
У столиці з'явилася перша енергоефективна
багатоповерхівка
Цей пілотний проект дозволить зменшити споживання теплової енергії на 50 %

Києву бути туристичним
центром Європи
За прогнозами фахівців, щороку кількість гостей у місті 
збільшуватиметься на 2,6 мільйона
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Столична т ристична ал зь
розвиватиме сім тематичних
напрям ів, я і мають приваби-
ти вн трішніх та іноземних т -
ристів. Це — історія озацтва;
слов’янсь а, д ховна та ль-
т рна спадщина; Дніпро я
символ раїнсь ої землі; ді-
лові осеред и та центри роз-
ва Києві. В та ий спосіб
влада міста має намір збіль-
шити іль ість т ристичних
поїздо до столиці до 2,6 млн
осіб щоро .

Днями відбулася конференція "Про�

грама розвитку туризму міста Києва —

разом до створення туристичної приваб�

ливості столиці", яку спільно організува�

ли КМДА та Німецьке товариство між�

народної співпраці.

"Під час цієї зустрічі ми зможемо

плідно попрацювати та вирішити на�

гальні проблеми, які багато в чому є

спільними як для міської влади, так і

для приватного бізнесу. Наша спільна

мета — використовуючи значний по�

тенціал Києва для розвитку туризму

(зручне географічне розташування,

вільний візовий режим, привабливий

ландшафт), зробити місто культурною

та туристичною столицею Європи",—

зазначив заступник голови КМДА Ана�

толій Голубченко, відкриваючи конфе�

ренцію.

За словами Олексія Євченка, керів�

ного партнера ArtBuild Hotel Group,

представника Комітету з питань го�

тельного бізнесу та туризму Американ�

ської торгівельної палати в Україні, на�

шій державі насамперед потрібна за�

гальна програма розвитку гостинності.

"На превеликий жаль, ми на сьогодні

не бачимо єдиної стратегії розвитку ту�

ристичного господарства в Україні.

Спостерігаємо, що на міжнародних ви�

ставках різні регіони представляють

нашу державу з різних сторін, розвива�

ючи, знову�таки, різні пріоритети. Але

насправді нам потрібен єдиний інфор�

маційний меседж, який даватиме лю�

дям за кордоном можливість бачити

Україну цілісно",— зазначив пан Єв�

ченко.

Важливо, що власний стратегічний

"туристичний" документ столиця вже от�

римала — план розвитку галузі до 2025

року в листопаді затвердила Київрада.

Згідно з програмою, місто позиціонува�

тимуть як центр слов’янської культури.

Крім того, паралельно розвиватимуться

ще шість напрямків: козацтво, духов�

ність, культура, ділова сфера, розваги та

тема Дніпра.

"Ми будемо представляти Київ як ма�

тір слов’янських міст, саме це надає йо�

му цінності у порівнянні з іншими євро�

пейськими містами. Потрібно зробити

все можливе, щоби позиціонування Ки�

єва відбувалося саме на цій основній те�

мі", — прокоментував "Хрещатику" ке�

рівник проекту Матіас Бранд.

Цікаво, що туристична розробка

"Київ козацький" була визнана однією

з найпривабливіших з маркетингової

точки зору. Адже майже кожна дитина

знає про історію козацтва, проте жоден

з осередків його становлення та роз�

витку ґрунтовно не розвивав цю тема�

тику. Столиця вже зараз може запропо�

нувати туристам безліч "козацьких"

емоцій — у розважальному комплексі

"Мамаєва слобода", який на цьому спе�

ціалізується.

Начальник управління туризму КМДА

Тетяна Слишик повідомила, що сьогодні

місцева влада вже працює над конкрет�

ними проектами. Йдеться про збільшен�

ня кількості готелів та кемпінгів, облаш�

тування стоянок для туристичних авто�

бусів, роботу над еко�напрямками. "Нині

ми вже маємо інвестора для будівництва

конгрес�холу в Міжнародному виставко�

вому центрі. Поява цього об'єкта значно

покращить рівень столичного бізнес�ту�

ризму", — зауважила пані Слишик.

Крім того, визначено потенційні цільо�

ві ринки для туристичного Києва. Най�

пріоритетніше — це наші співгромадяни,

які часто відвідують столицю. На другій

позиції — Росія, Білорусь, Німеччина та

Польща. На третій — Велика Британія,

Італія, Ізраїль, Швеція, Данія та Австрія.

Далі йдуть США та Канада. Також укра�

їнська столиця в майбутньому планує за�

цікавити туристів з Індії та Китаю.

Загалом до кінця реалізації туристич�

ної програми автори проекту розрахову�

ють збільшити притік гостей до 2,6 млн

осіб щороку проти теперішнього 1�го

млн; збільшити середній термін перебу�

вання у готелях; покращити завантаже�

ність номерів з 33 % до 68 % та підвищи�

ти якість туристичних сервісів.

У 2025 році, згідно з програмою, Київ

має стати відомим осередком слов’ян�

ської та православної культур, а також

центром ділового туризму у Східній Єв�

ропі, воротами до Азії та популярною ме�

тою подорожей для молодих людей з

усього світу, які прагнуть нових вра�

жень

Італія стане ближчою до киян 

У столиці вист патим ть зір и театр Ла С ала та
провед ть дні Флоренції

СТОР. 2 

90 % юних киян залучені 
до позашкільної роботи 

Це один із найвищих по азни ів в У раїні. Діти
мож ть розвивати свої таланти в творчих, фізичних,
льт рних і літерат рних рт ах

СТОР. 2 

Віртуальний шопінг 
"Хрещати " з’ясов вав, що найбільше п ють
раїнці за допомо ою Інтернет
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У номері
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Парламент розгляне проект 
держбюджету�2013
Верховна Рада вирішила роз лян ти прийняття

в цілом прое т державно о бюджет на 2013 рі
сьо одні, 6 р дня. За відповідний прое т поста-
нови № 11000-П про олос вали 239 деп татів при
мінімально необхідних 226. Цією постановою пар-
ламент прийняв до роз ляд доопрацьований ря-
дом прое т держбюджет на наст пний рі . При
цьом б ло визначено, що деп тати мають роз-
лян ти прое т за он , сформ лювати свої пропо-
зиції до ньо о й надати їх омітет з питань бю-
джет .
У свою чер омітет за часті повноважених

представни ів ряд має під от вати пропозиції до
прое т держбюджет й внести їх на роз ляд парла-
мент

Прокуратура вимагає 
повернути київській громаді 
озеро Синє
Про рат ра Подільсь о о район Києва подала

до Господарсь о о с д позов про розірвання до-
овор оренди земельної ділян и, на я ій розта-
шов ється озеро Синє. Я повідомили "Хрещати-
" в прес-сл жбі районної про рат ри, Київра-

дою 2007 році з ТОВ "Каштанове місто" б ло
ладено до овір оренди земельної ділян и пло-

щею 16 а стро ом на 25 ро ів для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання льт рно-ре ре-
аційно о омпле с на проспе ті Правди. Я з’я-
с валося, орендована земельна ділян а, на я ій
розташовано озеро Синє, товариством о ородже-
на пар аном, засмічена поб товим сміттям та не
ви ористов ється за призначенням. У позові про-
рат ра Києва вима ає розірвати до овір оренди

земельної ділян и з ТОВ "Каштанове місто" та по-
верн ти иївсь ій ромаді 16 а цієї землі і озеро
Синє

Школярі змагаються 
за створення кращої новорічної
ялинки
До 15 р дня Київсь ий місь ий Б дино природи

за сприяння ГУ освіти і на и та ГУ е оло ії та охо-
рони природних рес рсів КМДА проводить он рс
"Ялин а-2013". У боротьбі за першість мож ть бра-
ти часть столичні ш олярі ві ом від 7 до 16 ро ів.
Переможці зма ання визначаються за ві овими а-
те оріями номінаціях: ращий новорічний малю-
но ; ялин ова при раса; різдвяний с венір; новоріч-
на ялин а. Підбиття підс м ів відб деться в р дні,
а ращі роботи демонстр ватим ться на виставці в
приміщенні Б дин природи січні наст пно о ро-
. Кон рсні роботи приймаються до 15 р дня за

адресою: м. Київ, в л. Ро нідинсь а, 3 (Б дино
природи)

В університеті імені Грінченка 
відкриють Центр 
тележурналістики
У Київсь ом ніверситеті імені Бориса Грінчен-
а в рам ах свят вання Дня виш від риють на-
вчально-виробничий омпле с "Аст діЯ", де
пра тичних навич о наб ватим ть майб тні те-
ле-, радіо- та фотож рналісти. До йо о стр т ри
війд ть три виробничі приміщення: ньюз-р м на
20 місць, апаратна монтаж телевізійних і радіо-
про рам, а та ож павільйон із двома знімальними
майданчи ами для запис інформаційних вип с-
ів і то -шо . Новітнє обладнання дозволить імі-
т вати прямий ефір та ба ато амерн зйом ,
тож ст денти змож ть наочно відточ вати свою
майстерність. Навчально-виробничий омпле с
Університет створено за підтрим и "Бла одійно-
о фонд сприяння розвит освіти імені Бориса
Грінчен а"

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Сьо одні дедалі більше наб вають поп -
лярності техноло ії з ви ористанням аль-
тернативних джерел енер ії: сонячні ба-
тареї, повітряні насоси тощо. Адже це
дозволяє заощадж вати від 30 до 80 від-
сот ів оштів. Сьо одні в нашом місті
цей напрямо почав розвиватися і в о-
оперативній заб дові, яс равим при ла-
дом чом можна назвати вісімнадцятипо-
верхів , що на в л. Щерба ова, 52.

Для пілотного проекту "Енергоефективна забудова"

цю будівлю було обрано невипадково. Адже інвестор

погодився додатково утеплити стіни багатоповерхів�

ки власним коштом. Відтак її теплоізоляція збільши�

лася на 20 % і становить 12 см для цегляних стін (за�

мість 8 см згідно з українськими стандартами) та 15

см для залізобетонних стін (замість 10 см). Всі інші

чималі витрати з теплозбереження взяло на себе Ні�

мецьке товариство міжнародного співробітництва

(GIZ).

"Зокрема на 16�му поверсі, де розташовано 26 квар�

тир, ми встановили пластикові вікна з покращеною тер�

моізоляцією: з двокамерними склопакетами та шести�

камерними рамами, завдяки чому досягли збільшення

загального значення опору теплопередачі на 65 %", —

розповіла "Хрещатику" директор проекту "Енергоефек�

тивність у будівлях" Крістіана Хагенедер.

За її словами, ззовні на енергоефективні вікна було

встановлено автоматичні сонцезахисні рафштори, які

влітку захищають приміщення від перегрівання. А для

того, щоб зменшити втрати тепла взимку, у зовнішні сті�

ни кожної кімнати 16�го поверху були вставлені децен�

тралізовані вентиляційні прилади. "Пластичний тепло�

обмінник усередині кожного приладу забезпечує сту�

пінь зворотного обміну тепла у 76 %", — додала пані Ха�

генедер.

Систему опалення та гаряче водопостачання 16�го

поверху забезпечує теплопункт, розташований на даху

будівлі. Тут задіяні три джерела теплопостачання: со�

нячні колектори, теплові насоси та резервне централі�

зоване теплопостачання. "Загальна площа сонячних ко�

лекторів становить 90 м2, — розповіла "Хрещатику" про�

відний технічний спеціаліст компанії�виробника устат�

кування Тетяна Тімакова. — Також на даху встановлено

чотири повітряно�водних теплових насоси загальною

потужністю 60 кВт. Для них джерелом енергії слугує по�

вітря, серед іншого й те, що відходить з шахт витяжної

вентиляції, що особливо актуально взимку".

За словами експерта, у випадку низьких температур та

незначного сонячного випромінювання автоматично

включиться резервна система централізованого тепло�

постачання. "За нашими підрахунками, всі перерахова�

ні вище заходи дозволять зменшити споживання тепло�

вої енергії на 50 % у порівнянні з іншими новобудовами,

а зі старим житловим фондом — на 80 %", — підсумува�

ла Тетяна Тімакова.

Зауважимо, що Київ завжди приділяв велику увагу

питанням енергоефективності. "Нещодавно затвердже�

ний Київрадою "Міський енергетичний план" — це важ�

ливий крок до розвитку енергоощадного майбутнього

міста та виконання Стратегії розвитку столиці до 2025

року, в якій енергоефективність визначена одним із

пріоритетних напрямків розвитку", — зазначив перший

заступник голови КМДА Олександр Мазурчак

ЗА ДОБУ ЗІ СТОЛИЧНИХ

ВУЛИЦЬ ВИВЕЗЕНО 

244 ТОННИ СНІГУ
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Місто прибирають від снігу 
майже шість тисяч 
комунальників
За інформацією столичних РДА, КК “Київавтодор” та КО “Київ-

зеленб д” прибиранні міста від сні продовж мин лої доби
(4 р дня) б ло задіяно 579 одиниць техні и та понад 5900 пра-
цівни ів ом нальних сл жб. Зо рема 338 одиниць сні оприби-
ральної техні и та 598 осіб КП ШЕУ, 60 одиниць техні и та
660 працівни ів КП УЗН та 181 одиниця спеціалізованої техні и та
4 тис. 647 двірни ів КП УЖГ. За звітний день з міста вивезено по-
над 244 тонни сні та ви ористано 1 тис. 333 тонни піщано-со-
ляної с міші. Інспе тори ГУ онтролю за бла о строєм вр чили
638 попередж вальних приписів та с лали 98 адміністративних
прото олів балансо трим вачам. Найбільш незадовільна сит -
ація із прибиранням територій від сні біля омерційних стр -
т р, трот арів та між вартальних проїздів, а та ож приб дин о-
вих територій

Контактний центр отримав 
нового керівника
Замість звільнено о дире тора “Конта тно о центр міста Ки-

єва” призначено ново о — Є ора Стефановича. Проблеми, я і на-
опичилися ф н ціон ванні станови за час роботи попередньо-
о дире тора, стали приводом для з стрічі заст пни а олови
КМДА — ерівни а апарат Оле сандра П занова з оле тивом
“Конта тно о центр ”. “Сит ація, оли ияни не мож ть додзвони-
тися до центр , не повинна вини ати вза алі”,— на олосив за-
ст пни олови КМДА. Оле сандр П занов поставив перед новим
ерівни ом “Конта тно о центр ” завдання — най оротший тер-
мін збільшити іль ість операторів, я і працюють денні та вечір-
ні часи, забезпечити оперативне реа вання на с ар и иян та
своєчасно інформ вати ерівництво міста про проблеми, з приво-
д я их телефон ють меш анці. Новий дире тор повинен підви-
щити я ість та оперативність реа вання на дзвін и иян. Крім
зміни менеджмент , для дос оналення роботи станови місь а
влада план є бюджеті на наст пний рі передбачити ошти на
нове обладнання. На адаємо, що “Конта тний центр міста Києва”
підпоряд ов ється безпосередньо апарат КМДА та є с б’є том
Національної системи опрацювання звернень до ор анів ви онав-
чої влади. Запити та звернення від иян цілодобово приймають за
номером 15-51

Цифра дня

11 656 700 
гривень, на таку суму було реалізовано в середньому послуг одним
столичним підприємством сфери послуг за січень—вересень 2012
року
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Італія стане ближчою 
до киян
У столиці виступлять зірки театру Ла Скала та проведуть дні 
Флоренції
Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

Київ зміцнює взаємини з
італійсь ими містами в
льт рній та манітарній

сферах. Зо рема до ра-
їнсь ої столиці запрош ва-
тим ть відомих італійсь их
оперних співа ів та план -
ють ор аніз вати вистав
полотен із знаменитої а-
лереї Уффіци. Ці та інші
плани об оворили під час
робочої з стрічі заст пни
олови КМДА Леонід Ново-
хать о та дире тор Італій-
сь о о інстит т льт ри
Києві професор Фран о
Баллоні.

“У місті діє декілька культурних

центрів іноземних держав, але так

склалося, що у культурній та гумані�

тарній сферах ми дуже активно спів�

працюємо саме з Італійським інсти�

тутом культури у Києві. У тому чис�

лі, завдячуючи особисто професору

Баллоні. Я переконаний, що най�

ближчим часом в українсько�італій�

ських стосунках відбудеться справж�

ній “ренесанс”. Наступного року у

столиці передбачаються різноманіт�

ні мистецькі та освітні проекти, які

значно наблизять Італію до киян”, —

зазначив Леонід Новохатько.

Зокрема українська сторона за�

пропонувала італійським колегам

на базі кінотеатру “Флоренція”

проводити культурологічні захо�

ди — ретроспективи італійських кі�

нофільмів, фотовиставки знамени�

тих італійських акторів. Одним із

варіантів може бути проведення на

базі кінотеатру днів Флоренції у

столиці в 2014 році.

Професор Баллоні розповів, що

у наступному році у Києві запла�

новано влаштувати концерт соліс�

тів театру “Ла Скала”. Також, на

думку пана Баллоні, доречним бу�

де поновити практику навчання і

стажування молодих українських

співаків у Академії міланського

оперного театру. Серед ідей, які

висловив директор Італійського

інституту культури в Києві, є дово�

лі амбітний проект — влаштувати в

українській столиці виставку тво�

рів мистецтва із знаменитої фло�

рентійської галереї Уффіци. Генди�

ректор Національного музею мис�

тецтв імені Богдана та Варвари Ха�

ненків Віра Виноградова запропо�

нувала Франко Баллоні, як зу�

стрічний проект, організувати ви�

ставку полотен італійських майс�

трів, твори яких експонуються в

вітчизняних музеях.

Леонід Новохатько подарував

гостю розкішний альбом “Музей

мистецтв імені Богдана та Варвари

Ханенків”, де представлено близь�

ко 600 творів із експозицій та фон�

дів закладу. Франко Баллоні, у

свою чергу, презентував альбом ре�

продукцій Джотто ді Бондоне.

“Цей геніальний маляр приніс у

європейський живопис світовід�

чуття та перспективу. Впевнений,

що і в наших взаєминах теж завжди

буде оптимістична перспектива”,

— сказав Франко Баллоні

"Київводоканал" відключає
нелегалів від води
Приватних будинків, які незаконно користуються водопостачанням
у столиці, сотні
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

За даними ПАТ “АК “Київ-
водо анал”, столиці на-
ліч ється більше 21-єї ти-
сячі абонентів приватно-
м се торі, я і орист ю-
ться місь им водопрово-
дом. З них лише 7,7 тися-
чі власни ів б дин ів пере-
оформили свої до овори.
Наразі “Київводо анал”
продовж є робот з інвен-
таризації домо осподарств
та від лючає від водопос-
тачання та аналізації ті
б дин и, я і несан ціоно-
вано під лючились до ме-
реж.

Вчора до двох таких порушників у

приватному секторі, що по вулиці Бі�

лицькій (Подільський район), навід�

алась бригада “Київводоканалу”. За

словами директора розрахункового

департаменту ПАТ “АК “Київводо�

канал” Станіслава Каплуненка, меш�

канці одного з будинків несанкціоно�

вано споживають воду та відводять

стоки у міську каналізацію вже де�

кілька років. Інша ж будівля нещо�

давно збудована, однак навіть під час

зведення робітники використовували

мережі водопостачання незаконно.

Власники обох помешкань на кон�

такт зі співробітниками “Київводока�

налу” не йдуть.

У присутності журналістів праців�

ники компанії намагалися відключи�

ти порушників від водопостачання.

Господарям новобудови миттєво пере�

крили кран, а от із сусіднім будинком

виникли проблеми — виявити одразу,

яким чином неплатник під’єднався до

мережі, не вдалося. Як зазначають у

“Київводоканалі”, так зване “глухе”

підключення досить популярне серед

нелегальних користувачів, адже знач�

но ускладнює процес його виявлення.

Як зауважив Станіслав Каплу�

ненко, відключати від мереж будуть

і решту порушників, адже це явище

набуло в Києві масового характеру.

Наразі розрахунковий департамент

компанії проводить роботи з вияв�

лення несанкціонованих під’єднань

до водопровідних мереж. Вже вда�

лося знайти декілька сотень таких

порушників. У наступному році ро�

боту з нелегалами планують активі�

зувати. До речі, самовільні вклю�

чення в мережі міста завдають шко�

ди не лише “Київводоканалу”, а й

міському господарству та навіть су�

сідам порушників.

“Кожен мешканець приватного

сектору може прийти до нас і на за�

конних підставах під’єднатися до ме�

реж міста, виконавши всі необхідні

технічні умови. Так, власники будин�

ків, які знаходяться поряд з нелегала�

ми, пройшли відповідні процедури та

зараз споживають воду санкціонова�

но. Ми не від’єднуємо від водопоста�

чання ті будинки, у господарів яких

можуть бути певні фінансові складно�

щі. У даному ж випадку кожен з двох

цих будинків обійшовся їх власникам

у декілька мільйонів гривень. Тож

знайти необхідні кошти для того, щоб

користуватися мережами міста закон�

но, думаю, для них не важко”, — за�

уважив Станіслав Каплуненко.

Він наголосив, що якщо поруш�

ники не вийдуть на контакт з “Ки�

ївводоканалом” та не пройдуть не�

обхідні процедури, юристи компанії

подадуть відповідне звернення до

прокуратури міста90 % юних киян залучені 
до позашкільної роботи
Це один із найвищих по азни ів в У раїні. Про це в ефірі про ра-

ми “Столиця” на ТРК “Київ” розповіла начальни ГУ освіти й на и
КМДА О сана Добровольсь а. “Др половин дня, після ро ів,
дитина може реалізов ватися я особистість, проявляти себе
творчих, естетичних, фізичних, льт рних і літерат рних рт ах,
роз ривати свій талант”,— зазначила О сана Добровольсь а. У
місті діє роз ал жена система творчих рт ів, а от для дітей зі
здібностями до точних на можливостей займатися значно менше.
Тож одним із пріоритетних напрям ів для нас є розвито саме р-
т ової роботи для майб тніх інженерів, хімі ів, біоло ів. Крім то о,
не менш важливим є спортивний напрямо . Цьо оріч столиці до-
дат ово від рилися дві ш оли боротьби, де діти мож ть без оштов-
но займатися дзюдо, те вондо. У ГУ освіти й на и на олош ють,
що всі спортивні ш оли ом нальної власності Києва, я і є в опера-
тивном правлінні РДА, повинні працювати на безоплатній основі.
О ремим завданням для місь ої влади є підвищення престиж е-
рівни ів позаш ільних рт ів. На відмін від інших ре іонів У раїни,
Києві разом із чителями 20 % м ніципальн надбав отрим ють

і ерівни и рт ів

Шести керівникам ОСН 
вручили посвідчення громадського 
інспектора
Днями столичній адміністрації відб лася нарада-інстр таж з
ромадсь ими інспе торами — членами ОСН Києва. Під час з -
стрічі шість ерівни ів ОСН отримали посвідчення ромадсь о о
інспе тора. Для прис тніх провели роз’яснення діючо о за оно-
давства в сфері онтролю за бла о строєм та повноважень ро-
мадсь их інспе торів. Начальни відділ з питань місцево о само-
вряд вання Департамент с спільних ом ні ацій Ві тор Галета
на олосив на том , що члени ОСН, я і зараховані до с лад ро-
мадсь их інспе торів з бла о строю, мають с млінно ви он вати
свої обов’яз и, в перш чер реа ючи на пор шення на терито-
рії сво о ОСН. Крім то о, він анонс вав вели ий Фор м ор анів
самоор анізації населення столиці, я ий відб деться вже цьо о
місяця

У столиці створили реєстр дітей, 
хворих на епілепсію
Досвід Києва мають розповсюдити на всю У раїн . Про це пові-

домив оловний дитячий невроло МОЗ У раїни Володимир Марти-
ню під час міжвідомчо о відео-селе торно о р ло о стол . Необ-
хідність створення реєстр хворих дітей на епілепсію поля ає в
можливості оптимізації їхньої реабілітації, освіти та соціальної
адаптації — ствердж ють фахівці. Та ож під час р ло о стол сто-
личні меди и роз лядали с часні підходи до діа ности и та лі ван-
ня дітей. Крім то о, р па омпаній “Меде сперт” презент вала со-
ціальн про рам “Дитинство без обмежень — шлях до майб тньо-
о”, що по ли ана об’єднати з силля фахівців різних ал зей і б де
спрямована на реабілітацію малечі із невроло ічними та психічни-
ми захворюваннями. За важимо, що діти, хворі на епілепсію, про-
ходять лі вання Київсь ом місь ом центрі дитячої епілепсії,
я ий працює на базі невроло ічно о відділення Київсь ої місь ої ди-
тячої лінічної лі арні № 1. Щоро медичн допомо в Центрі от-
рим ють більше тисячі підліт ів. Фахівці Центр ви ористов ють
найс часніші терапевтичні методи и та препарати. Лі ються ма-
лень і ияни без оштовно

У прис тності ж рналістів працівни и омпанії нама алися від лючити неле алів від водопостачання

Наразі розрахунковий
департамент

"Київводоканалу"
проводить роботи 

з виявлення
несанкціонованих

під`єднань 
до водопровідних мереж.

Вже вдалося знайти
декілька сотень

порушників

Заст пни олови КМДА Леонід Новохать о подар вав італійсь ом остю роз ішний альбом "М зей мистецтв імені
Бо дана та Варвари Ханен ів"
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у столиці

реалізовуватимуться
різноманітні мистецькі 

та освітні проекти, 
які значно наблизять

Італію до киян



Новини компаній

Ділові новини
Україна представила власні
нацпроекти в Ізраїлі
Роад-шо для інвесторів із пре-

зентаціями раїнсь их прое тів
відб лося в Тель-Авіві. Серед
представлених об'є тів є націо-
нальні про рами із б дівництва
термінал з ре азифі ації с рап-
лено о природно о аз , про ла-
дання Малої ільцевої доро и
нав оло Києва, я план ється
віддати в онцесію, спор дження
сміттєпереробних заводів "Чисте
місто", мережі сільсь о осподар-
сь их рин ів "Зелені рин и", а та-
ож прое т зі створення інд стрі-
альних пар ів, зо рема селищі
Коцюбинсь е передмісті столи-
ці. Голова Держнацпрое т Вла-
дислав Кась ів зазначив, що най-
більш імовірними для реалізації з
ізраїльсь ими інвесторами є на-
працюваня з онцесії дорі , ос-
іль и Ізраїль має чималий досвід
цій ал зі, а та ож прое ти IT-ін-

д стрії та зал чення ізраїльсь их
інвесторів до прое т б дівниц-
тва термінал з ре азифі ації
с раплено о природно о аз .

Крім цьо о, Держнацпрое т роз-
рахов є зал чити ошти інвесто-
рів для створення інфрастр т ри
під можливість проведення в на-
шій раїні зимової Олімпіади-
2022, повідомляють "У раїнсь і
новини"

Експерти констатують 
стабілізацію валютного 
ринку
Голова Ради Національно о

бан І ор Прасолов онстат є
стабілізацію валютно о рин
внаслідо обов'яз ово о продаж
50 % валютно о витор . "Після
то о, я НБУ ввів 50 % продаж
валюти на 6 місяців, на рино по-
чала рівномірно надходити валю-
та, зараз він заспо оївся і є ста-
більним", — зазначив пан Прасо-
лов. При цьом він прип с ає, що
цей захід може б ти с асовано до
за інчення передбачених відпо-
відном за оні шести місяців. Я
відомо, Постановою № 475 Нац-
бан вів обов'яз овий продаж
валютно о витор е спортерів і

с оротив стро повернення е с-
портно о витор з 180 до 90
днів

"Бориспіль" запровадив
систему самореєстрації 
пасажирів
Міжнародний аеропорт "Борис-

піль" запровадив спрощен сис-
тем самостійної реєстрації паса-
жирів за допомо ою еле тронних
іос ів CUSS (Common Use Self
Service). Про це йдеться в пові-
домленні прес-сл жби аеропорт .
Кіос и CUSS обладнані сенсор-
ним е раном, паспортним ріде-
ром, зчит вачами 2D-bar одів і
редитних арто , а та ож прин-
тером посад ових талонів. Для
реєстрації пасажирові необхідно
вибрати потрібний рейс меню
іос й помістити редитн арт-
, арт часто подорож ючо о

пасажира або звичайний паспорт
зчит вальний пристрій чи прос-

то ввести своє прізвище і од
бронювання за допомо ою лаві-
ат ри на дисплеї іос . Для паса-

жирів, зареєстрованих та ий
спосіб, реєстрація ба аж здій-
снюється без чер и на спеціально
виділеном п н ті з написом
"Baggage Drop Off". Наразі реєс-
трація за допомо ою іос ів CUSS
дост пна тіль и пасажирам авіа-
омпанії KLM, одна повідом-
ленні зазначено, що найближчим
часом аеропорт план є введення
самореєстрації для лієнтів ом-
паній AirFrance, Lufthansa і
Austrian Airlines

Кабмін розраховує залучити
6,1 млрд грн кредитів

Наст пно о ро ряд розрахо-
в є зал чити 6,127 595 млрд рн
редитів міжнародних фінансових
ор анізацій. Про це йдеться в до-
дат ах до Прое т держбюджет
на 2013 рі . Зо рема, Кабмін має
намір зал чити редитні ошти
Світово о бан обся ом 3,108
млрд рн, та ож 1,572 млрд
рн — редитів від ЄБРР. Пози
в 1,384 млрд рн ряд план є
одержати від Європейсь о о ін-

вестиційно о бан та 63 млн
рн — від німець ої Кредитної с-
танови з відновлення (KfW
(Kreditanstalt fur Wiederaufbau)

ЄБРР виділить 190 млн євро
для будівництва "Укриття"
на ЧАЕС
Уряд і ДСП "Чорнобильсь а АЕС"

підписали з ЄБРР од про зал -
чення додат ово о ранта на с м
190 млн євро для завершення б -
дівництва об'є та "У риття" і цен-
тралізовано о сховища відпрацьо-
вано о ядерно о палива (ЦСВЯП)
на Чорнобильсь ій АЕС. Про це
йдеться в повідомленні прес-сл ж-
би в. о. першо о віце-прем'єр-мі-
ністра У раїни Валерія Хорош ов-
сь о о. Відповідний до овір підпи-
сано 4 р дня нинішньо о ро . В
інформації зазначено, що цей
рант стане останнім для збор не-
обхідних 740 млн євро, з я их 550
мільонів б ло зал чено за рез ль-
татами Міжнародної донорсь ої
онференції, що відб лася в вітні.
На адаємо, 26 вітня 2012 ро

У раїна почала б дівництво ново о
риття над четвертим енер обло-
ом Чорнобильсь ої АЕС

ЗАО "Оболонь" 
експортуватиме свою 
продукцію до Арабських 
Еміратів
Корпорація "Оболонь", я а є

одним із трьох найбільших ви-
робни ів пива і безал о ольних
напоїв в У раїні, розпочала по-
став и своєї прод ції до ОАЕ.
Про це йдеться в повідомленні
омпанії. Перша постав а, до я ої
ввійшли безал о ольні напої
"Ситро", "Лимонад", саббренд
ТМ "Живчи " зі сма ами р ші та
вишні, а та ож мінеральна вода
"Оболонсь а", с ладе 25 тис. літ-
рів. Відповідно до повідомлення,
напої та мінеральна вода поста-
чатим ться в поліетиленовій тарі
об'ємом 2 літри, що є найбільш
поп лярною серед споживачів
раїн Близь о о Сход . Прод ція
раїнсь ої орпорації б де пред-

ставлена в с пермар етах ОАЕ

На ринку поштової
логістики 
посилюється 
конкуренція
Розсилки категорії "бізнес для
бізнесу" утримують лідерство
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Серед надавачів поштових посл нашій раїні зростає
іль ість омпаній, я і спроможні надавати бізнес та
споживачам не лише посл и достав и, а й додат ові
сервіси, я -от SMS-повідомлення, відслід ов вання р х
товар , спеціальне па вання. Лідерство в цьом се -
менті трим ють "У рпошта", "Нова Пошта" і "Міст Е с-
прес".

Ринок поштової логістики України на сьогодні демонструє стабільне

зростання. У 2011 році він збільшився на 12,3 % у грошовому вираженні і

склав 2447 млн грн, в натуральному ж вираженні сегмент посилочних від�

правлень зріс на 14,2 %, листів — на 12,1 %. Така позитивна тенденція зали�

шиться характерною і для наступних двох років, упевнені експерти консал�

тингової компанії NSB.

Розвиток ефективної логістичної інфраструктури є одночасно і необхід�

ною умовою, і наслідком підвищення електронної ділової активності. Да�

ний сегмент, за словами фахівців Української асоціації директ�маркетингу,

зростає в середньому на 30 % щороку. При цьому суттєво скорочується част�

ка обслуговування фізичних осіб (так зване З2С�відправлення) і, навпаки,

активно зростає частка листів і посилок, відправниками яких є бізнесові

компанії (В2В — "бізнес для бізнесу" та В2С — "бізнес для споживача").

"Послуги з пересилання листів і посилок, як і в усьому світі, поступово

втрачають своє соціальне значення і стають ключовим чинником розвитку

"нової економіки" — зазначають в Українській асоціаціації директ�марке�

тингу.

Наразі ринок поштової логістики представлений національним операто�

ром УДППЗ "Укрпошта" та понад 120�ма приватними компаніями. Частка

національного поштового оператора зменшується, незважаючи на зростан�

ня обсягів перевезених ним листів і посилок минулого року. Річ у тім, що ри�

нок розвивається динамічно, нові замовники вимагають більш гнучкої ці�

нової політики та індивідуального підходу в обслуговуванні. До п’ятірки лі�

дерів на ринку ввійшли "Укрпошта", "Нова Пошта", "Міст Експрес", "Ніч�

ний Експрес" та "Автолюкс".

За даними дослідження, проведеного компанією "Айтіко" щодо доставки

поштових відправлень формату В2В ("бізнес�бізнесу"), майже 86 % усіх від�

правлень ділової поштової кореспонденції припадає на міста�мільйонники

та обласні центри. Це є логічним з огляду концентрації у них бізнес�офісів

провідних компаній галузей виробництва, торгівлі та послуг. Відповідно, на

документи припадає практично половина всіх відправлень, а на бандеролі

до 5 кг — дві третини.

Представники бізнес�структур свій вибір компанії поштової логістики (в

першу чергу — кур'єрської) роблять за низкою критеріїв, із яких найвагомі�

шими є швидкість і якість доставки — 56 %. Третє місце в рейтингу посідає

фірмова упаковка та додаткові послуги.

За словами аналітиків, минулорічні тенденції становлення ринку пошто�

вих послуг залишаються актуальними і на наступні два роки. Основне зрос�

тання відбуватиметься в сегменті посилочних відправлень. Він буде збіль�

шуватися в середньому на 10—15 %. Компанії каталожної торгівлі дадуть

приріст майже 10 % в рік, інтернет�доставки — 20 %, компанії прямих про�

дажів — 10—15 % у натуральному вираженні.

Основними чинниками, що впливатимуть у найближчі 5 років на сегмент

"бізнес для споживача", експерти називають проникнення Інтернету, коли�

вання рівня доходу домогосподарств та чисельності населення. На нішу

"бізнес для бізнесу" матиме вплив зростання ділової активності, стабільність

курсу національної валюти та інші фактори
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Віртуальний шопінг
"Хрещатик" з’ясовував, що купують українці в Інтернеті
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

За даними дослідження,
проведено о омпанією
GfKUkraine, раїнсь і ін-
тернет- орист вачі найчас-
тіше п ють в онлайн-ма-
азинах еле троні та
одя . При цьом вони
схильні розрахов ватись
отів ою, і лише 12 % спо-
живачів оплач ють інтер-
нет-по п и бан івсь ою
артою. У раїнці а тивно
ви ористов ють інтернет-
а ціони та сайти, де є по-
рівняння цін: понад 80% із
них орист ються цими ре-
с рсами.

Щороку інтернет�проникнення в

українські оселі зростає, природ�

но — спостерігається збільшення

обсягів продукції, проданої через

мережу. За даними опитування, про�

веденого у вересні 2012 року компа�

нією GfKUkraine, співвітчизники

найчастіше купують в онлайн�мага�

зинах електроніку та побутову техні�

ку: 64 % тих, хто здійснював покуп�

ки через мережу, придбали за остан�

ні 12 місяців саме ці товари. При

цьому найбільшим попитом корис�

туються цифрове обладнання, аксе�

суари та мала побутова техніка, мен�

шим — велика побутова техніка і

аудіо�відео продукція.

У фаворі — техніка та одяг

Цікаво, що одяг — на другому міс�

ці за популярністю серед віртуаль�

них покупок (42 % споживачів при�

дбали саме його). Третє місце поді�

ляють такі категорії товарів, як кни�

ги та CD�DVD диски, косметика та

парфумерія, товари для дітей. При�

близно чверть від загальної кількості

користувачів купували ці товари в

інтернет�магазинах за останній рік,

відзначають аналітики.

Якщо порівнювати український

ринок побутової електроніки 2011 та

2012 років (періоди із січня до верес�

ня), то динаміка продажів в Інтерне�

ті фіксує зростання на рівні при�

близно 4 %. Тоді як ринок роздрібної

торгівлі демонструє такі самі показ�

ники, як і минулого року.

"Ми очікуємо, що частка Інтер�

нет�продажів зростатиме, однак во�

на не може збільшуватися нескін�

ченно. У кожній країні є своя межа,

що в середньому складає 10—15 %

від загальних продажів електроніки.

Так, у Німеччині частка Інтернет�

продажів перевищує 20 %. Водночас

у Італії вона складає лише 6 %. Тут

не останню роль відіграє менталі�

тет", — пояснює "Хрещатику" вико�

навчий директор торгівельної мере�

жі "Фокстрот. Техніка для дому" В’я�

чеслав Поврозник.

За його словами, насправді немає

чіткого розмежування побутової

техніки за категоріями, що її спо�

живачі купують тільки в Інтернеті

або виключно в роздрібному мага�

зині. "Наприклад, на початку літа

кондиціонери купують і в "он�

лайн", і в "офф�лайн" магазинах, та�

ка ж тенденція спостерігається і

щодо ноутбуків перед початком но�

вого навчального року. А з почат�

ком сезону відпусток інтернет�ма�

газини та роздрібні супермаркети

активно продають цифрові фото�

апарати, — стверджує В’ячеслав

Поврозник. — Якщо говорити про

продажі в одиницях, то, за нашими

даними, у роздрібних магазинах

найчастіше купують мобільні теле�

фони, дрібну побутову техніку, но�

утбуки діагоналлю 14—16 дюймів,

цифрові фотоапарати, USB�флеш�

накопичувачі, картки пам’яті та ак�

сесуари до всіх різновидів техніки.

В Інтернеті найчастіше купують

мобільні телефони, смартфони, ку�

хонне приладдя (чайники, хлібо�

пічки, йогуртниці, мікрохвильові

печі), велику техніку (холодильни�

ки, пральні машини), цифрові фо�

тоапарати".

Українці обирають готівку

За даними дослідження

GfKUkraine, половина онлайн�по�

купців розрахувалися готівкою під

час отримання товару. Лише 15 % по�

купців підтвердили, що оплачували

його шляхом поповнення банків�

ської карти продавця, 12 % — карт�

кою на сайті магазину, менше 10 % —

за рахунком�фактурою у відділенні

банку (через інтернет�банкінг) або

накладеним платежем.

Цікаво, що окрім віртуальних ма�

газинів, споживачі активно вико�

ристовують інтернет�аукціони та

сайти порівняння цін: 88 % та 85 %

онлайн�покупців відповідно корис�

тувались цими ресурсами за останні

12 місяців. "При цьому навіть ті, хто

вже робив покупки в Інтернеті, за�

значили, що не готові вибирати де�

які категорії товарів віртуально. На�

приклад, респонденти не хочуть ку�

пувати через Інтернет продукти хар�

чування, оскільки не впевнені в їх

якості і більше довіряють звичайним

магазинам. Бар’єром для купівлі

взуття є необхідність його приміри�

ти, а для косметики і парфумерії —

бажання "спробувати" товар та оці�

нити його власноруч", — вважають

дослідники GfKUkraine.

Власники платіжних карток вико�

ристовують їх в Інтернеті переважно

для оплати послуг мобільного зв'яз�

ку та послуг інтернет�провайдерів, а

також для здійснення платежів фі�

зичним та юридичним особам. Крім

того, значна частина користувачів

мережі вже має досвід розрахунку

карткою за аудіо�, відео� та іншу тех�

ніку, покупку одягу або взуття в "он�

лайн" магазинах, а також досвід

оплати комунальних послуг. За да�

ними досліджень, серед найбільш

популярних сайтів, на яких прово�

дився розрахунок карткою, можна

назвати rozetka.com.ua і aukro.ua.

Якість сервісу зростатиме

Конкуренція серед Інтернет�ма�

газинів побутової техніки та елек�

троніки досить велика. Достатньо

ввести на пошуковому сервері запит

про назву та наявність певного това�

ру — і ви знайдете безліч сайтів, що

пропонують придбати цю продук�

цію.

Найчастіше вартість товару буде

практично ідентичною ціні у зви�

чайних роздрібних магазинах. Тому

власники віртуальних крамниць на�

магаються вирізнятися не за раху�

нок нижчої ціни, а завдяки якості та

кількості послуг і сервісів — достав�

ки товару, варіантів оплати, можли�

вості придбати техніку в кредит, га�

рантійних зобов’язань тощо.

Як запобігти шахрайству

Про те, як вберегтися від шахрай�

ства під час розрахунків банків�

ською карткою в мережі, "Хрещати�

ку" розповів Сергій Кірюхін, на�

чальник відділу карткових продуктів

Platinum Bank. За його словами,

онлайн�покупки є цілком безпечни�

ми за дотримання певних умов.

"Якщо дотримуватися простих

правил оплати платіжною карткою

в мережі, то ризиків втрати коштів

не виникне. Ось найважливіші з

них: слід знімати обмеження на

проведення операцій в мережі Ін�

тернет лише перед проведенням

операції та на чітко встановлений

термін і суму. Розраховуватись пла�

тіжною карткою краще тільки на

надійних сайтах, які використову�

ють зашифроване з'єднання", — за�

уважує фахівець.

Окрім цього, експерт радить під�

ключити послугу SMS�оповіщення

про надходження та списання кош�

тів із кредитної картки. Це дозво�

лить своєчасно зреагувати на несан�

кціоноване зняття коштів. А спеці�

ально для здійснення покупок в Ін�

тернеті краще мати кредитну картку

з невеликою сумою, яку слід попов�

нювати за потреби

Якщо порівнювати
український ринок

побутової електроніки
2011 та 2012 років (періоди

із січня до вересня), то
динаміка продажів в

Інтернеті показує приріст
на рівні близько 4 %



ТТРРКК  ККииїївв
6.00, 18.00 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
Профілактика на каналі до

14.00
14.00 Зроблено в Києві
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10, 0.50 Тимчасово

доступний
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
17.10 Т/с "Справедливі"  
18.25 Якісне життя
19.30 Столиця
21.25 Служба порятунку
22.00 Т/с "Рані"  
23.25 Небозвід
5.00 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 "Доброго ранку, Україно!"
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.10, 1.10

Спорт
6.15, 7.10, 8.10, 23.15, 1.15

За 80 днів навколо
спорту

6.25 Православний календар
6.30, 7.25 Рецепти здоров'я
6.35, 7.30 Голос народу
6.40 Вісті.ru
6.55, 7.20 Країна online
7.35 Ера бізнесу
7.40 Гість студії
7.50 Фінансові поради
8.20 Твій голос
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.30 Точка зору
9.50, 11.50 Офіційна хроніка

10.10, 15.45 Т/с "Маруся"
11.00 Шеф6кухар
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.35, 19.00, 21.25

Діловий світ
12.30 Право на захист
12.50 Темний силует
13.00 Армія
13.20 Х/ф "Фронт без

флангів", с. 1 
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
16.30 Т/с "УГРО�2"
18.10 Останнє попередження
18.45 Агро6news
19.15 Зірки гумору
20.15, 22.25 Жарт з...
20.45 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.20 Світ спорту
21.35 Новорічний жарт
22.55 "Трійка", "Кено", "Секунда

успіху"

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
10.25 Т/с "Прекрасне

століття. 
Роксолана�2"  

12.45 Неймовірні перегони62
13.45 Повне перевтілення.

Будинок за тиждень63
14.45 Не бреши мені63
15.45 Сімейні мелодрами62
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Прекрасне

століття. 
Роксолана�2"  

19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Джерело щастя"  
0.10 ТСН
0.25 Х/ф "Глянець"  
2.35 Х/ф "Життя, гірше

звичайного"  
4.15 Х/ф "Я красива і

струнка"  

ІІННТТЕЕРР
5.30 Х/ф "Два квитки до

Венеції"  
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 "Понаїхали тут"
12.00 Новини
13.15 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"  
23.10 Х/ф "Настоятель�2"  
1.10 Х/ф "Подорож з

домашніми
тваринами"

2.45 Подробиці
3.15 Спорт в Подробицях
3.20 Подробиці. Неформат
3.30 Секретні території

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 "Людина�вовк"  
0.00 Х/ф "Окреме

доручення"  
2.00 Х/ф "Прокляття�2"  
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. Саме

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

шокуюче
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Віола

Тараканова. У світі
злочинних
пристрастей"  

10.00 Т/с "Вороніни"  
13.30, 14.30 Kids' Time
13.35 М/с "Сильвестр і Твіті –

детективи"  
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Т/с "Друзі"  
15.45 Т/с "Молодята"  
16.50 Т/с "Віола

Тараканова. У світі
злочинних
пристрастей"  

17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Піраньї
20.00 Т/с "Геймери"  
21.00 Т/с "Вороніни"  
22.00 Т/с "Кухня"  
23.05 ФБР
1.00 Репортер
1.15 Спортрепортер
1.25 Служба розшуку дітей
1.30 Т/с "У Філадельфії

завжди сонячно"  

2.35 Т/с "Останній акорд"  
3.20–5.10 Зона ночі

ІІССTTVV
5.30 Служба розшуку дітей
5.40 "Свiтанок"
6.40 Ділові факти
5.55 Спорт
7.00 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.30 Х/ф "Вихід дракона"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.05 Х/ф  "Гудзонський

яструб"
16.10 Х/ф "Петля часу"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Братерство

десанта"
22.25 Факти. Підсумки дня
22.55 Свобода слова
0.55 Спорт
1.05 Надзвичайні новини
2.05 "Про цiкаве"
2.15 Факти
2.45 Свобода слова
4.20 "Свiтанок"

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.35 Ф6стиль
7.00 Ранкове espresso
8.30 Світ за тиждень
9.00 Точки перетину
9.35 Магія природи

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Пані успіх П. Луспекаєва
12.20 Атлас тваринного світу
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 О. Пахмутова. Жінка, яку

співають
22.35 Х/ф "Регина" 
0.50 Амурні мелодії
1.45 Х/ф "Компрометуючі

ситуації. Ось це
Голлівуд!" 

3.00 Спортивне життя
3.30 Алло, лікарю!

4.15 Країна порад
4.45 Соціальний пульс
5.10 Ронін
5.40 Атлас тваринного світу

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 3.30
Київський час

6.45, 8.25, 18.50, 23.40,
0.30, 3.20 Час спорту

6.50, 7.25, 8.40, 23.45, 0.40,
2.35, 3.25, 3.35, 4.15
Огляд преси

7.00–21.00, 23.00–1.00 Час
новин (щогодини)

7.10, 8.10, 22.25, 23.20,
0.15, 2.30, 3.15
Бізнес6час

7.20 Автопілот6новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.50 Трансмісія6новини
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 У кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.15,

5.10 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час6тайм
22.00, 2.40 Податковий

щоденник
23.30, 0.25 Crime news
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно с Я. Соколовою
5.00 Час новин

ННТТНН

5.45 Легенди кримінального
розшуку

6.45 Х/ф "Хочу вашого
чоловіка"  

8.00 Агенти впливу
9.00 Т/с "Отець"  
10.45 Т/с "УГРО�4"
14.50 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 "Афганські

лицарі"  
2.05 "Свiдок"
2.35 Т/с "Чисто англійські

вбивства"  
4.20 "Свiдок"
4.50 Уроки тітоньки Сови
5.05 Правда життя

ССТТББ
4.35 Танцюють всі!65
6.40 Все буде добре!
8.40 Неймовірна правда про

зірок
10.05 Таємниці Х6фактора.

Серьогіна банда
11.05 Х/ф "Під прицілом

любові"  
13.10 Битва екстрасенсів.

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

зірок
20.10 Куб63
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні62
23.25 Т/с "Доктор Хаус"  
0.25 Т/с "Комісар Рекс"  
1.30 "Вiкна". Спорт
1.40 Х/ф "Тривожна

неділя"  
3.05 Краще на ТБ
3.10 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 Доброго здоров`ячка!
16.55 Т/с "Нерівний шлюб"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Віддзеркалення"
23.45 Вечірній Ургант
0.30 Свобода і справедливість
1.30 Нічні новини
1.45 Контрольна закупівля
2.10 Т/с "Нерівний шлюб"
3.05 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 "Справа слідчого

Нікітіна"
22.05 Кузькина мати. Підсумки.

Мертва дорога
23.00 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
23.50 Дівчата
0.30 Вісті +
0.50 Х/ф "Драма із

старовинного життя"
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 Програма6максимум

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 й показуємо
19.25 Т/с "Дикий�2"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Дикий�2"
23.35 Т/с "Шпигунські ігри"
1.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.30 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"  
8.50 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
9.50 Т/с "Всі жінки –

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

примарами"  
11.50 Богиня шопінгу
12.25 Багиня шопінгу. Що не

увійшло
12.50 Гарячі матусі
13.30 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.35 "Даешь молодежь"!
15.25 Вайфайтери
16.00 Одна за всіх
16.35 "У Тета тато!"
17.00 Досвідос
17.40 Віталька
18.25 Чортиці в спідницях
18.50 Бардак
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Одна за всіх
20.25 "Даешь молодежь"!
20.50 Віталька
21.35 Кузня зірок63
22.00 Веселі мамзелі
22.25 Рай, гудбай
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Т/с "Надприродне"  
0.20 Чортиці в спідницях
0.55 Вайфайтери
1.20 Бардак
1.45 Рай, гудбай
2.10 До світанку

КК11
6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф
9.00 Х/ф "Повернення в

Хеллоуїнтаун"
10.50 Т/с "Сабріна –

маленька відьма"  
12.45 Щоденник вагітної
14.15 Звана вечеря
15.15 КВК62012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг6монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.00 Розсміши коміка
0.00 Х/ф "Московський

жиголо"  
3.25 Нічне життя

22++22
6.00 М/ф
7.00 М/с "Бен610. Інопланетна

надсила"  
8.15 Ульотне відео по6

російськи
8.35 Облом.ua
9.00 Х/ф "Смертельне

завоювання Робіна
Кука"  

13.00 Х/ф "Навколо світу за
80 днів"

15.30 Х/ф "Ліга видатних
джентльменів"  

18.00 Т/с "Десант є десант"  
19.00 Т/с "Сармат"  
20.00 Божевільне відео по6

українськи
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф "Колонія"  
23.30 Проспорт
23.35 Х/ф "Вовки�

перевертні"  
1.25 Т/с "Файли Дрездена"  
2.55 Дорожні війни
3.50 Х/ф "Жменяки"  

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 Звірі в прямому ефірі
11.30 Історії зоопарку
12.30 М/ф
13.30 Х/ф "Рудий, чесний,

закоханий"
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 Знімала мама
22.25 Найсмішніші моменти

життя
22.50 Х/ф "Мільйон в

шлюбній корзині"
0.30 Старовинні відкриття
1.20 Найсмішніші моменти

життя
1.45 М/ф
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ПОНЕДІЛОК ГРУДЕНЬ10

“Рейс”
Під час авіа а-

тастрофи апітан
е іпаж Віп Віта-
ер (Дензел Ва-
шин тон) здійс-
нює неможливе,
він майстерно
садить літа і тим
самим рят є ве-
ли іль ість

людсь их життів. Пілота про олош ють ероєм. Але ана-
ліз рові, я ий б в проведений перед фатальним рей-
сом, виявив, що вміст ал о олю в рові апітана переви-
щ є норм . І дійсно, Віп — ал о олі , я ий прим дряєть-
ся напиватися навіть під час розслід вання причин авіа-
атастрофи. Режисер Роберт Земе іс підводить ероя до
особисто о вибор : продовж вати вести життя ал о олі-
а, обманюючи себе, близь их і с спільство, або визна-
ти свою залежність і понести по арання за ер вання лі-
та ом в нетверезом стані

“Чоловік нарозхват”

У драматичній
омедії Габріеле
М ччіно (“У по-
оні за щастям”,
“Сім життів”) зір-
а ф тбол ши-
арний Джордж
Драер (Джерард
Батлер) несподі-
вано для всіх
стає тренером
дитячої ф тбольної оманди. Йо о обожнюють не тіль и
підопічні діти, але й їхні звабливі мат сі (Ума Т рман,
Кетрін Зета-Джонс). У той же час сам Джордж пра не
поверн ти любов своєї олишньої др жини Стейсі (Дже-
сі а Біл), “подорослішати” і стати хорошим бать ом для
сина Льюїса

“Заміж на 2 дні”

Головна еро-
їня франц зь ої
омедії Пас аля
Шомеля — 30-
річна Ізабель
(Дайан Крю ер),
я а мріє про ве-
сілля зі своїм о-
ханим. Одна на
жін ах її сім’ї ле-
жить про ляття:
перший шлюб

неодмінно за інч ється розл ченням. Том , оли її хло-
пець робить пропозицію, Ізабель виріш є обійти про-
ляття, вийшовши заміж і розл чившись із я им-неб дь
незнайомцем до весілля з оханим. В я ості першо о чо-
лові а вона обирає недотеп (Дені Б н), я ий пише до-
відни для т ристів і подорож є по всьом світ . Спільні
при оди змінять їх життя назавжди

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

6 грудня (четвер) — 19.00 “Сімейна вечеря”, комедія,

2 години 30 хвилин

6 грудня (четвер) — 20.00 Сцена “Під дахом”, прем’�

єра “Страждання юного Вертера”, драма, 1 година

7 грудня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Уявний хво�

рий”, комедія, 2 години 35 хвилин

7 грудня (п’ятниця) — 20.00 Нова сцена, “Прощальне

танго”, трагікомедія, 2 години 30 хвилин

8 грудня (субота) — 18.00 “Янголятко, або Сексуаль�

ні неврози наших батьків”, 1 година 50 хвилин

8 грудня (субота) — 19.00 “Дивна місіс Севідж”, тра�

гікомедія, 2 години 30 хвилин

9 грудня (неділя) — 12.00 “Занадто щасливий бать�

ко”, комедія, 2 години 30 хвилин

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

вежа”, фарс, 2 години

9 грудня (неділя) — 19.00 “Дядечків сон” (з мордасів�

ських літописів), трагікомедія, 2 години 30 хвилин

11 грудня (вівторок) — 20.00 Нова сцена, “Ігри на

задньому дворі”, 1 година 30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

6 грудня (четвер) — 19.00 “Сон смішної людини”, ін�

сценізація Петра Панчука за оповіданням Ф. Достоєв�

ського, камерна сцена

6 грудня (четвер) — 19.00 “Райське діло”, автопор�

трет перед дзеркалом за творами Івана Малковича

7 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Голгофа”, інсценізація

Юрія Розстального за мотивами драматичних поем

Лесі Українки, камерна сцена

7 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Кайдашева сім’я”, ко�

медія, Іван Нечуй�Левицький

8 грудня (субота) — 19.00 “В неділю рано зілля копа�

ла...”, Ольга Кобилянська, інсценізація Неди Нежданої

8 грудня (субота) — 19.00 “Момент кохання”, інсце�

нізація Тараса Жирка за творами Володимира Винни�

ченка, слідчий експеримент, камерна сцена

9 грудня (неділя) — 12.00 “Мартин Боруля”, комедія,

Іван Карпенко�Карий

9 грудня (неділя) — 19.00 “Романси. Ностальгія”, му�

зична вистава, Олександр Білозуб, за мотивами п’єси

М. Севастіану “Безіменна зірка”

11 грудня (вівторок) — 19.00 “Сентиментальний кру�

їз”, Тамара Кандала

12 грудня (середа) — 19.00 “Перехресні стежки”, тра�

гіфарс, за однойменною повістю Івана Франка

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

6 грудня (четвер) — 19.00 “Найвище благо на світі...”,

3 години 15 хвилин

7 грудня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Войцек. Кар�

навал плоті”, 1 година 40 хвилин

8 грудня (субота) — 15.00 “Ти, кого любить душа

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

8 грудня (субота) — 19.00 “Корсиканка”, історичний

анекдот, 2 години 10 хвилин

9 грудня (неділя) — 15.00 “Море... Ніч... Свічки...”,

мала сцена, 1 година 50 хвилин

9 грудня (неділя) — 19.00 “Глядачі на виставу не до�

пускаються!”, 3 години 40 хвилин

11 грудня (вівторок) — 19.00 прем’єра “Опискин.

Фома!”, комедія, за твором Ф. Достоєвського

12 грудня (середа) — 19.00 “Граємо Чонкіна”, за ро�

маном�анекдотом “Життя і надзвичайні пригоди сол�

дата Івана Чонкіна”, 3 години

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ

6 грудня (четвер) — 19.00 “Мертві душі”, комедія за

поемою М. Гоголя, малий зал Палацу “Україна”

7 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Дзеркало Сен�Жерме�

на”, комедія, Борис Акунін, малий зал Палацу “Укра�

їна”

7 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Ніч на двох”, лірична

комедія, театральна гостьова

8 грудня (субота) — 19.00 “Майстер�клас Марії Кал�

лас”, драма, театральна гостьова

8 грудня (субота) — 19.00 “Минулого літа в Чулим�

ську”, драма О. Вампілова, малий зал Палацу “Укра�

їна”

9 грудня (неділя) — 19.00 “Льовушка”, розповідь про

єврейське щастя, театральна гостьова

11 грудня (вівторок) — 19.00 “Моє сторіччя”, мело�

драма, театральна гостьова

11 грудня (вівторок) — 19.00 “La bonne Anna, або Як

зберегти сім’ю”, комедія, малий зал Палацу “Україна”

12 грудня (середа) — 19.00 “Люксембурзький сад”,

фантазія�шансон, театральна гостьова

12 грудня (середа) — 19.00 “Звідки беруться діти”, лі�

рична комедія, малий зал Палацу “Україна”

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

6 грудня (четвер) — 13.00 “Привид замку Кентер�

віль”, мюзикл, велика сцена

7 грудня (п’ятниця) — 12.00 “Пригоди Тома Сойєра”,

життєпис хлопчика, велика сцена

8 грудня (субота) — 11.00 “Зеленими пагорбами оке�

ану”, казка, мала сцена

8 грудня (субота) — 12.00 прем’єра “Королівна фан�

тазерів”, пригоди в казковій країні, велика сцена

8 грудня (субота) — 19.00 прем’єра “Вишневий сад”,

комедія, велика сцена

9 грудня (неділя) — 11.00 “Велосипед з червоними

колесами”, неймовірна пригода, мала сцена

9 грудня (неділя) — 12.00 “Ярмарковий гармидер”,

народний бурлеск, велика сцена

9 грудня (неділя) — 18.00 “Вовки та...”, кримінальна

комедія, мала сцена

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ

6 грудня (четвер) — 19.00 “Баядера”, оперета І. Каль�

мана

7 грудня (п’ятниця) — 19.00 “За двома зайцями”,

оперета, В. Ільїн, В. Лукашов

9 грудня (неділя) — 19.00 прем’єра “Циганський ба�

рон”, оперета, музика Й. Штрауса

12 грудня (середа) — 19.00 “Таке єврейське щастя”,

мюзикл І. Поклада

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

6 грудня (четвер) — 19.00 прем’єра “Quatro”, балет на

1 дію, “Radio&Juliet”, балет на 1 дію, на музику рок�

гурту Radiohead

7 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Іоланта”, опера на 2 дії,

П. Чайковський

8 грудня (субота) — 19.00 “Симфонія № 9”, Л. В. Бет�

ховен

9 грудня (неділя) — 19.00 концерт Патрісіі Каас,

KAAS CHANTE PIAF

11 грудня (вівторок) — 19.00 “Кармен�Сюїта”, балет

на 1 дію, Ж. Бізе�Р. Щедрін, “Шахерезада”, балет на 

1 дію, М. Римський�Корсаков

12 грудня (середа) — 19.00 “Борис Годунов”, опера на

3 дії, М. Мусоргський

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
6 грудня (четвер) — 19.00 “Холостяки і холостячки”,

комедія, Ханох Левін, мікросцена

6 грудня (четвер) — 19.00 “Цвєтаєва + Пастернак”,

роман життя, Євгенія Чуприна

7 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Холостяки і холостяч�

ки”, комедія, Ханох Левін, мікросцена

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 6 — 12 грудня

6 – 12 грудня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ХМАРНИЙ АТЛАС

ЧОЛОВІК НАРОЗХВАТ

СОЛОВЕЙ�РОЗБІЙНИК

ДЖУНГЛІ

АНШЛАГ, КЛАСІК
КОРОЛІВСЬКИЙ РОМАН

ГРОЗОВИЙ ПЕРЕВАЛ

ОСТАННЯ КАЗКА РИТИ

ЗІ МНОЮ ОСЬ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

ЗЛАМАНІ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
СТІВ ДЖОБС. ВТРАЧЕНЕ ІНТЕРВ’Ю

КОХАННЯ

НЕВИДИМА

ЗРАДА

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26
м. «Контрактова площа»

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

www.zhovten�kino.kiev.ua

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Температура 0°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +1°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +1°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 95 %

Прогноз погоди на 6 грудня 2012 року
ранок день вечір

"Динамо" завершило 
сезон нічиєю
Кияни розійшлися миром у матчі з одноклубниками із Загреба
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо вартетах А,
В, С i D відб вся останній
т р р пово о ра нд Лі и
чемпіонів. Київсь е “Дина-
мо”, я е припинило бо-
ротьб за вихід в 1/8 фіна-
л т рнір , протистояло
за ребсь ом “Динамо”.
На почат з стрічі через
с ладні по одні мови
матч б в приз пинений на
15 хвилин. За алом ра
проходила непост пливій
боротьбі і завершилась ні-
чиєю 1:1. Спочат ості
від рили рах но , а оли
до завершення поєдин
залишались лічені се н-
ди, хорватсь ий л б від-
новив паритет.

Команди вийшли на матч під

акомпанемент снігопаду, який ви�

рував над стадіоном “Максимір”.

На правах господарів поля гру ак�

тивніше розпочали футболісти за�

гребського “Динамо”. Щоправда,

до небезпечних моментів справа

так і не доходила. Поступово гра

перемістилася ближче до центра

поля, де боротьба була особливо

відчутною. Сніг не припиняв пада�

ти, і це суттєво вплинуло на якість

газону. Тому на 10�й хвилині по�

єдинку арбітр вирішив зупинити

зустріч через погану видимість.

Після п’ятнадцятихвилинної пе�

рерви було ухвалено рішення про

відновлення матчу, хоча снігопад

не зменшився. Гості одразу ж ство�

рили непоганий момент, який не

зуміли втілити в забитий м’яч. Зго�

дом господарі провели кілька не�

безпечних атак. Одна з них завер�

шилась ударом Дуйє Чопа, але ки�

ян в цьому епізоді врятувала попе�

речина. А коли до кінця першого

тайму залишалося декілька секунд,

відзначився Андрій Ярмоленко. З�

за меж штрафного майданчика він

з льоту пробив по м’ячу, який вле�

тів у сітку воріт, зачепивши попе�

речину. Відразу після цього коман�

ди вирушили на відпочинок.

Після перерви київське “Дина�

мо” стало діяти більш активно, але

суперник грамотно оборонявся,

намагаючись йти в атаку при пер�

шій же можливості. Загребська

команда дуже хотіла забити пер�

ший м’яч у цій Лізі чемпіонів, але

щоразу хорватам чогось не виста�

чало при завершенні комбінації.

На футбольному полі було досить

багато позиційної боротьби і мало

небезпечних моментів. На 63�й

хвилині матчу Дуду мав можли�

вість забити другий гол у ворота

загребського “Динамо”, але бра�

зильцю не вдалося дотягнутися до

м’яча після подачі з правого флан�

гу. Відповідь суперника була більш

небезпечною. Фатош Бечірай вий�

шов один на один з Максимом Ко�

валем, але його спроба пробити в

дальній кут не була успішною —

м’яч пролетів повз ворота. До кін�

ця гри залишалися лічені секунди,

і арбітр призначає пенальті за фол

голкіпера київського клубу у своїй

штрафній. Форвард загребського

“Динамо” Іван Крстановіч філіг�

ранно розвів м’яч і воротаря по

різних кутах.

Тож підсумковий рахунок мат�

чу — 1:1.

Київські футболісти набрали

п’ять очок і продовжать єврокубко�

ві виступи в Лізі Європи. Їхні одно�

клубники у підсумковому матчі до�

билися нічиєї, що дозволило

команді не повторити антирекорд

“Андерлехта” — 12 поразок по�

спіль в Лізі чемпіонів. Відзначимо,

що гол з пенальті Крстановіча став

єдиним для хорватів в нинішньому

турнірі. Після гри виконуючий

обов’язки головного тренера київ�

ського “Динамо” Олексій Михай�

личенко красномовно прокоменту�

вав зустріч: “Гадаю, такий матч ко�

ментувати дуже легко. Скажу два

слова, оскільки гри, як такої, не бу�

ло. Була боротьба, характер, удача

в якійсь мірі — це головні складові

сьогоднішньої зустрічі. “Динамо”

(Загреб) швидше пристосувалися

до такого поля і мали шанси від�

крити рахунок. Можливо, випадок

допоміг нам забити в кінці першо�

го тайму, але й господарі, не тільки

завдяки удачі, забили нам на

останній хвилині”
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Цей день в історії 6 грудня

1862 – російсь ий імператор
Оле сандр II затвердив прое т
створення ра етно о завод
Ми олаєві, представлений вче-
ним-артилеристом Костянтином
Константиновим
1877 – вийшов перший номер
азети "Вашин тон пост"
1884 – Вашин тоні через 36

ро ів після почат робіт завер-
шено спор дження мон мента
Джордж Вашин тон
1913 – народився Ми ола

Амосов, раїнсь ий і радян-
сь ий хір р , а адемі , визнач-
ний чений і новатор ал зі
ардіохір р ії й біо ібернети и,
ба аторічний дире тор Інстит т
серцево-с динної хір р ії
1963 – Б дапешті відб лись

перші офіційні міжнародні зма-
ання з х дожньої імнасти и, я і
називались тоді К б ом Європи

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Андрій Ярмолен о ( білій формі) став автором єдино о ол ворота за ребсь о о "Динамо"

ОВНИ, не розпочинайте с перечо на тлі ідеоло ічних прин-
ципів, релі ійних по лядів, д ховних подобань — вас не зроз -
міють, зате в ампл а солдата сл жбово о фронт ви б дете не-
перевершені! Наполе ливо працюйте, ріпите фахове реноме
та заробите рошей. Коле и вам симпатиз ють і завжди б д ть
на підхваті.
ТЕЛЬЦІ, відмовтеся від р пних витрат, масштабних починів.

А тивно б д йте мости співпраці, ведіть пра тичні пере овори,
з стрічайтеся з діловими людьми, я що ви зайняті однією спра-
вою і маєте спільні інтереси, спіх арантований. На романтич-
них теренах при от йтеся до приємних сюрпризів, але... в жод-
ном разі не нав’яз йте себе.
БЛИЗНЯТА, я що ви ідеалісти, тим ірше, вас очі ють с -

цільні розчар вання в людях, я і зовсім не впис ються “нор-
мативи” світобачення. Сп стіться на “ рішн ” землю і з лю-
бов’ю тр діться, б дьте старанними, а ратними, збері айте
чистот помислів, чеп ріть нав олишній простір, не че аючи
на ород та почестей, і день промайне прод тивно, здоров’я
по ращиться, а на д ші засяє свято.
РАКАМ випаде ч дова на ода поєднати любовні зв’яз и з ді-

ловими, і навпа и, омпаньйон може несподівано проб дити
романтичні поч ття. А ос іль и в сл жбовій сфері аряча пора,
тож я що ви з ма симальною прод тивністю вполюєте двох
“зайців”, ар’єрні здоб т и перевершать всі сподівання.
ЛЕВИ, мандр ючи ма азинами, роз іш і помпезність постав-

те на останнє місце в спис пріоритетів. Віддайте перева
пра тичним поб товим по п ам, призначеним для повся ден-
но о орист вання. А ось фінанс вання розважальних заходів
сп стошить аманець, не жал йте — заробите, зате лицар-
сь ий розмах надов о залишиться в пам’яті п блі и, я а помил-
ово вважала вас с пердя ою.
ДІВИ, не мас йтеся, б дьте самі собою, природних чеснот

вас достатньо, аби займати п’єдестал авторитет , стати еро-
єм- оханцем чи с млінним тр дя ою. Поч ття власної ідності —
надійний порадни , на ньо о й по ладайтеся. Головне – це
власна д м а, а що с аж ть інші, то не ваш лопіт, том не мо-
рочте ним собі олов !
ТЕРЕЗИ, день армічний, сидіть тихо та підводьте підс м и

місяця, я що занед жаєте, то на бла о, завдя и фізичним хво-
робам, очистите зашла ований не ативом, д ховний світ. Тере-
зам, що мандр ють, займаються т ристичним, інформаційним,
юридичним бізнесом, освоюють освітні царини, доведеться не-
перелив и, бажаний спіх — оманливий.
СКОРПІОНИ, ви на ребені поп лярності, подобаєтеся всім,

а особливо собі, палець до рота не лади — від сите. Адже ба-
чите, я рент ен, н тро людей. А там ба ато чо о не ативно о.
Крити йте всіх, хто цьо о засл жив, до оп йтеся до с ті речей,
це на аз долі і арантія спіх на ділових фронтах.
СТРІЛЬЦІ, для шефа ви, мов червона мантія для би а, я що

вини не онфлі т, постарайтеся йо о б дь-я им чином за аси-
ти. Іна ше це простим лює он рентів. Навіть я що ви до-
свідчений професіонал, прибор айте амбіції: самодисципліна,
винахідливість, пра тичність — ваші золоті озирі. Відпові-
дально поставтеся до роботи, а оле и вам з радістю допомо-
ж ть, таємна підтрим а довірених осіб ф н ціон є прод тив-
но.
КОЗОРОГИ, день сприяє інтенсивній діяльності, націленій на

пра тичний рез льтат. Тя ніть тр дово о воза за іль ох, де-
монстр йте свою ні альн працелюбність там, де заохоченням
є матеріальні бла а. І шан йте др зів, саме через них завітають
щасливі шанси. Одна слід підтвердити на власном при ладі,
що ви здатні б ти справжнім відданим др ом, на я о о можна
по ластися в тяж мить.
ВОДОЛІЇ, ви схильні літати в рожевих хмарах, що за рож є

болісними розчар ваннями — проґавите вдал на од чи вс о-
чите в халеп . Люди, на я их щиро по ладалися здатні зради-
ти. Втім, не пані йте, завдя и синтез блис чої ер диції з
пра тичністю можна виправити доп щені помил и. У професій-
ній діяльності ви сама дос оналість, тож армонійно вписав-
шись посадов ієрархію, лаври перемо и в ар’єрі вам аран-
товані.
РИБИ, ар’єрна динамі а розпалі, апетити заш алюють, ба-

жаючи все і зараз, ризи єте залишитися ні з чим. Почніть з ма-
ло о, зробіть перший ро . Коли не знаєте, з я о о бо підій-
ти, візьміть за зразо дії партнера або попросіть йо о допомо -
ти. Компроміс інтересів на теренах співпраці – святе

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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Київ спортивний. У столиці відбувся фінал
дворового турніру з футболу
За підтрим и Держсл жби сл жби молоді та спорт У раїни та

Оболонсь ої РДА Все раїнсь а спіл а ГО “Молодь! Громада! Вла-
да!” провели фінал дворово о т рнір з ф тбол за звання чемпіо-
на Києва. Участь зма аннях взяло 56 ф тбольних оманд Оболон-
сь о о, Голосіївсь о о, Дніпровсь о о, Святошинсь о о та Деснян-
сь о о районів. Переможці вийшли до фініш розподілі по чотири
оманди двох ві ових ате оріях 13-14 та 15-16 ро ів. Представ-
ни и цих ві ових р п за р овою системою боролися за звання
чемпіона столиці з дворово о ф тбол . Перемо ві овій р пі 13-
14 ро ів здоб ли деснянці, я і фінальном матчі перемо ли
оманд Оболонсь о о район . У р пі 15-16 ро ів фіналі з стрі-
лися дніпровчани та оболонці. Матч пройшов острій та напр же-
ній боротьбі, переможці визначились по рез льтатам післяматче-
вих пенальті, де сильнішою виявилася оманда з Оболонсь о о
район

Гандбол. Жіноча збірна України невдало
стартувала на чемпіонаті Європи
У Бел раді (Сербія) старт вав чемпіонат Європи з андбол се-

ред жіночих оманд. У першості онтинент взяли часть 16 збірних
з Норве ії, Сербії, Чехії, Швеції, Франції, Данії, Ма едонії, Хорватії,
Німеччини, У орщини, Іспанії, Р м нії, Чорно орії, Росії, Ісландії і
У раїни. На попередньом етапі оле тиви б ли розділені на чоти-
ри р пи. З ожно о в наст пний ра нд вийде по три збірні, я і т-
ворять дві р пи по 6 оманд. У півфіналі з стрін ться по дві ращі
оманди з ожної шіст и.
Національна др жина вист пає в р пі “А” разом з чеш ами, ос-

подар ами т рнір — серб ами і олімпійсь ими чемпіон ами — нор-
веж ами. Старт онтинентальної першості став для вітчизняної збір-
ної невдалим. У раїн и вже першом т рі зазнали пораз и від
оманди Чехії. Провальний відрізо в першій половині з стрічі (з 8-ї
по 23-ю хвилин ) сприяв том , що матч за інчився з рах н ом 22:25.
Найрез льтативнішою в цій рі б ла Ві торія Борщен о, я а за ин ла
7 м’ячів. Наталія Т р ало вразила ворота с перниць 4 рази, Юлія
Мана арова та Ганна Редь а — по 3. Сьо одні раїн и зі рають з
осподар ами першості

Синхронне плавання. Вітчизняні спортсмени
стали третіми на змаганнях у Мехіко
На World Trophy з синхронно о плавання, я ий завершився в сто-

лиці Ме си и, раїнсь і спортсмен и завоювали бронз із за аль-
ною с мою 378,775 оч а. Т рнір наші плавчині почали з третьої
проміжної позиції, набравши в омандній а робатиці 94,925 бала. У
зма аннях д етів Лоліта Ананасова і Анна Волошина фініш вали
др ими — 93,888 бала. У наст пном виді про рами — р пі — на-
ші плавчині по азали третій рез льтат — 94,563 бала. Та ж пози-
цію вони зайняли і в омбінації, набравши 95,400 п н та. У підс м-

поперед У раїни виявилися лише збірні Китаю (384,625 бала) і
Японії (379,450 оч а)

Результати 6 туру 
Ліги чемпіонів 

“Реал” М — “Аякс” — 4:1
“Боруссія” Д — “Манчестер Сі)

ті” — 1:0
“Мілан” — “Зеніт” — 0:1
“Малага” — “Андерлехт” — 2:2
“Олімпіакос” — “Арсенал” — 2:1
“Монпельє” — “Шальке)04” —

1:1
“ПСЖ” — “Порту” — 2:1


