
Власники "Картки киянина" отримають 
подарунки та знижки в супермаркетах
Наразі пластиковим документом вже користуються 
понад 20 тисяч мешканців міста

Такого снігопаду Київ 
не бачив понад 80 років
Боротися з наслідками стихії взялися всі комунальні служби столиці, 
а в центрі тимчасово заборонено паркування
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Про нози синопти ів справди-
лися — після тимчасово о за-
тишшя сильний сні опад Ки-
єві вчора поновився. Тож ро-
боти з прибирання міста від
сні ових ч р тривають в
посиленом режимі. В перш
чер ом нальни и розчища-
ють ма істральні шляхи, в ли-
ці місь о о значення, звози
та мости. Відта , за весь час
вир вання х рделиці з міста
вивезено 21 тисяч тонн сні .

Як повідомили "Хрещатику" в КК "Ки�

ївавтодор", упродовж вівторка, коли випа�

ла майже місячна норма опадів, комуналь�

ники вивезли з міста 3,3 тис. тонн снігу —

від початку негоди це найбільший показ�

ник. Для посипання автошляхів та троту�

арів того дня було використано 1,4 тис.

тонн солі та 710 тонн піщано�соляної сумі�

ші, а на вулиці було виведено 668 одиниць

спецтехніки. Причому в кожному районі

столиці її кількість коливалася від 40 до 86

одиниць.

"Наразі на вулицях Печерська працює 58

одиниць комунальної техніки, а також 16

машин додатково залучено з інших під�

приємств та відомств. Близько тисячі лю�

дей розчищали тротуари, сходи у підземні

переходи. Також організували роботу ве�

чірньої зміни — це майже 1,4 тисячі людей

та 700 городян прибиратимуть вулиці від

снігу в нічну зміну",— звітував про ситу�

ацію у своєму районі голова Печерської

РДА Сергій Сущенко. Аналогічні заходи

організовано в усіх районах міста.

Як зазначає директор Гідрометцентру

Микола Кульбіда, у Києві склалася над�

звичайна погодна ситуація. "Вона пов’яза�

на з тим, що протягом 10�11 грудня в місті

випало 43 мм опадів. Востаннє такі показ�

ники зафіксовані у 1930�му році. Окрім то�

го, надзвичайно велике налипання мокро�

го снігу на дротах та гілках досягло 68 мм,

що загрожує падінням дерев. Таке сильне

налипання снігу спостерігалося в Києві

понад 130 років тому",— зазначив Микола

Іванович.

Складні погодні умови сприяють намер�

занню льоду, тож киянам варто бути мак�

симально обережними не лише на дорогах,

а й поблизу будинків, адже тут можливе

падіння бурульок. У Департаменті охорони

здоров’я інформують, що впродовж вів�

торка до лікарів з приводу ушкоджень, от�

риманих внаслідок ожеледиці, звернулося

148 киян. Із них — 137 дорослих та 11 дітей.

Госпіталізовано 28 осіб. Також зафіксовано

4 випадки травм унаслідок падіння буру�

льок та один — обмороження.

Налипання мокрого снігу в останні дві

доби в Києві не витримало 200 дерев. Ава�

рійні бригади КО "Київзеленбуд" прибра�

ли зламані гілки та стовбури на 55 об’єк�

тах біля шкіл, дитсадків, лікарень. Най�

оперативніше наслідки негоди усунули на

території Солом’янського та Голосіїв�

ського районів, де було вивезено відповід�

но 79 та 74 повалених дерев. Оскільки не�

года не вщухає, сигнали про появу нових

аварійних дерев продовжують надходити

від киян. Станом на 13:00 середи зафіксо�

вано 366 таких заявок, із них майже 200

виконано.

Щоб забезпечити належний стан троту�

арів у зимовий період, щоранку інспекто�

ри ГУ контролю за благоустроєм КМДА

перевіряють якість прибирання територій

балансоутримувачами. Адже саме вони ма�

ють розчищати снігові завали біля своїх

офісів, кіосків та споруд. За неналежне

очищення ділянок від снігу інспектори з

благоустрою щодня вручають порушникам

по 400�500 попереджувальних приписів та

кілька десятків адмінпротоколів.

А щоб прибрати від снігу проїжджі

частини, в центрі міста введено тимча�

сову заборону на паркування. В перелі�

ку, як уже повідомляв "Хрещатик", нара�

ховується одинадцять вулиць, де най�

ближчим часом буде встановлено спеці�

альні знаки. Аби швидше прибирати

вулиці від снігу, де хаотично

припарковані автівки, залучено еваку�

атори, які працюють у вечірні та нічні

години, коли вулиці міста вільні від

транспорту. "Припарковані машини не

забирають на штраф�майданчик, а пере�

ставляють. Після чого прибирають сніг

та повертають авто на місце",— розповів

"Хрещатику" директор КП "Київтранс�

парксервіс" Андрій Дудко.

Також підшуковуються паркувальні

майданчики для відстою транспорту, який

рухається в місто. Вони  можуть працюва�

ти як "перехоплювальні" паркінги, щоб

власник автомобіля міг його залишити та

пересісти на громадський транспорт. 

Нагадаємо, у зв’язку з несприятливи�

ми погодними умовами та рекордною

кількістю опадів, що випали впродовж

останніх днів у столиці, 11 грудня в Києві

була оголошена "Надзвичайна ситуація

природного характеру". До боротьби з

наслідками негоди залучені всі кому�

нальні служби, а також мобілізовані під�

розділи МНС України, Міністерства

оборони, МВС, будівельні організації та

промислові підприємства

Аварійні бригади "Київенерго"
ліквідували 78 аварій на лініях
електропередач 
Вони зафі совані переважно приватних се торах
Голосіївсь о о та Солом`янсь о о районів

СТОР. 2 

Місто готує будівельників
європейського рівня 

Молоді фахівці впровадж ватим ть передові енер-
озбері аючі техноло ії сфері ЖКГ столиці

СТОР. 2 

Заклади культури гарантують
киянам веселі новорічні свята 

О рім 250 театральних вистав, для ородян ор ані-
з ють без оштовні іносеанси, вистав и м зеях та
ці аве дозвілля пар ах

СТОР. 2
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Концепцію реновації 
Дніпровських схилів 
розробить інститут Генплану
Головне правління містоб д вання та архіте -

т ри КМДА на правах замовни а "За альної он-
цепції реновації долини річ и Дніпро в Києві, в то-
м числі островів та Дніпровсь их схилів” о оло-
сило а цепт пропозиції щодо визначення розроб-
ни а за альної онцепції. На від риті он рсні
тор и б ло подано дві пропозиції. А цепт, що йо-
о б ло оп блі овано "Вісни державних за пі-
вель”, отримав КО "Інстит т Генерально о план
міста Києва”. Найближчим часом очі ється під-
писання до овор на ви онання "За альної он-
цепції”. З ідно з розпорядженням КМДА, розроб-
ни має зал чити до співпраці над прое том пере-
можців Від рито о міжнародно о архіте т рно о
он рс "Бла о стрій центральної частини міста
Києва до Євро-2012 та на перспе тив ” й Від ри-
то о міжнародно о он рс на ращ містоб дів-
н онцепцію збереження та розвит иївсь их
островів я сталої е осистеми водо-зелено о ре -
реаційно о діаметр міста Києва "Дніпровсь і
перлини”

У столиці відзначили меценатів 
та благодійників
З на оди відзначення Міжнародно о дня інваліда
Києві відб вся рочистий фінал соціальної а ції

"Зоря надії” 2012 ро . Традиційно напередодні Но-
ворічно-Різдвяних свят столиці дя вали бла одій-
ни ам, меценатам, ромадсь им діячам, я і допо-
ма ають людям з інвалідністю і тим, хто опинився
с ладних життєвих обставинах. У др жній, по-сі-
мейном теплій атмосфері свята иївсь их добро-
чинни ів вітали дитячі творчі оле тиви та поп ляр-
ні ви онавці. Привітав часни ів і на ородив пам’ят-
ними медалями "На відзначення 1530-річчя Києва”
олова КМДА Оле сандр Попов. Крім то о, він вр -
чив повідомлення на отримання 5 вартир праців-
ни ам, я і переб вали на вартирном облі Київ-
сь о о навчально-виробничо о підприємства № 1,
№ 2, № 3, № 4 (УТОС) та Київсь о о дослідно-ви-
робничо о підприємства "Конта т” (УТОГ). "Завжди
приємно дя вати, особливо тим людям, хто завдя-
и своїй манності і патріотизм робить добро для
інших. Протя ом 10 ро ів столиці діє соціальна а -
ція "Зоря надії”, і цю добр традицію б демо під-
трим вати й надалі, аби мо ли отрим вати допомо-

ті, хто її дійсно потреб є”,— на олосив Оле -
сандр Попов

Столичний метрополітен закликає
киян дбати про власну безпеку
За 11 місяців цьо о ро в Київсь ом метропо-

літені зафі совано 70 травматичних випад ів із па-
сажирами. 37 із них сталися від особистої необе-
режності, 24 травматичні випад и — наслід и по-
р шення Правил орист вання метрополітеном, 7
пасажирів отримали травми через раптове по ір-
шення самопоч ття, ще 2 — з інших причин. Най-
частіше пасажири травм ються під час переб ван-
ня на ес алаторах — 23 випад и, на сходах — 14,
а та ож на платформах станцій — 8 випад ів. Осо-
бливо насторож є зростання рівня дитячо о трав-
матизм в метро. З почат ро 9 дітей ві ом від
2 до 7 ро ів отримали травми різних ст пенів тяж-
ості, 8 із цих випад ів сталися на ес алаторах. Я
зазначають КП "Київсь ий метрополітен", до с о-
єння дітьми травмонебезпечних вчин ів призвела
безвідповідальність бать ів та недотримання Пра-
вил орист вання метрополітеном. Працівни и
столичної підзем и за ли ають пасажирів чіт о до-
трим ватись цих правил, дбати про власн безпе-

та привчати дітей до дисципліни під час переб -
вання в метро

А вже від початку грудня влас�

ники "Картки киянина" мають

можливість брати участь у акцій�

них програмах компанії "Visa" —

однієї з найбільших платіжних

систем світу, на базі якої й випус�

кають цей багатофункціональ�

ний електронний документ. З 1

грудня до 31 травня 2013 року

"Visa" та ПАТ "КБ "Хрещатик"

проводять спільну акцію "Спла�

чуйте з "Visa" — вигравайте з

"Visa!"

За її умовами, власники "Карт�

ки киянина" під час розрахунку

мають можливість вигравати по�

дарунки, а також додатково отри�

мати гарантовану знижку 4% в

106�ти супермаркетах мережі

"Фуршет" по всій Україні. Під час

першого та другого турів, які від�

будуться 12 лютого та 12 квітня,

буде розіграно 70 сертифікатів

номіналом у 1000 гривень, а під

час третього — 13 червня — п’ять

подорожей на морські курорти

Хорватії та Чорногорії.

Зазначимо, що користувачі

картки вже можуть купувати зі

знижками окремі групи ліків в

аптеках КП "Фармація" та вико�

ристовувати її для проїзду в мет�

рополітені замість документів,

що надають право на безкош�

товний проїзд. Наразі "Картку

киянина" вже отримали понад

20 тисяч осіб, що складає 42,2%

від зареєстрованих в системі.

Найбільша їх кількість видана в

Дарницькому, Солом’янському

та Деснянському районах. Зага�

лом заявки на оформлення до�

кумента надали 47485 мешкан�

ців столиці.

"Картка киянина" має стати

істотною підмогою для меш�

канців міста. Саме для цього ми

постійно шукаємо та запрошу�

ємо до співпраці партнерів, які

зможуть забезпечити її власни�

кам  додаткові пільги. Наступ�

ного року функції "Картки ки�

янина" будуть суттєво розшире�

ні: планується запровадити ви�

плату на картку соціальної до�

помоги за міською цільовою

програмою "Турбота. Назустріч

киянам" та запис на прийом до

лікаря через мережу Інтернет.

Ми також вивчаємо можливості

запуску програми "Картка ки�

янина" для школярів і студен�

тів",— зазначив "Хрещатику" за�

ступник голови КМДА Руслан

Крамаренко

БЕЗКОШТОВНИЙ WI*FI 

З’ЯВИТЬСЯ У МЕТРО

НАВЕСНІ
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МІСТО 

РОЗВИВАТИМЕ 

ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ

СТОР. 2

РЕКЛАМА 

ВПЕВНЕНО ЗАВОЙОВУЄ

ІНТЕРНЕТ
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УКРАЇНА

СКОРОЧУВАТИМЕ 

ПАРНИКОВІ ВИКИДИ 
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За весь час вир вання х рделиці з в лиць міста вивезено 21 тисяч тонн сні

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик”

У столиці триває реалізація пілотно о прое т
"Карт а иянина", я ий дозволить підвищити
ефе тивність отримання ромадянами різних ви-
дів адресної допомо и, посл та сервісів, перед-
бачених місь ими соціальними про рамами.
На адаємо, що до мент дає право о ремим а-
те оріям піль ови ів на без оштовний проїзд
метрополітені, зниж и на лі и в столичних апте-
ах та отримання дис онт на оплат товарів
ма азинах і с пермар етах.
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Новини

Київ функціонуватиме стабільно 
навіть в умовах бюджетної 
кризи
У иян немає причин для пані и. Навіть за мов неналежно о фі-

нанс вання столичної с арбниці Київ з міє забезпечити нормальн
робот всіх основних ал зей життєзабезпечення міста. У цьом в
прямом ефірі на теле аналі "Київ" запевнив олова КМДА Оле -
сандр Попов. За йо о словами, фінанс вання місь их про рам на-
ст пно о ро повинне залишитися на том ж рівні, що й 2012-м .
"Ми повинні зараз визначитись із варіантом, я ий би задовольнив
місто протя ом першо о вартал . Пере онаний, що держбюджет
обов'яз ово б де пере лядатися за рез льтатами певно о період ,
напри лад, вартал або півріччя. І саме в цей період ми повинні в
співпраці з новим рядом дома атися прийняття рішень, я і б а-
рант вали стабільн робот міста до інця ро ",— поділився пла-
нами Оле сандр Попов. Він та ож на олосив, що столична влада
вже розробила механізм, я ий дозволить втримати подорожчання
вартплати за рах но власних рес рсів. "Подорожчання ом наль-
них посл точно не б де. Ми з міємо омпенс вати різницю за ра-
х но оштів з оренди ом нальних приміщень",— на олосив оло-
ва КМДА. За йо о словами, всі дії місь а влада з одж ватиме з
ромадою міста. До інця цьо о тижня в столиці відб д ться ро-
мадсь і сл хання за частю ерівни ів профспіло , місь их та на-
родних деп татів

Навесні у столичному метрополітені 
з'явиться Wi"Fi
Без оштовний Wi-Fi столичній підземці з'явиться вже навесні на-

ст пно о ро . Наразі в КМДА от ються до проведення інвестиційно-
о он рс в рам ах зазначено о прое т . Про це в прямом ефірі на
радіо "Свобода" повідомив олова КМДА Оле сандр Попов. "Нині ми
а тивно працюємо над цим прое том і вже в січні о олосимо інвести-
ційний он рс. Пере онаний, що він заці авить інвесторів, і наст п-
но о ро ми зможемо реаліз вати прое т на мовах державно-при-
ватно о партнерства",— розповів Оле сандр Попов. Зазначимо, що
техні о-е ономічні по азни и прое т Wi-Fi розробляють в Департа-
менті транспортної інфрастр т ри та КП "Київсь ий метрополітен".
Я тіль и до мент б де отовий, в місь адміністрації відб деться за-
сідання он рсної омісії. На ньом мають затвердити мови он р-
с , аби до інця січня о олосити про йо о проведення. Визначити пе-
реможців обіцяють до інця люто о. А вже в березні, за мови спіш-
но о проведення, б де ладено інвестиційний до овір. Тож під'єдна-
тися до всесвітньої мережі столична підзем а зможе же навесні на-
ст пно о ро

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

На базі Київсь о о вищо о професій-
но о чилища б дівництва і дизайн ,
що на в л. Шепелєва, 3, відб лося
розширене засідання Між ал зевої
ради з професійно-технічної освіти.
Керівни и ВНЗ І-ІІ рівнів а редитації
об оворили з роботодавцями питан-
ня під отов и валіфі ованих робіт-
ни ів для потреб е ономі и столиці.
О рім то о, б ло презентовано єди-
ний Києві навчально-пра тичний
центр, де впровадж ють новітні тех-
ноло ії за напрям ом "Енер оефе -
тивність та енер озбереження б ді-
вель і спор д".

Нині у столиці діють 28 навчальних закладів

професійно�технічної освіти, де навчається понад

20 тисяч учнів за 167 професіями. Окрім якісної

підготовки, освітяни столиці дбають про те, щоб

молоді фахівці були працевлаштовані. "Минулого

року налічувалося 8 тисяч випускників ПТУ, цьо�

го року — 5,5 тисячі. Наразі 97 відсотків з них

прилаштовані: частина учнів продовжила навчан�

ня у вищих навчальних закладах, деякі пішли до

армійських лав, а частина знайшла своє робоче

місце на підприємствах",— розповіла "Хрещати�

ку" заступник начальника управління професій�

но�технічної освіти Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту Таїсія Мусієнко.

Важливою подією для міста стало відкриття на

базі училища навчально�практичного центру, де

учні освоюють новітні технології за напрямком

"Енергоефективність та енергозбереження буді�

вель і споруд". "Окремий розділ міської цільової

програми "Освіта столиці" передбачає створення

таких сучасних центрів галузевого спрямування

із впровадження інноваційних технологій на ба�

зі кращих профтехучилищ за кошти бюджету та

фінанси соціальних партнерів�роботодавців.

Перша ластівка — центр, який разом із компа�

нією "Хенкель�Баутехнік (Україна)" створений

на базі Київського вищого професійного учили�

ща будівництва і дизайну",— розповіла "Хреща�

тику" директор Департаменту освіти й науки,

молоді та спорту Оксана Добровольська.

Центр дозволяє підготувати для потреб столиці

монтажників систем з утеплення будівель. Така

професія введена у перелік спеціальностей цього

року вперше. "Враховуючи, що наразі місто пра�

цює над енергозбереженням у соціальній сфері, а

в першу чергу це школи та дитячі садочки, зрозу�

міло, що нам необхідні фахівці, які впроваджува�

тимуть новітні енергоощадливі технології у жит�

тя. Такий центр здатен підготувати відповідних

робітників, які потім будуть запрошені на роботу

у будівельні компанії міста",— зазначила пані

Оксана. В оснащеній майстерні учні мають мож�

ливість опановувати професійні навики монтажу

теплоізоляційних матеріалів. "Через три роки ми

плануємо випустити 30 монтажників систем утеп�

лення будівель. У нас вже є замовники цих робіт�

ничих кадрів, основний — це ПАТ ХК "Київ�

міськбуд",— розповів "Хрещатику" директор Ки�

ївського вищого професійного училища будів�

ництва і дизайну Георгій Алексенко. За його сло�

вами, ця спеціальність наразі актуальна не лише

для новобудов, а й для житлових будинків з низь�

ким коефіцієнтом теплоізоляції. "Утеплення бу�

динків за новими технологіями, які зможуть ви�

конати наші випускники, здатне зберегти тепло у

будинках на 30—50 %",— підсумував пан Алек�

сенко.

Планується, що до 2015 року у місті з'явиться

ще два таких вузькопрофільних центри

Місто готує будівельників 
європейського рівня
Молоді фахівці здатні впроваджувати передові енергозберігаючі
технології у сфері ЖКГ 

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Кон реси європейсь о о
рівня вже за іль а ро ів
мож ть проводитись сто-
лиці У раїни — місто а -
тивно працює над створен-
ням рин бізнесово о т -
ризм . Займатися цим б -
де спеціально створене
Києві Convention Bureau.
Зазначимо, що обся від-
рах вань до бюджет міста
з одно о бізнес-заход мо-
же с ласти в середньом
180 тисяч євро при йо о
бюджеті 1,2 мільйона єв-
ро.

У Києві створили осередок, який

розвиватиме діловий туризм. Про це

повідомив заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко. Конвеншн�бю�

ро (Convention Bureau) є некомерцій�

ною спеціалізованою маркетинговою

компанією, що презентуватиме

столицю на міжнародній арені як

майданчик для проведення міжна�

родних конгресів, конференцій та ді�

лових зустрічей. Бюро створене в

рамках реалізації завдань Стратегії

розвитку міста до 2025 року.

"Це робота, яку має очолити київ�

ська влада, і тому ми підтримали

ідею на старті й будемо раді, якщо до

неї приєднається якомога більше

однодумців. Конгресова діяльність

надає потужний мультиплікативний

ефект на суміжні галузі економіки за

рахунок залучення до обслуговуван�

ня конгресів і заходів сфери по�

слуг",— розповів "Хрещатику" за�

ступник голови КМДА.

Зазначимо, що обсяг відрахувань

до бюджету міста з одного бізнес�за�

ходу складе в середньому 180 тисяч

євро при його бюджеті у 1,2 мільйона

євро. У Києві зосереджена потужна

наукова та професійна спільнота, яка

має зв'язки з міжнародними асоці�

аціями. Вони так само, як і великі

корпорації, шукають можливості для

проникнення на ринки, що розви�

ваються. Багато східноєвропейських

країн вже скористалися цією тенден�

цією, щоб розвинути на своїй терито�

рії напрямок бізнес�туризму. Крім

того, успішний досвід проведення

Євро�2012 посилив позитивний

імідж Києва.

За даними ICCA (International

Congress and Convention Association),

сьогодні в Україні проводиться 7 ве�

ликих конгрес�заходів, що складає

близько 0,1 % європейського ринку

конгресів. Для порівняння: у Слове�

нії проводять 44 заходи на рік, у Ру�

мунії — 39, Латвії — 28, у Росії — 48.

Коментуючи перспективи, які

відкриває перед Києвом розвиток

ділового туризму, Руслан Крамарен�

ко навів такий приклад: "У Белграді

конвеншн�бюро було засноване в

2007 році. На той час у столиці Сер�

бії проводилося лише 8 конгрес�за�

ходів, а сам Белград знаходився на

92�й сходинці європейського рей�

тингу Міжнародної асоціації кон�

гресів та конференцій. А завдяки ро�

боті бюро у 2010 році в Белграді про�

водилося вже 33 міжнародні заходи,

а в рейтингу місто піднялося до 28�ї

сходинки. Такий приклад додає нам

впевненості в перспективі розвитку

ділового туризму в Києві".

Новостворене конвеншн�бюро

займатиметься низкою бізнес�пи�

тань, серед яких координація участі в

тендерах, організація надання послуг

та професійного майданчика для про�

ведення заходів. Партнером міської

влади у даній сфері стало ТОВ "Між�

народний виставковий центр". Згідно

з підписаним меморандумом про

спільну діяльність, центр організову�

ватиме процес із залучення та ство�

рення конгресів і виставкових заходів,

а місто надаватиме всебічну підтрим�

ку, сприятиме розвитку конгрес�ту�

ризму, долучатиметься до організації

інвестиційних форумів. Їх, до речі,

мають намір організовувати щорічно.

У профільному управлінні КМДА

додають, що план розвитку ділового

туризму передбачає комплекс захо�

дів. Мається на увазі створення офі�

ційного веб�порталу, розробка про�

грами розвитку столиці як бізнес�те�

риторії, набуття членства кон�

веншн�бюро Києва у світових про�

фесійних асоціаціях. Також передба�

чено створення на базі бюро потуж�

ної спільноти, куди увійдуть турис�

тичні компанії, готельні оператори,

перевізники, організації, що працю�

ють у сфері організації конференцій

та інших ділових заходів

Київ розвиватиме діловий 
туризм
Новостворене конвеншн!бюро презентуватиме столицю 
на міжнародній арені

Аварійні бригади "Київенерго" 
оперативно ліквідували 78 поривів на лініях 
електропередач
ПАТ "Київенер о" посилило чер вання аварійно-відновлювальних

бри ад для лі відації поривів повітряних ліній еле тропередач вна-
слідо не оди. Пориви (лі відовано 78 аварій) спричинені сильними
сні опадами, налипанням сні та падінням іло дерев на повітряні
лінії. Вони зафі совані переважно приватних се торах Голосіїв-
сь о о та Солом'янсь о о районів, ос іль и саме приватні б дин и
част ово живляться від повітряних ліній. У більшості випад ів від-
новлення еле тропостачання відб вається продовж іль ох один
після надходження заяв и, повідомили "Хрещати " в дире ції о-
м ні ацій омпанії. На даний момент ви ли ані не одою пориви
оперативно с вають 18 бри ад. У разі їх виявлення фахівці омпа-
нії просять меш анців б ти обережними і не наближатися до обі-
рвано о дрот та не айно повідомляти про аварію до інформаційно-
довід ової сл жби за телефоном: 15-88 або 201-58-79 для дзвін ів
з мобільно о

Кіоски біля станції метро 
"Виставковий центр" 
демонтують
МАФи, я ими б вально обросла територія біля від ритої в мин ло-

м році станції метро "Вистав овий центр", демонт ють. У цьом и-
ян, я і ст рбовані даним питанням, запевнив олова КМДА Оле сандр
Попов в прямом ефірі теле анал "Київ". "В інці цьо о тижня ці ро-
боти б д ть ви онані. У нас є рафі з демонтаж іос ів, я онтролюю
йо о і знаю, що він ви он ється. Ми за це д же серйозно взялися
останнім часом для то о, щоб навести порядо в цьом питанні, том
до інця тижня роботи з демонтаж ви онаємо. Я що в наст пний по-
неділо вас ще б д ть за важення, прош , телефон йте",— за ли-
ав лава місь адміністрації

Заклади культури гарантують киянам 
веселі свята
Під час новорічно-різдвяних свят в иївсь их театрах відб деться

понад 250 театральних вистав. Поряд із традиційними та ож
запланована низ а прем'єр: "Троє поросят" Київсь ом а адеміч-
ном театрі юно о лядача на Лип ах, "Сторін ами люблених а-
зо " Київсь ом театрі маріонето , "Острів С арбів" Київсь ом
національном а адемічном театрі оперети та "Попелюш а" Ки-
ївсь ом а адемічном театрі драми і омедії на Лівом березі Дніп-
ра. Крім то о, під час свят діти-сироти, діти з інвалідністю та діти з
малозабезпечених сімей матим ть можливість подивитися вистави
без оштовно. Свят ові заходи пройд ть і в столичних м зеях. Та ,
М зеї історії міста Києва відб ватиметься вистав а "Різдвяна аз-
а", присвячена традиціям відзначення Різдва та Ново о ро в сто-
лиці. У Літерат рно-меморіальном м зеї М. Б л а ова діятиме ви-
став а "Дитяче Різдво Б л а ових". Крім то о, м ніципальні іно-
театри при от вали ці авий новорічний реперт ар. Пенсіонери змо-
ж ть пере лян ти фільми без оштовно, а ст денти та ш олярі із
с ттєвими зниж ами. У пар ах льт ри й відпочин відб д ться
рочисті засвічення ялино , дитячі ран и з Дідом Морозом та Сні -
ронь ою, народні ляння, працюватим ть п н ти про ат зимово о
спортінвентаря

Цифра дня

30 800 000 
тонн вантажів було відправлено Південно�Західною залізницею у січні —
жовтні 2012 року, що на 9,7 % більше, ніж за аналогічний період
минулого року 
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На базі вищого професійного
училища фахівці займаються

підготовкою монтажників систем 
з утеплення будівель. Така професія

введена у перелік спеціальностей
цього року вперше
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Вже за три ро и місто отримає 30 валіфі ованих монтажни ів систем теплення б дівель

Вже за де іль а ро ів Києві б д ть проводити зна ові он реси та онференції



Тенденції

Ділові новини

НБУ підтримає державні
підприємства
Національний бан У раїни

план є допома ати приватним
бан ам, що по одились реди-
т вати визначені рядом страте-
ічно важливі державні підпри-
ємства. Про це заявив олова
Нацбан Сер ій Арб зов. “Ми
хочемо під лючити омерційні
бан и до бюджетно о проце-
с ”,— зазначив пан Арб зов. За
йо о словами, не лише дер-
жбан и повинні почати а тивно
видавати пози и держпідприєм-
ствам, але і всі інші редитні с-
танови. За ладені в бюджеті на
2013 рі 1,5 млрд рн на ом-
пенсацію частини відсот ової
став и мож ть б ти збільшені.
“Ми об оворили цей план з ве-
ли ими і дрібними бан ами, і
вони виявили інтерес. Бан и б -
д ть редит вати визначені ря-
дом страте ічно важливі підпри-
ємства. Я що ми побачимо, що
фін станови а тивно редит ють
зазначені прое ти, відч вають
при цьом проблеми з лі відніс-
тю, ми б демо підтрим вати їх
всіма можливими монетарними
механізмами та інстр мента-
ми,— зазначив Сер ій Арб -

зов.— Цей план вже пра тично
з оджено з міністерствами і,
сподіваюся, почне реалізов ва-
тися в січні наст пно о ро ”

IТ�компанії звільнять 
від сплати ПДВ

IТ- омпанії, що працюють в
У раїні, б д ть звільнені від спла-
ти подат на додан вартість з
2013- о на десять ро ів. Про це
заявив Президент У раїни Ві тор
Ян ович під час візит до Індії.
“Компанії, я і здійснюють роз-
роб про рамно о забезпечен-
ня, б д ть звільнені від сплати
ПДВ з 2013 ро на наст пні де-
сять ро ів”,— с азав Ян ович.
Та ож Президент під реслив, що
Індія та У раїна мають спільн за-
ці авленість в а тивізації співпра-
ці сфері ІТ. Зо рема лава дер-
жави на олосив, що досвід індій-
сь ої “силі онової долини” в по-
єднанні з на ово-технічним по-
тенціалом У раїни може забезпе-
чити дося нення відч тних е оно-
мічних рез льтатів. “У раїна має
всі можливості й мови для ство-
рення он рентоспроможно о
рин інформаційних техноло-
ій”,— певнений Президент

Україна розраховує 
на співробітництво 
з ЄС у модернізації ГТС

У раїна розрахов є на продов-
ження співробітництва з Євро-
пейсь им Союзом питаннях мо-
дернізації азотранспортної сис-
теми. Про це заявив речни МЗС
У раїни Оле сандр Ди саров.
“У раїна надає важливо о зна-
чення продовженню співробіт-
ництва з ЄС в енер етичній сфе-
рі, в том числі з питань модерні-
зації раїнсь ої азотранспорт-
ної системи”,— с азав він. При
цьом Ди саров зазначив, що
та е співробітництво сприятиме
зміцненню енер етичної безпе и
в Європі, повідомляють “У раїн-
сь і новини”

Виробництво м’яса 
та молока збільшилось

Виробництво м’яса в У раїні в
січні-листопаді поточно о ро
зросло на 2,7% проти анало ічно-
о період 2011 р.— до 2,733 млн
тонн. Про це інформ є Державна
сл жба статисти и. За її даними,
при цьом виробництво моло а
за звітний період збільшилося на

2,7% — до 10,685 млн тонн по-
рівняно з січнем-листопадом
2011 ро . “Виробництво яєць за
11 місяців поточно о ро збіль-
шилося на 2% — до 17,677 млрд
шт ”,— йдеться повідомленні.
На адаємо, торі У раїна збіль-
шила виробництво м’яса на 3,5%
проти 2010 ро — до 3 млн тонн,
яєць — на 9,6% — до 18,7 млрд
шт , і с оротила виробництво
моло а на 1,4% — до 11,1 млн
тонн

Платникам відшкодовано
понад 3,4 млрд грн ПДВ

Порівняно з січнем-листопа-
дом мин ло о ро , на розрах н-
ові рах н и платни ів відш одо-
вано на 1 мільярд 619 мільйонів
ривень подат на додан вар-
тість більше. Про це повідомила
олова ДПС Києві Ірина Носа-
чова. За її словами, лише в лис-
топаді поточно о ро столичні
платни и подат ів отримали 387
мільйонів ривень відш од ван-
ня ПДВ. У Києві під процед р
автоматично о відш од вання
підпало 64 с б’є ти осподарю-
вання, я і отримали 340 мільйо-
нів ривень бюджетної омпен-

сації подат . “З ідно з де лара-
ціями за вересень, ритеріям ав-
томатично о відш од вання ПДВ
відповідали 29 підприємств, я і
на розрах н ові рах н и вже от-
римали 68,5 мільйона ри-
вень”,— за важила пані Носачо-
ва. Працівни и столичної подат-
ової пильно стежать за право-
мірністю заявлених до відш од -
вання с м подат на додан
вартість. Та , за рез льтатами
роботи цьо о ро б ло пере-
джено неза онно заявлено о до
відш од вання ПДВ на понад
628 млн рн

Аптечні кіоски зникнуть 
до кінця року

В У раїні спостері ається збіль-
шення іль ості апте в сільсь ій
місцевості. Про це повідомив о-
лова Державної сл жби У раїни з
лі арсь их засобів Оле сій Со-
ловйов. Я що торі в сільсь ій
місцевості нарахов валося 2637
апте , то станом на 1 р дня цьо-
о ро їхня іль ість збільшилася
до 3405. Відповідно, зменшилося
навантаження на одн сільсь
апте — вона обсл ов є менше
ніж 3000 осіб. За алом, в У раїні

нарахов валося 14863 апте и та
5261 аптечний п н т. Голова
Держлі сл жби У раїни на адав,
що, відповідно до ліцензійних
мов, до інця ро всі аптечні
іос и я найбільш слаб а лан а,
що хара териз ється значним
потраплянням нея існих та фаль-
сифі ованих лі ів на фармацев-
тичний рино У раїни, мають б -
ти за риті. Й цей процес вже до-
бі ає інця: станом на 1 р дня
залишилося лише 1015 аптечних
іос ів

“Укрзалізниця” отримала
кредит від ЄБРР на понад
$62 мільйони
Європейсь ий бан ре он-

стр ції і розвит видав “У рза-
лізниці” редит 62,5 млн дола-
рів. Про це с азано в повідом-
ленні ЄБРР. “Європейсь ий бан
ре онстр ції і розвит надає
додат ові редитні ошти на с м
до 62,5 млн доларів Державній
адміністрації залізнично о транс-
порт У раїни”,— с азано в ньо-
м . “У рзалізниця” план є ви о-
ристов вати виділені ошти для
за півлі вантажних ва онів за-
ально о призначення

Україна 
скорочуватиме 
парникові викиди
Нові правила Кіотського 
протоколу вигідні 
для нашої держави
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Кіотсь ий прото ол війшов др фаз своєї дії, і У ра-
їна та ож продовжить ви онання взятих на себе зобов’я-
зань стосовно с орочення ви идів парни ових азів. На
д м е спертів, часть прое ті дасть нашій державі
можливість одночасно зменш вати обся и забр днення
атмосфери й наблизитись до відповідних норм Європей-
сь о о Союз .

На щорічних переговорах ООН зі зміни клімату в столиці Катару місті

Доха представники країн�учасниць Кіотського протоколу домовилися

про другий період його дії з 2013 до 2020 року (Кіото�2). Україна перебу�

ває в переліку тих держав, що взяли на себе зобов’язання зі скорочення

викидів та отримали можливість використовувати гнучкі механізми Про�

токолу. Про це “Хрещатику” повідомили в прес�службі Національного

екологічного центру України (НЕЦУ).

“Україні, з поточною метою скорочення викидів лише на 20% від 1990

року, буде не важко виконати свої міжнародні зобов’язання”,— вважає

координатор кліматичної програми Національного екологічного центру

України Марія Сторчило.

Вихідним документом переговорів стала поправка до Кіотського прото�

колу, яка передбачає, що невикористані квоти на викиди з першого періо�

ду протоколу будуть перенесені на другий. Однак використовувати їх

можна буде лише в тому випадку, якщо держава не зможе дотримуватися

своїх нових зобов’язань зі скорочення викидів до 2020 року.

Експерти підкреслюють, що нова поправка виключає можливість отри�

мувати гроші з так званого “гарячого повітря” (квот на викиди CO2, нако�

пичених в 2008�2012 роках за рахунок різкого зниження викидів парнико�

вих газів в 1990�х роках), як це було в першому періоді Кіотського прото�

колу. Тому Україна зможе торгувати лише квотами, утвореними в резуль�

таті здійснення проектів, які насправді скоротять викиди парникових га�

зів.

“Участь у другому періоді Кіотського протоколу дасть нашій державі

можливість одночасно скорочувати викиди та наблизитися до відповідних

норм Європейського Союзу. Ми сподіваємося, що поправку незабаром

ратифікують,— зазначає голова робочої групи неурядових екологічних ор�

ганізацій (НУО) з питань зміни клімату Андрій Мартинюк.— Можна очі�

кувати, що з її прийняттям усі нові проекти спільного впровадження

сприятимуть реальному скороченню викидів у другому періоді дії Кіот�

ського протоколу”.

“Приємно констатувати, що країни домовилися про другий період зо�

бов’язань і українська офіційна делегація підтримала це рішення. Проте

поточних зобов’язань Кіотського протоколу зі скорочення шкідливих ви�

кидів недостатньо, щоби запобігти незворотному світовому потеплінню

на 2 градуси. У тих державах, що братимуть участь у Кіото�2, рівень цих

викидів не пе�

ревищує на�

віть 15 % від

г л о б а л ь н и х

п о к а з н и �

ків”,— зазна�

чає Марія

Сторчило.

Вже у 2014

році країни

змушені бу�

дуть збільши�

ти амбітність

своїх зобов’я�

зань, аби до�

сягти глобаль�

ного змен�

шення вики�

дів на 40 %.

Це необхідно

для уникнен�

ня незворо�

тних екологіч�

них наслідків,

про які йдеть�

ся у висновках

Міжнародної

групи експер�

тів з питань

зміни кліма�

ту
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 13 грудня 2012 року

Реклама впевнено 
завойовує Інтернет
"Хрещатик" з’ясовував особливості просування товарів та послуг 
у глобальній мережі
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Рино онте стної ре лами
постійно збільш ється та
розвивається, причиною
цьо о є зростання іль ості
а тивних інтернет- орист -
вачів, я і вже давно не
ш ають інформацію в
“жовтих сторін ах” та па-
перових виданнях. Більша
частина раїнців, особли-
во вели их містах, а -
тивно орист ється Інтер-
нетом, і саме за допомо-
ою всесвітньої пав тини
відш ов є необхідні това-
ри чи посл и.

Переваги й недоліки

Контекстна реклама спрямована

на зростання та поширення через

залучення не лише молодої, а й

більш дорослої аудиторії, яка все

частіше використовує можливості

Інтернету. За словами маркетолога

компанії “Бізнес�формула” Артема

Варганича, у 2012 році обсяг кон�

текстної реклами склав майже 390

млн грн — на 45% більше, ніж мину�

лоріч. А в 2013�му цей ринок може

зрости ще на 70%.

“За останній час кількість рекла�

ми в пресі суттєво зменшилася і нав�

ряд чи вже досягне показників п’я�

тирічної давнини,— зауважує “Хре�

щатику” директор агентства “АІР”

Юрій Чарний.— Телевізійна рекла�

ма для багатьох компаній досі зали�

шається захмарно дорогою, та й не

для кожного товару вона підхо�

дить — там добре почуваються ви�

робники продукції масового спожи�

вання. А ось більш вузькоспеціалі�

зовані товари та послуги ніколи не

будуть ефективно рекламовані на

телебаченні. Зовнішня реклама —

іміджева, вона непогано працює ли�

ше на невеликій території”.

Статистика розповсюдження ін�

тернет�реклами свідчить, що воно

відбувається не так жваво, як би

цього хотілося власникам елек�

тронних ресурсів. “Інтернет�рекла�

ма розвивається, але вона на дано�

му етапі абсолютно не перебиває

зовнішньої реклами чи телевізій�

ної. І зростання цін на ці носії може

бути найнадійнішим підтверджен�

ням моїх слів”,— упевнений дирек�

тор по роботі з клієнтами РА

“Liberty communications” Дмитро

Папета.

На думку фахівців, у контекстної

реклами є низка суттєвих переваг.

По�перше, швидкість її запуску ду�

же висока: просування у пресу та на

радіо триває, як мінімум, кілька

днів, на телебачення — ще довше,

зовнішню ж рекламу краще замов�

ляти за кілька місяців. По�друге,

окрім реклами в Інтернеті, жоден

традиційний носій не може надати

докладний звіт, скільки людей бачи�

ли повідомлення і чи зацікавилися

пропозицією компанії. Також вели�

чезна перевага контекстної реклами

у тому, що вона демонструється саме

цільовій аудиторії.

Складові вартості

Ціна контекстної реклами є пи�

танням непростим як для замовни�

ків, так і для самих агентств. “Її вар�

тість залежить від рівня конкуренції

й складається за системою аукціону.

Чим більша кількість рекламодавців

хоче розмістити свою рекламу від�

повідно до запиту за конкретним

словом, тим вища вартість кліку,—

зазначає Дмитро Папета.— Розцін�

ки змінюються щоденно, саме тому і

постає необхідність звертатися до

професіоналів, які можуть опера�

тивно реагувати на ці зміни та кори�

гувати рекламну кампанію в режимі

“он�лайн”. Вартість за 1 клік може

становити від 0,5 до 10 гривень і ви�

ще. Бувають випадки, коли 1 клік

коштує 16 гривень, а в Європі за

нього платять іноді 3�4 євро”.

За словами експертів, для кожної

компанії вартість контекстної рек�

лами різна, оскільки на неї вплива�

ють: вид діяльності; ступінь попу�

лярності послуг або товарів, яку

вона продає; кількість ключових

слів (їх може бути від 10 до 1000);

позиція, яку займає оголошення

(наприклад, 1�а позиція зліва на

жовтому фоні та 8�а позиція, роз�

міщена праворуч в колонці, різни�

тимуться у вартості); налаштуван�

ня рекламної кампанії (вона може

демонструватись тільки по Києву, в

робочі дні, в робочий час, або ж по

всій Україні цілодобово).

Також фахівці відзначають, що

нині найвищою є конкуренція у за�

питах на контекстну рекламу для

ринків з реалізації металопластико�

вих вікон і броньованих дверей, се�

ред інтернет�магазинів із продажу

техніки, нерухомості, у фінансово�

му секторі та серед надавачів стома�

тологічних послуг. Вартість за клік

для них на кращих позиціях з лег�

кістю перевищує 10�20 грн. Менш

конкурентні вузькоспеціалізовані

запити, наприклад — продаж зап�

частин витратних матеріалів до пев�

ної техніки.

Вартість контекстної реклами та�

кож залежить від пошукової систе�

ми, де вона розміщується. “Попу�

лярні пошукові системи в Укра�

їні — Google і Яндекс. Першою з

них користуються понад 75% ко�

ристувачів мережі Інтернет, а дру�

гою — приблизно 20%. Хоча вар�

тість за клік майже однакова, але

через те, що запитів у Google біль�

ше, відповідно, і рекламний бю�

джет “з’їдається” швидше”,— пояс�

нює Юрій Чарний.

Працівники агентств констату�

ють — зазвичай середній бюджет на

контекстну рекламу складає 100 грн

на день, тобто 3000 грн на місяць.

Саме такі витрати можна вважати

ефективними та такими, що прине�

суть користь. Однак навіть у цьому

питанні все доволі індивідуально і

залежить від виду діяльності компа�

нії. Для деяких з них бюджет у 1000

грн є щоденним.

Ефективність банерів

Іншим популярним видом

просування в мережі є банерна рек�

лама на веб�сторінках. “Її вартість

залежить від відвідуваності порталу.

В Україні існує система моніторингу

сайтів, яка називається Gemius. Во�

на інформує рекламодавців про точ�

ну кількість відвідувачів конкретно�

го сайту та його загальний рей�

тинг,— зауважує Дмитро Папета.—

Вартість банеру залежить від кілько�

сті показів, його розміру та розмі�

щення на сторінках порталу. В се�

редньому на місяць один банер мо�

же коштувати від 500 до 50 000 гри�

вень”.

Окрім цього, під час складання бю�

джету слід враховувати вартість по�

слуг компаній із розміщення кон�

текстної реклами. Комісія може бути

фіксованою сумою або у відсотках.

Зазвичай вона складає 10 % від загаль�

ного бюджету і не прив’язана кон�

кретно до календарних показників.

Створити аккаунт для розміщен�

ня контекстної реклами можна і

власноруч. Це відносно нескладно,

але якісно налаштувати контекстну

рекламу з першого разу — завдання

не з простих.

“Рекламні агентства, постійно

розміщуючи контекстну рекламу,

накопичили величезний досвід і за

виникнення будь�яких проблем

знають, як їх виправити. Вони по�

стійно користуються інструментами

більш точного налаштування, а не�

професіонали обирають автоматич�

не і в результаті часто отримують не�

гативний результат. Наприклад, у

Google є така функція як отримання

максимальної кількості кліків при

мінімальній вартості за один (дуже

приваблива пропозиція) — і прак�

тично всі на неї ведуться, а в підсум�

ку реклама замовника демонстру�

ється вночі, коли конкуренція міні�

мальна, тож і віддача від такої рекла�

ми відповідна”,— підсумовує Юрій

Чарний

За даними експертів
ринку, у 2012 році обсяг

контекстної реклами
складає майже 390 млн

грн & на 45% більше, ніж
минулоріч, а в 2013&му
цей ринок може зрости

ще на 70% 
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"Історія оптиміста. Мій хлопець – псих" 
Звор шлива і

смішна історія
Девіда О. Рас-
селла по аз є
звичні речі з ін-
шо о бо . Зас-
тавши др жин з
оханцем, Пет
(Бредлі К пер)
зривається і пот-

рапляє в психіатричн лі арню. Він втрачає старих др зів
і переїжджає в б дино бать ів. Але життя завжди підно-
сить сюрпризи, оли менше за все їх очі єш. Знайомс-
тво з Тіффані (Дженніфер Ло ренс) — я раз той випадо .
У дівчини свої "тар ани" олові, і божевільна пароч а
знаходить ба ато спільно о. Фільм отримав оловний
приз 37- о інофестивалю в Торонто, три оллів дсь і і-
нопремії і п`ять номінацій на премію "Незалежний д х"

"10 років потому" 

У центрі амери-
ансь ої омедії
режисера Джемі
Ліндена — з с-
тріч одно ласни-
ів через 10 ро ів
після за інчення
ш оли. Вони
влаштов ють ве-
чір і діляться
своїми спо ада-
ми. Красень Джей (Ченнін Тат м) приїжджає зі своєю
чарівною оханою. На вечорі вип с ни ів він з стрічає
Мері (Розаріо До сон), своє перше охання. Молоді лю-
ди роз міють, що це б в най ращий час в їхньом житті.
Джей належить зробити непростий вибір між мин лим
і сьо оденням

"Найп`янкіший округ у світі" 

Дія римі-
нальної драми
Джона Хілл о -
та роз орта-
ється на аме-
ри ансь ом
Півдні в часи
с хо о за он і
Вели ої Депре-
сії. Сім`я Бон-
д рант — три
брати — Дже ,
Форрест і Го-
вард, я і зай-

маються забороненим той час бізнесом — б тле ерс-
твом. Оптимістично налаштований Дже сподівається
заробити рошей і справити враження на свою дівчин
Берт . В цей же час Форрест, навпа и, мовчазний і пі-
дозріливий, а Говард часто доводиться мати справ з
воро ами неза онно о сімейно о бізнес , в ролі я их
вист пають ор мповані місцеві поліцейсь і

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
14 грудня (п`ятниця) — 19.00 прем`єра "Любовне бо

жевілля", музична вистава, 2 години 30 хвилин 

14 грудня (п`ятниця) — 20.00 Сцена "Під дахом",

"Шлюби укладаються на небесах", 1 година 20 хвилин 

15 грудня (субота) — 15.00 Нова сцена, "Жирна сви

ня", 1 година 40 хвилин 

15 грудня (субота) — 19.00 "Дон Кіхот. 1938 рік", дра

ма, 2 години 10 хвилин 

15 грудня (субота) — 20.00 Сцена "Під дахом", "Ва

лентинів день", драма, 2 години 

16 грудня (неділя) — 12.00 "Занадто одружений так

сист", комедія, 2 години 30 хвилин 

16 грудня (неділя) — 18.00 Нова сцена "Скажена

кров", 1 година 30 хвилин 

16 грудня (неділя) — 19.00 "Дохідне місце", комедія, 

3 години 

16 грудня (неділя) — 20.00 Сцена "Під дахом" —

"Edith Piaf: життя в рожевому світлі", 1 година 20 хви

лин 

17 грудня (понеділок) — 19.00 прем`єра "Любовне бо

жевілля", музична вистава, 2 години 

18 грудня (вівторок) — 19.00 прем`єра "Уявний хво

рий", комедія, 2 години 35 хвилин 

19 грудня (середа) — 19.00 "Бабине літо", лірична ко

медія, 2 години 35 хвилин 

19 грудня (середа) — 20.00 Нова сцена — "Пізанська

вежа", фарс, 2 години 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

13 грудня (четвер) — 19.00 "Я — спадкоємець", Еду

ардо де Філіппо, камерна сцена 

13 грудня (четвер) — 19.00 "Маленькі подружні зло

чини", психологічний детектив, ЕрікЕмануель Шмітт 

14 грудня (п`ятниця) — 19.00 "Назар Стодоля", лицар

ська балада, Тарас Шевченко 

14 грудня (п`ятниця) — 19.00 "Cтара жінка висиджує",

Тадеуш Ружевич, камерна сцена 

15 грудня (субота) — 19.00 "Наталка Полтавка", укра

їнське музичнодраматичне рококо, Іван Котлярев

ський 

15 грудня (субота) — 19.00 "Увертюра до побачення",

сценічна версія Андрія Приходька за новелою Івана

Франка "Сойчине крило", камерна сцена 

16 грудня (неділя) — 12.00 "Бременські музиканти",

мюзикл, Геннадій Гладков, Василій Ліванов, Юрій Ен

тін 

16 грудня (неділя) — 19.00 "УрусШайтан", байки про

Сірка, Ігор Афанасьєв 

18 грудня (вівторок) — 19.00 "Фредерік або Бульвар

злочинів", театральний роман, ЕрікЕмануель Шмітт 

19 грудня (середа) — 19.00 "Поміж небом і землею",

Ігор Афанасьєв, голлівудська мрія, камерна сцена 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ 

13 грудня (четвер) — 19.00 "Майн Кампф, або Шкар

петки в кавнику", 2 години 40 хвилин 

14 грудня (п`ятниця) — 19.00 "Анна Кареніна", 

2 години 30 хвилин 

15 грудня (субота) — 12.00 прем`єра, "Попелюш

ка", вистава для дітей, 1 година 20 хвилин 

15 грудня (субота) — 15.00 "Трохи вина... або 70

обертів", мала сцена, 1 година 40 хвилин 

16 грудня (неділя) — 19.00 "Дзвінок з минулого",

сучасна комедія, малий зал, 1 година 30 хвилин 

16 грудня (неділя) — 19.00 "Дрібний біс", за рома

ном Федора Сологуба, 2 години 35 хвилин 

17 грудня (понеділок) — 19.00 "Чотири причини

вийти заміж", 1 година 40 хвилин 

18 грудня (вівторок) — 19.00 "Черга", 2 години 50

хвилин 

19 грудня (середа) — 19.00 "Сильвія", 2 години 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

14 грудня (п`ятниця) — 19.00 "Лісова пісня", дра

мафеєрія, велика сцена 

15 грудня (субота) — 11.00 прем`єра "Не хочу бути

собакою", казкапригода, велика сцена 

15 грудня (субота) — 13.00 прем`єра "Не хочу бути

собакою", казкапригода, велика сцена 

15 грудня (субота) — 19.00 "Шалений день", коме

дія, велика сцена 

16 грудня (неділя) — 11.00 "Ти особливий", музич

на казка, мала сцена 

16 грудня (неділя) — 13.00 "Принц і принцеса",

казка, велика сцена 

16 грудня (неділя) — 19.00 прем`єра "Вишневий

сад", комедія, велика сцена 

18 грудня (вівторок) — 12.00 "Снігова королева",

музична казка, велика сцена 

19 грудня (середа) — 12.00 "Снігова королева", му

зична казка, велика сцена 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ 

16 грудня (неділя) — 19.00 "Ключ на бруківці, або

пригоди весільної ночі", комічна оперета, Ж. Оф

фенбах, "Театр у фойє" 

18 грудня (вівторок) — 19.00 "Театр у фойє", "Зва

на вечеря з італійцями", комічна оперета, Ж. Оф

фенбах 

19 грудня (середа) — 12.00 прем`єра "Острів скар

бів", дитячий мюзикл, В. Бистряков 

19 грудня (середа) — 19.00 "Сільва", оперета 

І. Кальмана 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 

13 грудня (четвер) — 19.00 "Лускунчик", балет на 

2 дії, П. Чайковський 

14 грудня (п`ятниця) — 19.00 "Севільський цируль

ник", опера на 3 дії, Дж. Россіні 

15 грудня (субота) — 12.00 "Мойсей", опера на 2 дії

с прологом та епілогом, М. Скорик 

15 грудня (субота) — 19.00 "Сильфіда", балет на 

2 дії, Х. Левенсхольд 

16 грудня (неділя) — 19.00 "Євгеній Онєгін", лі

ричні сцени на три дії, П. Чайковський, виконуєть

ся російською мовою 

18 грудня (вівторок) — 19.00 "КарменСюїта", ба

лет на 1 дію, Ж. Бізе — Р. Щедрін, "Шахерезада", ба

лет на 1 дію, М. РимськийКорсаков 

ТЕАТР "СУЗІР`Я" 
13 грудня (четвер) — 19.00 "Маргарита", історія

кохання, Михаїл Булгаков, мікросцена 

14 грудня (п`ятниця) — 19.00 "Холостяки і холос

тячки", комедія, Ханох Левін, мікросцена 

15 грудня (субота) — 19.00 "Сміх лангусти", трагі

комедія, Джон Маррелл 

15 грудня (субота) — 19.00 "Маргарита", історія

кохання, Михаїл Булгаков, мікросцена 

16 грудня (неділя) — 19.00 "Украдене щастя", дра

ма, Іван Франко 

16 грудня (неділя) — 19.00 "Розмова, якої не було",

трагікомедія, Родіон Білецький 

17 грудня (понеділок) — 19.00 "То, что скрывают

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

Жак Брікер та Моріс Ласег 

18 грудня (вівторок) — 19.00 прем`єра "Ниоткуда с

любовью", емігрантський мюзикл, Й. Бродський,

О. Вертинський, О. Галич та інші 

19 грудня (середа) — 19.00 "Цвєтаєва + Пастер

нак", роман життя, Євгенія Чуприна 

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 13 — 16 грудня

13 – 19 грудня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
МІЙ ХЛОПЕЦЬ – ПСИХ

ЧОЛОВІК НАРОЗХВАТ

ХОББІТ: НЕСПОДІВАНА ПОДОРОЖ

АНШЛАГ, КЛАСІК
КОРОЛІВСЬКИЙ РОМАН

ГРОЗОВИЙ ПЕРЕВАЛ

ОСТАННЯ КАЗКА РИТИ

ЗІ МНОЮ ОСЬ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

ТАБУ

НАЙБІЛЬШ ОДИНОКА ПЛАНЕТА

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЗЛАМАНІ

ЗРАДА

КОХАННЯ

НЕВИДИМА

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

ТТРРКК  ККииїївв
6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Щотижневик
9.00 СТН. Спорт.

Щотижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Повнота радості життя
13.20, 5.00 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с  "Таємниця

старого мосту"
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20
17.25, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
21.25 Служба порятунку
23.25 Небозвід

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 Око народу
6.40, 7.20 Країна online
6.45 Вісті.ru
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, 20.55 Офіційна

хроніка
10.00, 15.35 Т/с "Маруся" 
10.50 Шеф6кухар
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.25, 19.00, 21.25

Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армія
13.10 Х/ф "Ти повинен

жити" 
14.35 Вікно в Америку
15.15, 18.10 Euronews
16.25 Т/с "Москва. Три

вокзали"
18.45 Агро6News
19.15 Сільрада
19.30, 21.35 Жарт з...
20.00, 22.05 Зірки гумору
21.00 Підсумки дня
21.20 Світ спорту

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 "Эскімоска"  
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 "Чудове 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 "Чудове століття.

Роксолана�2"  
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Ляльки"  
0.15 ТСН
0.30 Д/ф "Два життя Андрія

Кончаловского"
1.30 Х/ф "Похорон"  
3.05 Х/ф "Непутяща

невістка"  

ІІННТТЕЕРР

6.20 Х/ф " На
роздоріжжі"  

Профілактика на каналі до
14.00

14.00 Х/ф "Неідеальна
жінка"  

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 "Снайпери.

Любов під
прицілом"

23.10 Т/с "Горобини грона
червоні"  

2.30 Подробиці
3.00 Спорт в Подробицях
3.05 Подробиці. Неформат
3.15 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"  
15.50 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 "Бідна родичка"  
21.45 Х/ф "Робін Гуд"  
0.30 Х/ф "Відділ. По

праву"  
2.20 Х/ф "Прокляття�3"  
3.45 Події
4.00 Події. Спорт
4.05 Нехай говорять
5.00 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.20 Т/с " Як я

познайомився з
вашою мамою"  

6.00, 6.45 Очевидець.
Найбільш шокуюче

6.40, 7.05, 7.40, 8.45
Підйом!

7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Віола

Тараканова. У світі
злочинних
пристрастей"  

10.00 Т/с "Вороніни"  
13.25, 14.30 Kids' Time
13.30 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
19.40 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"  
2.15 Т/с "Останній акорд"  
3.00–5.15 Зона ночі

ІІССTTVV
5.30 Служба розшуку дітей
5.40 "Свiтанок"
6.45 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 "Чорний грім"
12.30 Анекдоти по6українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.15 Т/с "Братерство

десанту"
16.40 Х/ф "Перевертень у

погонах"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Братерство

десанту"
22.40 Факти. Підсумки дня
22.55 Свобода слова
0.55 Спорт
1.05 Надзвичайні новини
2.05 "Про цiкаве"
2.10 Факти
2.40 Свобода слова
4.20 "Свiтанок"

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.25 Ф6Стиль
6.50 Р. Нахапетов. Росіяни в

місті ангелів
15.00 Соціальний пульс
15.30 Дика Америка
16.00 Країна порад
16.50 Алло, лікарю!
17.50 48 годин на подорож
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 Р. Маркова. Характер

не цукор, душа —
рафінад

22.35 Водна планета
23.30 Х/ф "Ненавиджу

відпустку" 
1.25 Амурні мелодії
2.00 Х/ф "Небезпечне

секс�побачення" 
3.35 Таке спортивне життя
4.00 Алло, лікарю!
4.45 Країна порад
5.15 Н. Озеров. Автопортрет

55��йй  ККААННААЛЛ
6.30, 18.40, 3.30 Київський

час
6.45, 8.25, 18.50, 23.40,

0.30, 3.20 Час спорту

6.50, 7.25, 8.35, 23.45,
0.40, 2.35, 3.25,
4.15 Огляд преси

7.00–1.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.10, 22.40, 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, 1.10,

5.10 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час6Тайм
22.15, 2.40 Податковий

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

ННТТНН

5.50 Легенди кримінального
розшуку

6.20 Х/ф "Розмах крил"  
8.00 Агенти впливу
9.00 Т/с "Спас під

березами"  
10.50 Т/с "УГРО�4"
14.45 Т/с " По гарячих

слідах"
18.30 Випадковий свідок
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 "Гримучі змії"  
2.00 "Свiдок"
2.30 Т/с "Чисто англійські

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

ССТТББ
4.40 Танцюють всі!65

6.50 Все буде добре!
8.50 Неймовірна правда про

зірок
10.15 Таємниці Х6Фактора.

Донечки Кондратюка
11.15 Х/ф "Четвер, 12" 

13.10 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис

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

про зірок
20.15 Куб63
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні62
23.25 Т/с "Доктор Хаус" 
0.45 "Вiкна". Спорт
0.55 Х/ф "Справа

Румянцева"
2.40 Краще на ТВ
2.45 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 й сердито
13.55 Інші новини
14.15 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Смак
16.00 Доброго здоров'ячка!
17.00 Т/с "Нерівний

шлюб"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Відбиття"
23.40 Вечірній Ургант
0.25 Воля й справедливість
1.25 Нічні новини
1.40 Дешево й сердито
2.20 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

триває
13.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
14.50 Вісті. Спорт
15.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва

15.50 Т/с "Доярка з
Хацапетівки.
Виклик долі"

17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Гюльчатай"
21.05 Т/с "Справа слідчого

Нікітіна"
22.05 Знайти й знешкодити.

Кроти
23.00 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
23.50 Дівчата
0.30 Вісті +
0.50 Х/ф " Курячий дощ"
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 "Зрадник"
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
18.35 Говоримо й показуємо
19.25 Т/с "Дикий�3"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Наркотрафік"
23.35 Т/с "Шпигунські

ігри"
1.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.30 Суд присяжних
3.30 Непізнані живі об'єкти

ТТЕЕТТ
6.00 Т/с " Як я зустрів

вашу маму"  
6.50 Довідайся як
7.15 Телепузики
7.40 Мультик з Лунтиком
8.10 М/с "Ліло і Стіч"  
8.35 —"Білка й 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 Твою маму!
12.25 Косметичний ремонт
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 Чортівня
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 Чортівня
0.55 Бардак
1.20 Рай, гудбай
1.45 До світанку

КК11

6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.00 Х/ф "Лицар

Камелота"  
9.50 Х/ф "Кошлатий тато"  

11.50 Т/с "Сабріна –
маленька відьма"  

12.50 "Пороблено в Українi"
14.15 Звана вечеря
15.15 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг6монстри62
20.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.00 Розсміши коміка
0.00 Х/ф "100 дівчат і

одна в ліфті"  
1.45 Х/ф "Психоаналіз"  
3.05 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 "Учень Мерліна"  

13.00 Х/ф "Зоряні ворота"  
15.50 Х/ф "Подвійний

удар"  
18.00 Т/с "Десант є

десант"  

19.00 Т/с "Псевдонім
"Албанець"�4"  

20.00 Божевільне відео по6
українськи

20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф " Кінець світу"  
0.15 Х/ф "Вуличний

боєць"  
2.10 Х/ф "Принц злодіїв"  
3.40 ДАІ. Дорожні війни
4.05 Т/с "Сад

Гетсиманский"  

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 й
Холлі"

10.45 М/с "Бернард"
11.00 Звірі в прямому ефірі
11.30 Історії зоопарку
12.30 М/ф
13.30 Х/ф "4:0 на користь

Тетянки"
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 "Дуенья"
0.30 Старовинні відкриття
1.20 Столичні таємниці
1.50 Найсмішніші моменти

життя
2.15 М/ф
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Спортивні новини

Теніс. Новак Джокович і Серена Вільямс визнані
кращими в нинішньому році
Перша ра ет а світ серб Нова Джо ович визнаний ращим тені-

систом 2012 ро за версією Міжнародної тенісної федерації (ITF).
Кращою тенісист ою стала амери ан а Серена Вільямс, я а за інчила
рі на третьом ряд рейтин жіночої тенісної асоціації (WTA). Нова
Джо ович визнаний ращим равцем ро вже вдр е поспіль. Серена
Вільямс виборола на ород втретє своїй ар’єрі. Кращою чоловічою
парою в дев’ятий раз за останні 10 ро ів стали амери анці Боб і Май
Брайани. Кращою жіночою парою — Сара Еррані і Роберта Вінчі з Іта-
лії. Вони достоєні цієї на ороди вперше

Київ спортивний. У столиці фінішував чемпіонат
України зі сквошу
У Києві завершилися оловні зма ання зі с вош — індивід альний

чемпіонат У раїни, я ий став за лючним цьом сезоні. Це найпрес-
тижніший т рнір з цьо о вид спорт в нашій раїні, де визначаються
най ращі спортсмени та остаточно форм ється національний рейтин .
Я і зма аннях К б а У раїни, право на часть в і рах індивід ально-
о чемпіонат мають лише раїнсь і спортсмени. Зма ання відб -
ваються в чотирьох основних ате оріях: "Junior", "Lady", любителі та
професіонали.
У ате орії "Junior" перемо свят вав Владислав Б слю , я ий не-

сподівано пере рав більш тит ловано о та досвідчено о Арт ра Сі ор ,
третю сходин посів Ілля Пресман. У фіналі ате орії "Lady" Анна
Ш мсь а пост пилася Яні Стиж о, одна все одно залишилася на од-
н сходин вище с перниці вітчизняном рейтин . Бронз т рнір
здоб ла Яна Ковальсь а. У ате орії "Любителі" перемі В’ячеслав Са-
велов, отрий сперш пере рав Адріана Г левсь о о, а потім Оле сія
Ковальсь о о. Вони посіли третє і др е місця відповідно. Останніми
розі р вали на ороди професіонали. У цій ате орії боротьба мо ла то-
читися лише за перше місце на т рнірі, ос іль и лідером раїнсь о о
рейтин Р слан Сорочинсь ий став ще два місяці том . Свій лас він
підтвердив і на чемпіонаті У раїни, здолавши фіналі Костянтина Ри-
бальчен а. Третє місце посів Денис Подворний

Регбі�7. Збірна України дізналася своїх 
суперників на першому етапі Гран'прі 2013
Європейсь а асоціація ре бі (FIRA-AER) оприлюднила формат І ета-

п європейсь о о Гран-прі з ре бі-7, я ий пройде 8—9 червня в Ліоні
(Франція). 12 найсильніших збірних онтинент розділені на дві р пи.
Вітчизняні ре бісти потрапили в п л А, де їхніми с перни ами б д ть
збірні Ан лії, Іспанії, Уельс , Гр зії і Р м нії. Я зазначає прес-сл жба
ФРУ, з сіма рім р м нів наша оманда рала в мин лом сезоні. У
р пі В з стрін ться оманди Порт алії, Франції, Росії, Шотландії, Іта-
лії та Німеччини. Зазначимо, що за підс м ами мин лої серії Гран-прі
з ре бі-7, елітний дивізіон по ин ла збірна Голландії, а поповнила
оманда Р м нії

Температура —3°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура —3°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура —6°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 13 грудня 2012 року

10.43 — фаза ново о Місяця.
ОВНИ, це день на опичення енер орес рсів для нових звер-

шень, зведіть до мінім м власні ініціативи, зоряний час настане
пізніше, де ваш світо ляд набере про ресивних барв.
ТЕЛЬЦІ, партнерсь і взаємини мож ть прийняти новий напря-

мо , де вима ається пере лян ти фінансові перспе тиви, мораль-
ні цінності, се с альні запити. Протипо азано розмежов вати свої
та ч жі інтереси, в лючаючи рошові: зараз все тісно переплелося.
Не відхиляйте нові ідеї та пропозиції, я що вони дійсно сприяють
примноженню ваших матеріальних бла .
БЛИЗНЯТА, оді варитися власном " азані", пра ніть до єд-

ності з іншими, ваше сердечне щастя в парі з бла овірними. На
сл жбі вливайтеся в ділов оманд , де д х с перництва має не
розл чити, а зцемент вати співпрацю, обмінюйтеся ідеями, знан-
нями, досвідом, ріплюючи авторитет.
РАКИ, не влаштов йте сл жбовий аврал під тис ом нових почи-

нів, працюйте спо ійно, в армонії з оле тивом, заверш ючи хвос-
ти недоробо , щоб не повертатися до них з одом. Шалений темп
протипо азаний. На поряд денном оптимізація звично о тр до-
во о процес , зміна в робочом роз ладі, дос оналення фахово-
о рівня, візит до лі аря, до ляд за хворим, відрядження, надання
посл .
ЛЕВИ, день ч довий, дивіться в майб тнє з оптимізмом, вірте

все най раще, і воно матеріаліз ється протя ом місяця. Життя —
це ра, а ви а тор і режисер на том дійстві, тіль и дбайте про ді-
тей, сім’ю, створіть надійний тил під рідним дахом, що вас надій-
но захистить в ритичний момент. Відс тність сімейно о нізда
альм є розвито . А на ар’єрі не заци люйтеся — це др орядне.
ДІВИ, час позбавитися від по аних звичо , помил ових ціннос-

тей, нав'язливих д мо , провести інвентаризацію майна й ви ин -
ти (подар вати) непотрібні речі. Уни айте онфлі тів на ідеоло іч-
н тем , влашт вавши жорст виховн м штр домочадцям, знай-
те, що від неї жодно о зис не б де, лише по либите неприязнь і
прославитеся деспотом. Адже ви піддалися с б’є тивном імп ль-
с , а насправді — реальність зовсім інша.
ТЕРЕЗИ, пришпильте язи а й не засміч йте ефір п стослів’ям,

живіть в д м ах, "про р чення" в олові нав’язливих проблем під-
аже правильне рішення й принесе більш ористь, ніж он ретні
вчин и. Поспішні дії виявляться передчасними і непрод тивними.
Не ваптеся з втіленням планів — переспіть з ними, а завтра пові-
ють поп тні вітри.
СКОРПІОНИ, нія их рейдів по ма азинах! Візьміть тайм-а т і

присвятіть день розд мам, що вас найбільше т рб є? Реперт ар
запитів широ ий, приділіть ва порівнянню різних варіантів, тоді
отримаєте рез льтативне рішення. Головне, бер чи розмах, не за-
низити власні можливості, оптимально оцінити рес рси. На чільне
місце поставте моральні ритерії, ос іль и на чаші терезів вони
мають рівноваж ватися з матеріальними бла ами.
СТРІЛЬЦІ, зосередьтеся на власній персоні, ви на порозі доле-

носно о вибор , том слід збері ати вн трішню цілісність, не відво-
лі атися на різні прово ації та др орядні справи. Сидіть тихо, ме-
дит йте, тоді вірне рішення сп ститься з небес
КОЗОРОГИ, день армічний, наводьте лад вн трішньом хра-

мі, а зовнішні події — то не ваш лопіт. Я що в д ші відб вся пере-
лом, цьо о, швидше за все, ніхто не помітить. Заверш йте давні
про рами і вос ресайте із ріховно о попел , поперед осяйна по-
ра! Доцільно відвідати святі місця, сповід ватися.
ВОДОЛІЇ, вас природа наділила даром передбачення, тож о-

рист йтеся ним! Розпочинається перехід на вищий еволюційний
рівень, що й стане ч довим орієнтиром в лабіринтах альмівних
проблем. Я що не здатні змінити щось ардинально (приміром,
робот ), спроб йте пош ати нових др зів або свіжі ідеї. Пориньте
в розд ми, а аласливих спіл вань ни айте, то марна трата енер-
ії.
РИБИ, ви на порозі лобальних змін, та я б ло раніше, вже не

б де. О реслюйте нові плани, ставте страте ічні цілі стосовно ро-
боти, ар’єри, охання, сім’ї, житлових мов. У д ховній сфері та-
ож намічається ради альний переворот, можлива зміна віроспо-
відання. Втім, не сподівайтеся, що зад мане вдасться з першої
спроби. Чим рандіозніші зад ми, тим більше доведеться працю-
вати, і перед сім над собою

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Переможний старт молодіжної
збірної України
Підопічні Олександра Годинюка на чемпіонаті світу з хокею у серії
булітів перемогли однолітків з Великобританії
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У Донець розпо-
чався молодіжний
чемпіонат світ з хо-
ею (U-20). Перши-
ми с перни ами на-
шої збірної стали
представни и Вели-
обританії. Основний
час напр жено о по-
єдин та і не ви-
значив сильнішо о і
завершився з рах н-
ом 1:1. Втім, серії
б літів вітчизняні хо-
еїсти б ли більш
вправними, том
здоб ли перемо
2:1. Наст пний матч
"синьо-жовті" зі ра-
ють зі збірною Італії.

Молодіжний чемпіонат

світу з хокею, який цими

днями проходить у Донець�

ку, окрім вітчизняної збірної

зібрав національні команди

Польщі, Італії, Хорватії, Ка�

захстану та Великобританії.

Кожен матч обіцяє бути ду�

же напруженим, адже з шес�

ти колективів до вищого ди�

візіону потрапить лише

один. Тому необхідні очки

потрібно здобувати в усіх

поєдинках.

Першими суперниками

української збірної стали од�

нолітки з Великобританії,

саме вони і перехопили іні�

ціативу на старті матчу. Гості

відразу ж кинулися атакува�

ти ворота "синьо�жовтих", і

лише надійна гра голкіпера

Михайла Шевчука не дозво�

лила британцям відзначи�

тись. Згодом, отримавши

поспіль два вилучення,

представники Туманного

Альбіону дещо зменшили

тиск на ворота українців, а

потім взагалі змушені були

думати лише про оборону

власних.

В цілому, гра першого пе�

ріоду проходила у рівній бо�

ротьбі, тому нічийний раху�

нок був закономірним.

Після перерви наші збір�

ники вийшли більш заря�

дженими на перемогу і до�

сить швидко повели у ра�

хунку. Результативна атака

українців стала окрасою не

лише цього матчу, а й всього

ігрового дня. Олексій Яні�

шевський, перекинувши су�

перника, у центральній зоні

віддав пас на Максима Мар�

тишка, який спромігся обі�

грати захисника і воротаря.

Втім, щастя "синьо�жов�

тих" тривало недовго. Вже за

три хвилини британці відно�

вили статус�кво. Невпевнені

дії захисників вітчизняної

збірної дозволили Аарону

Коннолі майже безпере�

шкодно вразити ворота Ми�

хайла Шевчука. Після того,

як рахунок став рівним, укра�

їнці почали більш впевнено

атакувати, але їм катастро�

фічно не щастило при завер�

шенні комбінацій. Один ли�

ше Максим Мартишко мав

щонайменше три нагоди, аби

вивести нашу збірну вперед,

але його удари парирував во�

ротар гостей, а де й він не мав

можливості зарадити, допо�

магав каркас воріт. Під кі�

нець другого періоду вже

британці мали нагоду вийти

уперед, але впевнена гра Ми�

хайла Шевчука не дозволила

"синьо�білим" відзначитися.

В останній третині матчу

на льоду переважали грубо�

щі, аніж комбінаційні дії

гравців, тому командам важ�

ко було створити щось не�

безпечне поблизу воріт су�

перника. Тож рахунок, який

було встановлено ще у дру�

гому періоді, протримався

до кінця основного часу.

Овертайм також не визна�

чив сильнішого, і долю пере�

можця мала вирішити серія

післяматчевих булітів. У

своєрідній хокейній лотереї

вдаліше діяли саме українці.

Михайло Шевчук відбив два

удари британців, а Віктор За�

харов та Іван Підгурський

своїми шансами скористали�

ся на всі сто, вони й принес�

ли перемогу нашій команді у

стартовому матчі. Таким чи�

ном, за підсумками першого

ігрового дня, у турнірній таб�

лиці молодіжного чемпіона�

ту з трьома очками лідиру�

ють збірні Польщі та Італії.

За ними з двома набраними

балами розташувалася збірна

України. Далі йдуть британ�

ці, а замикають список на�

ціональні команди Казахста�

ну та Хорватії
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Цей день в історії 13 грудня

Православна цер ва вшано-
в є пам’ять свято о апостола
Андрія Первозванно о, пер-
шо о проповідни а Єван елія
на Р сі
1642 — олландсь ий море-

плавець Абель Тасман став пер-
шим європейцем, що відвідав
р п островів, я і зараз відомі
я Нова Зеландія
1797 — народився Генріх Гей-

не, німець ий поет
1848 — в столиці Російсь ої

імперії Сан т-Петерб рзі вперше
б ли встановлені поштові
с ринь и
1908 — народився Ростислав

Плятт, а тор театр ім. Моссовє-
та, народний артист СРСР, Ге-
рой Соціалістичної Праці
1957 — засновано Інстит т і-

бернети и ім. В. М. Гл ш ова АН
УРСР
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
"Борислав
сміється",
"У радене
щастя" —
автор

риба род.
осетрових

індійсь а обра
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мо і ан",
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