
За два роки у 1200 київських 
дворах стало світліше
Аби місто краще освітлювалось, необхідно раз на три роки міняти до 40 тисяч ламп

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Тема в лично о освітлення завжди б ла
а т альною для Києва. В останні два ро-
и місто а тивіз вало робот з ремонт
та ре онстр ції еле тромереж та заміни
ліхтарів. Десят и столичних дворів вже
отримали абсолютно новий зовнішній ви-
ляд вечірній час. Ними стало зр чніше
їздити на авто, про люватись із дитячи-
ми оляс ами та без острах поверта-
тись з роботи, не боячись б ти травмо-
ваним темном пров л . Лише цьо о-
річ фахівці КП “Київмісь світло” замінили
місті 3326 світильни ів, понад 2700

опор та змонт вали понад 112 ілометрів
мереж. О рім то о, відремонтовано 2937
світильни ів, замінено 9453 пере орілих
ламп, відновлено 12,3 м абелю. А тив-
ні роботи з оновлення обіцяють продов-
ж вати й надалі.

Минулого року на капітальний ремонт зовнішнього ос�

вітлення прибудинкових територій було спрямовано 35

млн грн. За рахунок цих коштів відремонтовано майже 600

об’єктів. Цьогоріч заплановано оновити освітлення у 690

столичних дворах, на що у міському бюджеті передбачено

50 млн грн. Як запевняють у КП “Київміськсвітло”, нара�

зі ремонтні роботи вже виконані на майже 585 об’єктах.

Комунальники замінили 2700 штук застарілих (а поде�

куди небезпечних) залізобетонних опор на більш надій�

ні — металеві оцинковані, а також ртутні лампи на енерго�

ощадливі натрієві — оновлення відбулося на 3326 точках

по місту. Зокрема у Голосіївському районі замінили 118

опор та змонтували 147 світильників, у Дарницькому від�

повідно — 400 та 437, у Деснянському — 275 та 330, у Дніп�

ровському — 227 та 281, в Оболонському — 98 та 139, у Пе�

черському — 32 та 41, у Подільському — 535 та 703, у Свя�

тошинському — 353 та 483, у Солом’янському — 376 та

433, у Шевченківському — 269 та 332.

Як зазначають у КП “Київміськсвітло”, з кожним днем

ці цифри змінюються, адже бригади щоденно виїжджають

на термінові виклики, що надходять від киян на їх диспет�

черську та до міського Call�центру. До речі, як зазначила

“Хрещатику” його керівник Наталія Данько, найгірші по�

казники з утримання та ремонту освітлювального облад�

нання мають Подільський та Шевченківський райони.

Менше скарг з приводу відсутності освітлення надходить

із Печерського та Голосіївського. До того ж, у місті є 99 ад�

рес, за якими освітлення відсутнє тривалий час.

Як пояснили “Хрещатику” в КП “Київміськсвітло”,

згадані адреси — це ті об’єкти, які не перебувають на ба�

лансі підприємства, або ж такі, де освітлення відсутнє вза�

галі. “Більшість з проблемних місць — це так звані нічий�

ні мережі, які не перебувають на балансі жодного підпри�

ємства. Відбувається це так: будівельники звели один�два

будинки, квартири продали, а мережу освітлення навколо

них не зробили, або ж на це не вистачило коштів. Тому, аби

виправити ситуацію, необхідно розробити проектну доку�

ментацію, погодити її, привести мережу у робочий стан і

передати нам на баланс”, — пояснив “Хрещатику” дирек�

тор КП “Київміськсвітло” Андрій Швець.

За його словами, підприємство не займається будівниц�

твом мереж вуличного освітлення, а здійснює лише їх екс�

плуатацію. Тому, аби "нічийних" ліній ставало менше, ма�

ють більш активно працювати столичні РДА, на території

яких знаходяться ці проблемні ділянки. До речі, процес

передачі таких мереж на баланс підприємства уже розпо�

чато, але він вимагає досить багато часу та коштів.

Стосовно ж скарг мешканців на погане вуличне освіт�

лення у Подільському та Шевченківському районах, то у

КП “Київміськсвітло” пояснюють це низкою об’єктивних

причин. “У цих районах багато закритих дворів, куди наші

бригади фізично не можуть потрапити через хаотично

припарковані авто. Якщо взяти Подільський район, то з

3885 житлових будинків у 264 заїзд заблоковано — люди

поставили шлагбауми або перегородили виїзд власними

машинами. Тим часом їх сусіди телефонують і вимагають

відновити освітлення... Трапляються навіть випадки, коли

наші бригади заїхали у двір, виконали свою роботу, а виїха�

ти не можуть, оскільки хтось перегородив виїзд джипом.

Одного разу нашим співробітникам довелось із ранку до

вечора чекати, поки повернеться господар машини, аби

виїхати з двору”, — розповів “Хрещатику” заступник ди�

ректора КП “Київміськсвітло” Євген Павлюк.

Також непроста ситуація з освітленням дворів у на�

вчальних закладах міста. За інформацією Call�центру, чи�

мала кількість нарікань стосовно незадовільного освітлен�

ня біля шкіл по вул. Ахматової, 5; вул. Закревського, 37б;

пр. Бажана, 32�а; вул. Прирічна,17д; вул. Вишгородська,6;

вул. Щербакова,49�д. У КП “Київміськсвітло” обіцяють

перевірити цю інформацію і замінити лампи за вказаними

адресами. У той же час фахівці зазначають, що з 1008 сто�

личних навчальних закладів у них на балансі перебуває ли�

ше 335. Ще 501 навчальний заклад самостійно займається

експлуатацією мережі вуличного освітлення, а у 183

школах воно взагалі відсутнє.

Варто зазначити, що освітлення міста — справа не з

дешевих. Як стверджують фахівці, чим менша вартість

обладнання, тим нижча його надійність. Наразі у вечір�

ній час Київ освітлюють понад 140 тисяч ліхтарів (10 ти�

сяч — декоративна та художня підсвітка). Аби покращи�

ти вуличне освітлення столиці, потрібно раз на три роки

замінювати до 40 тисяч ламп. Так, до речі, роблять у

Москві

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Днями деле ати від різних підприємств столиці на ІХ з’їзді Фе-
дерації роботодавців У раїни об оворили важливі питання ал -
зі. Зо рема йшлося про захист національно о товаровиробни а
та ріплення он рентоспроможності вітчизняних омпаній,
створення нових робочих місць, особливо для молоді. На за-
ході б в прис тній прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров.

Роботодавці з усіх областей країни зібрались у Києві, аби обговорити проблеми біз�

несу й висловити свої пропозиції представникам влади. Однією із проблем, яка нині є

не лише Україні, а й в усьому світ, підприємці називають безробіття. “Нині в Україні

кожна п’ята молода людина — без роботи. Бізнес може вирішити це питання і пови�

нен це зробити, але за умови, що уряд сприятиме розвитку вітчизняних підприємств”,

— заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ.

За його словами, скорочення імпорту і захист українського товаровиробника спри�

ятиме створенню нових робочих місць й наповненню бюджету. “Значна частина гро�

шей, які виділяються на держзакупівлі, повинна бути витрачена на товари, що вироб�

ляють в Україні. Ми повинні себе захистити. Так роблять і країни, значно багатші за

Україну. Наприклад, у США для зарубіжних компаній доступно тільки 32 % від загаль�

ного обсягу коштів, що виділяються для держзакупівель, у Японії — 28 %, а Європа з

наступного року планує обмежити доступ до держзакупівель для неєвропейських ком�

паній”,— зазначив голова Федерації.

У Києві ж нині провадять активну політику щодо підтримки внутрішнього товаро�

виробника. “Сьогодні фінансування закупівель — це мільярди гривень, і вони повин�

ні залишатись у наших виробників, адже це — нові робочі місця, прибутки наших біз�

несменів і сплата ними податків до міського бюджету, за рахунок чого практично жи�

ве місто. Тому для нас це надзвичайно важливо,— зазначив перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак. — Ми у столиці переходимо на використання товарів

київських виробників. Наприклад, коли нам потрібно було закупити урни для сміття,

то на наше прохання два столичних підприємства почали їх випускати”.

Також підприємці наголошують на пріоритетності розвитку сільського госпо�

дарства, малого і середнього бізнесу, підтримці галузей промисловості. Як зазна�

чив під час роботи з’їзду прем’єр�міністр України Микола Азаров, ті проблеми, які

озвучили підприємці, влада буде вирішувати. Уряд розглядає можливість чергово�

го випуску з 1 січня 2013 року цінних паперів, щоб залучити кошти, необхідні для

відшкодування податку на додану вартість

Така політика сприятиме розвитку підприємств та створенню нових робочих місць
Столиця підтримує власного товаровиробника

У номері

Новини
Здешевлена іпотека подолала 
тисячний рубіж
У Державном фонді сприяння молодіжном житло-

вом б дівництв рочисто вр чили пам’ятний серти-
фі ат тисячном часни про рами здешевлення іпо-
течних редитів, я Мінре іон реалізов є рам ах со-
ціальної ініціативи Президента У раїни. Тисячний до о-
вір лали АБ “У р азбан ” та вчитель а однієї із се-
редніх ш іл міста Вишневе. Подію про омент вав
очільни Мінре іонб д Анатолій Близню . “Соціальна
ініціатива Президента реалізов ється. Я що на інець
червня, через місяць після старт про рами б ло ла-
дено всьо о 50 до оворів здешевленої іпоте и, то
листопаді в У раїні щотижня їх оформлюють по 40 —
50. Довіра ромадян до ново о механізм державної
підтрим и— най раще підтвердження необхідності та-
ої про рами”, — зазначив Анатолій Близню

Боротьба за Біличанський ліс триває
Кияни та місь а влада ні оли не по одяться із заб до-

вою Біличансь о о ліс , адже збереження “зелених ле-
ень” столиці в інтересах не лише містян, але й меш ан-
ців області. Про це в прямом ефірі теле анал “Київ”
заявив олова КМДА Оле сандр Попов. “Ми з оптиміз-
мом сприйняли позицію Президента, я ий чіт о дав
оманд , щоб ця територія наб ла стат с заповідної
зони шляхом приєднання до Голосіївсь о о національ-
но о пар . Та им чином це питання б ло б остаточно
вирішено”,— на олосив Оле сандр Попов. Прое т аз
Президента У раїни про приєднання Біличансь о о ліс
до Голосіївсь о о національно о пар вже розробило
Міністерство е оло ії та природних рес рсів. Тим часом
поверн ти більше чотирьох тисяч е тарів ліс до місь-
ої території нама ається і столиця. У с дах різних ін-
станцій переб ває 50 справ. Крім то о, КМДА просить
Верховний С д У раїни с ас вати останнє рішення Ви-
що о адміністративно о с д , я ий визнав територію
с андально о ліс володінням смт Коцюбинсь е

Сьогодні у місті відбудеться 
“Свічкова хода*2012” проти СНІДу
О17.00 в рам ах відзначення Всесвітньо о дня бороть-

би з ВІЛ/СНІДом столиці пройде щорічна а ція “Свіч о-
ва хода-2012”. У рам ах заход відб деться інтера тив-
ний флеш-моб — свіч ова інсталяція на сходах У раїн-
сь о о дом . Волонтери, патронажні сестри Червоно о
Хреста, часни и Все раїнсь о о молодіжно о фор м
“Не дай СНІД шанс!” та всі охочі змож ть дол читися до
запалення свічо та ви ладання їх формі “червоної
стріч и”, що є за альновизнаним символом взаємороз -
міння та підтрим илюдей, я і жив ть із ВІЛ/СНІДом. У Ки-
ївсь ій місь ій ор анізації Товариства Червоно о Хреста
інформ ють: темпи зростання захворюваності на
ВІЛ/СНІД в У раїні є одними з найвищих світі. Із 1994
ро іль ість хворих щорічно збільш ється на 25-30 %.
Фахівці про ноз ють, що за та ої тенденції до 2014 ро
ВІЛ-позитивний стат с матим ть близь о 800 тис. раїн-
ців, тобто 3-3,5 % доросло о населення У раїни

На вулиці Борщагівській обмежено
рух транспорту
У столиці через прорив аналізаційно о оле тора з

27 листопада обмежено р х транспорт по в лиці Бор-
ща івсь ій. Насамперед це стос ється автіво , що р -
хаються від центр міста по райній лівій та середній
см ах. Автовласни ам слід б ти важними за 50 мет-
рів до перехрестя з в лицею Ян еля (зона обмеження
р х ). З рах ванням цьо о, столична Державтоінспе -
ція ре оменд є водіям здійснювати об’їзд зазначеної
ділян и за наст пними маршр тами: проспе т Пере-
мо и — в лиця П. Нестерова — в л. Е. Потьє — в л.
Довжен а — в л. Гетьмана або через проспе т Пере-
мо и — Повітрофлотсь ий шляхопровід — проспе т
Повітрофлотсь ий. Ці обмеження триватим ть до с -
нення наслід ів аварії
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Лише цьо оріч фахівці КП «Київмісь світло» замінили столиці 3326 світильни ів та понад 2700 опор
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На вулиці Сортувальній
завершують прокладання
каналізаційного колектора 
Він збиратиме стічні води з сьо о мі рорайон
Березня и
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У жовтні кияни заощадили понад
15 мільйонів гривень, вчасно
сплачуючи за ЖКП 
Зниж отрим ють сі, хто розрахов ється за
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Новини

У жовтні кияни заощадили понад 15 мільйонів
гривень, вчасно сплачуючи за ЖКП
Сплач ючи за спожиті житлово- ом нальні посл и вчасно до 20

числа місяця та повном розмірі, ияни тіль и жовтні зе ономили
15,46 млн рн. “Рішення місь ої влади про застос вання двох розмірів
тарифів створило мови не тіль и для підвищення рівня поточної спла-
ти за житлово- ом нальні посл и, а й для зниження забор ованості
споживачів. Сьо одні за альний рівень забор ованості с ладає 579
млн рн. Я що порівняти з вереснем поточно о ро , то розмір забор-
ованості зменшився на 5,82 млн рн. У 718,3 тисячі особових рах н-
ів, що с ладає 75,9 %, вза алі відс тня забор ованість з оплати за
житлово- ом нальні посл и”,— за важив перший заст пни олови
КМДА Оле сандр Маз рча . Та им чином, зниж а рах н ах за жов-
тень б ла застосована 677 270 особових рах н ах, за альна с ма
зниж и с ладає 15,46 млн рн. Крім то о, за ненадані або надані не
повном обсязі житлово- ом нальні посл и иянам поверн то 20,8
млн рн

На вулиці Сортувальній завершують
будівництво колектора
Сьо одні на в л. Березня івсь а, 1 (мі рорайон Березня и) відб -

деться один із завершальних етапів про лад и аналізаційно о оле -
тора по в лиці Сорт вальній — на поверхню вивед ть механізований
щит, що здійснював про лад безтраншейним методом. Каналізацій-
ний оле тор (діаметр — 1200 мм, либина за ладання — близь о
8,5 м, протяжність — 1 м 200 м) збиратиме стічні води сьо о мі ро-
район Березня и та транспорт ватиме їх далі самопливно. Введення
в е спл атацію оле тора по в л. Сорт вальній підвищить надійність
водовідведення мі рорайон , що дозволить вивести в холодний ре-
зерв аналізаційн насосн станцію “Березня и” та значно зменшити
витрати еле троенер ії на пере ач вання стічних вод. Реалізація цьо-
о прое т відб вається в рам ах поб дови нових самопливних оле -
торів на змін нині діючим напірним та зменшення іль ості насосних
станцій місті. Та і заходи “Київводо анал ” спрямовані на забезпе-
чення столиці надійною системою водовідведення, зменшення енер-
овитрат та здійснення мінімально о тис на е осистем

Цифра дня

11 088 700 000 
гривень, на таку суму столичними будівельниками виконано об`єм
робіт у січні—жовтні 2012 року
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Київрада займеться 
благоустроєм та містобудуванням
Одразу чотири проекти рішення сьогоднішньої сесії стосуються 
розроблення детальних планів територій
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Для Рибальсь о о півострова, рочи-
ща Горбачиха, район Осо ор и, те-
риторії та званої Силі онової доли-
ни Святошинсь ом районі мають
намір розробити чіт і плани заб до-
ви. Відповідні прое ти рішень вине-
сено на сьо однішнє засідання сесії
Київради. Йдеться про розроблення
архіте т рних планів, я і визначать
розташ вання інфрастр т ри на цих
ділян ах. За алом деп тати роз ля-
н ть 231 прое т рішення: 20 за аль-
них питань, 22 питання власності та
189 — містоб д вання й земле о-
рист вання.

Міська влада має намір впорядкувати зупинки

громадського транспорту. Задля цього пропо�

нується внести зміни до рішення Київради “Про

Правила благоустрою міста Києва”. Згідно з

проектом рішення, власники тимчасових споруд

(МАФів), що розташовані на зупинкових ком�

плексах, будуть займатися їх благоустроєм,

включаючи прибирання снігу, сміття та ремонт.

КП “Київавтодор” відповідатиме за ті об’єкти,

де МАФів немає, КП “Київпастранс” — за зу�

пинки на відокремленому дорожньому полотні.

Також демонтаж незаконно встановлених кіо�

сків, згідно з проектом рішення, перейде у пов�

новаження столичних РДА.

Вже з наступного року на ці потреби будуть пе�

редбачені кошти в бюджеті. Зазначимо, що рані�

ше не було чітко визначено, хто має здійснювати

благоустрій зупинкових комплексів. Відтак без

фактичного господаря ці об’єкти часто перебува�

ли у занедбаному стані.

Крім того, підготовлено зміни до рішення

“Про реформування галузі охорони здоров’я”.

Стосуються вони заходів, спрямованих на бо�

ротьбу з туберкульозом. Документом пропону�

ється реорганізація протитуберкульозної служ�

би. Покращене управління має зумовити більш

ефективне використання коштів, переконані

автори змін.

Одразу чотири проекти рішення передбачають

розроблення детальних планів територій: Рибаль�

ського півострова, урочища Горбачиха, району

Осокорки, території так званої Силіконової доли�

ни у Святошинському районі (проект “Біонік

Хілл”). Мова йде про розроблення планів терито�

рій, які чітко визначать розташування інфра�

структури на цих ділянках. За словами заступни�

ка міського голови — секретаря Київради Галини

Гереги, створюватися детальний план буде на під�

ставі Генерального плану та виходячи із завдань,

які для цих територій визначить ГУ містобудуван�

ня та архітектури КМДА.

Депутат Київради Сергій Березенко перекона�

ний, що такі проекти рішень вже на часі. “Доку�

ментом буде передбачено, що можна будувати на

даній території, а що — ні. Так ми уникнемо місто�

будівних помилок та хаотичності в забудові. Голов�

не, щоб такі розробки були узгоджені з громадські�

стю”,— прокоментував “Хрещатику” депутат.

Ще один важливий проект рішення сесії —

створення “Музею історичного центру міста

Києва”. Ідея розроблена Шевченківською РДА

спільно з Національним заповідником “Софія

Київська”. Подібні заклади є майже в усіх райо�

нах міста, але відмінність цього — у великій

експозиції, яка розповідатиме про діяльність

видатних діячів та активних борців за незалеж�

ність України, пов’язаних з історичним цен�

тром міста. Під музей планують виділити цо�

кольне нежитлове приміщення на вул. Богдана

Хмельницького, 66

Громадськість за появу 
муніципальної міліції
Перші кроки до її створення місто планує зробити у наступному році
Микола СИДОРЧУК
“Хрещатик”

З почат цьо о ро в Києві а тив-
но об оворюється ідея створення
м ніципальної міліції, що має вирі-
шити низ проблемних питань, я і
наразі є столиці. Вчора е сперти
знов поверн лись до цієї теми. За
р лим столом часни и Громадян-
сь о о фор м Києва визначали
можливі етапи щодо створення
місь ої міліції. До об оворення дол -
чився і олова КМДА Оле сандр
Попов.

Посилаючись на результати вивчення думки

киян, учасники зібрання одноголосно виріши�

ли, що якість роботи міліції в Києві наразі не

відповідає столичним стандартам. Контролю�

вати громадський порядок, стежити за дотри�

манням правил благоустрою, паркування, не

допускати встановлення незаконних МАФів

значно ефективніше могла б муніципальна мі�

ліція, що підтверджує і світовий досвід.

“Тема створення муніципальної міліції — не

модна і не політична, вона продиктована реаль�

ними потребами громади міста. Проблема

якості виконання обов’язку щодо дотримання

правопорядку в столиці дійсно є, і замовчувати

її не можна. Ми готові публічно обговорювати

цю тему, вступати в дискусії з фахівцями, вирі�

шувати питання матеріального забезпечення і

робити перші кроки до її вирішення вже в 2013

році”,— наголосив Олександр Попов.

Попри актуальність теми, фахівці головних

управлінь КМДА, юристи, правоохоронці та

представники громадських організацій дійшли

до висновку, що без змін у законодавстві ство�

рити міську міліцію неможливо. Це не передба�

чено Законом України “Про міліцію”. Про вне�

сення необхідних змін до законодавства перед

ВР та Президентом взялися клопотати в Грома�

дянському форумі Києва.

“Я пропоную Національній академії внут�

рішніх справ України разом з управліннями

КМДА підготувати відповідні нормативно�пра�

вові документи, які ми направимо до парламен�

ту та Президента. Ми маємо поінформувати ке�

рівництво держави про наміри створити такий

орган як муніципальна міліція. Це питання сто�

сується не лише Києва, а й усієї України, та са�

ме столиця стане першопрохідцем цієї рефор�

ми”, — відзначив голова Громадянського фору�

му Києва Леонід Кравчук.

Фахівці візьмуться вивчати запропоновані

форми функціонування міського органу охоро�

ни правопорядку. Серед варіантів — поліція,

громадська дружина, муніципальна інспекція і

навіть підпорядкована громаді контрактна рота.

Щойно проект підготують, його представлять на

засіданні Форуму та винесуть на широке обгово�

рення киян. Остаточне рішення щодо того, хто і

як охоронятиме порядок та спокій у місті, ухва�

люватиме саме громада столиці. Питання ство�

рення муніципальної міліції має стати одним із

трьох питань Першого київського референдуму.

Нагадаємо, що Громадянський форум Ки�

єва — це неформальний представницький ор�

ган. Його мета — формулювання точки зору ки�

ївської громади щодо різних аспектів розвитку

столиці задля конструктивного діалогу влади та

громади міста 

На перетині проспекту Науки 
та Столичного шосе вирішать проблему заторів
Б дівництво др ої чер и розв’яз и на проспе ті На и вирішить

проблем переїзд через залізничні олії та творення постійних ав-
тозаторів. Про це повідомив олова КМДА Оле сандр Попов під час
прямо о ефір на теле аналі “Київ”. “У місці, де проспе т На и при-
ми ає до Столично о шосе, є залізничний переїзд, я ий значно с-
ладнює р х транспорт . Др а чер а б дівництва розв’яз и має ви-
рішити цю проблем . У рам ах прое т передбачається зведення
над залізничним полотном двох еста ад, я і з’єднають проспе т На-
и і Столичне шосе. З появою еста ади переїзд зни не, а для пішо-

ходів т т зб д ють місто . Сам проспе т на під’їзді до еста ад роз-
ширять із двох до шести см і зроблять зр чні заїзди на
транспортний об’є т з сіх в лиць”,— розповів олова КМДА. На а-
даємо, перш чер розв’яз и на проспе ті На и ( рам ах я ої по-
б д вали нов еста ад і прибрали світлофор) б ло здано в е спл -
атацію мин ло о ро

Метрополітен готовий до роботи взимку
У КП “Київсь ий метрополітен” завершився о ляд осподарства з

метою перевір и отовності підприємства до роботи в осінньо-зимо-
вий період 2012–2013 рр. Для проведення ревізії б ло створено омі-
сію, до я ої війшли ерівни и стр т рних підрозділів на чолі з на-
чальни ом столичної підзем и Володимиром Федорен ом. Фахівці
відвідали сі станції, поб вали в еле тродепо та на інших об’є тах ос-
подарювання. О ляд територій, спор д, сл жбово-технічних примі-
щень і пристроїв метрополітен засвідчив про отовність підприємства
до роботи взим

“Київзеленбуд” буде розвивати власне 
виробництво садового матеріалу
КО “Київзеленб д” візьме часть міжнародній онференції “Розви-

то розплідни ів раїнах олишньо о СРСР”, що відб деться Ялті
з 4 по 8 р дня 2012 ро . Під час заход план ють об оворити проб-
леми і перспе тиви розвит виробничих баз посад ово о матеріал ,
познайомитися з новими методами мар етин та вирощ вання зеле-
них насаджень, а та ож дос оналити знання зі специфі и ви орис-
тання добрив. Захід відвідають представни и місь о о де оративно-
о розсадни а “Терем и”, я ий є стр т рним підрозділом “Київзе-
ленб д ” і єдиним виробни ом садівно о матеріал де оративних
рослин та азонних трав, що належить столичній ромаді. Я відомо,
30 ро ів том підприємство забезпеч вало саджанцями я Київ та
У раїн , та і с сідні респ блі и. “Наше завдання — підняти рівень
місь о о розплідни а “Терем и” до європейсь о о рівня. Зараз пра-
цюємо над дос оналенням системи виробництва та поліпшенням
мов праці для робітни ів. Найближчим часом в планах підприєм-
ства — зб д вати теплицю-термос та встановити амери відеона ля-
д на території розсадни а”,— на олосив ендире тор КО “Київзелен-
б д” Михайло Царен о

У столиці відбудеться Перша  
туристична конференція
4 р дня столиці відб деться онференція “Про рама розвит т -

ризм міста Києва до 2015 ро — разом до створення т ристичної
привабливості столиці”. У рам ах заход б де роз лян то низ а т -
альних питань: створення взаємови ідних відносин між владою та біз-
несом, перспе тиви розвит т ристично о потенціал столиці з пози-
ції міжнародних партнерів, при лади спішної реалізації т ристичних
страте ій, про рама розвит т ризм в Києві до 2015 ро тощо. До
часті онференції запрошені представни и КМДА, Управління т -
ризм та Німець о о товариства міжнародної співпраці (GIZ), спільни-
ми з силлями я их б ло ор анізовано захід. Та ож подію відвідають
члени омітет з питань отельно о бізнес та т ризм , ерівництво
столичних отелів, представни и т роператорів та омпаній, що нада-
ють транспортні посл и. Захід відб деться онференц-залі на тери-
торії НСК “Олімпійсь ий”

Леонід Кравч : "Питання створення м ніципальної міліції стос ється не лише Києва, а й сієї У раїни,
та саме столиця стане першопрохідцем цієї реформи"

Фахівці візьмуться вивчати
запропоновані форми

функціонування міського органу
охорони правопорядку. Серед
варіантів – поліція, громадська

дружина, муніципальна інспекція і
навіть підпорядкована громаді

контрактна рота

Сьо одні деп тати місь ради мають прийняти низ важливих для Києва рішень
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Міська влада має намір
впорядкувати зупинки

громадського транспорту. Задля
цього пропонується внести зміни 

до рішення Київради "Про Правила
благоустрою міста Києва"



Тенденції

Ділові новини

Україна зацікавлена 
в торгівлі з ОАЕ
У раїна заці авлена в а тивіза-

ції співробітництва з Об’єднани-
ми Арабсь ими Еміратами в сфе-
рі тор івлі. "Нам необхідно ство-
рювати мови для розвит спів-
робітництва бізнес між раїна-
ми",— с азав Президент У раїни
Ві тор Ян ович під час з стрічі з
віце-президентом, прем’єр-мі-
ністром, міністром оборони ОАЕ
та правителем емірат Д бай
(ОАЕ) шейхом М хаммедом бін
Рашидом Аль Ма т мом. Крім то-
о, Ян ович в азав на необхід-
ність а тивізації роботи між ря-
дової омісії. Зо рема він запро-
пон вав створити профільні під-
омітети, я і відповідатим ть за
розвито співробітництва в різ-
них сферах

Національні інвестпроекти
представили у Катарі

У раїна сподівається на спіш-
н співпрацю з атарсь ими ін-
весторами реалізації національ-
них прое тів, я і стос ються ме-
дичної сфери. Про це Президент

У раїни Ві тор Ян ович заявив
місті Доха під час презентації на-
ціональних прое тів та інвести-
ційних можливостей У раїни. Ці-
авою для інвесторів Катар , на
д м Ві тора Ян овича, б де
часть реалізації прое т "Ін-
терМеді алЕ оСіті", в рам ах я о-
о Державне а ентство з інвести-
цій підтримало ні альн методи-

лі вання хворих на цереб-
ральний параліч раїнсь о о
вчено о Володимира Козяв іна.
Президент на адав, що ця мето-
ди а допомо ла вилі вати тисячі
дітей, том числі з Катар . "У
партнерстві з атарсь ими інвес-
торами ми розрахов ємо створи-
ти Міжнародний меди о-реабілі-
таційний центр з ні альною тех-
ноло ією лі вання на збережжі
Азовсь о о моря",— під реслив
Ві тор Ян ович

На реформування 
та розвиток ЖКГ планують
спрямувати майже 
15 млрд грн
Мінре іонб д ініціює виділення

14,9 млрд рн на реформ вання й

розвито ЖКГ 2013 році. "Мініс-
терство під от вало і подало
Мінфін бюджетний запит, я ом
на ви онання в наст пном році
заходів, запланованих за аль-
нодержавній про рамі "Реформ -
вання й розвито житлово- ом -
нально о осподарства на 2009-
2014 ро и" пропон ється спрям -
вати 14,9 млрд ривень",—
зазначається в повідомленні
прес-сл жби міністерства. У том
числі 309 млн рн хоч ть виділити
на пілотні прое ти в ал зі. С ма
запит в лючає обся оштів, пе-
редбачений про рамою на 2013
рі (5,1 млрд рн), і обся оштів,
що не б в виділений за про ра-
мою в попередні ро и, повідом-
ляють "У раїнсь і новини"

Податкове навантаження 
на бізнес знижується

Уряд продовж є зниж вати по-
дат ове навантаження на бізнес
навіть під час світово о е ономіч-
но о спад . На цьом на олосив
прем’єр-міністр Ми ола Азаров.
Він повідомив, що став а подат
на приб то з 2012 ро стано-

вить 21 %, в 2013 — б де 19 %, а
з 2014 ро — лише 16 %. О рім
то о, з 2014 ро зменшиться
став а подат на додан вар-
тість: з 20 % до 17 %. С асовано
дві третини подат ів і зборів, за-
проваджено " ані ли" з подат
на приб то новоствореним під-
приємствам з доходом до 3 млн
рн і персоналом до 20 осіб. Тоб-
то, я відзначив Ми ола Азаров,
встановлені " ані ли" для мало-
о бізнес . "Зроз міло, це нам
робити неле о. Але ми впевнені,
що в дов остро овій перспе тиві
це дасть позитивний ефе т і для
е ономі и, і для бюджет ",— на-
олосив прем’єр-міністр

Киянин "забув" сплатити
податки за продаж 
елітного авто
Меш анець житлово о масив

Позня и, що Дарниць ом
районі, прихов вав від оподат-
вання значн с м доход , от-

римано о внаслідо продаж
зовсім недешево о автомобіля
британсь о о автопром
"Jaguar XKR" (2007 ро вип с-

). Про це стало відомо праців-
ни ам подат ової сл жби в ході
опрацювання інформації ДАІ ГУ
МВС в м. Києві щодо знятих з
облі для продаж транспорт-
них засобів. Для отримання
більш детальної інформації що-
до оціночної вартості в азано о
автомобіля подат івці надіслали
до ДАІ відповідний запит. З ід-
но з рез льтатами е спертизи,
рин ова вартість "Я ар " с ла-
ла щонайменше 750 тисяч ри-
вень, том олишньо о власни-
а доро ої автів и запросили на
співбесід до подат ової інспе -
ції. У рез льтаті від рито о діа-
ло з фахівцями ДПС, иянин
визнав власн бездіяльність,
заде лар вав дохід від продаж
автомобіля на с м 750 тисяч
ривень та сплатив 7,5 тисячі
ривень подат на доходи фі-
зичних осіб

ДАІ перевірить законність
переобладнання 
пасажирського транспорту
Під час нещодавно проведених

профіла тичних заходів на паса-

жирсь ом транспорті "Перевіз-
ни зима-2012" поряд з іншими
пор шеннями б ло виявлено 528
автоб сів з додат ово встанов-
леними місцями для сидіння па-
сажирів. Аналіз с оєння ДТП
свідчить, що більшість аварій за
часті пасажирсь их транспорт-
них засобів, я і переобладнані з
недотриманням правил і стан-
дартів, мають тяж і наслід и,
адже та их автоб сах, я пра-
вило, пор шені технічні норми
е спл атації. Тож з метою профі-
ла ти и до 17 р дня ДАІ прово-
дить омпле с перевіро , спря-
мованих на виявлення пасажир-
сь их автоб сів, переобладнаних
з пор шенням за онодавства
У раїни. До водіїв та их машин
б д ть застосовані заходи адмі-
ністративно о вплив , а саме:
е спл атація неза онно переоб-
ладнаних транспортних засобів
тя не за собою на ладення
штраф в розмірі 340-425 ри-
вень. О рім то о, я що автоб с
ви ористов ється для надання
посл з перевезення пасажирів,
водію доведеться сплатити 680-
850 ривень

Податок на продаж 
інвалюти
"Хрещатик" з’ясовував, 
як це вплине на економіку, 
банки та населення
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Запропонований 15-відсот овий подато на обмін іно-
земних бан нот матиме вплив ви лючно на тіньовий ва-
лютний рино . Кошти з депозитних та інших бан ів-
сь их рах н ів можна б де обмінювати без проблем.
Та им чином ре лятор має намір ріпити національн
е ономі , я а перевантажена доларами США.

Наразі парламентський комітет з питань фінансів, банківської діяльності,

податкової та митної політики відкликав законопроект № 11433 "Про вне�

сення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою",

в якому пропонувалося встановити 15�відсотковий збір до Пенсійного фон�

ду з операцій продажу фізичними особами іноземної готівкової валюти. Як

зазначалося в офіційному повідомленні, це сталося через необхідність до�

опрацювання документа та узгодження позицій уряду, НБУ і громадськості.

Однак регулятор висловлює впевненість, що законопроект все ж буде прого�

лосований у парламенті і, скоріше за все, вступить в дію наступного року.

У пояснювальній записці до документу йдеться про те, що він має на меті

"збільшити надходження до Пенсійного фонду України, зменшити долариза�

цію економіки та створити правові передумови для збільшення довіри насе�

лення країни до національної валюти". До речі, збір до ПФУ з операцій купів�

лі�продажу валюти вже вводився в Україні 1998�го року. Тоді він становив 5

%, в наступні ж роки ця ставка була зменшена до 1 %. Збір сплачувався з ку�

півлі�продажу юридичними та фізособами безготівкової іноземної валюти.

Як зазначають в НБУ, нині готівка та депозити населення на дві третини

складаються з іноземної валюти. Водночас держава має вкрай обмежені інст�

рументи впливу на цю грошову масу. Якби ж населення не скуповувало готів�

кову іноземну валюту, зведений платіжний баланс України був би позитив�

ним, кажуть банкіри. Крім того, конвертація навіть половини доларів "схова�

них під подушкою" дала б економіці ресурс удвічі більший, ніж нам може за�

пропонувати МВФ.

В НБУ також підкреслюють, що населення купує валюту головним чином

для захисту виплат за кредитами та поїздок за кордон, а також для захисту за�

ощаджень. У першому випадку люди жодних змін не відчують, адже купівля

валюти не оподатковується. У другому — збір стягується тільки при продажу

валюти, в той час як НБУ та уряд пропонують нові інструменти захисту за�

ощаджень: казначейські зобов’язання в валюті, депозитні вклади з індекса�

цією валютного курсу, інвестиційні монети.

"За своєю суттю закон ні в якому разі не обмежує права громадян зберіга�

ти свої заощадження в іноземній валюті, що є найголовнішим акцентом.

Навпаки, його мета — убезпечити заощадження громадян в іноземній валю�

ті, і, як наслідок, відновити довіру до банківської системи і національної ва�

люти. Хочу наголосити: він направлений на убезпечення валютних вкладів

громадян, які їх накопичили протягом останніх років",— пояснив "Хрещати�

ку" заступник голови НБУ Валерій Прохоренко.

В Національному банку очікують, що запровадження збору з продажу ва�

люти дасть наступні результати: дедоларизацію економіки; відсутність сти�

мулів у населення до заощаджень в іноземній валюті; збереження золотова�

лютних резервів, суттєве поліпшення фінансового рахунку платіжного ба�

лансу; скорочення обігу інвалюти на території України; надходження додат�

кових коштів до Пенсійного фонду та зменшення навантаження на держав�

ний бюджет.

Загалом банкіри підтримують новацію регулятора. За словами голови

правління АТ "Ощадбанк" Сергія Подрєзова, зараз населення знімає гривню,

переводить її у валюту і не завжди повертає кошти в банківську систему. "На�

ше завдання — це стабільність гривні, її робота на економіку. А наразі скла�

лася ситуація, коли гроші ні на кого не працюють — вони лежать вдома",—

коментує пан Подрєзов.

Разом із тим, експерти також застерігають від того, що згадані зміни мо�

жуть повернути на ринок явище 90�их. Маються на увазі так звані "міняли",

які незаконно можуть здійснювати валютообмінні операції біля обмінних

пунктів. Однак автори законопроекту апелюють до здорового глузду насе�

лення, адже долар можна буде без проблем обміняти на гривню, якщо пев�

на сума коштів бодай один місяць "полежить" на депозитному рахунку в

банку
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Ринок лізингу 
демонструє зростання
Компанії намагаються запропонувати вигідніші умови на противагу
автокредитам
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

До інця 2012 ро очі є-
ться зростання рин лі-
зин не менше, ніж на
20 %. Пар лізин ових ав-
томобілів дося 20 тис.
шт., а на інець вересня
цьо о ро йо о іль ість
збільшилася до 24,5 тис.
автомобілів. За словами
фахівців, найбільш поп -
лярними серед лізин о-
одерж вачів є авто серед-
ньо о лас — Mitsubishi,
Skoda, Volkswagen,
Renault, Citroen, a та ож
моделі представниць о о
лас — Porsche,
RangeRover, Mercedes.

Альтернатива кредиту
За інформацією Асоціації "Україн�

ське Об’єднання Лізингодавців", у

вартісному вираженні обсяг укладе�

них договорів лізингу за другий квар�

тал цього року збільшився у порів�

нянні з минулорічними показниками

на 144 % і склав 6,749 млрд грн. Вар�

тість чинних договорів фінансового

лізингу станом на кінець другого

кварталу 2012 р. збільшилася на 6,2

млрд грн (18,5 %). У порівнянні з ана�

логічним періодом минулого року

зростання ринку складає 24,5 % або

7,8 млрд грн.

"У цьому році очікується, що ріст

нових продажів на ринку лізингу авто

становитиме майже 50 %, це насампе�

ред пов’язано зі спадом загального

обсягу продажів автомобілів",— за�

уважила "Хрещатику" начальник від�

ділу маркетингу "ЄвроЛізинг" Анна

Котковець.

За словами гендиректора "VAB Лі�

зинг" Людмили Золотарьової, ще у

2009 році рівень лізингу в економіці

України (співвідношення вартості ос�

новних фондів, придбаних за допомо�

гою лізингу, до загального обсягу ін�

вестицій в основний капітал) не пере�

вищував 1,5 %. Тобто можна сказати,

що він, порівняно з кредитом, не був

таким популярним. Але вже за дани�

ми на кінець 2011 року тенденції змі�

нилися — за кредитні кошти купуєть�

ся та оновлюється не більше 17 % від

усіх основних фондів, а за допомогою

лізингу — майже 3 %, що свідчить про

зростання популярності лізингових

послуг. Такі ж тенденції збереглися і в

2012 році.

Переваги послуги "авто 
в користування"

Сьогодні ринок лізингових послуг

багатий на різноманітні пропозиції,

які можуть задовольнити потреби на�

віть найбільш вимогливого спожива�

ча. Маються на увазі: повний ком�

плекс сервісного обслуговування для

корпоративних клієнтів, прості та

зручні умови без довідки про доходи

для фізичних осіб, низькі аванси (від

20 %) та тривалий строк лізингу (до 7

років), ексклюзивні вигідні умови в

рамках спільних програм дилерів та

лізингових компаній.

"Лізингоодержувачі шукають най�

більш вигідні умови, які можуть бути

завдяки спільним програмам з авто�

виробниками, наприклад:

RenaultLeasing, CitroёnLeasing,

NissanLeasing, адже саме в рамках та�

ких пропозицій можна вигідно отри�

мати автомобіль у користування,—

зазначає Людмила Золотарьова.— За

такими програмами ставки починаю�

ться від 2,5 % річних у гривні, при

цьому мінімальний аванс — 20 % з

можливістю взяти автомобіль у лізинг

до 7 років, а всі витрати зі страхування

і реєстрації включаються в щомісячні

лізингові платежі".

На думку фахівців, лізинг стає все

більш актуальним через низку пере�

ваг над кредитуванням. Альтернати�

ва дає можливість клієнту не турбу�

ватися про оформлення реєстрації,

страхування, проходження ТО та ін�

ші формальності — все це, зазвичай,

забезпечується лізинговою компа�

нією.

"Привабливість лізингової схеми

полягає в тому, що графік платежів

може як включати додаткові витрати,

так і не включати їх. До графіку плате�

жів можна віднести: страхування

(КАСКО та ЦВ), реєстрацію (поста�

новка на облік, отримання державних

номерів), податки та інші послуги",—

пояснює менеджер з продажів "Рай�

ффайзен Лізинг Аваль" Олена Михай�

лова.

За словами менеджера з міжна�

родних продажів і маркетингу "ALD

Automotive" Наталії Локтіонової,

стандартний перелік послуг та сер�

вісів, які можуть входити до складу

щомісячних лізингових платежів,

включає реєстрацію авто, збір до

Пенсійного фонду (3 %, 4 % або 5 %

залежно від вартості авто), транс�

портний збір, фінансування угоди,

технічне обслуговування (згідно з

вимогами виробника на весь період

лізингу на сертифікованих СТО в

Києві й регіонах України). Також до

лізингового платежу зазвичай

включається страхування за схемою

САSCО; ОСЦПВ (обов’язкове стра�

хування відповідальності перед тре�

тіми особами); ДЦВ (добровільна

цивільна відповідальність перед

третіми особами) на 50 000 доларів,

без франшизи, асістанс, адміністру�

вання усіх ремонтів і страхових ви�

падків, комплект зимової та літньої

гуми в залежності від потреб, сезон�

ний шиномонтаж та автомобільний

набір.

За словами Олени Михайлової,

популярність лізингу зростає в пер�

шу чергу за рахунок того, що певна

частка банків, які мають дочірні лі�

зингові компанії, спрямовують своїх

клієнтів саме до них. "Люди почина�

ють розуміти, що взяти авто в лі�

зинг — вигідніше, ніж у кредит. Як

мінімум — менше одноразове фінан�

сове навантаження. Адже, напри�

клад, страхування передбачає щомі�

сячні платежі, тому не має потреби

сплачувати всю суму одразу. І хоча

авансовий платіж у лізингових ком�

паніях може бути вищий, ніж у бан�

ках, але за рахунок нижчих ставок

клієнт залишається у виграші. А як

тільки він сплатив початкові плате�

жі — майже одразу отримує своє ав�

то",— коментує експерт.

Крім того, термін розгляду заявки

при лізингу значно менший, ніж при

кредитуванні в банку. Попереднє рі�

шення про фінансування клієнт от�

римує протягом 1 дня. При цьому іс�

нує можливість обрати зручний гра�

фік платежів і валюту фінансування.

"Слід зауважити, що на відміну від

кредиту при лізингу клієнту відомі всі

платежі, які доведеться платити про�

тягом всього договору. Таким чином,

ви отримуєте можливість планувати

фінанси. До того ж, клієнт застрахо�

ваний від неприємних "сюрпризів" у

вигляді прихованих комісій",— пояс�

нив "Хрещатику" директор ТОВ

"Український лізинговий фонд"

Кшиштоф Ян Флорчак.

Умови лізингу

Мінімальний термін лізингу скла�

дає 1 рік. При цьому авансовий пла�

тіж у таких випадках зазвичай

коливається від 40 до 50 %. Макси�

мальний термін лізингу — 5 років, в

залежності від обраної марки та моде�

лі авто авансовий платіж починається

від 10�15 % вартості. За словами фа�

хівців, здебільшого авто у лізинг бе�

руть на 5 років — для клієнта це зруч�

ніше.

Відносини, що регулюються дого�

вором лізингу, передбачають перебу�

вання транспортного засобу у власно�

сті лізингової компанії. Наприкінці

його дії клієнт має право викупити ав�

тівку за остаточну вартість (остаточна

вартість — не додаткові комісійні, а

частина вартості автомобіля) — і пра�

во власності на авто повністю перехо�

дить до нього. Автомобіль, звісно, є

застрахованим. При цьому клієнт мо�

же скористатись можливістю доручи�

ти вибір страхової компанії своєму лі�

зингодавцю — це позбавить його від

зайвих втрат часу.

"Лізинг авто користується найбіль�

шим попитом у людей від 25 до 45 ро�

ків, які не можуть дозволити собі ви�

трачати багато часу на оформлення

документів для придбання автомобі�

ля," — каже Олена Михайлова. До ре�

чі, для отримання авто у лізинг клієнт

має звернутися безпосередньо до лі�

зингової компанії (якщо обраний

постачальник є її партнером) та нада�

ти наступні документи: паспорт та

ІПН клієнта; паспорт та ІПН дружи�

ни/чоловіка; свідоцтво про

шлюб/розлучення; довідку про дохо�

ди за останні 6 місяців та власноруч

заповнену анкету�запит для отриман�

ня лізингу
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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 Т/с "Справедливі" 
18.25 Якісне життя
21.25 Служба порятунку
22.00 Т/с "Рані"
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 Православний календар
6.30 Гість студії
6.35, 7.30 Голос народу
6.40, 7.20 Заголовки
6.45 Вісті.ru
7.25 Країна online
7.35 Ера бізнесу
7.40 Тема дня
7.50 Фінансові поради
8.20 Твій голос
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.30, 12.30 Офіційна хроніка
9.50 Фестиваль "Батьківщина".

Творчий вечір 
Н. Яремчука

11.40 Шеф7кухар
12.40, 15.25, 18.50, 21.20

Діловий світ
12.45 Право на захист
13.05 Темний силует
13.15 Армія
13.30 Вечір пам'яті 

Н. Яремчука
14.35 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.40 Т/с "Маруся"
16.25 Т/с "УГРО�1"
18.10 Останнє попередження
18.35 Агро7news
19.05 Сільрада
19.20 Світ спорту

19.30, 21.25 Новорічний
вогник на Першому

21.00 Підсумки дня
23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.25 Від першої особи
23.50 Кіно в деталях
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
10.30 Т/с "Прекрасне

століття. Роксолана"  
13.20 Х/ф "Москва сльозам

не вірить"  
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Прекрасне

століття. Роксолана"  
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Знахарка"
0.15 ТСН
0.30 Х/ф "Будинок дурнів"  
2.30 ТСН
2.45 Золота колекція футболу

України
4.25 Х/ф "Мавп`яча кістка"

ІІННТТЕЕРР

5.25 Х/ф "Міміно"  
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт в Подробицях
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Ящик пандори"

12.00 Новини
12.25 Т/с "Ящик пандори"
13.25 Слідство вели...
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 "Зворотний бік

Місяця"  
0.10 Т/с "Менти. Таємниці

великого міста"  
3.25 Подробиці
3.55 Спорт в Подробицях

4.00 Подробиці. Неформат
4.10 Д/ф "Рейс 007. Третій

зайвий"

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 "П’ятницький�2"  
12.00 Нехай говорять
13.10 Т/с "Слід"  
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 "П’ятницький�2"  
22.00 Х/ф "Не брати

живим"  
0.15 Х/ф "Прокляття"  
2.00 Х/ф "Василіск. Цар

змій"  
3.30 Події
3.45 Події. Спорт
3.50 Говорить Україна
4.30 Нехай говорять
5.20 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.10 Т/с "Стройбатя"  
6.00 Очевидець. Найбільш

шокуюче
6.40, 7.05, 7.40, 8.45 Підйом!
6.45 Очевидець. Найбільш

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

вродливою"  
9.55 Т/с "Вороніни"  

13.15, 14.20 Kids' Time
13.20 М/с "Сильвестр і Твіті 77

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

вродливою"  
17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.40 Піраньї
20.00 Т/с "Закрита школа"  
21.00 Т/с "Вороніни"  
22.05 Т/с "Кухня"  
23.10 ФБР
0.55 Репортер
1.10 Спортрепортер
1.20 Служба розшуку дітей
1.25 Т/с "У Філадельфії

завжди сонячно"  
1.45 Т/с "Останній акорд"  
2.35—5.05 Зона ночі

ІІССTTVV

5.35 Служба розшуку дітей
5.45 "Свiтанок"
6.50 Ділові факти
7.00 Спорт
7.10 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.20 Х/ф "Прекрасний"
12.25 Т/с "Прокурорська

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

перевірка"
13.50 Т/с "Братани�3"
15.50 Х/ф "Серпень.

Восьмого"
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
1.05 Надзвичайні новини
2.00 Т/с "В чорному

списку�3"
2.55 Факти
3.30 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.35 Ф7стиль
7.00 Ранкове espresso
8.30 Світ за тиждень
9.00 Невідома планета
9.40 Магія природи

10.00 Алло, лікарю!
11.15 80 островів навколо світу
11.50 Точки перетину
12.15 Велике фотополювання

Д. Гарднера
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 "Капітанові діти" 
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 М. Міхалков. Нескінчена

п'єса
22.25 Х/ф "Під дахами

Монмартра" 
1.15 Амурні мелодії
2.00 Х/ф "Любителі

гостренького" 

3.20 Таке спортивне життя
3.45 Алло, лікарю!
4.30 Країна порад
5.00 Кумири
5.10 Соціальний пульс
5.35 Світські хроніки

55��йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі
до 14.00

14.20 5 елемент
15.00—21.00, 23.00—1.00

Час новин (щогодини)
15.15 Вперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25 У кабінетах
18.15 Територія закону
18.40, 22.40, 3.30 Київський

час
18.50, 23.40, 0.30, 3.20 Час

спорту
19.30, 20.10, 21.10, 1.15,

5.10 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час7тайм
22.00, 2.40 Податковий

щоденник
22.25, 23.20, 0.15, 2.30,

3.15 Бізнес7час
23.30, 0.25 Crime news
23.45, 0.40, 2.35, 3.25, 3.35,

4.15 Огляд преси
3.40 Ранок із зіркою
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою
5.00 Час новин

ННТТНН

5.30 Легенди кримінального
розшуку

6.30 Х/ф "Двічі
народжений"  

7.55 Агенти впливу
8.55 Т/с "Отець"  

10.40 Т/с "УГРО�4"
14.45 Т/с "По гарячим

слідам"
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 "Первісний жах"  
1.55 "Свiдок"
2.25 Т/с "Чисто англійські

вбивства"  
4.15 "Свiдок"
4.45 Уроки тітоньки Сови
5.15 Правда життя

ССТТББ

4.30 Танцюють всі!75
6.40 Все буде добре!

8.25 Неймовірна правда про
зірок

10.05 Таємниці Х7фактора.
Діаманти С. Сосєдова

11.10 Х/ф "Мрії з
пластиліну" 

13.10 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис

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

зірок
20.10 Куб73
22.00 "Вiкна". Новини
22.20 Детектор брехні72
0.35 Т/с "Доктор Хаус" 
1.20 Т/с "Комісар Рекс"
2.05 "Вiкна". Спорт
2.15 Х/ф "А якщо це

любов?" 
3.55 Краще на ТБ
4.00 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 "Синдром

Дракона"
23.50 Вечірній Ургант
0.30 Свобода і справедливість
1.30 Нічні новини
1.45 Т/с "Нерівний шлюб"
2.40 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 "Голубка"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Земський лікар.

Життя наново"
21.05 Т/с "Таємниці

слідства"
22.05 Черговий по країні. 

М. Жванецький
23.00 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
23.50 Дівчата
0.30 Вісті+
0.50 Х/ф "Обрив", с. 1
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 О. Журбін. Мелодії на

згадку
9.00 Програма7максимум

10.05 Російські сенсації
11.00 Сьогодні
11.35 До суду
12.35 Суд присяжних
13.35 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні
14.30 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 і показуємо
19.25 Т/с "Дикий�2"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Братани�3"
23.30 Т/с "Афганська

примара"
1.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.25 Суд присяжних
3.25 Непізнані живі об'єкти

ТТЕЕТТ
6.00 Т/с "Як я зустрів вашу

маму"  
6.50 Дізнайся як
7.15 Телепузики

7.40 Мультик з Лунтиком
8.10 М/с "Ліло і Стіч"  
8.35 М/с "Білка і Стрілка.

Пустотлива сімейка"  
8.55 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
9.55 Т/с "Всі жінки –

відьми"  
10.55 Т/с "Та хто говорить з

примарами"  
11.55 Твою маму!
12.20 Косметичний ремонт
12.55 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.25 "Даешь молодежь"!
15.20 Вайфайтери
15.55 Одна за всіх
16.35 "У Тета тато!"
17.00 Досвідос
17.40 Віталька
18.25 Чортівня
18.50 Бардак
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Одна за всіх
20.25 "Даешь молодежь"!
21.15 Кузня зірок73
21.45 Віталька
22.00 Веселі мамзелі
22.25 Рай, гудбай
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Т/с "Надприродне"  
0.20 Дуже грубо для Ю7туба
0.55 Вайфайтери
1.20 Бардак
1.45 Рай, гудбай
2.10 До світанку

КК11

6.30 Ранок на К1
7.30 М/ф
9.10 Х/ф "Пес і жебрак"

11.05 Т/с "Чорна лагуна"
14.15 Звана вечеря
15.15 КВК72012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг7монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.00 Розсміши коміка
0.00 Х/ф "Пікап. Зйом без

правил" 
1.25 Х/ф "Займемося

любов'ю" 
2.40 Нічне життя

22++22

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

надсила"  
8.15 Ульотне відео по7

російськи
8.35 Облом.ua
9.00 Х/ф "Крутий пес"  

10.50 Х/ф "Роксана"  
13.05 Х/ф "Прибульці�2"  

15.45 Х/ф "Останній
кіногерой"  

18.00 Т/с "Десант є десант"  
19.00 Т/с "Сармат"  
20.00 Божевільне відео по7

українськи
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф "Зміїна битва"  
23.30 Проспорт
23.35 Х/ф "Зоряний

десант�3. Мародер"  
1.55 Екстремальні машини
2.45 Круті поліцейські
3.30 Збирачі боргів
3.50 Божевільне відео по7

українськи

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00 М/ф
7.10 М/с "Лабораторія

Декстера"
7.40 М/с "Оггі і кукарачі"
8.00 М/с "Петро і Степан"
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 Історії зоопарку
12.30 М/ф
13.30 Х/ф "Королівство

кривих дзеркал"
15.00 Єралаш
16.00 М/с "Лабораторія

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

ведмеді!"
19.30 М/ф
20.30 "Голос. Діти". Щоденник
21.00 М/с "Петро і Степан"
21.15 М/с "Оггі і кукарачі"
21.40 М/с "Комашки"
21.55 Найсмішніші моменти

життя
22.50 Х/ф "Три тополі на

Плющиці"
0.15 Старовинні відкриття
1.05 М/ф

4

TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 29 листопада 2012 року

ПОНЕДІЛОК ГРУДЕНЬ3

“Королівський роман”
К а р т и н а

д а т с ь о о
режисера Ні-
олая Арсе-
ля за одной-
менним ро-
маном Боді-
ла Стенсен-
Літ. Ця істо-
рія перено-

сить лядача в Датсь е оролівство середини XVIII сто-
річчя. Юна оролева Кароліна-Матильда ненавидить
сво о чолові а — психічно хворо о ороля Крістіана VII і
за ох ється в німець о о лі аря-вільнод мця Йо анна
Фрідріха Стр ензе. Він серйозно впливає і на ороля,
я ий проводить в раїні низ реформ. На жаль, роман
першої леді і лі аря приречений, ос іль и мач ха Крісті-
ана не в захваті від змін Копен а ені. На мин лом Бер-
лінале фільм завоював дві престижні премії: за ращ чо-
ловіч роль та ращий сценарій

“Джунглі”

У новій ро-
сійсь ій оме-
дії подр жжя
Сер ій (Сер ій
Свєтла ов) і
Марина (Віра
Брежнєва), я і
переживають
сімейн ри-
з , відправ-
ляються в романтичн подорож на е зотичні острови,
щоб нала одити стос н и. Волею долі вони опиняються
на дале ом тропічном острові, де живе плем’я аніба-
лів. Щоб не померти з олод і не б ти з’їденими, Сер-
ію та Марині доводиться на я ийсь час заб ти свої роз-
біжності і разом прид мати план втечі зі злощасно о ос-
трова. Але навіть це не зм сило подр жжя припинити
з’ясов вати стос н и

“Невидима”

Один з ла ре-
атів останньо о
фестивалю в Кар-
лових Варах, дра-
ма німець о о ре-
жисера Крістіана
Швохова оповідає
про 21-річн Жо-
зефін “Файн”

(Стін Фішер Крістенсен), починаюч а трис . Героїня д -
же сором’язлива і невпевнена в собі, “невидима” для
оточ ючих. Одна відомий театральний режисер Каспар
Фрідман пропон є їй оловн роль новій постановці —
роль Камілли, е страверта, се с ально вимо ливої, але
д же тендітної особистості. В я ості “репетицій” дівчина
починає спо шати с сіда, одночасно віддаляючись від
своєї хворої сестри. Для повно о входження а триси
свою роль Каспар не з пиняється ні перед чим

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
29 листопада (четвер) — 19.00 “Дивна місіс Севідж”,

трагікомедія, 2 години 30 хвилин

29 листопада (четвер) — 20.00 Сцена “Під дахом”,

“Валентинів день”, драма, 2 години

30 листопада (п’ятниця) — 19.00 “Пані міністерша”,

комедія, 3 години

1 грудня (субота) — 18.00 Нова сцена. Прем’єра

“Жінки. Фрагмент. Скандал без антракту”, драма, 

2 години

1 грудня (субота) — 19.00 “Дерева помирають стоя$

чи”, 2 години 35 хвилин

2 грудня (неділя) — 12.00 “№ 13 (Шалена ніч, або Од$

руження Пігдена)”, комедія наших днів, 2 години 30

хвилин

2 грудня (неділя) — 18.00 Нова сцена — “Пізанська

вежа”, фарс, 2 години

3 грудня (понеділок) — 19.00 “Наполеон і корсикан$

ка”, 2 години 40 хвилин

3 грудня (понеділок) — 20.00 Сцена “Під дахом”,

прем’єра, “Чорні діви”, 1 година

4 грудня (вівторок) — 20.00 Нова сцена, “Жирна сви$

ня”, 1 година 40 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

29 листопада (четвер) — 19.00 “Жона є жона”, воде$

віль, за оповіданнями Антона Чехова

30 листопада (п’ятниця) — 19.00 “Я — спадкоємець”,

Едуардо де Філіппо, камерна сцена

30 листопада (п’ятниця) — 19.00 “Перехресні стеж$

ки”, трагіфарс, за однойменною повістю Івана

Франка

1 грудня (субота) — 19.00 “Поміж небом і землею”,

Ігор Афанасьєв, голлівудська мрія, камерна сцена

1 грудня (субота) — 19.00 “Кін IV”, трагікомедія,

Григорій Горін

2 грудня (неділя) — 12.00 “Шельменко$денщик”, ко$

медія, Григорій Квітка$Основ’яненко

2 грудня (неділя) — 19.00 “Одруження”, Микола Го$

голь

2 грудня (неділя) — 19.00 “Марія (Коли розлучають$

ся двоє...)”, пам’яті великої української актриси Марії

Заньковецької, камерна сцена

4 грудня (вівторок) — 19.00 “Гімн демократичної мо$

лоді”, трагікомедія, Сергій Жадан

5 грудня (середа) — 19.00 “Едіт Піаф. Життя в кре$

дит”, мюзикл, Юрій Рибчинський, Вікторія Васалатій

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 

НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ
29 листопада (четвер) — 19.00 “Трохи вина... або 70

обертів”, мала сцена, 1 година 40 хвилин

30 листопада (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Опискин.

Фома!”, комедія, за твором Ф. Достоєвського

1 грудня (субота) — 15.00 “Мене немає (Пізно ляка$

ти...)”, мала сцена, 2 години

1 грудня (субота) — 19.00 прем’єра “Опискин. Фо$

ма!”, комедія, за твором Ф. Достоєвського

2 грудня (неділя) — 15.00 “Голубчики мої!”, мала сце$

на, 1 година 40 хвилин

2 грудня (неділя) — 19.00 “26 кімнат”, 2 години 40

хвилин

4 грудня (вівторок) — 19.00 “Так закінчилось літо...”,

2 години 10 хвилин

5 грудня (середа) — 19.00 “Гості грядуть опівночі”, 

2 години 45 хвилин

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ

1 грудня (субота) — 19.00 “Трактирщиця”, комедія,

малий зал Палацу “Україна”

2 грудня (неділя) — 19.00 “Опера Мафіозо”, музична

комедія, малий зал Палацу “Україна”

4 грудня (вівторок) — 19.00 прем’єра “Очі дня”, ме$

лодрама, театральна гостьова

5 грудня (середа) — 19.00 прем’єра “Очі дня”, мело$

драма, театральна гостьова

5 грудня (середа) — 19.00 прем’єра “Недоумкуватий

Журден”, комедія з музикою та танцями, малий зал

Палацу “Україна”

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

29 листопада (четвер) — 12.00 “Король Дроздобо$

род”, музична вистава, велика сцена

29 листопада (четвер) — 19.00 “Чайка”, повість для

театру, велика сцена

30 листопада (п’ятниця) — 12.00 “Пригоди Тома Со$

йєра”, життєпис хлопчика, велика сцена

30 листопада (п’ятниця) — 19.00 “Лісова пісня”, дра$

ма$феєрія, велика сцена

1 грудня (субота) — 11.00 “Ти особливий”, музична

казка, мала сцена

1 грудня (субота) — 12.00 “Поліанна”, драма, велика

сцена

1 грудня (субота) — 19.00 “Обережно — жінки!”, ме$

лодраматична комедія, мала сцена

2 грудня (неділя) — 11.00 прем’єра “Не хочу бути

собакою”, казка$пригода, велика сцена

2 грудня (неділя) — 12.00 “Добрий Хортон”, музична

вистава, велика сцена

2 грудня (неділя) — 19.00 “Шинель”, трагікомедія,

мала сцена

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

30 листопада (п’ятниця) — 19.00 Гала$концерт за

участю Бухарестського національного театру оперети

“Іон Дачіан” та Київського національного академіч$

ного театру оперети

2 грудня (неділя) — 19.00 “Бал у Савойї”, оперета, 

П. Абрахам

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 29 листопада — 5 грудня

29 листопада – 5 грудня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ХМАРНИЙ АТЛАС

ДЖУНГЛІ

СОЛОВЕЙ!РОЗБІЙНИК

АНШЛАГ, КЛАСІК
КОРОЛІВСЬКИЙ РОМАН

ОСТАННЯ КАЗКА РИТИ

ЗЛАМАНІ

НЕВИДИМА

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
СТІВ ДЖОБС. ВТРАЧЕНЕ ІНТЕРВ’Ю

МІСІМА. ФІНАЛЬНА ГЛАВА

КОХАННЯ

ЗРАДА

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26
м. «Контрактова площа»

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

www.zhovten�kino.kiev.ua

Інформаційний
спонсор

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
про проведення від ритих ( он рсних) тор ів

ЗАМОВНИК: П блічне а ціонерне товариство "Київхліб".

Ідентифі аційний од: 00381574.

Місцезнаходження: 04080, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 83.
Адреса веб-сайт , на я ом додат ово розміщ ється

інформація про за півлю, www.kyivkhlib.ua

Інформація про предмет за півлі:
Борошно пшеничне вищо о сорт , боршно пшеничне

першо о сорт , борошно пшеничне др о о сорт по
іль ості за вимо ою.

Я ість товар : Я ість борошна повинна відповідати
нормативно-технічній до ментації і підтвердж ватись
я існим посвідченням, виданим атестованою лабораторією.

Місце постав и товарів: м. Київ, дочірні підприємства
ПАТ "Київхліб". Достав а товар здійснюється за рах но

Постачальни а спецтранспортом (борошновозами), що має
санітарні паспорти.

Постав а товар : з ідно заяво Замовни а протя ом
р дня місяця 2012 р.

Місце отримання до ментації он рсних тор ів:
м. Київ, в л. Межи ірсь а, 83, тел. (044) 277-70-24.

Подача пропозицій он рсних тор ів:
Місце: 04080, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 83, спосіб

подання пропозицій — особисто;
Стро : 03.12.2012 ро до 16.00 за иївсь им часом,

тел. (044) 277-70-24, 277-70-38.
Роз риття пропозицій он рсних тор ів:
Місце: ДП ПАТ "Київхліб" "Хлібо омбінат № 11" цех № 4,

04080, м. Київ, в л. Черні івсь а, 51.
Дата: 04.12.2012 р. об 11.00 за иївсь им часом.
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Спортивні новини

Фехтування. Богдан Платонов переміг 
на міжнародному турнірі в Москві
Лідер європейсь о о адетсь о о рейтин Бо дан Платонов в чер-
овий раз підтвердив свій стат с найсильнішо о в Європі. На т рнірі в
Мос ві раїнець піднявся на найвищ сходин п’єдестал пошани. У
півфіналі Платонов обі рав росіянина Володимира Р бана (15:10), а
фіналі здоб в перемо над ще одним осподарем т рнір Іваном Іль-
їним (15:11). Треба відзначити, що це вже др а перемо а вітчизняно-
о фехт вальни а на т рнірі серії ЄКЦ в цьом сезоні — півтора місяці
том він став ращим на зма аннях в У орщині

Шахи. Ганна Ушеніна та Антуанета Стефанова
зіграли внічию першу партію на чемпіонаті 
світу
У вівторо в Ханти-Мансійсь (Росія) розпочався фінал чемпіонат

світ серед жіно . С перницею раїн и Ганни Ушеніної стала пред-
ставниця Бол арії Ант анета Стефанова. Перш партію наша співвіт-
чизниця зі рала білими фі рами. Шахіст и розі рали добре відомий
дебютний варіант, де білі зазвичай володіють незначною ініціативою,
але чорних д же міцна позиція. Одна середині ри білі доп стили
де іль а помило , що призвело до різ о о ослаблення позиції їх оро-
ля; а ще через іль а ходів чорні ви рали піша а і отримали відмінні
шанси на перемо . Але Ант анета Стефанова доп стила неточність на
31-м ході, що дозволило Ганні Ушеніній вирівняти сит ацію. У підс м-

на 36 ході с перниці по одилися на нічию. Вза алі ж фінал с ладає-
ться з чотирьох ласичних партій, я і пройд ть 27—30 листопада. Я -
що матч завершиться внічию, то доля золота вирішиться 1 р дня на
тай-брей . Тим часом Таш енті (Узбе истан) завершився п’ятий т р
чоловічо о Гран-прі ФІДЕ. У раїнець Р слан Пономарьов обі рав Оле -
сандра Морозевича з Росії і позбавив останньо о одноосібно о лідер-
ства. Становище часни ів перед чер овим і ровим днем: 1—5 місця:
Фабіано Кар ана, Сер ій Каря ін, Р стам Касимжанов, Шахріяр Ма-
медьяров, Оле сандр Морозевич — по 3 оч и, 6—9 місця: Ван Хао, Пе-
тер Ле о, Роман Пономарьов, Петро Свідлер — по 2,5 оч а, 10 місце
Леньор Домін ес — 2 оч и, 11—12: Борис Гельфанд, Гате Камсь ий —
по 1,5 оч а

Баскетбол. “Азовмаш” змінив тренера
Сер ій Завалін змінив Але сандара Кесара на посаді оловно о тре-

нера “Азовмаш ”. Про це повідомляє офіційний сайт марі польсь о о
л б . На адаємо, що Але сандар Кесар очолив “приазовсь их левів”
на почат липня. Під ерівництвом сербсь о о фахівця оманда про-
вела 14 матчів чемпіонаті С перлі и, здоб вши 10 перемо . Одна
Євро б та Єдиній Лізі ВТБ марі польці не продемонстр вали очі -
ваної ри. Для Сер ія Заваліна досвід роботи на посаді оловно о тре-
нера “Азовмаш ” не новий, адже саме раїнсь ий наставни , змінив-
ши в ході сезон 2009—2010 Андрія Под овирова, привів “левів”, я і за
підс м ами ре лярної першості посіли лише шосте місце, до золотих
медалей чемпіонат С перлі и

Температура +5°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +8°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +8°С

Атм. тиск 735 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 96 %

Прогноз погоди на 29 листопада 2012 року

ОВНИ, день захоплюючих вражень, я і стим люють д шевне
піднесення. Час для збор потрібної інформації вже п щений, але
є шанс дізнатися про те, що вас ці авить, через посередни ів. Не
ладайте серйозних од, смиріть сварливо о джина в собі.
ТЕЛЬЦІ, інформаційне поле Всесвіт від неться на ваші по-

треби, тож оли щось ш аєте, воно неодмінно потрапить на очі.
Зверніть ва на людей, що опинилися вашом життєвом прос-
торі, випад овостей не б ває, то посланці долі, я і знадобляться в
майб тньом .
БЛИЗНЯТА, спе тр застос вання ваших талантів досить широ-

ий. Не розпорош йтеся на нов діяльність, йдіть протоптаним
шляхом, саме там вас че ає трі мф. Шанси на спіх зростають, я -
що ви режисер, ви ладач, неофіційний лідер в оле тиві або ерів-
ни а ентства, видавництва, займаєте висо ий пост.
РАКИ, збері айте чистот помислів, не заци люйтеся на влас-

них переживаннях, іна ше залишитеся в ордій самотності. Події
дня мають армічний підте ст, том впливати на них ви не спро-
можні. А ось “посе ретничати” на делі атн тем , роз рити ом сь
д ш — можна, а найліпше довірити потаємне і по аятися ріхах
д хівни .
ЛЕВИ, життя — це ра, де вам пощастить стати режисером, а -

тором. Нічо о не план йте, жорст і рафі и летітим ть ш ере-
берть, пливіть за течією подій, задовольняючи інтерес до оле -
тивних цінностей сфері нетрадиційних знань, завойов ючи серця
прихильни ів та симпатії омпаньйонів. По можливості різнома-
нітніть р тинн робот , нав олишня атмосфера має б ти жвавою
та невим шеною.
ДІВИ відмінно знають межі своїх можливостей, том не розпо-

рош йтеся на др орядні теми, а спіл йтеся з людьми, маючи
певн мет і насамперед дбайте про родин . Т рботи за рідних, сі-
мейний доброб т є першочер овими, т т ваші сили примнож ва-
тим ться. Дівам, що переймаються ар’єрним злетом, порада:
зробіть ревізію своїх знань, с оріше за все, освітніх рес рсів бра-
є і вам доведеться здоб ти додат ов вищ освіт або

записатися на рси підвищення валіфі ації.
ТЕРЕЗИ, не проґавте птаха щастя, вашом полі зор з’явить-

ся ці ава особа, форт на під ине вам шанс: особливе на олошен-
ня Терезам-ст дентам та тим, хто переймається застос ванням
дипломних знань на пра тиці. Зв’яз и в авторитетних олах допо-
мож ть влашт ватися на престижне місце роботи або відновити
своє членство в я ій-неб дь поп лярній ромадсь ій ор анізації.
СКОРПІОНИ, розчинившись в оле тивній а рі, ви ризи єте

піддатися спо сі “за омпанію”, а точніше таб нном інстин т ,
хоча слід орієнт ватися на самостійність. Дотрим йтеся чистоти
совісті (то ваш с ддя), перевіряйте на достовірність отриман ін-
формацію, менше оворіть і не зазіхайте на ч же. Я що діловий со-
юз дав тріщин , не нама айтеся її с н ти, це не вдасться — до-
в ола пан є дволи ість і нечесність.
СТРІЛЬЦІ, д ховна і моральна стій ість — ось щасливий про-

п с на олімп самоствердження, де вас очі є приємна а диторія
романтичних прихильни ів, др зів та ідеоло ічних побратимів, що
розділяють різноманітні інтереси. Та товно ведіть пере овори (ді-
лові, приватні), не спотворюйте армонійн психоло ічн а р “ба-
зарними” с переч ами, все одно ожна сторона залишиться на
власних позиціях.
КОЗОРОГИ, ви приречені хапатися за іль а справ одночасно, і

змінити т т нічо о не можна. Аби не змарн вати доро оцінні сили і
мати плідний рез льтат, нама айтеся відділити зерна від б р’я-
н — йо о чимало. Пильн йте за сл жбовими до ментами, ожна
ома, б ва має б ти під онтролем, не вірте людям, перевіряйте
отриман інформацію, “деза” тотальним фронтом шт рм є ваше
життя і здатна ба ато чо о пор йн вати.
У ВОДОЛІЇВ трі мф творчо о, романтично о, д ховно о роз ві-

т , ар’єра теж йде в ор . Головне, ви здатні ріпити др жні лави,
а ба ато хто зможе поповнити їх новими ці авими персонами, я і
сприятим ть вашій поп лярності соці мі. Роль неформально о лі-
дера в оле тиві ви ористов йте з ма симальною пра тичністю
для себе.
РИБИ, “зашифр йтеся”, не слід демонстр вати п бліці свої

слаб ості чи хвалитися привілеями, вас просто “затопч ть” або пе-
ретворять на жертв маніп ляцій, бажано пересидіти “схованці”
(на роботі) цей день, зайнявшись дос оналенням професійної ді-
яльності та підтя н ти тр дові хвости

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
НА 29 ЛИСТОПАДА 

ранок день вечір

"Беркут" обіграв чинного 
чемпіона
Столичний клуб впевнено переміг "Донбас�2" з рахунком 6:1
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Цей день в історії 29 листопада

1870 – почалася перша подо-
рож М. Пржевальсь о о по Цен-
тральній Азії
1887 – США отримали воло-

діння б хт Перл-Харбор на Гава-
ях, де б ла створена амери ан-
сь а війсь ово-морсь а база
1922 – ан лійсь ий археоло

Говард Картер від рив робницю
фараона Т танхамона для о ляд
ромадсь ості
1961 – Амери а зап стила
осмос перш тварин – шимпан-
зе Еноса. На ораблі "Мер рій-
Атлас-5" мавпа зробила два вит и
нав оло Землі
1965 – відб лась перша е спе-

риментальна передача ольорово-
о телебачення Мос ва – Париж за
допомо ою радянсь о о шт чно о
с п тни а зв'яз "Молния-1". Б -
ло по азано радянсь ий м льтип-
лі аційний фільм "Історія одно о
злочин "

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вітчизняній першості з
хо ею відб лися три матчі.
Чемпіон раїни “Донбас-2”
на своєм майданчи
приймав лідера сезон и-
ївсь ий “Бер т”. Почато
з стрічі пройшов за не-
значної перева и оспода-
рів. Втім, столичним хо е-
їстам вдалося перехопити
ініціатив і завершити по-
єдино роз ромом с пер-
ни а. У інших матчах “Со-
іл” вдома пере рав а т-
сайдера зма ань “Білий
Барс” 4:2, а хар івсь е
“Динамо” серії б ллітів
виявилося сильнішим за
“Компаньйон” 1:2.

У Донецьку відбулося довгоочіку�

ване протистояння між чинним

чемпіоном країни “Донбасом�2” та

майже непереможним у нинішньо�

му сезоні столичним “Беркутом”

(наразі кияни після 19 ігор зазнали

лише одну поразку). Гра одразу ж

розпочалася на високих швидко�

стях, що не могло не сподобатись

вболівальникам. На правах господа�

рів майданчика першими ініціативу

захопили хокеїсти “Донбасу�2”. Хо�

ча варто зазначити, що в цьому їм

“допомагали” самі ж “беркутівці”.

Підопічні Мілоша Голана були не

готові до такого початку, але зуміли

зберегти свої ворота недоторкани�

ми. Більше того, в середині старто�

вого періоду саме кияни відкрили

рахунок у зустрічі. Результативний

кидок у свій актив записав словак

Мартін Кульга.

Пропустивши шайбу, донеччани

спробували організувати штурм во�

ріт суперника, але гравці “Беркута”

надійно захищалися у своїй зоні, а за

хвилину до перерви у швидкій

контратаці подвоїли перевагу. Від�

значився Юрій Єлісеєнко. Другий

період нічим не відрізнявся від по�

переднього. Господарі майданчика

продовжували шукати можливостей

для взяття воріт, натомість кияни

спокійно захищалися і розраховува�

ли на помилки донеччан. Втім, на 31

хвилині гравці “Донбасу�2” таки до�

моглися свого. Роман Благой ско�

ристався точним пасом від партнера

і, здавалося, відновив інтригу. Але й

вона тривала недовго, лише 30 се�

кунд знадобилося гостям аби

встановити перевагу у 2 шайби. Як

не намагалися господарі засмутити

голкіпера “Беркута” Яна Хована,

але словацький легіонер у цьому

матчі був просто непробивним.

У третьому періоді “беркутівці”

почали більш впевнено діяти на льо�

ду. І не дивно, адже рахунок був на

їхню користь, а суперник, схоже,

вже не вірив в успішне завершення

гри. Мабуть, саме це й стало причи�

ною розгрому. Починаючи з 52 хви�

лини на льодовій арені “Алмаз” ще

тричі сирена сигналізувала про взят�

тя воріт донецької команди. Спочат�

ку Артем Гніденко довів рахунок у

матчі до розгромного 4:1. А в завер�

шенні Максим Абаєв, якому знадо�

билося лише 2 хвилини, оформив

дубль. Таким чином, остаточний ра�

хунок матчу 6:1 на користь київсько�

го “Беркута”. Ця перемога стала для

столичного клубу 18�ю, здобувши 50

очок, він продовжує лідирувати у

чемпіонаті.

У іншому матчі київський “Со�

кіл”, який наразі займає другу схо�

динку у турнірній таблиці, без осо�

бливих зусиль переміг “Білий Барс”

із Білої Церкви — 4:2. Ще один

представник столиці у чемпіонаті

“Компаньйон” на своєму майдан�

чику не зміг впоратися з харків�

ським “Динамо” і програв у серії

післяматчевих буллітів 1:2

У матчі між "Донбас-2" та "Бер том" лядачі побачили 7 за ин тих шайб
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