
Рівень працевлаштування 
в столиці зріс на 5 відсотків
Наступного року особливу увагу приділятимуть створенню нових робочих
місць для молоді та інвалідів

Київська ялинка — наче
диво з казки
Вчора за участі голови КМДА Олександра Попова відбулось 
урочисте засвічення головного символу Нового року

Тисячами білих та блакитних вогнів

спалахнула 35�метрова зелена красуня в

самому серці Києва, де вже традиційно

взяти участь в урочистостях та дати старт

новорічно�різдвяним святам зібралися

декілька тисяч киян.

Розважали гостей свята яскравим шоу

з танцями та піснями, і містяни, не звер�

таючи уваги на сильний мороз, дружно

підспівували артистам, а новорічний на�

стрій для них на головній сцені країни

створювали маленькі янголята та Святий

Миколай. До урочистого засвічення

ялинки тут можна було почути колядки

та щедрівки у виконанні театру україн�

ського фольклору “Берегиня” й побачи�

ти драйвові піруети у виконанні дитячого

народного ансамблю танцю “Україна”.

Публіка гучними оваціями зустрічала

виступ народної артистки України Ніни

Матвієнко, яка цього разу співала у су�

проводі хору хлопчиків та юнаків Дер�

жавної академічної чоловічої хорової ка�

пели імені Ревуцького. Також вразили

глядачів своїм талантом переможниця

пісенного конкурсу “Дитяче Євробачен�

ня — 2012” Анастасія Петрик та її сестра

Вікторія. Урочисто засвітив ялинку, на�

тиснувши на символічну кнопку, голова

КМДА Олександр Попов.

“Сьогодні довгоочікувана і хвилююча

мить — засвічення головної ялинки на�

шого міста та країни. Саме у День Свя�

того Миколая кожен з нас може відчути

себе чудотворцем і подарувати тепло і

радість рідним та близьким, а також лю�

дям, які цього потребують. Цим засві�

ченням ми відкриваємо цілий марафон

новорічних та різдвяних заходів, які

пройдуть у всіх районах столиці. Вітаю

вас з прийдешніми святами. Нехай вони

принесуть щастя та любов у ваші роди�

ни”,— привітав присутніх Олександр

Попов.

Цьогорічна ялинка вражає свою кра�

сою. Новорічне дерево, наче мереживом,

обрамляє гама зеленого й синього кольо�

рів. Витончені візерунки та іграшки ви�

грають білими барвами, створюючи від�

чуття зимової казки. На ялинці немає

звичних прикрас, традиційні символи

Нового року — сніжинки та банти вико�

нані за допомогою світлодіодів. Яскра�

вим акцентом стали десятки червоних

куль, які прикрашають композицію.

Частина ілюмінації також створює ефект

світла, що “спадає”. А вінчає це техноло�

гічне диво незвичайна піксельна маківка

з ефектом 3D у вигляді зірки.

Зазначимо, що за побажаннями меш�

канців міста новорічна ялинка�2013

штучна, однак максимально відтворює

природну красу вічнозеленого дерева. Її

висота складає 35 метрів, діаметр за ниж�

нім ярусом гілок — 12,5 метра, вага (з до�

вантаженням) — до 30 тонн. Виготовили

ялинку фахівці ТОВ “Люм’єр�Україна”.

Киянам новорічне диво�дерево вже

припало до душі. “Ялинка цього року ду�

же красива, ніжна та філігранна. Вона

схожа на традиційну, наче з дитинства. А

різнобарв’я кольорів створює неймовірні

відчуття зимової казки. І, звісно, вели�

кий плюс, що вона штучна — не довело�

ся вирубувати цілий ліс хвойних дерев,

щоб її змонтувати”,— поділилася

враженнями з “Хрещатиком” киянка

Марина Вовк

До столиці привезуть
Віфлеємський вогонь 
22 р дня йо о офіційно передад ть ромаді Києва
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З початку снігопадів 
з міських вулиць прибрано 
72 тисячі тонн снігу 
Працівни ами КК "Київавтодор" тіль и за 18 р дня
на спеціально відведені майданчи и вивезено 6,7
тисячі тонн
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Запущено он!лайн конструктор
правових угод 

У раїнсь і орист вачі змож ть с ладати юридичні
до овори самостійно
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Аби попередити аварійні ситуації,
комунальники проведуть 
моніторинг теплових мереж
У зв’яз з очі ваним різ им похолоданням не-

обхідно підняти температ р теплоносія, — про це
повідомив заст пни дире тора Департамент жит-
лово- ом нальної інфрастр т ри Володимир Ба-
женов. “З метою недоп щення вини нення надзви-
чайних сит ацій вирішено провести відповідні ро-
боти з виявлення можливих пош оджень теплових
мереж. Наразі створений спеціальний штаб, я ий
ор анізов ватиме взаємодію всіх споживачів тепло-
постачання та “Київенер о” період проведення ре-
монтних робіт”,— зазначив Володимир Баженов.
Та , же сьо одні о 9.00 Шевчен івсь ом районі
аварійні бри ади розпочн ть відповідні заходи на
в лиці Дмитрівсь а, 2, де під час моніторин б ло
виявлено проблемн ділян з вито ом теплоносія.
Під час лі відації тимчасово б де вим нено від опа-
лення 483 споживача, 267 із них — житлові б дин-
и. До 8.00 ран 22 р дня подач теплоносія б де
відновлено

У Києві перевірятимуть виконання
закону про заборону куріння 
в громадських місцях
ГУ охорони здоров’я КМДА інформ є, що з січ-

ня 2013 ро в столиці та областях У раїни роз-
почнеться моніторин ви онання За он про пов-
н заборон ріння в ромадсь их та на робочих
місцях. За важимо, що в цих за ладах та місцях
має б ти розміщена наочна інформація, що с ла-
дається із рафічно о зна а про заборон паління
та напис “К ріння заборонено!” Штрафи за по-
р шення вимо за он для підприємців (фізичних
та юридичних осіб) с ладають від 1000 рн до
10 000 рн, а для фізичних осіб- рців — від 51 до
175 рн. У профільном правлінні інформ ють,
що в столиці щоро від захворювань, ви ли аних
цією з бною звич ою, помирають понад 6000
осіб — це майже 20 % від за альної смертності
серед меш анців міста. Незважаючи на певне
зростання тривалості життя в У раїні, висо а
смертність через патоло ії, спричинені тютюно-
вою залежністю, впливає на рівень народж вано-
сті. Том звільнення робочих та ромадсь их
місць від ріння не лише поліпшить здоров’я на-
ції, а й сприятиме виход із демо рафічної ризи.
За даними ВООЗ, від ви ли аних пасивним рін-
ням хвороб світі щорічно помирає 600 тисяч не-
рців, я і вим шені дихати залиш овими прод -

тами з оряння ци аро , що потрапляють в повіт-
ря. Щоро через тютюновий дим йд ть із життя
понад 100 тис. раїнців. Більше 10 % із них —
“пасивні рці”

Уряд ухвалив рішення 
про перенесення робочих днів 
у травні наступного року
Кабмін під час вчорашньо о засідання затвердив

рішення про перенесення робочих днів травні
2013 ро . Та , ерівни ам підприємств, станов і
ор анізацій (за винят ом ор анів Пенсійно о фонд
У раїни, У раїнсь о о державно о підприємства по-
штово о зв’яз “У рпошта”, Державної азначей-
сь ої сл жби та бан івсь их станов) ре омендова-
но перенести робочі дні для працівни ів з п’ятиден-
ним робочим тижнем із двома вихідними: з п’ятни-
ці 3 травня — на с бот 18 травня; з п’ятниці
10 травня — на с бот 1 червня. Спеціальний ре-
жим роботи бан ів та їх станов зазначені дні ви-
значає НБУ. В ряді пере онані, що дане рішення
створить сприятливі мови для свят вання 1 і 2
травня — Дня міжнародної солідарності тр дящих
та 9 травня — Дня Перемо и, а та ож дозволить ра-
ціонально ви ористов вати робочий час

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

У столиці У раїни спостері ається істотне
збільшення обся ів працевлашт вання
різних ате орій населення. Впродовж
цьо о ро робот отримали понад
10 тисяч осіб — рівень, на 5 % вищий від
анало ічно о період 2011- о. Про це по-
відомив дире тор Київсь о о місь о о
центр зайнятості Ві тор С хомлин.

Він зазначив, що на дотаційні робочі місця влашто�

вані 472 особи — вдвічі більше, ніж торік. Крім того, за

сприяння столичної служби зайнятості 436 киян стали

підприємцями. Загалом майже 6,5 тисячі осіб скорис�

талися послугами з професійного навчання та перепід�

готовки й підвищення кваліфікації, які надає центр.

Цей показник збільшився на 3 % у порівнянні з мину�

лим роком та є найвищим в Україні. Профорієнтацій�

на інформація стала у нагоді для понад 26 тисяч осіб,

що на 13 % більше за минулорічні показники.

За словами Віктора Сухомлина, порівняно з минулим

роком число незайнятих громадян, які звернулися до

центру працевлаштування, цьогоріч дещо збільшилось і

склало майже 29 тисяч, а осіб, які набули статусу “без�

робітний” — на 9 % (20167 осіб). Однак за звітний пері�

од на 30 % зросла кількість укомплектованих вакансій.

Це означає, що понад 14 тисяч вільних робочих місць

було заповнено працівниками за допомогою служби

зайнятості. Також скоротився термін закриття вакансій,

які надають роботодавці — в цьому році він становить

приблизно 18 днів.

“У 2013 році діяльність столичної служби зайнято�

сті буде спрямовано на досягнення максимального

рівня працевлаштування містян шляхом співпраці з

роботодавцями та організації професійного навчання

безробітних на замовлення підприємств. Одним із

пріоритетів стане зокрема, сприяння молоді в отри�

манні першого робочого місця, а також профорієнта�

ційні заходи з населенням. Значну увагу будемо

надавати зайнятості громадян, старших за 45 років,

людей, які потребують додаткових гарантій праце�

влаштування, та осіб з інвалідністю”,— зазначив пан

Сухомлин
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

За два тижні до Ново о ро Київ перетворився на справжнє ча-
рівне місто. Попри ре ордні сні опади, я і останніми днями ви-
р вали в столиці, її в лиці вже ошатно прибрані. Дерева, б дів-
лі та вітрини ма азинів при рашені яс равою ілюмінацією. Вчо-
ра, на день Свято о Ми олая, перші подар н и до свят отрима-
ла малеча. Цьо о ж дня на Майдані Незалежності ольоровими
во нями засяяла Головна ялин а У раїни, а разом із нею ново-
річні рас ні засвітилися в сіх десяти районах ме аполіса.

Засвічення Головної ялин и раїни с проводж валось яс равим феєрвер ом над Майданом Незалежності
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Київ та Мюнхен обмінялися досвідом 
у галузі туризму
Днями деле ація КМДА відвідала Мюнхен. Візит б в ор анізова-

ний за підтрим и Німець о о товариства міжнародно о співробіт-
ництва (GIZ) для отримання європейсь о о досвід сфері т ризм
на при ладі міста Мюнхен. Під час переб вання Німеччині пред-
ставни и иївсь ої деле ації провели низ з стрічей з представни-
ами місь ої влади Мюнхена — департаментами т ризм , міжнарод-
них відносин та транспорт . Сторони об оворювали питання підви-
щення т ристично о потенціал , імідж міста, нала одження ефе -
тивної співпраці часни ів т ристично о рин . Зо рема б ла прове-
дена з стріч із ерівни ом департамент т ризм Державно о мініс-
терства е ономі и, інфрастр т ри, транспорт та техноло ій Бава-
рії паном Петером Ха ером. У рам ах поїзд и представни и КМДА
провели з стрічі з безпосередніми ерівни ами прое тів та их мас-
штабних місь их заходів, я фестиваль пива “О тоберфест” та різ-
двяний ярмаро Мюнхені. Німець а сторона продемонстр вала
ефе тивність взаємодії всіх підрозділів місцевої влади на ористь
розвит т ризм міста та підвищення йо о т ристичної привабли-
вості. За підс м ами робочо о візит , б ло дося н то домовленості
щодо проведення спільних т ристичних заходів я Мюнхені, та і в
Києві 2013-2014 ро ах

З початку снігопадів з міських вулиць 
вивезено 72 тисячі тонн снігу
Тіль и за 18 р дня на спеціально відведені майданчи и вивезли

6,7 тисячі тонн сні , а для боротьби з ожеледицею ви ористано
215 тонн солі та 514 тонн піщаної с міші. Про це “Хрещати ” пові-
домили в КК “Київавтодор”. Наразі триває робота із розчищення від
сні в лиць місцево о значення. Крім то о, ом нальни и а тивно
прибирають з пин ові омпле си, між вартальні проїзди та приб -
дин ові території. У вівторо на в лицях міста перш змін б ло
задіяно 356 одиниць сні оприбиральної техні и “Київавтодор ”, а в
др — 282 одиниці. Не менше попрацювали й ом нальни и. За
інформацією ГУ житлово о осподарства, місто від сні прибирали
5 тисяч 858 працівни ів ом нальних сл жб та б ло задіяно 421 оди-
ницю спеціалізованої техні и. Та ож цьо о дня за неналежне приби-
рання балансових територій від сні інспе тори з бла о строю вр -
чили пор шни ам 339 попередж вальних приписів та с лали 63
прото оли. До речі, з почат сезон від сні та б р ль очищено
3103 дахи б дин ів, а та ож прибрано понад тисяч дерев, повале-
них внаслідо не оди

Цифра дня

15 931 700 000 
гривень, на таку суму отримано доходів від послуг зв`язку столичними
підприємствами пошти і зв`язку у січні�вересні 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Київрада розгляне міський
бюджет�2013
Депутати не згодні з рішенням держави вилучити у столиці 
8,2 млрд грн податків
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Сьо одні лючовим питан-
ням для Києва стане роз-
ляд прое т рішення, що
стос ється бюджет міста
на 2013 рі . Влада столиці
заявляє, що ви ідніше вза-
алі не приймати цьо о до-
мента, а працювати на

основі діючо о бюджет .
Крім то о, деп тати роз-
лян ть зміни до про рам
бла о строю, підприєм-
ництва та соціально о за-
безпечення.

Столиця може залишитися 
з минулорічним бюджетом

Київрада може не прийняти бю�

джет міста на 2013 рік, хоча відпо�

відний документ внесено до поряд�

ку денного сьогоднішньої сесії.

Справа у тому, що міська влада ви�

ступає категорично проти рішення

вилучити зі столичної скарбниці 

50 % податку фізичних осіб, а це, за

попередніми підрахунками, більше

8 млрд грн. “Ми будемо наполягати

на тому, щоб депутатський корпус

не голосував за прийняття проекту

бюджету Києва, затвердженого

Мінфіном”,— заявив заступник го�

лови КМДА Руслан Крамаренко.

Посадовець зазначив, що місту

вигідніше прожити за схемою 1/12.

За законом, якщо до початку нового

бюджетного періоду не прийнято

відповідне рішення про місцевий

бюджет, Київ має право здійснювати

видатки з відповідного бюджету ли�

ше на цілі, визначені в рішенні про

місцевий бюджет на 2012 рік. При

цьому щомісячні видатки не можуть

перевищувати 1/12 обсягу видатків

на 2012 рік. Руслан Крамаренко та�

кож додав, що до прийняття бюдже�

ту�2013 проводити капітальні видат�

ки забороняється.

За словам заступника Київського

міського голови — секретаря Київра�

ди Галини Гереги, міська влада в да�

них умовах не збирається сидіти,

склавши руки. “Київрада звернеться

до Президента, Верховної Ради та

Кабміну з проханням внести зміни до

Бюджетного кодексу України з метою

зарахування до бюджету міста подат�

ку фізичних осіб у повному обсязі.

Також ми проведемо консультації з

депутатами, які представляють в пар�

ламенті Київ, і попросимо їх активно

лобіювати внесення змін до держ�

бюджету на 2013 рік”,— прокоменту�

вала “Хрещатику” Галина Герега.

Київ залучить пільговий
кредит

Також на розгляд Київради подано

проект рішення стосовно залучення

кредиту від міжнародної фінансової

організації Північної екологічної фі�

нансової корпорації (НЕФКО). До�

кумент передбачає залучення КП

“Група впровадження проекту з енер�

гозбереження в адміністративних та

громадських будівлях Києва” коштів

у розмірі 3 млн євро під 3 % річних.

За словами заступника голови

КМДА Руслана Крамаренка, гроші

освоять у рамках пілотного проекту

з енергозбереження у бюджетних ус�

тановах столиці. “Задля впрова�

дження енергоощадних заходів на

об’єктах комунальної власності буде

здійснена заміна старих та встанов�

лення нових одиниць енергозберіга�

ючого обладнання у харчоблоках за�

гальноосвітніх шкіл міста. Такий

комплекс заходів дозволить заоща�

дити кошти, що витрачаються бю�

джетними установами на оплату

енергоносіїв. Це нагальне питання,

адже на сьогодні столиця витрачає

близько 1 млрд грн на оплату енер�

гоносіїв у комунальних закладах”,—

зазначив посадовець.

Зміни до соціальних
програм

На порядок денний сесії винесено

також важливі соціальні питання.

Йдеться, зокрема, про затвердження

змін до цільової Програми “Здо�

ров’я киян”. За словами голови де�

путатської групи “Соціальна спра�

ведливість” Алли Шлапак, для того,

щоб забезпечити хворих з нирковою

недостатністю діалізною терапією,

необхідно здійснити перерозподіл

коштів. “Забезпечення пацієнтів

окремими препаратами шляхом ви�

писки пільгових рецептів в амбула�

торних закладах дає можливість ви�

вільнити 5,3 млн грн, котрі й будуть

спрямовані на закупівлю меди�

каментів для перитонеального та ге�

модіалізу”,— повідомила “Хреща�

тику” Алла Шлапак.

Вона також зазначила, що зміни

будуть внесені й у Програму “Соці�

альне партнерство”. Корективи по�

трібні, аби збільшити фінансування

на підтримку громадських організа�

цій. “У місті є достатня кількість не�

державних об’єднань, які успішно

зарекомендували себе, виконуючи

важливі соціальні завдання, це і ве�

теранські, жіночі організації, а та�

кож об’єднання людей з інвалідніс�

тю. Місто повинно бачити у них

партнерів, а отже, не лише переда�

вати їм частину функцій, а й підтри�

мувати фінансово",— зауважила па�

ні Шлапак

У столиці запрацювала 
"Фабрика Святого Миколая"
Подарунки до свята отримають сотні обездолених дітей
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

День Свято о Ми олая — одне з
най любленіших свят раїнсь ої ма-
лечі. Адже, про ин вшись морозно о
ран 19 р дня, сл хняні діт и зна-
ходять під под ш ами подар н и та
солодощі. Гостинці задов о до свят
п ють бать и та рідні. Одна є в

місті близь о 2,4 тисячі дітей-сиріт
та дітей, позбавлених бать івсь о о
пі л вання. Тож, щоб остинці отри-
мала вся малеча, днями на НСК
“Олімпійсь ий” за ініціативи КМДА,
спонсорів та с а тсь их ор анізацій
запрацювала “Фабри а Свято о Ми-
олая”.

З 18 грудня в скаутському центрі на НСК

“Олімпійський” кипить робота. Волонтери, біль�

шість з яких школярі, під керівництвом Святого

Миколая пакують у спеціальні коробки гостинці

для вихованців дитячих будинків. У комплект

входять солодощі, побутові речі, канцелярські то�

вари, іграшки, книги та дитячі журнали. Волон�

тер Аліна в акції бере участь уже другий рік, вона

таким чином хоче подарувати святковий настрій

дітям, які позбавлені родинного тепла.

“У мене люблячі батьки, братик, і на День Свя�

того Миколая я завжди отримую багато подарун�

ків. Однак є діти, які позбавлені такої уваги та

турботи. Тож я вирішила порадувати їх таким чи�

ном, пакуючи подарунки. Сподіваюся, що бага�

тьом дітям наші гостинці допоможуть створити

гарний настрій”,— розповіла “Хрещатику” Аліна.

Після пакування подарунки будуть відправлені

в дитячі будинки та школи�інтернати Києва та

області. Частину з них, а саме: 350 різнобарвних

пакунків вчора вже вручили вихованцям прийом�

них сімей та дитячих будинків сімейного типу, ді�

тям�сиротам та дітям, позбавленим батьківського

піклування, під час новорічної вистави “Сюрпри�

зи Зими�Модниці”, що пройшла в приміщенні

Зали чемпіонів НСК “Олімпійський”. Окрім пер�

сональних подарунків, волонтери також пакують

великі коробки з теплим одягом, які відправляти�

муть поштою до дитячих будинків та шкіл�інтер�

натів в різні куточки України.

Зазначимо, що проект “Фабрика Святого Ми�

колая” реалізується в рамках традиційної благо�

дійної акції “Крок до щастя”, яка проходить в

Україні вже другий рік, і за цей час новорічний

настрій отримали понад 2,5 тисячі дітей.

Долучився до пакування подарунків і заступ�

ник голови КМДА Леонід Новохатько. “Можли�

во, процес упаковки подарунків видається комусь

простим механічним завданням, але я перекона�

ний, що сьогодні тут продукується та множиться

добро і увага до тих, хто їх найбільше потребує.

Для того, щоб створити справді святкову атмо�

сферу для дітей, позбавлених батьківського пік�

лування, міська влада проводитиме багато різно�

манітних святкових заходів, але найприємніше,

що й громадськість не лишається осторонь”,—

зазначив “Хрещатику” Леонід Новохатько

Сьо одні деп тати Київради б д ть виріш вати, я им б ти місь ом бюджет -2013

Київрада звернеться до Президента, Верховної Ради
та Кабміну з проханням внести зміни до Бюджетного

кодексу України з метою зарахування до бюджету
міста податку фізичних осіб у повному обсязі

Дол чився до па вання подар н ів і заст пни олови КМДА Леонід Новохать о
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Пластуни привезуть до столиці 
Віфлеємський вогонь миру
22 р дня об 11.00 на території Меморіал пам’яті жертв олодомо-

рів відб деться офіційна передача Віфлеємсь о о во ню мир ромаді
Києва. У рам ах заход план ється спільна між онфесійна молитва за
єдність раїнсь о о народ , я провед ть представни и раїнсь их
онфесій. А о 12.00 відб деться флешмоб на Хрещати , під час я о о
пласт ни роздаватим ть свіч и з во нем иянам. Після цієї а ції члени
Пласт почн ть розносити во онь домів и та соціальні за лади міста.
Уже вп’ятнадцяте а тивісти привозять Віфлеємсь ий во онь мир в
У раїн . Цей во ни с а ти Австрії передають ор анізаціям з інших ра-
їн. На адаємо, цьо оріч офіційна передача Віфлеємсь о о во ню мир
раїнсь им пласт нам відб лась 15 р дня Відні. Сам ж а цію “Віф-

леємсь ий во онь мир ” засновано 1988 році австрійсь ою телера-
діо омпанією з метою донести світло з місця народження Іс са Христа
тим, хто свят є Різдво поза домів ою

Створять міський методичний 
центр закладів культури

На сесії Київради деп тати роз лян ть прое т рішення щодо ство-
рення Київсь о о місь о о методично о центр за ладів льт ри та
навчальних за ладів. Відповідн пропозицію під от вало ГУ льт -
ри КМДА. У профільном правлінні ствердж ють, що прийняття
цьо о рішення значно поліпшить я ість забезпечення навчально о
процес за ладах льт ри, позаш ільних навчальних становах та
ш олах естетично о виховання міста. Серед основних завдань цен-
тр : проведення моніторин ових досліджень ал зі льт ри та ос-
віти, нала одження зв’яз ів із міжнародними ор анізаціями, на о-
во-методичними центрами, ромадсь ими ор анізаціями та центра-
ми з питань обмін на овою інформацією, надання е спертно- он-
с льтативних посл , ор анізація та проведення все раїнсь их, ре-
іональних, місь их фестивалів, он рсів, виставо , олімпіад, пре-
зентацій тощо. Та ож фахівці центр братим ть часть форм ван-
ні державно о замовлення на під отов необхідних фахівців ал зі
та в працевлашт ванні молодих спеціалістів вищих навчальних за-
ладів льт ри

Національна академія образотворчого 
мистецтва та архітектури 
відзначила 95=річчя
Привітав оле тив а адемії і о лян в вистав творів ст дентів і

вип с ни ів заст пни олови КМДА Леонід Новохать о. “За ро и іс-
н вання навчальний за лад став справжньою знею з під отов и
адрів раїнсь о о образотворчо о мистецтва і архіте т ри міжна-
родно о рівня. Саме т т сформовані всесвітньо відомі мистець і
ш оли М. Бойч а, Г. Нарб та, Ф. Кричевсь о о. Дя ю молодим
митцям, я і дол чаються до ромадсь ої ініціативи і допома ають
вічнювати патріотичні образи раїнства. Завдя и наполе ливій ро-
боті та неабия ом талантові Адріана Бало и та Костянтина Добрян-
сь о о — ви ладачів Х дожньо о інстит т а адемії — пар “Пе-
ремо а” встановлено пам’ятни Матері-Вдові. Я пере онаний, що
майб тньом столиця стане презентаційним майданчи ом для тала-
новитих вип с ни ів а адемії”,— зазначив Леонід Новохать о. Нара-
зі навчально-виховний і на ово-творчий процеси забезпеч ють 14
афедр, де ви ладають 154 педа о и, серед них 21 а адемі і
члени- ореспонденти А адемії мистецтв У раїни та У раїнсь ої а а-
демії архіте т ри, 45 до торів на і професорів, 47 андидатів на
і доцентів, 59 ви ладачів мають почесні звання, зо рема 14 народ-
них х дожни ів, 11 педа о ів є ла реатами Національної премії
У раїни імені Тараса Шевчен а



Новини компаній

Ділові новини

Національна кадастрова
система запрацює 
з початку року
Я повідомив олова Держ-

земрес рсів Сер ій Тимчен о,
система отова на 100% і б де
введена з 1 січня 2013 ро .
“Для її під отов и б ло проведе-
но аерофотозйом майже 60,2
млн а. О рім то о, понад 672
районних відділення земельних
рес рсів оснащені омп’ютер-
ною техні ою й системою її за-
хист . Та ож б ло розроблено
інде сно- адастрові арти по
всій території У раїни і поб до-
вано 2 центри оброб и даних —
основний і резервний”,— заявив
він. Пан Тимчен о зазначив, що
на здійснення цьо о прое т
Світовий бан виділив 50 млн
доларів, з я их 23,6 млн ви о-
ристано на арто раф вання те-
риторії У раїни. Зі слів дире то-
ра Центр державно о земель-
но о адастр Андрія Терно-
польсь о о, з 1 січня та ож б де
зап щено п блічн еле тронн
адастров арт , до я ої мати-

ме дост п ожен власни зе-
мельної ділян и. В ній можна от-
римати інформацію про адас-
тровий номер ділян и, її цільове
призначення та площ , а та ож
вид власності

Обов’язковий продаж 
50% валютного виторгу 
скасують до квітня 2013
Голова ради Національно о

бан І ор Прасолов прип с ає
с ас вання обов’яз ово о прода-
ж 50% валютно о витор до
вітня 2013 ро . При цьом він
додає, що в майб тньом Нац-
бан може зменшити част обо-
в’яз ово о продаж інвалюти
е спортерами. “Під реслюю,
норма валютно о зобов’язання
е спортерів діє я тимчасовий
захід. НБУ б де слід вати за си-
т ацією. Можливо, з одом він
зменшить част обов’яз ово о
продаж , а можливо, і вза алі
с ас є цю вимо ”,— додав о-
лова ради НБУ. Зі слів пана Пра-
солова, цю норм спрямовано на

захист У раїни від фінансових
проблем, я і спіт али Європ . Я
відомо, постановою № 475 Нац-
бан вів обов’яз овий продаж
валютно о витор е спортерів і
с оротив термін повернення е с-
портно о витор з 180 до 90
днів, повідомляють “У раїнсь і
новини”

Ліки промаркують 
унікальним 
ідентифікатором
Державна сл жба з лі арсь их

засобів вист пає за введення
мар вання лі ів ні альним іден-
тифі атором. Про це йдеться в
повідомленні відомства. Днями
сл жба представила прое т, я им
пропон ється ввести спеціальне
мар вання лі арсь их засобів
двомірним одом GS1 ECC200,
я ий б в ре омендований Євро-
пейсь ою федерацією фармацев-
тичної промисловості та асоці-
ацій, що дає можливість обійтися
лише одним одом на па ванні
замість двох або більше. Впрова-

дження мар вання дасть можли-
вість вирішити проблем ведення
еле тронних записів, за я ими
можна відстежити весь ланцюжо
поставо лі ів і змін власни а —
збері ача лі арсь о о засоб на
всіх етапах йо о проходження до
інцево о споживача. Та і ново-
введення пов’язані з тим, що з
2013 ро наб ває чинності ди-
ре тива Європейсь о о Союз
№ 2011/62/EU, я а передбачає
здійснення виробни ом мар -
вання ні альним ідентифі ато-
ром всіх рецепт рних препаратів,
зареєстрованих раїні

На здешевлення 
іпотечних кредитів виділено
300 млн грн
Президент У раїни Ві тор Ян -
ович схвалив виділення 300 млн
ривень на здешевлення вартості
іпотечних редитів для забезпе-
чення ними ромадян, я і потре-
б ють поліпшення житлових мов
2013 році. Про це с азано в за-
оні про держбюджет-2013,

оприлюдненом на сайті Верхов-
ної Ради. За даними Міністерства
ре іонально о розвит , б дів-
ництва й житлово- ом нально о
осподарства, станом на 14 р д-
ня від почат реалізації про ра-
ми профінансовано 1105 реди-
тів на за альн с м 256,1 млн
рн, повідомляють “У раїнсь і но-
вини”

ЄБРР продовжить 
фінансувати українські 
проекти
Європейсь ий бан ре он-

стр ції і розвит (ЄБРР) ото-
вий фінанс вати прое ти в У ра-
їні незалежно від співробітництва
раїни з МВФ. Про це заявив ди-
ре тор департамент зовнішніх і
вн трішніх зв’яз ів ЄБРР Джона-
тан Чарльз: “Наша робота — під-
трим вати У раїн незалежно від
співпраці з МВФ”. Він під реслив,
що ЄБРР оцінює прое ти, прий-
маючи індивід альні рішення за
ожним із них, при цьом чинни
співпраці раїни з МВФ не є ви-

значальним під час прийняття та-
их рішень. У той же час ЄБРР
вважає фа тор співпраці з фон-
дом позитивним, ос іль и це є
додат овою перева ою для ра-
їни з по ляд інвестиційної при-
вабливості, рівня рейтин та
вартості пози ових рес рсів

Електронні ключі отримали
майже 46 тисяч столичних
підприємців
В Києві за 11 місяців цьо о ро-
підприємцям видано майже 46

тисяч еле тронних лючів, пові-
домляє прес-сл жба ДПС місті
Києві. “З почат ро іль ість
столичних платни ів, я і надсила-
ють звітність з ПДВ в еле тронно-
м ви ляді, с ттєво збільшилась
та наразі с ладає 95%”,— зазна-
чили в ДПС. За алом в а редито-
ваном центрі сертифі ації лючів
в столиці зареєстровано понад
30 тисяч лієнтів. Це більше ніж
26% від за альної іль ості о-
рист вачів а редитовано о цен-
тр по У раїні

Запущено 
он	лайн 
конструктор 
правових угод
Українські користувачі зможуть
складати юридичні договори 
самостійно
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На вітчизняном юридичном рин з’явився соціально-
орієнтований стартап SmartDoc, я ий надає швид ий і
зр чний он-лайн сервіс с ладання до оворів для бізне-
с і повся денно о життя. На форм вання до мента
потрібно приблизно 15 хвилин.

Система працює за принципом “питання�відповідь”: користувач роз�

повідає про завдання, відповідаючи на запропоновані питання. На під�

ставі отриманих відповідей складається договір саме під специфіку да�

ної угоди. В результаті за кілька секунд формується потрібний варіант.

Жодних шаблонів — кожен документ унікальний, запевняють розроб�

ники.

Стартап отримав фінансування від компанії “Vostok Ventures”, одного з

провідних інвесторів України. “Мій досвід роботи в юриспруденції дозво�

ляє побачити не тільки комерційний потенціал SmartDoc, але і його мож�

ливу роль у зміцненні правової держави, що саме по собі може виправдати

інвестиції у цей проект”,— зазначив “Хрещатику” партнер Vostok Ventures

та юридичної фірми “Sayenko Kharenko” Михайло Харенко.

Зазначимо, що в розвинених країнах вже давно використовують он�лайн

сервіси для більшості побутових або бізнесових потреб. Наприклад, захід�

ний сервіс Legalzoom дозволяє навіть складати заповіт в Інтернеті. В Росії

подібний конструктор договорів з’явився у 2009 році.

Український SmartDoc працює відносно недавно, але за рахунок симво�

лічної ціни складання одного договору — 48 грн — послуга стала доступ�

ною практично кожному громадянину нашої країни, який має доступ до

всесвітньої мережі. Наразі вже понад 50 тис. осіб випробували сервіс. Най�

популярніші документи, які замовляють користувачі — це договір оренди

нежитлових приміщень, купівлі�продажу транспортного засобу.

Розробники проекту стверджують, що сервіс дав можливість складати

угоди кожному громадянинові особисто незалежно від віку, освіти та про�

фесії. Для формування договору потрібно приблизно 15 хвилин, після чого

сторонам залишається тільки вписати реквізити і поставити підписи.

“Не всі можуть дозволити собі найняти юриста для оформлення будь�

якої угоди, але захистити свої інтереси все одно необхідно. Далеко не кожен

українець замислюється над тим, що він може втратити набагато більше, не

уклавши письмовий договір або підписавши погано складений. Ми споді�

ваємося, що з появою нашого сервісу це питання більше не виникатиме й

документальне підтвердження домовленостей стане буденним явищем. Та�

кож ми розроблюємо й інші продукти, які максимально спрямовані на за�

хист інтересів користувачів”,— розповів "Хрещатику" керівник компанії

“SmartDoc” Микита Полатайко.

Член правління Асоціації правників України Денис Бугай сподівається,

що сервіс допоможе правовому співтовариству успішно вирішити як міні�

мум два завдання. “По�перше, скоротити величезний розрив між високим

рівнем правової захищеності тих, чиї інтереси представляють юристи, і

практично повною відсутністю правового захисту у тієї групи людей, які

намагаються розібратися в юридичних нюансах самостійно або за допомо�

гою шаблонів з Інтернету. По�друге, виховувати і підвищувати правову

культуру і освіту українців. І, безсумнівно, сервіс буде корисний молодим

підприємцям, які тільки починають свій шлях у бізнесі”,— підсумував екс�

перт
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Кількість вакансій 
у сфері продажів зростає
Компанії готові наймати молодих фахівців і навчати їх тонкощам 
маркетингу
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик”

У с часном світі тор івля
є основою е ономі и. Фа-
хівці зі зб т потрібні в
ожній ал зі й майже в
б дь-я ій омпанії. Та і ва-
ансії с ладають 21% від
сіх варіантів на міжнарод-
ном адровом порталі
hh.ua, а розділ “продажі”
є лідером серед інших
професійних позицій.
“Хрещати ” з’яс вав, я і
підприємства здебільшо о
потреб ють менеджерів із
продажів та с іль и їм о-
тові платити.

Робота для молодих 
і активних

Відповідно до даних міжнародно�

го кадрового порталу hh.ua, за кіль�

кістю вакансій зі сферою продажів

може конкурувати лише сегмент ІТ,

а ось третьою в рейтингу є близька

до неї галузь маркетингу та PR. Но�

мер чотири в списку — банківський

сектор: він серед лідерів здебільшого

через наявність вакансій з просу�

вання банківських послуг.

Більшість робочих місць фахівцям

з продажів пропонують у Києві — це

55% від усіх пропозицій. Регіональні

лідери — Дніпропетровськ, До�

нецьк, Харків, Одеса, Львів. У регіо�

нах найчастіше зустрічаються вакан�

сії на позиції торговельних та регіо�

нальних представників, менеджерів

з продажу у філії всеукраїнських та

регіональних компаній. Можливості

працевлаштуватись для таких фахів�

ців на периферії також складають

значну частину всіх пропозицій на

ринку. Наприклад, у Дніпропетров�

ську це 27 % від усіх наявних, а в До�

нецьку — 22 %.

“У 95% випадків вакансії передба�

чають повну зайнятість і повний ро�

бочий день. Менеджер з продажів —

робота для молодих людей, адже

найчастіше у цій сфері шукають фа�

хівців із досвідом не більше 3�х ро�

ків. Таких варіантів 63%, ще у 18%

вакансій вимагають досвіду не біль�

ше 6�ти років і приблизно так само

часто (17% вакансій) компанії хо�

чуть найняти дуже молодих фахів�

ців. Спеціалістів, чий досвід роботи

від 6 років, потребують украй рідко.

На них припадає лише 2% вакан�

сій”,— зауважують експерти hh.ua.

Однією з галузей, де попит на по�

слуги менеджерів з продажів тради�

ційно високий, є страхування.

“Якщо звернутися до інтернет�ре�

сурсів із працевлаштування, то біль�

ша частина вакансій у страхових

компаніях — це “страховий

агент/консультант”. Такі спеціаліс�

ти не просто затребувані, відчува�

ється їх дефіцит. І в останні роки по�

пит на страхових агентів лише зрос�

тає”,— пояснює “Хрещатику” на�

чальник управління реклами та

зв’язків з громадськістю ПАТ “УСК

“ГАРАНТ�АВТО” Дмитро Склярен�

ко.

Найчастіше роботу у сфері збуту

пропонують лінійним співробітни�

кам — менеджерам прямих продажів

і по роботі з клієнтами. Замикають

трійку лідерів фахівці з управління

продажами. Слід зауважити, що всі

професійні спеціалізації мають свої

особливості. Якщо екперти з пря�

мих продажів потрібні завжди і

скрізь, то, наприклад, торгові пред�

ставники — це вакансії з чітко вира�

женою регіональною специфікою.

Тобто пропозиції представляти тор�

гові інтереси тієї чи іншої фірми

формують основу вакансій на регіо�

нальному рівні. Щоправда, і зарпла�

та за ними відрізняється від столич�

ної — максимум 4—5 тис. грн.

Заробіток залежить 
від фахівця

“У вакансіях для менеджерів з

продажу частіше, ніж в інших про�

фесійних сферах, показують рівень

заробітку, який тут сягає 33—35%

при середньому 20—25%. Але є й

своя специфіка — озвучуючи рівень

зарплати, найчастіше роботодавець

йде на хитрість і зазначає макси�

мально можливий рівень доходу,

враховуючи і фіксовану ставку, й

можливі відсотки від продажів або

преміальні. Така тактика справді

стимулює увагу до тієї чи іншої про�

позиції з огляду на наявну конку�

ренцію на ринку праці”, — ствер�

джують експерти hh.ua.

Пропозиції для фахівців збуту що�

місяця потрапляють в ТОП�10 най�

дорожчих вакансій. Наприклад, у

березні 2012 до рейтингу ввійшла

позиція менеджера по роботі з клі�

єнтами з доходом 20 тис. грн, а у

квітні була пропонована робота для

генерального директора роздрібної

мережі із зарплатою 84 тис. грн, у

травні — для регіонального директо�

ра з продажу за 20 тис. грн. Розподіл

рівня доходу тут традиційний — від

3—4 тис. грн для тих, хто тільки роз�

починає кар’єру, і до 10—12 тис. грн

для директорів з продажу.

“Заробіток страхового агента за�

лежить від його комунікабельності

та вміння працювати з клієнтом. За

договорами страхування майна роз�

мір винагороди становить до 40%, за

договорами страхування від нещас�

них випадків — до 28%, за договора�

ми ОСАГО — 20%”,— зауважує ди�

ректор департаменту організації

агентських продажів НАСК “Оран�

та” Марина Никифорова.

Робота агента може бути додатко�

вим заробітком (без відриву від ос�

новного виду діяльності). В такому

випадку агент через 3—6 місяців ви�

ходить на середній щомісячний до�

хід у 5—7 тис. грн.

“Тим, хто серйозно зацікавився

професійною кар’єрою страхового

агента, необхідно вчитися не менше

року. Вони зможуть заробляти в се�

редньому 10—15 тис. грн на місяць.

Найбільш досвідчені агенти щомі�

сячно отримують понад 25 тис.

грн”,— поінформував “Хрещатик”

менеджер з комунікацій СГ “PZU

Україна” Олександр Мельничук.

Претенденти у сфері збуту

Цікаво, що у сфері продажів

схильні працювати переважно чо�

ловіки (65%). Більшість кандидатів

досягли віку 26—35 років, здобули

вищу освіту, мають базові знання

англійської та досвід роботи 3—6

років. В цілому вибірку здобувачів

можна назвати дуже кваліфікова�

ною, адже вимоги у вакансіях щодо

досвіду роботи, як правило, нижчі,

ніж реальний стаж “середнього”

претендента.

“Агент — це обличчя страхової

компанії. Чи буде клієнт їй довіряти,

залежить насамперед від нього. Тому

ми підтримуємо ініціативу та актив�

ність будь�якого претендента, неза�

лежно від віку. Головне — це бажання

працювати на результат та заробляти

гроші, плюс наполегливість, комуні�

кабельність та оптимізм,— зауважує

керівник відділу агентських продажів

ПАТ “Страхова компанія “Універ�

сальна” Поліна Москаленко.— На�

вчитись основам професії можна без�

коштовно в будь�якому регіоні. Для

нас дуже важливо, щоб людина могла

в своєму місті пройти навчання, взя�

ти участь у спеціалізованих тренінгах,

отримати рекламні матеріали, ско�

ристатись робочим місцем. Таке на�

вчання може бути груповим: триває

від 1 до 2 днів, та індивідуальним — за

запитом”.

Учасники ринку збуту зазнача�

ють, що для успіху в продажах люди�

на має бути природно активною,

відкритою та наполегливою. Для ба�

гатьох це дуже складно, або й взага�

лі неможливо. За словами директора

з розвитку міжнародного кадрового

порталу hh.ua Тетяни Топчій, успіх

менеджера великою мірою залежить

від того, чи захоплений він продук�

том або послугою, що його просуває

серед споживачів, і чи відчуває себе

повноцінним представником ком�

панії, в якій працює

Більшість робочих місць
фахівцям у сфері

продажів пропонують 
в Києві — це 55% 
від усіх вакансій 
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ПОНЕДІЛОК ГРУДЕНЬ24

"Гобіт: несподівана подорож"
Сюжетна лінія “Гобіта”, зня-

то о за мотивами одноймен-
но о роман Дж. Р. Р. Тол і-
на, роз ортається за 60 ро ів
до подій, описаних трило ії
“Володар перстнів”, за я ою
режисер Пітер Дже сон та-
ож зняв три інофільми.
Стріч а розповідає про при-
оди Більбо Бе інса, я ий

вир шає рандіозн подорож, метою я ої є відвоюван-
ня втрачено о оролівства номів Еребор зло о дра о-
на Смо а. Зовсім несподівано з обітом нала одж є он-
та т чарівни Гендальф Сірий. З одом Більбо в омпанії
із тридцяти номів та на чолі з ле ендарним воїном Торі-
ном Д бощитом продовж є свій шлях через Ди ий Край,
через землі, заселені смертоносними вар ами і і ант-
сь ими па ами. Під час подорожі Більбо з стріне ство-
ріння, я е змінить йо о життя назавжди... У стрічці зняли-
ся а тори, вже відомі своєю частю в сазі про ма ічний
перстень — Орландо Бл м, Кейт Бланшетт, Ян Ма ел-
лен, Елайджа В д

"Піщана людина"

У центрі омедії швейцар-
сь о о режисера Пітера Л -
їзи звичайний чолові Бен-
но, я ий одно о ран зна-
ходить своєм ліж пісо .
Сперш він виріш є не звер-
тати на це ва . Але іль-
ість піс ожно о дня
збільш ється, і Бенно починає відч вати, що йо о час по-
чинає бі ти швидше. У ньо о не залишається вибор , і
він зм шений зверн тися по допомо до Сандри, я а
тримає невели ав’ярню під йо о вартирою. Незважа-
ючи на те, що Бенно пристрасно ненавидить її, він почи-
нає мріяти про цю жін щоночі. Але що мож ть вдіяти
Сандра і мрії про неї з піс ом?

"Остання іскра життя"

У про ат виходить тра-
і омедія від одно о із
най ращих іспансь их ре-
жисерів с часності Але -
са Де ла І лесіа з чарів-
ною Сальмою Хає , я а
отримала премію Гойя за
свою роль. Стріч а розпо-

відає про життя безробітно о піарни а, я ий нама ається
влашт ватися на робот , але йо о андидат р від ида-
ють всі а ентства. Ні о о не ці авить той фа т, що саме
він прид мав сло ан о а- оли “Вона справжня”. Сит ація
різ о змінюється, оли ерой потрапляє в аварію і опи-
няється між життям і смертю. Він задіює свій досвід в об-
ласті піар і перетворює аварію в медіа-подію. Для цьо о
наймає а ента і на аз є йом продати е с люзивні ре-
портажі з місця аварії на теле анали, щоб матеріально
забезпечити свою сім’ю до інця життя. Невже ерой ви-
живе? Чи заплатить життям заради рошей?

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ 

ЛЕСІ УКРАЇНКИ
20 грудня (четвер) — 19.00 “У полоні пристрасті”

(Кам’яний володар), драма, 1 година 25 хвилин

21 грудня (п’ятниця) — 20.00 Олександр Вертин�

ський. “Бал Господній... Моноспектакль без ан�

тракту”, 1 година 25 хвилин

22 грудня (субота) — 18.00 “Скажена кров”, 1 го�

дина 30 хвилин

22 грудня (субота) — 19.00 “Насмішкувате моє

щастя “, 1 година 45 хвилин

22 грудня (субота) — 20.00 прем’єра “Страждання

юного Вертера”, 1 година

23 грудня (неділя) — 12.00 “Сімейна вечеря”, ко�

медія, 2 години 20 хвилин

23 грудня (неділя) — 18.00 “Жінки. Фрагмент.

Скандал без антракту”, драма, 2 години

23 грудня (неділя) — 19.00 “Школа скандалу”, ко�

медія в 5�ти діях, 2 години 40 хвилин

23 грудня (неділя) — 20.00 прем’єра “Страждання

юного Вертера”, 1 година

24 грудня (понеділок) — 19.00 “Сто п’ята сторінка

про кохання”, історія в двох частинах, 2 години 

30 хвилин

25 грудня (вівторок) — 20.00 прем’єра “Страждан�

ня юного Вертера”, 1 година

26 грудня (середа) — 19.00 “Цинічна комедія”, те�

атральна фантазія у 2�х діях, 2 години 15 хвилин

26 грудня (середа) — 20.00 “Жирна свиня”, 1 годи�

на 35 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

20 грудня (четвер) — 19.00 “Жона є жона”, за опо�

віданнями Антона Чехова

21 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Буря”, Уільям Шек�

спір

22 грудня (субота) — 19.00 “Самотня леді”, Ігор

Афанасьєв, камерна сцена ім. Сергія Данченка

22 грудня (субота) — 19.00 “Грек Зорба”, Нікос

Казандзакіс, основна сцена

23 грудня (неділя) — 19.00 “Райське діло”, авто�

портрет перед дзеркалом за творами Івана Малко�

вича

23 грудня (неділя) — 19.00 “Марія” (“Коли розлу�

чаються двоє”), пам’яті великої української актриси

Марії Заньковецької, камерна сцена ім. Сергія Дан�

ченка

25 грудня (вівторок) — 19.00 “Кін IV”, трагікоме�

дія, Григорій Горін

26 грудня (середа) — 19.00 “Весілля Фігаро”,

П’єр�Огюстен Бомарше

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

20 грудня (четвер) — 19.00 прем’єра “Войцек. Кар�

навал плоті”, 1 години 40 хвилин

21 грудня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Опіскін.

Фома!”

22 грудня (субота) — 19.00 “Чотири причини ви�

йти заміж”, 1 година 40 хвилин

23 грудня (неділя) — 15.00 “Дні пролітають зі свис�

том...”, малий зал, 1 година 40 хвилин

23 грудня (неділя) — 19.00 “Брешемо чисту прав�

ду”, 2 години 30 хвилин

25 грудня (вівторок) — 19.00 “Повернення блудно�

го батька”, 2 години 10 хвилин

26 грудня (середа) — 19.00 “Брешемо чисту прав�

ду”, 2 години 30 хвилин

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

21 грудня (п’ятниця) — 12.00 “Снігова королева”,

музична казка, велика сцена

22 грудня (субота) — 12.00 прем’єра “Троє поро�

сят”, музична казка, велика сцена

22 грудня (субота) — 19.00 “Обережно — жінки!”,

мелодраматична комедія, мала сцена

23 грудня (неділя) — 12.00 прем’єра “Троє поро�

сят”, музична казка, велика сцена

23 грудня (неділя) — 19.00 “Місяць у селі”, коме�

дія, велика сцена

24 грудня (понеділок) — 11.00 “Снігова королева”,

музична казка, велика сцена

24 грудня (понеділок) — 14.00 “Снігова королева”,

музична казка, велика сцена

25 грудня (вівторок) — 11.00 “Снігова королева”,

музична казка, велика сцена

25 грудня (вівторок) — 14.00 “Снігова королева”,

музична казка, велика сцена

26 грудня (середа) — 11.00 “Снігова королева”,

музична казка, велика сцена

26 грудня (середа) — 19.00 прем’єра “Сон літньої

ночі”, феєрія, велика сцена

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

21 грудня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Циган�

ський барон”, Й. Штраус, оперета

22 грудня (субота) — 19.00 “Моя чарівна леді”, 

Ф. Лоу, мюзикл

23 грудня (неділя) — 12.00 прем’єра “Острів скар�

бів”, дитячий мюзикл, В. Бистряков

23 грудня (неділя) — 19.00 “Фіалка Монмартру”, 

І. Кальман, оперета

25 грудня (вівторок) — 19.00 “Весела вдова”, 

Ф. Легар, оперета

26 грудня (середа) — 19.00 “Сорочинський ярма�

рок”, О. Рябов, оперета

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

20 грудня (четвер) — 19.00 “Манон Лєско”, Дж.

Пуччіні, опера на 4 дії

22 грудня (субота) — 12.00 Концерт учнів Київ�

ського державного хореографічного училища

22 грудня (субота) — 19.00 Вечір романсу

23 грудня (неділя) — “Аїда” Дж. Верді, опера 

на 4 дії

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

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

М. Римський�Корсаков, балет на 1 дію

26 грудня (середа) — 19.00 “Турандор”, Дж. Пуччі�

ні, опера на 3 дії

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
20 грудня (четвер) — 19.00 “Ассо та Піаф”, Олег

Миколайчик�Низовецький, історія одного кохання

20 грудня (четвер) — 19.30 “Заноза”, Франсуаза

Саган, мелодрама, мікросцена

21 грудня (п’ятниця) — 19.30 “Депо Північне”, Ва�

силь Сігарєв, метагіперреалістичний трагістьоб�

транс

22 грудня (субота) — 19.00 “Оскар — Богу”, Ерік�

Емманюель Шмітт, діалог з таїною

23 грудня (неділя) — 19.00 “Все про кохання”,

Олександр Олесь, тессеракт за п’єсою

24 грудня (понеділок) — 19.00 “Довершений Чар�

лі”, Лев Хохлов, іронічна мелодрама для повноліт�

ніх

25 грудня (вівторок) — 19.00 прем’єра “Ниоткуда с

любовью”, емігрантський мюзикл, Й. Бродський,

О. Вертинський, О. Галич та інші

26 грудня (вівторок) — 19.00 “В Барабанном пере�

улке”, Булат Окуджава, вокзальна історія у 27 кар�

тинах

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 20 — 26 грудня

20 – 26 грудня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
МІЙ ХЛОПЕЦЬ – ПСИХ

ГОБІТ: НЕСПОДІВАНА ПОДОРОЖ

АНШЛАГ, КЛАСІК
ПІЩАНА ЛЮДИНА

ОСТАННЯ ІСКРА ЖИТТЯ

НАЙСАМОТНІША ПЛАНЕТА

ГРОЗОВИЙ ПЕРЕВАЛ

ОСТАННЯ КАЗКА РИТИ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЗЛАМАНІ

ТАБУ

ЗІ МНОЮ ОСЬ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

КОХАННЯ

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. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Зроблено в Києві
13.20, 5.00 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Таємниця

старого моста"
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
17.25, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
21.25 Служба порятунку
23.25 Небосхил

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 "Доброго ранку,

Україно!"
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05 Спорт
6.15, 7.10, 8.10, 1.10 За 80

днів навколо спорту
6.25 Православний календар
6.30, 7.25 Рецепти здоров'я
6.35, 7.45 Голос народу
6.40, 7.20 Країна online
6.45 Вісті.ru
7.30 Заголовки
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" 
10.45 Шеф6кухар
12.00, 15.00 Новини
12.10, 15.20, 19.00, 21.30

Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армія
13.10 Х/ф "Травневі зірки" 
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
16.25 Т/с "Агент

особливого
призначення"

18.45 Агро6news
19.15 221 — екстрений

виклик. Тиждень
20.10 Зимовий жарт
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Новорічний жарт
22.50 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"

22.55 Нічна Різдвяна літургія
під заступництвом
Святійшого Отця
Бенедикта ХVI

1.00 "Пiдсумки"

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 Т/с "Прекрасне
століття.
Роксолана�2"  

12.10 Неймовірні перегони62
13.10 Повне перевтілення.

Будинок за тиждень63
14.00 Не бреши мені63
15.00 Сімейні мелодрами
15.50 Сімейні мелодрами62
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана�2"  

19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Стежина

уздовж річки"  
0.10 ТСН
0.25 Х/ф "Хороший рік"  
2.30 Х/ф "Секс, брехня і

відео"  
4.05 Не бреши мені63
5.00 Т/с "Слідаки"  

ІІННТТЕЕРР
5.30 Х/ф "Двічі в одну

річку"  
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт в Подробицях
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "В очікуванні

любові"
12.00 Новини
12.25 Т/с "В очікуванні

любові"
13.30 Концерт "День

народження Інтеру"
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 "Грак"
0.10 Т/с "Спроба Віри"  
3.45 Подробиці

4.20 Спорт в Подробицях
4.20 Подробиці. Неформат
4.30 Жадібність

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Т/с "Єфросинія�2"  

7.00 Події
7.25 Ранок з Україною
9.25 Т/с "Слід"  

10.00 Т/с "Бідні родичі"  
11.50 Нехай говорять
12.50 Т/с "Слід"  
15.20 Щиросерде визнання
16.00 Право на захист
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Джамайка"  
19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Бідні родичі"  
21.00 Т/с "Право на

правду"  
22.00 Х/ф "Загублений

світ"  
0.00 Х/ф "Полюбити і

померти"  
1.50 Х/ф "Четверта

група"  
3.40 Події
4.00 Говорить Україна
4.40 Нехай говорять
5.30 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.20 Т/с "Як я

познайомився з
вашою мамою"  

6.00 Очевидець. Найбільш
шокуюче

6.40, 7.05, 7.40, 8.45
Підйом!

6.45 Очевидець. Найбільш
шокуюче

7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Віола

Тараканова. У світі
злочинних
пристрастей"  

10.00 Т/с "Вороніни"  
13.25, 14.30 Kids' Time
13.30 М/с "Злюки бобри"  
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 "Назад в СРСР"
21.00 Т/с "Вороніни"  
22.05 Т/с "Кухня"  
23.05 ФБР
1.00 Репортер
1.20 Спортрепортер

1.30 Служба розшуку дітей
1.35 Т/с "Серцеїдки"  
3.10—5.10 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

10.05 Х/ф "Татусі без
шкідливих звичок"

12.25 Т/с "Прокурорська
перевірка"

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

перевірка"
13.50 Т/с "Ліквідація"
15.45 Х/ф "Брестська

фортеця"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Ліквідація"
22.05 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.20 Велика різниця по6

українськи
0.50 Надзвичайні новини
1.35 Спорт
1.45 Т/с "Офіс"
2.15 Твій рахунок
4.15 "Свiтанок"

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.35 Ф6стиль
7.00 Ранкове espresso
8.30 Світ за тиждень
9.00 Велика фотоохота Дага

Гарднера
9.35 Магія природи

10.00 Алло, лікарю!
11.15 А. Баталов. Дорога

наша людина
12.20 Магія природи
14.00 Соціальний статус
15.00 Соціальний пульс
15.30 Дика Америка
16.00 Країна порад
16.50 Алло, лікарю!
17.50 Ковчег МОА
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 Ескізи до портрета

художника. 
В. Юдашкин

22.35 Водна планета

23.30 Х/ф "Про це не
говорять" 

1.45 Амурні мелодії
2.25 Х/ф "Голе викриття" 
3.50 Таке спортивне життя
4.15 Алло, лікарю!
5.00 Країна порад
5.30 Дика Америка

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 с Я. Соколовою
5.00 Час новин

ННТТНН
6.05 Легенди кримінального

розшуку
6.35 Х/ф "Поїзд поза

розкладом"  
8.00 Агенти впливу
9.00 Т/с "Спас під

березами"  
10.55 Т/с "Оплачене

смертю"
14.40 Т/с "Зворотний

відлік"
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 "Останній

хижак юрського
періоду"  

1.55 "Свiдок"

2.25 Т/с "Чисто англійські
вбивства"  

4.05 "Свiдок"
4.35 Речовий доказ
5.05 Уроки тітоньки Сови
5.25 Правда життя

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

зірок
10.05 Моя правда. Яна проти

Саші. Таємниці
"Неодруженого"

11.10 Х/ф "Я бажаю тобі
себе"  

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.

Життя після сповіді
0.55 Т/с "Доктор Хаус"  
1.50 "Вiкна". Спорт
2.00 Х/ф "Ах, водевіль,

водевіль"  
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
15.55 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 "Цікава

Варвара"
23.40 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 Кімната сміху
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�3"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Свати�5"
22.20 Свати. Життя без гриму.

Н. Добринін
23.15 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
0.10 Дівчата
0.50 Вісті +
1.00 Х/ф "Довга дорога

до себе"
2.30 Вісті.ru
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
15.40 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"
23.40 Т/с "Лікар"
1.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.40 Суд присяжних
3.40 Рятувальники

ТТЕЕТТ
6.00 Т/с "Як я зустрів

вашу маму"  
6.50 Дізнайся як

7.15 Телепузики
7.40 Мультик з Лунтиком
8.15 М/с "Ліло і Стіч"  
8.40 М/с "Білка і Стрілка.

Пустотлива сімейка"  
8.55 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
9.55 Т/с "Всі жінки —

відьми"  
10.55 Т/с "Та, хто говорить

з примарами"  
11.55 Т/с "Одного разу в

казці"  
12.55 Твою маму!
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 "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 Одна за всіх
0.55 Бардак
1.20 Рай, гудбай
1.45 До світанку

КК11
6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф "Альфа і Омега.

Ікласта братва"  
9.10 Х/ф "Олівер Твіст"  

11.55 Т/с "Сабріна —
маленька відьма"  

12.50 "Пороблено в Українi"
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 "Просто друзі"  
1.40 Х/ф "Чикаго"  
3.20 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
9.40 Т/с "Солдати. Новий

рік, твою дивізію!"  
11.40 Т/с "Псевдонім

"Албанець"�4"  
13.40 Т/с "Солдати.

Здрастуйте, рота,
Новий рік!"  

15.50 Т/с "Втеча"  

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 "З пекла"  
0.15 Х/ф "Нічна варта"  
2.30 Х/ф "Гра з вогнем"  
4.05 Х/ф "Акваріум"  

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС
6.00 М/ф
7.40 М/с "Оггі і кукарачі"
8.00 М/с "Петро і Степан"
8.15 М/с "Бернард"
8.30 М/с "Клуб Мікки6мауса"
9.00 М/с "Нові пригоди Вінні6

пуха"
9.30 М/с "Умілець Менні"

10.00 М/с "Джейк і пірати
Нетландії"

10.30 М/с "Маленьке
королівство Бена і
Холлі"

11.00 Містер Мейкер
11.30 М/ф
12.45 Х/ф "Рись

повертається"
14.00 Єралаш
14.20 М/с "Комашки"
14.35 М/с "Оггі і кукарачі"
15.00 М/с "Школа монстрів"
15.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
16.00 М/с "Обережно,

ведмеді!"
16.30 М/с "Фінес і Ферб"
17.00 М/с "Чорний плащ"
17.30 М/с "Тімон і Пумба"
18.00 М/с "Зміна"
18.30 М/с "Американський

дракон. Джейк Лонг"
18.55 М/с "Мульттачки"
19.00 Т/с "Я — рокер"
19.30 Т/с "Все тип�топ,

або Життя на
борту"

20.00 Т/с "Успіху, Чарлі!"
20.30 "Голос. Діти".

Щоденник
21.00 М/с "Петро і Степан"
21.15 М/с "Оггі і кукарачі"
21.35 М/с "Комашки"
22.00 М/с "Симпсони"
22.25 Найсмішніші моменти

життя
22.50 Х/ф "Солоний

принц"
0.10 Втрачені світи. Сім чудес

світу
1.00 Столичні таємниці
1.30 Найсмішніші моменти

життя
1.55 М/ф
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Спортивні новини

Спортивна гімнастика. Олег Верняєв отримав 
нагороду найкращого спортсмена листопада
Вперше цьом році представни спортивної імнасти и визнаний

най ращим спортсменом місяця, повідомляє прес-сл жба НОК У ра-
їни. Цей тит л отримав Оле Верняєв за перемо на етапі К б а сві-
т в чесь ій Остраві. “Сподіваюсь, що і Оле вдасться піднятися на
найвищ сходин олімпійсь о о п’єдестал , я це зробили Р стам
Шарипов на І рах в 1996 році в Атланті та Валерій Гончаров — в Афі-
нах-2004. Cрібна медаль чемпіонат Європи (Монпельє, Франція)
вправі на бр сах, 4 місце в омандній першості на Олімпійсь их і рах
Лондоні-2012. І все це в 19 ро ів. Впевнений, що це лише поча-

то ”,— на олосив президент Національно о олімпійсь о о омітет
У раїни Сер ій Б б а під час на ородження і вр чення диплом , стат -
ет и та рошової вина ороди Оле Верняєв . Най ращим тренером
листопада визнаний наставни імнаста — Геннадій Сартинсь ий

Футбол. ФФУ провела попередні переговори з
Свеном�Йораном Ерікссоном
Учора в Б дин ф тбол відб лася з стріч ерівництва федерації з

одним із андидатів на посад оловно о тренера національної збірної
У раїни, шведсь им фахівцем Свеном-Йораном Ері ссоном. Під час
перемовин, на я і він приб в зі своїм а ентом Міхелом Моррісом, б -
ло засл хано, я побажання Ері ссона стосовно мов особисто о он-
тра т , та і йо о пропозиції, щодо роботи зі збірною. Остаточне рі-
шення стосовно очільни а національної оманди б де прийняте на Ви-
он омі ФФУ, я ий відб деться незабаром.
Тим часом ФІФА оприлюднила рейтин най ращих збірних світ . На-

ціональна оманда У раїни піднялася на вісім ряд ів і наразі займає 47
сходин . За останній місяць наша збірна зі рала один товарись ий
матч проти збірної Бол арії в Софії, я ий за інчився перемо ою з ра-
х н ом 1:0. У першій трійці немає жодних змін. Рейтин , я і раніше,
очолюють іспанці, далі розташ валися збірна Німеччини, а третіми
йд ть ар ентинці

Стрибки у воду. У Києві стартував відкритий 
Кубок України
У вівторо столичном басейні ЦСК ЗСУ старт вав від ритий К бо

У раїни зі стриб ів вод . Ці зма ання давно отримали стат с міжна-
родних, том о рім найсильніших вітчизняних спортсменів в них візь-
м ть часть представни и Росії, Гр зії, Білор сі, Литви, Франції, Шве-
ції, Польщі та Фінляндії

Шахи. Катерина Лагно — перша на етапі 
Всесвітніх інтелектуальних ігор
У Пе іні (Китай) завершився перший етап Всесвітніх інтеле т альних

і ор. У зма аннях зі швид их шахів Катерина Ла но завоювала золот
медаль. Срібн на ород здоб ла Хо Іфань (Китай), бронзов — Хам-
пі Конер (Індія). Всі призери вибороли по 5 очо з 7 можливих, але за
додат овими по азни ами чемпіон ою Всесвітніх інтеле т альних і ор
стала раїнсь а шахіст а

Температура —18°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура —14°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура —17°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 81 %

Прогноз погоди на 20 грудня 2012 року

ОВНИ сяють чарівністю, енер ія б’є фонтаном, шлях особистих
зад мів стелений вітами спіх . Дбайте за сім’ю, поводьтеся
чемно з ерівництвом, не лізьте на рожен, іна ше створите під-
ґр нтя для онфлі тів та професійних проблем.
ТЕЛЬЦІ, події дня мотивовані армічно, я що спроб єте хили-

тися від вирішення термінових проблем, не аразди не зм сять се-
бе че ати. Смиренно без нарі ань ви он йте все, до чо о зобов’я-
же доля, навіть не ативний рез льтат стане позитивним досвідом
с арбниці ваших здоб т ів. На щастя, сюрпризів б де більше.
БЛИЗНЯТА, вас охають і не слід ревн вати бла овірних! Та ,

вони дійсно д же привабливі, еротичні, але ж і ви яс рава зір а,
я неможливо затьмарити, охайтеся, живіть разом мирі та лю-
бові, я нит а з ол ою! До липня 2013 ро с джені мають на вас
молитися.
РАКИ, не передайте ті мед робочим ент зіазмом, онтро-

люйте власні можливості, іна ше спрово єте “наїзди” начальства,
“розбори польотів” на сл жбі. Глобальні та ар’єрні цілі ардиналь-
но міняються, це не випад ово, то дзвіно із майб тньо о для ва-
шо о ж про рес . Мобільно в лючайтеся нові обставини!
ЛЕВИ — пле анці долі, адже переб вають в атмосфері, що на-

дихає, заряджає бла одатними імп льсами, збері айте відч ття
свята на д ші, тоді нія е зло вас не спіт ає, а щастя лас аво пес-
т ватиме в обіймах! На роботі опирайтеся на досвідчених профе-
сійно рамотних помічни ів, онс льтантів. І не заб вайте: життя —
це ра, а ви а тор і режисер своїх сценаріїв на тій сцені!
У ДІВ день несподіваних е стримів, при от йтеся до авральних

сит ацій, пов’язаних з дітьми, оханими, творчою самореаліза-
цією, діловими промахами, фінансовими проблемами. Стрес вам,
я щеплення, втратили — не жал йте, що впало, те пропало! Втім,
фізичний та психоло ічний тон с вас на висоті, тож витримати
вели і навантаження під сил , особливо з допомо ою родини.
ТЕРЕЗИ, день наповнений інцидентами, бойовими с тич ами,

бла овірні знов ви ин ть несподівано о фо са, одна пересидіти
цю атавасію в о опі навряд чи вдасться, тримайте напо отові ін-
теле т альн зброю, саме завдя и ер дованості і дипломатичності
в ритичн мить можна тримати ділові та шлюбні союзи від р й-
нації.
СКОРПІОНИ, освоєння тр дових нави ів проті атиме в револю-

ційних мовах, робота перетвориться на бойов передов , де от-
римати засл жені лаври ероя (заробити рошей) все-та и вдасть-
ся. Ви ерівництва на хорошом рах н , одна в сил різних об-
ставин, розбіжностей в д м ах, втр чання сторонніх осіб, дезін-
формації, помило в до ментах, можливі дрібні проблеми, на я і
слід зверн ти ва для спішно о вирішення фінансових питань.
У СТРІЛЬЦІВ доленосний день, при от йтеся до приємних сюр-

призів, ойдал а щастя залюб и побавить тих, хто донині в ладав
д ш в дітей, оханих, робот , творчість. Сяйте інтеле том, захоп-
люйте се с альністю, б дьте надійним партнером — по ровите-
лем для тих, хто ро є з вами пор ч, а ввечері неодмінно влаш-
т йте романтичне побачення, час освідчитися в поч ттях.
КОЗОРОГИ, затіваючи домашні переб дови чи поб тові реор-

анізації, ви ризи єте перевтілитися в сімейно о деспота. Пожа-
лійте бідолах домочадців! Сьо одні вас очі є шо юча звіст а (то
априз долі), здатна миттєво зр йн вати самовладання, тож не да-
вайте а ресивній стихії взяти себе в полон, порах йте до десяти,
заспо ойтеся, а потім висловлюйте те, що р титься на язиці.
ВОДОЛІЇВ очі є чимало непередбач ваних з стрічей, проте т-

римайтеся від нових ділових онта тів, не все золото, що блищить.
Не розхрист йте д ш малознайомим людям, тіль и довірені осо-
би мають розрахов вати на ваш ва . А ось для презентацій то-
вар , ле цій, візитів, прийом остей, любовних побачень день ч -
довий, ловіть свою синицю щастя!
РИБИ, проблеми, що шт рм ватим ть, слід обмір ов вати й ви-

ріш вати не айно. На др зів не по ладайтеся, я що вс очили в ха-
леп , випл т йтеся самостійно. Язи а та ож пришпильте, не смі-
тіть рошима під впливом миттєво о імп льс , п ючи подар н и,
орієнт йтеся не тіль и на власні сма и, але й на за они моди, ін-
дивід альні вподобання людей, що вас ці авлять

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" повернув
собі лідерство
Столичний клуб в напруженій боротьбі здолав баскетболістів 
з Миколаєва
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вітчизняній С перлізі від-
б лися два матчі за час-
тю столичних л бів. “Б -
дівельни ” провів непрос-
тий поєдино з “Ми ола-
євом”. Переможця б ло
визначено лише в останній
чверті, я вдаліше прове-
ли “ ладіатори”. У підс м-
, перемо свят вали
ияни з рах н ом 82:73.
Та ож цьо о дня порад вав
своїх вболівальни ів і БК
“Київ”. “Вов и” впевнено
здолали опір “Чер ась их
мавп” — 85:77.

Початок матчу в столичному Пала�

ці спорту, в якому “будівельники”

приймали БК “Миколаїв”, обидві

команди розпочали не надто актив�

но. Особливо це стосується киян,

адже перші набрані очки їм давалися

вкрай тяжко. Щодо гостей, то вони

діяли з акцентом на захист, часто по�

рушуючи правила. Здавалося, що ве�

личезна кількість фолів з їхнього боку

повинна зіграти “на руку” столичним

баскетболістам, втім, підопічні Ай�

нарса Багатскіса не скористалися

цим. Ближче до середини першої де�

сятихвилинки темп гри дещо зріс.

Команди почали поволі набирати оч�

ки, щоправда вдаліше, все ж таки, ді�

яли гості. Аби хоч якось змінити пе�

ребіг подій на майданчику, наставник

“Будівельника” змушений був взяти

тайм�аут. Але й він не допоміг — грав�

ці “Миколаєва” впевнено контролю�

вали гру. У підсумку 26:20 на їхню ко�

ристь після стартових десяти хвилин.

Після короткої перерви на май�

данчику мало що змінилося. Гості

виступали згідно обраної тактики, а

кияни намагалися хоч якось проти�

діяти натиску суперника. А ближче

до середини чверті “миколаївці”

спромоглися збільшити відрив до 10

очок. Тренер “Будівельника” Айнарс

Багатскіс знову взяв тайм�аут. Цього

разу його настанови дещо додали

впевненості діям столичних баскет�

болістів, але й противник не збирав�

ся так просто втрачати здобуту пере�

вагу. У підсумку, з різницею у 10 очок

команди пішли на велику перерву.

Схоже, що пауза пішла на користь

гравцям “Будівельника”, адже до�

сить швидко від переваги гостей не

залишилось й сліду. Георгі Цинцадзе

та Михайло Анісімов зробили все

можливе, аби скоротити відставання

від “Миколаєва” до 4 пунктів. Втім,

та легкість, з якою кияни здійснили

ривок у 6 очок, зіграла з ними злий

жарт. “Гладіатори” занадто рано по�

вірили у власні сили, і дві дошкульні

помилки у захисті все повернули на

свої місця. Більше того, гості не зу�

пинилися на досягнутому і зуміли

провести ще кілька результативних

атак: і незабаром відрив становив за�

грозливі для киян 13 очок. Лише ак�

тивні дії Артура Дроздова та Георгі

Цинцадзе дозволили “Будівельни�

ку” скоротити відставання — 55:63.

В останній чверті гравці столично�

го клубу зробили приємний сюрприз

своїм фанам. Особлива заслуга

стосувалася все тих же Георгі Цинца�

дзе та Михайла Анісімова. Згодом до

них приєднався Ігор Кривцов. І за 7

хвилин до кінця гри кияни чи не

вперше повели у рахунку. Гості зовсім

не очікували такого повороту подій і

помітно занервували. Це позначило�

ся для них не найкращим чином.

“Миколаївці” в стартовій чверті ба�

гато фолили, але цього разу господа�

рі вдало реалізовували штрафні кид�

ки. Менш ніж за хвилину перевага

“Будівельника” становила 6 очок. І

до кінця матчу вони зуміли набрати

ще 3. У підсумку 82:73 на користь

підопічних Айнарса Багатскіса, і сто�

личний клуб повертає собі лідерство

у першості.

Також цього ігрового дня вболі�

вальники стали свідками перемоги

БК “Київ”, який виявився сильні�

шим за “Черкаських мавп” — 85:77.

Найрезультативнішим гравцем у

складі тріумфаторів став Джастін Ро�

бінсон, який відзначився 20 очками,

6 передачами та 4 підбираннями
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Цей день в історії 20 грудня

Сьо одні в У раїні відзнача-
ють День міліції
1616 – Києво-Печерсь ій

лаврі побачила світ перша дато-
вана ниж а
1892 – інженери Оле сандр

Бра н і Джордж Стіллман з аме-
ри ансь о о містеч а Сіра зи
(шт. Нью-Йор ) отримали патент
на пневматичні автомобільні шини
1906 – "Кобзар" Тараса Шев-

чен а вперше видано російсь ою
мовою
1938 – співробітни омпанії

Westinghouse Electric Corporati-
on, російсь ий іммі рант Володи-
мир Звори ін, запатент вав і-
нес оп
1968 – Радянсь ом Союзі

б ло здійснено зап с шт чно о
с п тни а Землі "Космос-261".
На борт встановлена апарат ра,
призначена для проведення
омпле сно о е сперимент з
вивчення верхньої атмосфери
Землі і природи північно о сяйва

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Захисни "Б дівельни а" Геор і Цинцадзе (з м'ячем) допомі своїй оманді 9 набраними оч ами та 3 підбираннями матчі
проти БК "Ми олаїв"
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