може зайти до закладу і ку�

рити у ньому скільки захоче. Цікаво,

що за прикладом винахідливого нім�

ця понад 50 ресторанів Німеччини

оголосили себе закритими клубами.

Не виключено, що такі заклади, як

гриби після дощу, почнуть з’являти�

ся і в Україні.

Почніть з себе

Чи приживеться цей закон у на�

шій державі, поки сказати важко.

Сумнівно, що усі заклади будуть до�

тримуватися законодавства.

Очевидним фактом є те, що сига�

рети в Україні дорожчають швидше,

аніж продукти харчування. А це —

привід замислитись, а чи не варто

кинути палити? Ми з чоловіком по�

рахували, як куріння впливає на фі�

нансовий стан нашої родини. Сига�

рети, які він курить, коштують 14

гривень. За умови, що він палить по

одній пачці в день, наш сімейний

бюджет відчутно страждає. За рік на

сигарети витрачаємо більше 5 тисяч

гривень! А це — вартість річного

абонемента у непоганий фітнес�

клуб або кілька приємних та корис�

них процедур у салоні краси. Як же

пояснити це чоловікові? Адже ос�

новна частина курців — сильна

стать. Я знайшла спосіб: рік його ку�

ріння — це комплект хорошої зимо�

вої резини для нашого авто. Він за�

мислився...

І є над чим, адже кожні шість се�

кунд на Землі від наслідків куріння і

пов'язаних з ним захворювань вми�

рає одна людина
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* Наймолодшого в світі курця
знайшли у Китаї. У 2009 році він
викурював по пачці в день. Йому
лише 2,5 роки… 

* На початку ХХ століття вагітним
жінкам лікарі радили курити, щоб
вони не товстішали. 

* Згідно з даними Всесвітньої
організації охорони здоров'я,
близько 25 % всіх сигарет, що
продаються, — підробка. 

* Картопля і тютюн – близькі
родичі. Тютюновий кущ разом із
картоплею та перцем належить до
однієї "сім’ї". 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

Як кинути палити? 
На одному з інтернет?форумів можна зустріти цікавий спосіб кинути

курити: сигарету потрібно замочити в молоці, висушити феном, а потім
викурити. Бувалі кажуть, що після цього не те що курити не хочеться, на
сигарети гидко дивитись. Ті, хто кинув палити, кажуть, що дуже допомагає
книга Алена Карра "Легкий спосіб кинути курити". Люди, які її прочитали, не
зізнаються, про що вона.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”



ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35, 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 Зроблено в Києві
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 Міський

дозор
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
9.25 Точка зору
9.45, 11.50 Офіційна

хроніка
9.55 Легко бути жінкою

11.00 Шеф9кухар
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.35, 18.50, 21.30

Діловий світ
12.15 Право на захист
12.35 Темний силует
12.45 Армія
13.05 Х/ф "Балада про

Берінга і його
друзів" 

14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.40 Т/с "УГРО"
16.30 Т/с "Переділ"
18.10 Останнє попередження
18.35 Агро9news

19.05 Д/ф "Світовий рекорд
української пісні"

19.55, 21.40 Новорічний
жарт

20.45 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 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 гонки
13.45 Повне перевтілення.

Будинок за тиждень
14.45 Не бреши мені93
15.45 Сімейні мелодрами92
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана!2"  

19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Русалка"
0.15 ТСН
0.30 Х/ф "Гомер і Еді"  
2.25 ТСН
2.40 Золота колекція футболу

України
4.20 Х/ф "Американська

донька"  

ІІННТТЕЕРР
5.30 Х/ф "Міцний брак"
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 "Сліпе щастя"

12.00 Новини
13.10 Х/ф "Три плюс два"  
15.05 Право на зустріч
16.05 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровинонька"  

19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Спорт в Подробицях
20.50 Подробиці. Неформат
21.00 Т/с "Санта Лючія"
22.55 Т/с "Вулиці

розбитих 
ліхтарів!11"  

0.55 Х/ф "В серпні 44!го"  
2.55 Подробиці
3.25 Спорт в Подробицях
3.30 Подробиці. Неформат
3.40 Жадібність

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 "П’ятницький!2" 
12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Слід" 
15.35 Щиросерде визнання
16.00 Право на захист
17.00 Події
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" 
22.00 Х/ф "Форсаж!4" 
0.10 Х/ф "Велика справа" 
2.00 Х/ф "Чужий серед

нас" 
3.40 Події
3.55 Події. Спорт
4.00 Говорить Україна
4.40 Нехай говорять
5.25 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.15 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"  
10.00 Готуй!
10.55 Т/с "Вороніни"  
13.20, 14.20 Kids' Time
13.25 М/с "Сильвестр і Твіті —

детективи"
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с "Друзі"  
15.55 Т/с "Молодята"  
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
1.05 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
5.40 "Свiтанок"
6.40 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

10.00 Х/ф "72 метра"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.10 Т/с "Братани!3"
16.25 Х/ф "Глобальне

вторгнення. Битва
за Лос!Анджелес"

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
0.45 Спорт
0.55 Надзвичайні новини
1.50 "Про цiкаве"
2.10 Факти
2.45 Свобода слова
4.20 "Свiтанок"

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.35 Ф9стиль
7.00 Ранкове espresso
8.30 Світ за тиждень
9.00 Т/с "Золоте теля"  

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Куди він

подінеться!"  
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 "Золоте теля"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс

21.25 Економічний пульс
21.35 Атлас тваринного світу
22.30 Х/ф "Трам!тарарам,

або Бухти!
барахти"  

0.15 Амурні мелодії
1.20 Х/ф "Компрометуючі

ситуації.
Приватний танець"  

2.35 Алло, лікарю!
3.20 Країна порад
3.50 Кумири
4.05 Країна порад
4.50 Соціальний пульс
5.10 Атлас тваринного світу

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
Бізнес9час

7.20 Автопілот9новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.50 Трансмісія9новини
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 В 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 Час9тайм
22.00, 2.40 Податковий

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

ННТТНН

6.00 Легенди кримінального
розшуку

6.30 Х/ф "Добре сидимо!"  
7.45 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Отець"  

10.50 Т/с "УГРО!4"
14.45 Т/с "По гарячих

слідах"
18.30 Т/с "Детективи"
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"  

23.45 "Свiдок"
0.15 Х/ф "Кінець світу.

Найновіша"  
1.50 "Свiдок"
2.20 Т/с "Загадкові

вбивства Агати
Крісті"  

3.55 "Свiдок"
4.25 Уроки тітоньки Сови
4.55 Правда життя

ССТТББ
6.00 Все буде добре!
7.45 Неймовірна правда про

зірок
9.05 Моя правда. 

О. Жураковська
10.05 Танцюють всі!95
13.10 Битва екстрасенсів.

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

про зірок
20.10 Куб93
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні92
23.25 Х/ф "Спортлото!82"  
1.25 Т/с "Доктор Хаус"  
2.15 Т/с "Комісар Рекс"  
3.00 "Вiкна". Спорт
3.10 Х/ф "Корупція"  
4.25 Краще на ТБ
4.30 Нічний ефір

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 "Дорога в

порожнечу"
23.35 Вечірній Ургант
0.15 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 Справа Х. Слідство

продовжується
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 Паразити. Битва за тіло
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
8.20 Їхні вдачі
9.00 Програма9максимум

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

Остаточний вердикт
15.35 Т/с "Гончаки!4"
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 "Братани!3"
23.30 Т/с "Дикий"
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 Дізнайся як
7.15 Телепузики
7.40 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 Твою маму!
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"!
21.15 Кузня зірок93
21.45 Віталька
22.00 Т/с "Восьмидесяті"  
22.25 Рай, гудбай
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Т/с "Втрачена"  
0.20 Дуже грубо для Ю9туба
0.55 Вайфайтери
1.20 Бардак
1.45 Рай, гудбай
2.10 Досвідос
2.35 До світанку

КК11

6.30 Ранок на К1
7.30 М/ф
9.50 Х/ф "Хеллоуїнтаун!

2"  
11.20 Т/с "Чорна лагуна"
14.20 Звана вечеря
15.25 КВК92012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг9монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.00 Розсміши коміка
0.00 Х/ф "Час пік"  
3.45 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.00 М/с "Бен910.

Інопланетна надсила"  
8.00 Блокада Ленінграда

10.05 Москва. Осінь. Сорок
перший

11.30 Друга ударна. Перша
армія Власова

13.25 Ржев. Невідома битва
Георгія Жукова

15.15 Х/ф "Я, робот"  
17.50 Т/с "Афганська

примара"  
18.50 ЧУ. "Металіст" —

"Таврія"
21.00 ЧУ. "Дніпро" —

"Металург"
23.00 Т/с "Файли

Дрездена"  
2.30 Божевільна прихована

камера
4.00 Т/с "Острів любові" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00 М/ф
7.10 М/с "Лабораторія

Декстера"
7.40 М/с "Оггі і кукарачі"
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 "Лілова куля"
15.00 Єралаш
16.00 М/с "Лабораторія

Декстера"
16.30 М/с "Суперкрихітки"
17.30 М/с "Оггі і кукарачі"
18.00 М/с "Школа монстрів"
18.30 М/с "Обережно,

ведмеді!"
19.30 М/ф
20.30 Голос. Діти. Щоденник
21.00 Х/ф "Життя і

дивовижні пригоди
Робінзона Крузо"

22.40 Прогулянки з
чудовиськами

23.35 Найсмішніші моменти
життя

0.25 Старовинні відкриття
1.15 М/ф
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ПОНЕДІЛОК ЛИСТОПАД26

"Вартові легенд" 
В основ яс ра-

во о м льтфільм
про боротьб
Добра зі Злом
ля ли твори пись-
менни а Пітера
Джойса. Т т ви
побачите безліч
незвичайних пер-

сонажів: своєрідний Санта Кла с на ім`я Норт – олишній
російсь ий донсь ий воїн- оза із витат юваними слова-
ми "по анець" на одній р ці і "хороший" - на іншій, при-
роджений рейнджер Вели одній Кроли , напівлюдина-
напів олібрі З бна Фея, постачальни хороших снів Сен-
дмен - ці ерої захищають невинність та безт рботність
дитячих снів. Вартові борються проти злісно о ч довись-
а на ім`я Моро , я ий пра не захопити світ, розповсю-
дивши страх, безнадію та невір в сили Вартових всьо-
м світі

"Зламані" 

Стріч а Р ф са Нор-
ріса за романом Дені-
ела Клея оповідає іс-
торію дорослішання
12-річної дівчин и з
передмістя Лондона
на прізвись о "Смер-
дюч а" (Елоїза Ло-
ранс). Вона страждає на ц ровий діабет, живе зі своїм
бать ом-адво атом (Тім Рот), братом і нянею (Зана
Мар`янович), в я за оханий Май (Кілліан Мерфі),
отрий виявляється ще й її ш ільним вчителем. Тіль и
почалися літні ані ли — і дівчин а повна надій. Але піс-
ля то о, я вона стає свід ом страшно о інцидент між
с сідом з б дин навпроти і своїм др ом Рі ом, її наїв-
ний світ стрім о р йн ється

"Соловей�Розбійник" 

У про ат вихо-
дить російсь а о-
медія, ви онавцем
оловної ролі і сце-
наристом я ої вис-
т пив а тор і свя-
щени , ерой поп -
лярно о серіал
"Інтерни" Іван Ох-
лобистін. Це історія

з хвало о романти а Севастіана Гри оровича Соловйова,
е с-віце-президента вели о о холдин , я ий вирішив пор-
вати з н дним мин лим і встати на стеж нещадно о та
без л здо о російсь о о б нт . Влада ж виставляє проти
воро а свою оловн зброю — с пера ента Н7. "Це епічна
історія про те, що я що ти дося аєш певно о рівня розвит-

особистості, то зобов`язаний підпоряд вати себе сл -
жінню народ ", — ствердж є Іван Охлобистін. О рім ньо о,
в артині зі рали О сана Фандера, Єв ен Стич ін, Сер ій
Бадю , І ор Жижи ін, Марія Гол б іна, Павло Прил чний,
Оле сандр Стриженов

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

22 листопада (четвер) — 20.00 Нова сцена — "Справ�

жній чоловік на початку тисячоліття...", 1 година 30 хви�

лин 

23 листопада (п`ятниця) — 20.00 "Янголятко, або Сек�

суальні неврози наших батьків", 1 година 50 хвилин 

24 листопада (субота) — 18.00 Нова сцена. Прем`єра

"Жінки. Фрагмент. Скандал без антракту", драма, 2 го�

дини 

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

прем`єра, "Чорні діви", 1 година 

25 листопада (неділя) — 12.00 "Занадто щасливий

батько", комедія, 2 години 30 хвилин 

25 листопада (неділя) — 18.00 Нова сцена, "Жирна

свиня", 1 година 40 хвилин 

25 листопада (неділя) — 19.00 "Насмішливе моє щас�

тя", 1 година 45 хвилин 

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

Олександр Вертинський. Бал Господень..., 1 година 

27 листопада (вівторок) — 19.00 "Вишневий сад", ко�

медія, 3 години 15 хвилин 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

22 листопада (четвер) — 19.00 "Назар Стодоля", ли�

царська балада, Тарас Шевченко 

23 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Урус�Шайтан", бай�

ки про Сірка, Ігор Афанасьєв 

23 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Момент кохання",

інсценізація Тараса Жирка за творами Володимира

Винниченка, слідчий експеримент, камерна сцена 

24 листопада (субота) — 19.00 "Фредерік або Бульвар

злочинів", театральний роман, Ерік�Емануель Шмітт 

24 листопада (субота) — 19.00 "Увертюра до побачен�

ня", сценічна версія Андрія Приходька за новелою Іва�

на Франка "Сойчине крило", камерна сцена 

25 листопада (неділя) — 12.00 "Мартин Боруля", коме�

дія, Іван Карпенко�Карий 

25 листопада (неділя) — 19.00 "Грек Зорба", театраль�

ний роман, Нікос Казандзакіс 

25 листопада (неділя) — 19.00 "Самотня леді", мелод�

рама, Ігор Афанасьєв, камерна сцена ім. Сергія Данчен�

ка 

27 листопада (вівторок) — 19.00 "Швейк", інсценізація

М. Гринишина та А. Жолдака�Тобілевича за мотивами

роману "Пригоди бравого вояки Швейка" Я. Гашека 

28 листопада (середа) — 19.00 "Приборкання норов�

ливої", Уїльям Шекспір 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ 

22 листопада (четвер) — 19.00 "Не все коту масляна", 

2 години 30 хвилин 

23 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Глядачі на виставу не

допускаються!", 3 години 40 хвилин 

24 листопада (субота) — 15.00 "Дзвінок з минулого",

мала сцена, 1 година 30 хвилин 

24 листопада (субота) — 19.00 "Найвище благо на сві�

ті...", 3 години 15 хвилин 

25 листопада (неділя) — 15.00 "Ти, кого любить душа

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

25 листопада (неділя) — 19.00 "Чотири причини вий�

ти заміж", 1 година 40 хвилин 

27 листопада (вівторок) — 19.00 "Сірано де Берже�

рак", 2 години 40 хвилин 

28 листопада (середа) — 19.00 "Три сестри", мала сце�

на, 2 години 40 хвилин 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ 

22 листопада (четвер) — 19.00 "La bonne Anna, або Як

зберегти сім`ю", комедія, малий зал Палацу "Україна" 

23 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Фараони", комедія�

фарс, малий зал Палацу "Україна" 

24 листопада (субота) — 19.00 "Льовушка", розповідь

про єврейське щастя, театральна гостьова 

27 листопада (вівторок) — 19.00 "Звідки беруться ді�

ти", лірична комедія, малий зал Палацу "Україна" 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ 

22 листопада (четвер) — 19.00 прем`єра "Вишневий

сад", комедія, велика сцена 

23 листопада (п`ятниця) — 12.00 прем`єра "Королів�

на фантазерів", пригоди в казковій країні, велика сце�

на 

23 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Ромео і Джульєт�

та", мюзикл, велика сцена 

24 листопада (субота) — 11.00 "Велосипед з черво�

ними колесами", неймовірна пригода, мала сцена 

24 листопада (субота) — 12.00 "Снігова королева",

музична казка, велика сцена 

24 листопада (субота) — 19.00 "Ромео і Джульєтта",

мюзикл, велика сцена 

25 листопада (неділя) — 11.00 "Ти особливий", му�

зична казка, мала сцена 

25 листопада (неділя) — 12.00 "Добрий Хортон", му�

зична вистава, велика сцена 

25 листопада (неділя) — 19.00 "Місяць у селі", коме�

дія, велика сцена 

27 листопада (вівторок) — 12.00 "Чарівна Пеппі", му�

зична вистава, велика сцена 

28 листопада (середа) — 12.00 "Привид замку Кен�

тервіль", мюзикл, велика сцена 

28 листопада (середа) — 18.00 "Привид замку Кен�

тервіль", мюзикл, велика сцена 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ 

22 листопада (четвер) — 19.00 "Таке єврейське щас�

тя", мюзикл І. Поклада 

24 листопада (субота) — 19.00 "Танго життя", танцю�

вально�пластичне шоу 

25 листопада (неділя) — 19.00 прем`єра "Циганський

барон", оперета, музика Й. Штрауса 

27 листопада (вівторок) — 19.00 "Фіалка Монмар�

тру", оперета І. Кальмана 

28 листопада (середа) — 19.00 "Моя чарівна леді",

мюзикл, Ф. Лоу 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 

22 листопада (четвер) — 19.00 "Кармен�Сюїта",

балет на 1 дію, Ж.Бізе�Р.Щедрін, "Шахерезада", ба�

лет на 1 дію, М. Римський�Корсаков 

23 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Євгеній Онєгін",

ліричні сцени на три дії, П. Чайковський, викону�

ється російською мовою 

24 листопада (субота) — 19.00 "Грек Зорба", балет

на 2 дії, М. Теодоракіс 

25 листопада (неділя) — 19.00 "Кармен", опера на

3 дії, Ж. Бізе 

27 листопада (вівторок) — 19.00 "Лускунчик", ба�

лет на 2 дії, П. Чайковський 

ТЕАТР "СУЗІР`Я" 
22 листопада (четвер) — 19.00 "То, что скрывают

французы", комедія 16+ у ритмі "босанова", Жан�

Жак Брікер та Моріс Ласег 

23 листопада (п`ятниця) — 19.00 "Леттіс і Лавідж",

забави з примарами, Пітер Шеффер 

24 листопада (субота) — 19.00 "Жінка у пісках",

притча, Кобо Абе 

25 листопада (неділя) — 19.00 "Оскар � Богу", діа�

лог з таїною, Ерік�Емманюель Шмітт 

27 листопада (вівторок) — 19.00 "Оскар � Богу",

діалог з таїною, Ерік�Емманюель Шмітт 

28 листопада (середа) — 19.00 "Все про кохання",

тессеракт за п`єсою О. Олеся 

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 22 — 28 листопада

22 – 28 листопада

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ХМАРНИЙ АТЛАС

СОЛОВЕЙ�РОЗБІЙНИК

007 КООРДИНАТИ СКАЙФОЛЛ

ДНІ БРАЗИЛЬСЬКОГО КІНО

АНШЛАГ, КЛАСІК
МІСІМА. ФІНАЛЬНА ГЛАВА

ОСТАННЯ КАЗКА РИТИ

ЗЛАМАНІ

КОХАННЯ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
СТІВ ДЖОБС. ВТРАЧЕНЕ ІНТЕРВ’Ю

ЗРАДА

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

Гандбол. У Києві стартує “Кубок Турчина”
З 22 по 25 листопада за підтрим и Національно о олімпійсь о о о-

мітет У раїни в иївсь ом Палаці спорт відб деться ХV Міжнарод-
ний т рнір пам’яті І оря Т рчина, серед жіночих національних збірних
оманд, присвячений 50-річчю ле ендарно о л б “Спарта ” (Київ).
Вперше за ро и проведення зма ань часть в них візьме ре ордна
іль ість оманд. За тит л переможця ювілейно о К б а Т рчина ра-
зом з раїнсь ою омандою посперечаються ще п’ять андбольних
збірних — Росії, Ма едонії, У орщини, Нідерландів та Чехії. До речі,
останні вперше братим ть часть т рнірі. “К бо Т рчина” стане е-
неральною під отов ою перед фінальними ра ндами чемпіонатів Єв-
ропи та світ . Команди поділені на дві р пи по три оманди в ожній.
І ри проводитим ться за оловою системою. Роз лад зма ань: 22 лис-
топада: 16:00, Росія — Нідерланди ( р па А); 17:45, У раїна — Ма е-
донія ( р па Б); 23 листопада: 15:00, Чехія — Росія ( р па А); 18.00,
У орщина — У раїна ( р па Б); 24 листопада: 16:00, Ма едонія —
У орщина ( р па Б); 17:45, Нідерланди — Чехія ( р па А); 25 листопа-
да: 10:30, матч за 5-6 місця, 12:15, матч за 3-4 місця, 14:00, Фінал;
15.30, За риття т рнір . Вхід вільний

Плавання. Вітчизняні спортсмени виступатимуть
на чемпіонаті Європи
Сьо одні, франц зь ом місті Шартр старт є онтинентальна пер-

шість на орот ій воді. За медалі чемпіонат боротим ться найсильні-
ші вітчизняні атлети. Чемпіони І Юнаць их Олімпійсь их і ор Дарина
Зевіна та Андрій Говоров захищатим ть тит л найспритніших плавців
Європи, здоб тий ними рі том в польсь ом Щецині. І ор Бориси
чотири ро и том б в чемпіоном світ на 100-метрівці брасом 25-
метровом басейні, а Сер ій Фролов 2011-м здоб в європейсь
“бронз ” на 1500 м. На старт вийд ть та ож й інші часни и І ор ХХХ
Олімпіади в Лондоні — Ма сим Шемберєв, Валерій Димо, Ганна
Дзер аль, Дар’я Степаню та Ірина Главни . З’явилися збірній і два
нових імені — Бо дан Плавін і Володимир С щи . Обидва цьо о ро
в Антверпені б ли призерами юніорсь ої першості Старо о Світ на
дистанції 50 м вільним стилем. Володимир тоді здоб в “срібло”, а Бо -
дан — “бронз "

Температура +4°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +6°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 32 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +1°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 22 листопада 2012 року

ОВНИ, оді дефілювати, зійдіть зі сцени і займіться д ховним
життям. На поряд денном розд ми, с мніви, пош и відповідей
на за ад ові питання. Я що ви людина набожна, завітайте до хра-
м , посповід йтеся. У діловій сфері приділіть особлив ва при-
ватним джерелам інформації. Можливо, доведеться ласти з и-
мось неофіційн од .
ТЕЛЬЦІ на сентиментальній хвилі, ч йні, лас аві, здатні о орн -

ти емоційним теплом першо о з стрічно о, тож оли люди почн ть
вам пла атися, розхрист вати д ш , не див йтеся, а др желюбно
допома айте бідолахам. Одна першочер овим завданням дня є
ріплення мостів ділової співпраці та дося нення взаємності

шлюбі.
БЛИЗНЯТА, на роботі авральна пора, заверш йте робочі хвос-

ти, надол ж йте з аяний час в професійній сфері, одночасно важ-
но перевіряйте сл жбов до ментацію, бо там мож ть знаходити-
ся системні помил и, відомості, що аньблять о ось.
РАКИ, день промайне на др желюбній хвилі, спіл вання з при-

хильни ами ваших талантів та любленцями принесе море насо-
лоди, несподівано з стрінетеся з тим, о о давно ш али, знайде-
те зни лі речі, соро а на хвості принесе добр звіст .
ЛЕВИ, вас день підвищеної емоційності, звертайте ва на

події й постарайтеся розшифр вати приховане значення всьо о,
що відб вається, воно має додат овий підте ст, я ий не завжди
ле о висловити словами, зате психоло ічний люч можна підібра-
ти.
У ДІВ нюх на се ретн інформацію блис чий, ви інт їтивно йде-

те по слід , том оли до р потраплять омпромет ючі матері-
али, варто поділитися знахід ою з людиною, я а засл ов є дові-
ри. Конта ти з ріднею потеплішають, я що до ладете з силь,
вдасться реанім вати ділові взаємини, на я і ви безнадійно махн -
ли р ою.
ТЕРЕЗИ, зосередьтеся на приб т овій сфері, зо рема беріться

за робот , я а несе зис і в той же час дар є емоційн насолод .
Бажано зайнятися реставрацією та ремонтом дея их речей, по-
ряд ванням платіжних до ментів (рах н ів, витанцій, че ів).
СКОРПІОНИ, сит аційна атмосфера має ризовий підте ст, хо-

ча за алом сенс змін б де позитивним: може з’явитися нове лю-
бовне захоплення, ори інальне джерело приб т ів. Втім, я що на
особистом фронті ви сам собі енерал, фінансова сторона б ття
вима атиме особливої пильності та мобільності. Т т вас очі ють
помил и, ілюзії, переш оди.
СТРІЛЬЦІ, я що ви вірите свою щаслив зорю, вона неодмін-

но зійде на життєвом небосхилі! Головне — не збочити з правиль-
но о шлях , зробивши помил овий ро через властивий вам іде-
алізм. Від ладіть плани, пов’язані зі зміною місця проживання, сі-
мейно о або соціально о стат с , поб товими проблемами, їм не
с дилося реаліз ватися.
КОЗОРОГИ, варитися власном азані протипо азано, вам

в рай потрібно знайти споріднен д ш й поділитися з нею найбо-
лючішим. Я що пор ч не знайдеться особи, я а відповідає вашим
вимо ам, першом з стрічном не розхрист йте д ш , ліпше за-
н ртеся в медитаційний стан та помрійте про майб тнє. В цей час
ви здатні інт їтивно відч вати важливість подій власном житті.
ВОДОЛІЇ, при от йтеся до зміни професійно о стат с , що

пов’язано з появою жін и, не б нт йте, ваш врівноважений настрій
позитивно вплине на зарплатню. А ось неправильний вибір др зів
за рож є збит ами. Не зв’яз йтеся з авантюристами й с мнівними
особами, навіть я що вони ви ли ають симпатію.
РИБИ продемонстр ють ні альний дар ер дита та д ховної

зрілості, ваш роз м всюдис щий; я здоб ти чи розповсюдити ін-
формацію, вас вчити не треба, інформаційне поле Всесвіт до ва-
ших посл , черпайте потрібні знання та просвітляйте зат манені
олови

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Шахтар" вийшов у плей�офф
Ліги чемпіонів
"Гірники" розгромили данський "Нордшелланд"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо р пах Е, F, G
і Н Лі и чемпіонів відб ли-
ся і ри 5 т р . Донець ий
“Шахтар”, я ий разі ви-
їзної перемо и над дан-
сь им “Нордшелландом”
мав можливість оформити
п тів 1/8 т рнір , не
розчар вав своїх прихиль-
ни ів. Двічі пост паючись
рах н , “помаранчево-

чорним” вдалося дотисн -
ти с перни а і впевнено
перемо ти — 5:2. Щоправ-
да, перший забитий “ ір-
ни ами” ол ви ли ав не-
абия ий резонанс євро-
пейсь ій пресі.

Незважаючи на переконливий

перший етап у груповій стадії, май�

бутнє донецького “Шахтаря” в Лізі

чемпіонів до п’ятого туру було неви�

рішеним. Прикра поразка на “Стем�

форд Брідж” від лондонського

“Челсі” помітно ускладнила життя

“гірникам” і в разі невдач у заключ�

них матчах могла залишити їх без

подальшої боротьби за престижний

трофей. Втім, перемога у Копенга�

гені гарантувала команді Мірчі Лу�

ческу путівку в наступний раунд, то�

му вдалий результат у поєдинку про�

ти “Нордшелланда” був просто не�

обхідним для українців.

Попри важливість перемоги для

"гірників", зустріч на “Паркені” тро�

хи активніше розпочали господарі.

Данці сміливо пішли вперед, навіть

отримали право на кутовий, але ско�

ристатися цим не зуміли. Генріх

Мхітарян нагадав їм, хто фаворит у

матчі, але м’яч після удару нападни�

ка пішов за межі поля. Згодом, "гір�

ники" мали ще декілька нагод, але

ворота данської команди залишили�

ся "сухими". В атаці у відповідь гос�

подарі поля продемонстрували, як

треба реалізовувати нагоди: Джошуа

Джон, отримавши м’яч на лівому

фланзі, зумів переграти Даріо Срну і

навісив у штрафну, де ніким непри�

критий Нортен Норстранн спокійно

пробив повз Андрія П’ятова — 1:0!

Згодом й трапився скандал! Ар�

бітр зупинив гру на половині поля

гостей, коли м’яч був у господарів.

За принципами “fair play” донечча�

ни повинні були повернути його

данцям, Вілліан так і зробив, але йо�

го партнер по команді Адріано під�

хопив м’яч, вийшов один на один з

воротарем, обіграв його і забив —

1:1! Трибуни, як і всі представники

господарів, були просто шоковані!

Варто віддати належне данській

команді. Недовго посперечавшись,

футболісти “Нордшелланда” вирва�

лися вперед і дуже швидко знову по�

вели в рахунку. Каспер Лоренсен от�

римав пас у штрафному майданчику

і сильно пробив — відскочивши від

перекладини, м’яч опинився в сіт�

ці — 2:1.

“Шахтар” додав темпу, бажаючи ві�

дігратися ще до перерви, і якщо

Генріх Мхітарян два своїх шанси

змарнував, то Вілліан був точний. Ма�

сована атака гостей призвела до того,

що м’яч відлетів до бразильця, який

пробачати датчан не став — 2:2. У та�

кому ж ключі зустріч тривала і після

перерви. І вже за 5 хвилин після поно�

влення гри “гірники” вийшли вперед.

При цьому знову відзначився Вілліан.

Стало помітно, що цей гол приголом�

шив господарів, чим і скористалися

донеччани. Алекс Тейшейра віддав

пас на Луїса Адріано — і той довів пе�

ревагу своєї команди до 4:2. По суті,

справа була зроблена, і “Шахтарю”

залишалося лише довести зустріч до

перемоги. Гравець “Нордшелланда”

Каспер Лоренцен мав можливість від�

новити інтригу у матчі, але з вигідної

позиції не влучив у ворота. А під заві�

су поєдинку Луїс Адріано оформив

хет�трик. Довга атака гостей закінчи�

лася навісом у штрафну, де Коста ски�

нув м’яч на Адріано, і той поставив

фінальну крапку у цьому поєдинку.

Тож зустріч завершилася переконли�

вою перемогою “Шахтаря” з рахун�

ком 5:2
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Цей день в історії 22 листопада

1888 – з’явився на світ Тарзан
– літерат рний ерой письменни-
а Берро за
1890 – народився Шарль де

Ґолль, франц зь ий політичний,
державний і війсь овий діяч, е-
нерал, Президент Франції
(1959–1969)
1911 – російсь ий льотчи Со-
ольцов здійснив перш радіопе-
редач з літа а на землю
1917 – Києві засновано У -

раїнсь а адемію мистецтв
(з 1934 р. – Державний х дожній
інстит т)
1928 – народився Ми ола

Добронравов, радянсь ий поет-
пісняр, ла реат Держпремії
СРСР, чолові і співавтор омпо-
зитор и Оле сандри Пахм тової
1956 – Мельб рні почалися

XVI Олімпійсь і і ри

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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Вашин тоні К син В л ана
(міф.)

Щойно нападни "Шахтаря" Л їс Адріано ( білій формі зліва) забив перший ол ворота "Нордшелланда"

ЦЕНТР ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
проводить набір на курси навчання в сфері

здійснення державних закупівель.
Найближчі курси відбудуться в місті Києві —

13 грудня, 20 грудня 2012 року, 24 січня 2013 року.
Можлива дистанційна форма проходження

навчання. 
Після проходження навчання видаються

сертифікати встановленого зразка.

Тел. (044) 223514562; факс (044) 272550523
www.cdz.com.ua

Лист Мінекономіки України № 3307525/413 від 24.11.2009 р.

Результати 5 туру 
Ліги чемпіонів

“ЧФР” Кл ж — “Бра а” — 3:1
“Галатасарай” — “Манчестер

Юнайтед” — 1:0
“Бенфі а” — “Селті ” — 2:1
“Валенсія” — “Баварія” — 1:1

“Ювентус” — “Челсі” — 3:0

“Спартак” — “Барселона” — 0:3

“БАТЕ” — “Лілль” — 0:2

ДОВІДКА "ХРЕЩАТИКА"
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