
За рік у місті модернізовано 36 зелених зон
В 2013�му планують реконструювати Печерський ландшафтний парк, 
Аскольдову могилу та Гідропарк

Уряд розгляне ситуацію 
стосовно столичного бюджету
Голова КМДА Олександр Попов переконаний, що фінансову справедливість
щодо Києва буде відновлено

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Боротьба за достойний бюджет Києва на
наст пний рі розпочалася одраз після
оприлюднення ошторис раїни. І місь а
влада, і ромадсь ість висловили занепо-
оєння тим, я розвиватиметься столиця
при та ом неналежном фінанс ванні.
Вчора олова КМДА Оле сандр Попов ви-
ст пив на засіданні новостворено о Кабі-
нет Міністрів та розповів про за роз
стабільном розвит міста наст пном
році.

У першу чергу голова КМДА прозвітував про стан

справ з виплат заробітних плат у Києві. Він зазначив,

що на 20 грудня заборгованості в місті немає. Також

очільник міськадміністрації доповів високопосадовцям

про загрозу стабільного функціонування столиці Укра'

їни, яка склалася внаслідок прийняття несправедливого

держбюджету на наступний рік. Олександр Попов наго'

лосив, що передбачених коштів не вистачить навіть на

зарплати лікарям, освітянам та працівникам комуналь'

ного сектору, не кажучи вже про розвиток інфраструкту'

ри міста. Тож він закликав прем’єр'міністра та увесь

уряд переглянути заплановані показники фінансування

Києва у 2013 році.

“Цього року дефіцит міського бюджету склав 1 міль'

ярд 700 тисяч гривень. Цю цифру підтвердила перевірка

Державної фінансової інспекції. Водночас грошей, пе'

редбачених у бюджеті наступного року, столиці виста'

чить лише до серпня. Коли Київ отримав контрольні

цифри після затвердження бюджету країни, стало зрозу'

міло, що прихований дефіцит складає майже 4 мільярди

гривень. А це ставить під загрозу перспективи стабіль'

ного фінансування бюджетної сфери та загрожує життє'

діяльності столиці”, — наголосив Олександр Попов.

У відповідь на звернення голови КМДА прем’єр'мі'

ністр Микола Азаров дав доручення першому віце'

прем’єр'міністру Сергію Арбузову та міністру фінансів

Юрію Колобову вивчити ситуацію, що склалася довко'

ла столичної казни, та підготувати пропозиції, аби вже

за підсумками першого кварталу наступного року внес'

ти зміни до державного кошторису.

Зазначимо, що оскільки бюджет міста не відповідає

інтересам киян, документ не ухвалили й депутати Київ'

ради — проект кошторису столиці міськрада прийняла

лише до розгляду. Тож перший квартал 2013'го столиця

житиме за принципом 1/12 від бюджету 2012 року.

Нагадаємо, що за ініціативи голови КМДА Олексан'

дра Попова у Києві відбулося широке обговорення

держбюджету на наступний рік. У дискусії щодо подо'

лання фінансової скрути взяло участь близько 1,5 тися'

чі представників столичних профспілок. За результата'

ми зустрічі громадськість та столична влада звернулися

до Президента України Віктора Януковича, уряду та

парламенту з проханням розробити та затвердити зміни

до бюджету'2013. Зокрема кияни вимагають збільшен'

ня фінансового ресурсу для забезпечення соціальних

виплат працівникам бюджетної сфери та збільшення

обсягу субвенції з держбюджету на компенсацію втрат

за пільговий проїзд громадян. Крім того, учасники гро'

мадського обговорення наполягають на зарахуванні до

бюджету Києва податку на доходи фізичних осіб в пов'

ному обсязі та надання з державної казни субвенції й

додаткової дотації на виконання містом столичних

функцій

Вчора прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров дав дор чення першом віце-прем’єр-міністр Сер ію Арб зов та міністр фінансів Юрію Колобов вивчити сит ацію,
що с лалася дов ола столичної с арбниці
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У період танення снігу 
комунальники оперативно
очищатимуть зливоприймачі
Я про ноз ють синопти и, впродовж 26-31
р дня в Києві очі ється підвищення температ -
ри та мо рий сні , що може призвести до вини -
нення ожеледиці, б р ль та можливо о підтоплен-
ня низинних територій. У зв’яз з с ладненням
по одних мов та з метою стало о ф н ціон ван-
ня місь о о осподарства столична влада вживає
низ відповідних заходів. Зо рема КК “Київавто-
дор” дор чено ор аніз вати цілодобове чер ван-
ня та робот спеціальних машин і механізмів
районах. Крім то о, на час с ладнення по одних
мов підприємство забезпечить очищення всіх
зливоприймачів та омпле т вання їх решіт ами,
а та ож отворів о лядових олодязів інженерних
мереж. Усі стр т рні підрозділи та профільні
сл жби міста мають цілодобовом режимі за-
безпеч вати прибирання територій від сні та на-
риження, очищати трот ари, майданчи и на з -
пин ах місь о о транспорт та сходи в підземні
переходи, входи до метрополітен , під’їзди до лі-
арень і навчальних за ладів. Особлив ва о-
м нальни и приділятим ть своєчасном очищен-
ню по рівель б дин ів від сні та б р ль

Сьогодні “Київенерго” завершить
ремонтні роботи на теплокамері 
у центрі міста
Пош одження в тепловій амері, що розташова-

на на проїжджій частині в лиці Вели а Василь ів-
сь а (між в лицями Тверсь а та Ковпа а), фахівці
“Київенер о” лі від ють вже сьо одні. Зазначимо,
проблемн ділян б ло виявлено два тижні том
під час планово о обход . Аби не припиняти теп-
лопостачання споживачів період низь их темпе-
рат р, ремонт відтермін вали. Проте весь цей час
аварійна ділян а переб вала під на лядом фахів-
ців. Та , з потеплінням 26 р дня аварійно-віднов-
лювальні бри ади “Київенер о” розпочали роботи
і тим самим запобі ли припиненню теплопоста-
чання споживачам період новорічних та різдвя-
них свят. За важимо, попередж вати ромадян
про тимчасове від лючення тепла оперативно-
диспетчерсь і сл жби омпанії розпочали ввечері
25 р дня. Від лючення здійснювалось вчора з
9:00 до 14:00, після чо о фахівці “Київенер о”
розпочали ремонтні роботи безпосередньо теп-
ло амері. Відновлення подачі тепла розпочнеться
о 10:00 27 р дня. На час лі відації пош одження
теплопостачання б ло тимчасово припинено 92
споживачів, серед я их: 48 житлових б дин ів, 2
дитсад а, 2 ш оли та 39 відомчих б дин ів

В усіх районах столиці 
запрацювали пункти обігріву
Про це повідомив начальни ГУ з питань надзви-

чайних сит ацій Віталій Пшеничний. “Традиційно
під час зимово о період , особливо під час силь-
них морозів, всіх районах столиці ми ставимо на-
мети з тепло енераторами, арячими напоями та
прод тами харч вання. У п н тах обі рів цілодо-
бово чер ють рят вальни и та працівни и соці-
альних сл жб. Т т ияни, я і цьо о потреб ють, мо-
ж ть не тіль и зі рітися, а й випити арячо о чаю з
б тербродами”,— за важив пан Пшеничний. П н -
ти обі рів розташовані за наст пними адресами:
в л. Касьяна, 7 (Голосіївсь ий район); в л. Кошиця,
3-Б (Дарниць ий); в л. Ж ова, 4-А (Деснянсь ий);
в л. Кибальчича, 1 (Дніпровсь ий); в л. Малинов-
сь о о, 6 (Оболонсь ий); Співоче поле, в л. Лавр-
сь а (Печерсь ий); в л. Світлиць о о, 37 (Поділь-
сь ий); просп. Перемо и, 69/1 (Святошинсь ий);
в л. Умансь а, 12 (Солом’янсь ий); в л. Довжен а,
12-Б (Шевчен івсь ий)

Окрім зазначених об’єктів, у місті впо'

рядкують ще низку парків, а саме: “Рай'

дужний”, “Березовий гай” та парк ім.

Малишка. Зауважимо, 2012 рік був дуже

продуктивним в плані озеленення столи'

ці. За цей період у Києві було оновлено й

озеленено проспекти Бажана і Перемо'

ги, території основних в’їздів у місто,

Міський сад, просп. Тимошенка, Харків'

ську площу та інші. Усього фахівці “Ки'

ївзеленбуду” надали нове життя 36'ти

міським об’єктам зеленого господарства.

Загалом упродовж нинішнього року у

столиці висадили понад 9 тис. дерев,

майже 40 тис. декоративних кущів та 15

тис. кущів троянд.

Крім того, для мешканців міста об'

лаштовані для відпочинку парки

“Юність”, “Наводницький” і Парти'

занської слави, біля будинку культури

мікрорайону ДВРЗ, поблизу озера

“Тельбін”, на вул. Мартиросяна. До то'

го ж, створено чимало зелених зон саме

на місцях котлованів, де планувалося

скандальне будівництво — на вулицях

Григоренка, 28'Б, Ахматової, 43, Кон'

дратюка, 3 та Прирічній, 3.

Як зазначив гендиректор КО “Київ'

зеленбуд” Михайло Царенко, наступ'

ного року об’єднання продовжить

роботу з озеленення міста. “Одним із

першочергових завдань для нас є виса'

дження мільйона троянд. Для цього

вже підготовлені відповідні території

на проспектах Ватутіна і Гонгадзе, пло'

щах Інтернаціональній, Одеській,

Московській. Також розроблена

сучасна поливальна система”, — від'

значив він.

Для столиці вже стали традиційни'

ми квіткові виставки, які КО прово'

дить кілька разів на рік. Цьогоріч во'

ни були осучаснені розважальними

шоу та пізнавально'конкурсними

програмами.

“Виставка квітів — соціальний про'

ект, що став доброю традицією для киян

та гостей міста. За цей рік загальна кіль'

кість відвідувачів склала майже 600

тис., із яких 70 % побували на заході

безкоштовно. Сподіваюсь, що заплано'

вана в 2013 році модернізація оранже'

рей, де вирощують всю квіткову розса'

ду, сприятиме збільшенню квіткової

продукції, що допоможе Києву вийти

на якісно новий рівень у веденні зеле'

ного господарства”, — переконаний

Михайло Царенко

МИТЦІ ТА ВЛАДА
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Київ повертає собі звання найзеленішої столиці Європи —
місті створюють нові пар и та с вери і водночас ре онстр -
юють інші об’є ти зелено о осподарства. Та , цьом році
фахівцями КО “Київзеленб д” б ло модернізовано 36 та их
місь их об’є тів, висаджено тисячі дерев, щів та вітів. У
2013-м ці роботи план ють продовжити. Серед найближчих
планів — ре онстр ція Печерсь о о ландшафтно о пар , пар-

Ас ольдова мо ила та Гідропар .
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У наступному році медпрацівникам відділень
паліативної та хоспісної допомоги підвищать
зарплату
За дор ченням олови КМДА Оле сандра Попова в ГУ охорони

здоров'я здійснено розрах н и щодо підвищення заробітної плати
медичним працівни ам відділень паліативної та хоспісної допомо и
за рах но збільшення розмір стим люючих надбаво до 50 %.
З ідно з проведеним розрах н ом, на це прое ті бюджет на 2013
рі додат ово за ладено близь о 1 млн 300 тисяч ривень. Та ож ГУ
надіслало пропозиції до МОЗ У раїни щодо підвищення посадових
о ладів. Тарифні став и пропон ють збільшити на 50 % працівни-
ам, я і обсл ов ють осіб із значно зниженою р хомою а тивністю,
та при тих до ліж а. Крім то о, для персонал відділень паліатив-
ної та хоспісної допомо и пропон ють встановити додат ов щоріч-
н оплач ван чотирнадцятиденн відп ст . На адаємо, що в сто-
лиці немає спеціалізованих медичних за ладів, що надають палі-
ативн допомо . Хоспіси ор анізовано при трьох місь их лі арнях.
Тож поліпшення фінанс вання саме цьо о напрям медицини має
стати дієвим ро ом розвит паліативної та хоспісної допомо и
столиці

З 29 грудня в столичних школах розпочнуться
зимові канікули
Поверн ться до навчання юні ияни 14 січня 2013 ро . У ГУ освіти

й на и КМДА вже сплан вали заходи змістовно о відпочин та до-
звілля для чнів на час зимових ані л. Ор аніз ють пізнавально-роз-
важальн про рам , відб д ться та ож новорічні й різдвяні свят ові
дійства та спортивно-масові заходи, а та ож новорічний бал старшо-
ласни ів. Ф н ціон ватим ть рт и, спортивні се ції, л би за інте-
ресами. Та ож молодь матиме можливість відвідати м зеї, бібліоте и,
театри, інотеатри, взяти часть е с рсійних т рах У раїною. Для
дітей, я і потреб ють особливої соціальної ва и та підтрим и, тала-
новитих та обдарованих ш олярів, а та ож лідерів чнівсь о о само-
вряд вання б де ор анізовано оздоровчий відпочино . На час зимо-
вих ані л для чнів під отовлено й чимало інших заходів, з їх деталь-
ною про рамою можна ознайомитись на сайті ГУ освіти й на и
www.guon.kiev.ua

На Подолі відкрили 
дві амбулаторії сімейної медицини
Нові медичні за лади розташовані за адресами: в л. Пол ова, 57 та

в л. Бест жева, 32. Тепер своєчасн допомо фахівців, я і працюва-
тим ть в амб латоріях, змож ть отримати 7500 меш анців район .
Прийом пацієнтів б д ть здійснювати лі арі за альної пра ти и в дві
зміни. Т т та ож можна б де про онс льт ватися в іне оло а й педі-
атра та зробити забір за альних лабораторних досліджень. У медза -
ладах ф н ціон ватим ть абінети: лі аря за альної лі арсь ої пра -
ти и/сімейної медицини, о лядовий абінет, процед рний, маніп ля-
ційний, фіз абінет, а та ож ЕКГ- абінет. Я зазначають Подільсь ій
РДА, від риття амб латорій сімейної медицини в цих мі рорайонах
дасть можливість меш анцям отрим вати дост пн первинн меди-
о-санітарн допомо

Пошкоджені негодою дерева 
використають для опалення столичних 
теплиць
Внаслідо стихії лісопар ових осподарствах столиці близь о 80 %
вартальних просі та лісових дорі стали недост пними для р х
транспортних засобів, а в дея их місцях — непрохідними через зава-
лення стовб рами дерев та іллям. Для лі відації пош оджень необхід-
но провести додат ові санітарно-оздоровчі заходи. "Ми онстр тивно
підходимо до вирішення проблеми. По-перше, найближчим часом
знайдемо можливість провести санітарн очист в сіх лісопар ових
осподарствах столиці й завершимо всі заходи до пожежонебезпечно-
о період . По-др е, сі пош оджені лісові насадження б д ть від-
правлені на опалення столичних теплиць",— за важив енеральний ди-
ре тор КО "Київзеленб д" Михайло Царен о

Київський метрополітен 
змінить порядок продажу проїзних 
квитків
З 1 січня 2013 ро продаж проїзних вит ів та поповнення рес рс

без онта тних арто асах станцій Київсь о о метрополітен прово-
дитиметься з час від риття аси станції до 23 од. 50 хв. поточної до-
би. Ці зміни внесені в порядо роботи ас станцій метрополітен з ме-
тою ви онання вимо п. 9 ст. 3 За он У раїни "Про застос вання ре-
єстраторів розрах н ових операцій сфері тор івлі, ромадсь о о хар-
ч вання та посл ". У разі продовження роботи станцій метрополітен
продаж проїзних вит ів та поповнення арто б де здійснюватись піс-
ля 00 од. 10 хв. У КП "Київсь ий метрополітен" на олосили, що поря-
до продаж жетонів та робота автоматів дозапис без онта тних ар-
то при цьом не зміняться

Новорічні пригоди у Древньому Києві
29—30 р дня "Пар Київсь а Р сь" люблений новорічний е-

рой разом зі Сні ронь ою вітатиме відвід вачів з прийдешніми свя-
тами. Усі охочі змож ть разом з дітьми і др зями по ататися на са-
нях, запряжених няжими іньми, за р жляти запальном хороводі
з нев амовними с оморохами, Козою, Ведмедем та іншими аз о-
вими персонажами. А ще взяти часть веселих зимових забавах і
он рсах: пере онах на санях, боях сніж ами, зі рати середньо-
вічний сніжний ф тбол. Гамірливій дітворі обіцяють р хливі і ри та
веселощі на дитячом майданчи . Увечері на всіх че ають во няне
шо і феєрвер . На ад ємо, що для пенсіонерів пар діють зниж-
и, а для дітей дош ільно о та ш ільно о ві вхід без оштовний
рам ах Все раїнсь ої дитячої бла одійної а ції "Новий Древній Ки-
їв". Час роботи за лад 29—30 р дня — з 10 до 17 одини, почато
про рами — о 13.00. "Пар Київсь а Р сь" розташований в с. Копа-
чів Об хівсь о о район . Дістатися до ньо о можна маршр тними
автоб сами, я і з 10.00 ожні дві одини відправляються від станції
метро "Вид бичі"

Цифра дня

3 756 000 
пасажирів було перевезено авіакомпаніями, зареєстрованими у
столиці в січні–жовтні 2012 року 
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Митці та влада підписали 
меморандум про співпрацю
Угода розрахована на три роки та передбачає всебічний розвиток
творчих колективів
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Місь а влада підвела підс м и робо-
ти з мистець ими спіл ами. За
останні ро и вдалося забезпечити
майже всі ор анізації приміщеннями
та належними мовами для роботи,
а та ож надати їм піль и при сплаті
земельно о подат та ом нальних
посл . Новий меморанд м підписа-
но ще на три ро и, в рам ах до -
мента столичним творчим оле ти-
вам і надалі б д ть допома ати в
розв'язанні осподарсь их та інших
проблем.

Вчора голова КМДА Олександр Попов провів

перше спільне засідання Громадської гуманітар�

ної ради Києва та Координаційної Ради націо�

нальних спілок України. Під час зустрічі обгово�

рили нагальні питання життєдіяльності творчих

спілок. Зокрема мова йшла про пільги на сплату

земельного податку, передачі у власність спілок

приміщень, а також подовження угод оренди ху�

дожніх майстерень. Також під час зустрічі відбу�

лося підписання нової угоди про співпрацю на

2013—2015 роки між Координаційною радою

творчих спілок та міською владою.

"Минуло 2 роки з часу підписання нашої пер�

шої угоди, і я готовий звітувати про виконання

усіх взятих на себе зобов'язань. Разом з тим, на�

ступний рік має пройти для нас під знаком іще

більшого єднання, адже ми з вами робимо одну

спільну справу — вирішуємо найважливіші пи�

тання гуманітарного розвитку міста, інтелекту�

альної та творчої діяльності Києва",— наголосив

Олександр Попов.

Нагадаємо, угода про співпрацю дала можли�

вість здійснювати цільову підтримку творчих спі�

лок та їхніх позицій: опікуватися талановитою

молоддю, підтримувати видатних діячів культури,

організовувати спільні мистецькі заходи.

Як повідомив заступник голови КМДА Лео�

нід Новохатько, з 2011 року значно підвищено

розмір щорічних і довічних міських стипендій

видатним діячам культури і мистецтва — до 

50 % і 100 % від мінімальної заробітної плати —

тепер вони становлять 567 і 1134 грн відповідно.

При цьому розмір міської стипендії зростає

протягом року відповідно до збільшення міні�

мальної заробітної плати. Також збільшено роз�

мір щорічних творчих стипендій Київської

міської влади талановитим дітям — до 1000 грн

та рівень щомісячних творчих стипендій тала�

новитим студентам вищих навчальних закладів

— до 200 грн.

"В рамках угоди ми перейшли від слів до діла. І

я хочу подякувати київській владі за те, що досяг�

нуто зменшення податкового тиску та комуналь�

них платежів на творчі спілки",— сказав, зверта�

ючись до голови КМДА, керівник Національної

спілки письменників Віктор Баранов.

Нагадаємо, загалом у місті налічується 25 твор�

чих спілок: 14 національних і 11 київських органі�

зацій

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Напередодні зимових свят
на в лицях Києва все біль-
ше оживає аз ових обра-
зів світлі. Це і фантас-
тичні метели и, і північні
олені, і чарівні мерехтливі
пір'їни та яс раві світло-
діодні раплини, що спа-
дають з дерев. Свят ово
підсвічені фасади б дівель
на Хрещати , де х дож-
нім освітленням оздоблено
30 об'є тів.

Як зазначили "Хрещатику" в КП

"Київміськсвітло", цьогоріч святко�

ву ілюмінацію центру міста було

частково оновлено. Особливу увагу

фахівці звернули на 20 освітлюваль�

них конструкцій, які розміщені над

пішохідною та проїжджою частина�

ми Хрещатика, новорічними вогня�

ми прикрашені фасади будинків та

дерева. Також були відремонтовані

світлодіодні олені, які розміщені

вздовж фонтанів на Майдані Неза�

лежності. До речі, ці конструкції

стали надзвичайно популярними се�

ред гостей міста, кожен намагається

сфотографуватись на фоні їхніх яс�

кравих вогнів. Як переконався "Хре�

щатик", уся ця мерехтлива краса

створює справжній різдвяний на�

стрій у киян.

Ольга ГРИШИНА, юрист:

"Новорічна ілюмінація мені дуже

подобається і, як на мене, то різдвя�

ного освітлення на вулицях виста�

чає. Звичайно, що особливої уваги

заслуговує Головна ялинка країни.

Проте прикрашені вулиці не посту�

паються їй в оформленні. Ми про�

їжджали центром і особливо запам'�

яталися чарівні світлодіодні метели�

ки на бульварі Лесі Українки. Гадаю,

що було б непогано прикрашати

святковими вогнями віддалені

проспекти, адже там їх явно не ви�

стачає".

ПАВЛО, фахівець з теплових ме�
реж:

"В ілюмінації Києва є щось казко�

ве і загадкове. Приємно, що наші

фахівці вміють прикрашати місто не

гірше, ніж у Парижі чи в Москві. А

головне, що це розмаїття вогнів

створює позитивний настрій у всіх

без винятку перехожих, відчувається

наближення Нового року. Я зі своєю

доцею Настею саме заради цього

приїхав на Майдан, аби подивитись

на Головну ялинку країни. Дитина у

захваті".

Валентин ЦИГАНКОВ, фахівець із
зовнішньої реклами:

"Як на мене, то святкова ілюміна�

ція у центрі Києва нічим не відріз�

няється від минулорічної. Хоча все

виглядає досить симпатично. Але

чогось такого, щоб запам'яталось,

немає. Можливо, це тому, що я пра�

цюю у рекламній сфері, і мене вже

важко чимось здивувати. Щодо моїх

пропозицій, то я б запропонував на�

ступного року розмістити поряд з

ялинкою величезного Діда Мороза з

морозивом".

Наталія ПЛИГУН, головний бух�
галтер:

"Часто буваю на Хрещатику і вже

все встигла роздивитися. Тож можу

впевнено сказати, що головну вули�

цю країни прикрасили дуже гарно, а

тому у перехожих з'являється свят�

ковий настрій. Єдине побажання —

посадити на Майдані Незалежності

додаткові ялинки та прикрасити їх

новорічними вогнями. Так буде ще

красивіше"

"Не гірше, ніж у Парижі 
чи в Москві"
"Хрещатик" поцікавився думкою киян щодо святкової ілюмінації 
у центрі столиці

Учора відб лося підписання нової оди про співпрацю на 2013—2015 ро и між Координаційною радою
творчих спіло та місь ою владою
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Тенденції

Ділові новини

Вартість хліба до кінця 
маркетингового року 
буде стабільною

Про це заявив перший заст п-
ни міністра а рарної політи и і
продовольства Іван Бісю . “Сьо-
одні вистачає зерна в А рарном
фонді — майже 1 млн 800 тисяч
тонн, що є достатнім, аби забез-
печити всі хлібопе арсь і підпри-
ємства держави борошном, при-
чом в том обсязі, я ий вони за-
мовляють. Тож ціни на хліб, хлі-
боб лочні вироби до інця мар е-
тин ово о ро б д ть стабільни-
ми”,— зазначив пан Бісю

Президент вимагає 
зниження тиску 
контролюючих органів 
на бізнес
Президент У раїни Ві тор Ян -
ович вима ає від ряд вжити
заходів для спрощення та приве-
дення відповідність до світових
стандартів мов ведення бізнес .
Про це він с азав на засіданні Ра-
ди ре іонів. “Ставлю завдання пе-
ред рядом, щоби бізнес реально

відч в зменшення тис онтро-
люючих ор анів, а У раїна в ціло-
м підвищила свій рейтин в оцін-
ці спрощення мов ведення біз-
нес й війшла в сотню най ра-
щих раїн світ ”, — зазначив ла-
ва держави. Крім цьо о, Ві тор
Ян ович вима ає від прем’єр-мі-
ністра Ми оли Азарова та висо-
опосадовців проаналіз вати, чо-
м в повном обсязі не працюють
за они, що стос ються дере ля-
ції й спрощення мов ведення
бізнес

З 1 січня заповнювати 
податкові декларації 
можна буде через Інтернет
Державна подат ова сл жба

має намір запровадити запов-
нення де ларації про майновий
стан і доходи через Інтернет. “З
1 січня ромадяни змож ть за-
повнювати і направляти до по-
дат ової сл жби де ларацію про
майновий стан і доходи через Ін-
тернет. Розроб а цьо о сервіс
завершена, зараз тривають
останні тест вання нової систе-
ми”,— зазначають в станові. Ця

новація, за про нозами е спер-
тів, швид о стане поп лярною
серед платни ів подат ів, ос іль-
и позбавить їх необхідності від-
від вати інспе тора для звітності.
Зважаючи на те, що подавати
де ларацію потрібно за місцем
реєстрації, особливо зр чним
цей сервіс має стати для платни-
ів, я их відрізняються адреси
реєстрації та фа тичне місце
проживання

За рік в експлуатацію 
введено 10 млн кв. м житла

Міністерство ре іонально о
розвит , б дівництва й житлово-
ом нально о осподарства оці-
нює обся ведено о 2012- о ро-

в е спл атацію житла в 10 млн
в. м. В том числі, Києві зб до-
вано 1,5 млн в. м житлових
площ. Про це повідомив заст п-
ни міністра ре іонально о роз-
вит , б дівництва й ЖКГ Дмитро
Ісаєн о. З йо о слів, та ий спо-
сіб державі вдалося вийти на по-
азни и ведення в е спл атацію
житла, отрі дорівнюють по азни-
ам 2007 ро . Водночас він за-

значив, що майже 75 % здавано-
о в е спл атацію житла — це ін-
дивід альне б дівництво, і тіль и
25 % — ба ато вартирне

АМКУ очікує 
від нафтотрейдерів 
приведення цін на пальне
до економічно 
обгрунтованих
Найбільші раїнсь і нафто-

трейдери піднімають ціни на наф-
топрод ти на роздрібном рин
за рах но завищених тор овель-
них надбаво . Про це зазначають
в Антимонопольном омітеті
У раїни (АМКУ). “Комітет ст рбо-
ваний ціновою сит ацією, що
с лалася на рин нафтопрод -
тів, і очі є від операторів аде -
ватної реа ції до 10 січня 2013 ро-
”,— зазначив під час з стрічі з

представни ами лідерів вітчизня-
но о рин пально о заст пни о-
лови АМКУ Федір Влад. “Термін,
я ий ми відводимо,— точ а відлі-
. І я що не б де он ретних ре-

з льтатів, омітет перейде від
формат “ р ло о стол ” до іншої
форми спіл вання”,— за важив

посадовець. Я відомо, середня
ціна бензин А-95 становить 11,04
ривні за літр

“Київенерго” ввела 
в експлуатацію підстанцію
“Університетська”
Компанія “Київенер о” ввела в

е спл атацію підстанцію “Універ-
ситетсь а” 110/10 В із лінією
еле тропередачі 110 В Голосі-
ївсь ом районі. Фінанс вання
б дівництва підстанції здійсню-
валося за рах но інвестиційної
про рами “Київенер о” і с лало
146 млн рн. Ма симальна
трансформаторна пот жність но-
вої підстанції становить 2х40
МВА, що в 2,5 раз більше порів-
няно з пот жністю старої. Довжи-
на лінії еле тропередач — 3,86
м. Підстанція “Університетсь а”
б де обсл ов вати житлові
мі рорайони Ширма, Деміїв а та
Голосіїво, а та ож станцію метро
“Василь івсь а” К ренівсь о-
Червоноармійсь ої лінії метропо-
літен . “Введення в робот в
р дні цьо о ро нових підстан-
цій “Мос овсь а” та “Універси-

тетсь а” — це рез льтати ви о-
нання омпанією інвестиційних
зобов’язань задля надійності
енер опостачання иян”,— під-
реслив енеральний дире тор
ПАТ “Київенер о” Оле сандр Фо-
мен о

“Укравтодор” випустить 
облігацій на 14 млрд 
гривень під держгарантії
Уряд дозволив Державном

а ентств автомобільних дорі
“У равтодор” вип с облі ацій
на за альн с м 14 млрд ри-
вень під державні арантії. Про
це йдеться в постанові ряд
№ 1183. Цінні папери б д ть ви-
п щені 7 серіями по 2 млрд ри-
вень, номінальна вартість однієї
облі ації становить 1 тис. рн.
Дохід за став ою — 16,3 % річ-
них. Відсот овий дохід за облі-
аціями виплач ється що варта-
льно, починаючи з 26 березня
2013 ро . По ашення цінних па-
перів здійснюється за рафі ом,
по одженим з Міністерством фі-
нансів, не пізніше 27 р дня
2019 ро

Як зустріти Новий
рік без шкоди 
для здоров’я
Експерти радять, на що потрібно
звертати увагу при купівлі 
новорічних іграшок, одягу 
та харчів
Олександра ШЕСТЕРИКОВА
“Хрещатик”

До Ново о ро залишилось де іль а днів. Кожно о ро-
до свят раїнці я мінім м оновлюють, а поде ди й

повністю змінюють свій домашній набір новорічних а -
сес арів. Про я ість свят ових виробів, традиційних но-
ворічних прод тів та одя “Хрещати ” розповіли в
“У рметртестстандарті”.

Небезпечні гірлянди та боа
Фахівці радять купувати новорічні

вироби у магазинах, де все ж таки пе�

ревіряють документацію на товар. На

ринках вони не піддаються практично

ніякому контролю. Щоправда, в крам�

ницях новорічні вироби коштують у 2�

3 рази дорожче. Наприклад, іграшко�

вого Діда Мороза в одному із супер�

маркетів продають за 300 гривень, а бі�

ля метро — за 120.

При виборі новорічної гірлянди

обов’язково треба звернути увагу на

вилку для електромережі. Вона повин�

на бути стандартною, правильної форми. “Виявити міцність та горючість

коробки вмикання гірлянди на перший погляд важко, але у більшості тих

зразків, які ми випробовували, всі вони легко тріскалися. За стандартом, ця

коробка від потрапляння прямого вогню має протягом 30 секунд згаснути.

Під час нашого тестування такі частини гірлянд успішно догорали, а це

надто небезпечно. Споживачам варто пам’ятати, що більш�менш якісна

гірлянда коштує не дешевше 50 гривень. Те, що нижче 20 гривень, навряд

чи буде безпечним”,— пояснив “Хрещатику” начальник науково�технічно�

го випробувального центру сертифікації та випробувань "УкрТЕСТ" Анато�

лій Гіндікін.

Як розповів начальник лабораторії випробування іграшок Віктор Ков�

тун, уважно слід обирати також і елементи новорічних костюмів. “Особли�

во я радив би споживачам бути пильними під час вибору новорічних боа.

При потраплянні іскри від бенгальського вогню більшість випробуваних

нами екземплярів починали палати”. Як зауважує фахівець, така деталь

карнавального костюма взагалі не повинна займатися — навіть якщо під�

нести до неї відкритий вогонь, вона має впродовж двох секунд згаснути.

Що стосується головного символу Нового року — іграшкових Дідів Мо�

розів, то фахівці їх теж перевіряли. Один із них був куплений у столичному

магазині. Лялька витримала тест на вогнестійкість та міцність, але містила

гострі деталі, якими можуть поранитися діти.

У ковбасі знайшли м’ясо

Перевірили в “Укрметртестстандарті” і продукти, які зазвичай купують

українці до новорічного столу. Як з’ясували фахівці, у 5 зразках “Москов�

ської” сирокопченої ковбаси у складі є підсилювач смаку (глутамат натрію).

І жоден з виробників не зазначив цього на етикетках. Тож експерти радять

уважніше вивчати інформацію про вміст продукції. До речі, в усіх зразках

ковбаси не виявлено сої. Отже, є надія, що в цьому продукті нарешті з’яви�

лося м’ясо.

Також споживачам слід бути уважними при купівлі сушених грибів на ба�

зарах. Згідно з результатами тестів, перевірені зразки, придбані на стихій�

ному ринку, мали підвищений рівень радіоактивності. А з трьох марок гра�

натового соку натуральним визнано лише один. Щодо перевірки якості

шампанського, то дослідники заспокоюють: жоден із українських виробни�

ків не додає до ігристого напою барвники. Всі шість зразків були виготов�

лені із натурального винограду.

Уважно обирайте одяг

Виявляється, 91 % текстильної продукції, в тому числі й новорічної, не

відповідають санітарно�гігієнічним вимогам, особливо це стосується дитя�

чого одягу. За словами начальника науково�технічного центру підтверджен�

ня відповідності, стандартизації та випробувань продукції легкої промисло�

вості “Укрметртестстандарту” Наталії Попової, часто заявлені на етикетках

100 % бавовна або вовна насправді виявляються синтетичними матеріала�

ми. Не гребують виробники і доволі небезпечним формальдегідом — бар�

вником, за рахунок якого кольори тканин стають яскравішими. Напри�

клад, у деяких зразках шкарпеток його вміст перевищував допустиму норму

в п’ять разів. “На жаль, вартість вище середньої не є гарантією якості одя�

гу”,— переконана пані Попова. Єдиний вихід для споживача — вимагати у

продавця сертифікати виробника на продукцію, де має міститись вся ін�

формація про матеріал
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Олег НЕВЕЛЬЧУК: 

"2013�й стане роком 
зміцнення позицій на ринку
зовнішньої реклами"

— Озвучте, будь ласка, оцінки 2012
року для ринку зовнішньої реклами.
Чи виправдав він ваші прогнози?

— Рік, що минає, можна назвати

абсолютно успішним для зовніш�

ньої реклами. Ми повністю отрима�

ли те, на що очікували. Прогнозова�

на на 2012 рік медіаінфляція 25 %

стала фактом. Важливо, з яких при�

чин це сталося, і перш за все не то�

му, що оператори та агентства зібра�

лися й вирішили, що потрібно “про�

дати інфляцію” і їм це вдалося. Го�

ловна причина полягає в тому, що

ринок не втратив цей рік у своїй

структуризації. Ми працювали на

майданчику цілей і завдань Індус�

тріального комітету з переходу всієї

індустрії на об’єктивні дослідження

і моніторинг за новими галузевими

стандартами. Ринок зовнішньої рек�

лами був недооцінений, і зараз він

формує свою справедливу вартість.

Цей вид реклами перестав бути “сі�

рим медіа”, він — канал повноцін�

ної комунікації, де можна чітко

спланувати рекламну кампанію і

провести її ефективно, без мораль�

них і грошових втрат для клієнта.

— Як вплинув передвиборчий про�
цес на ринок зовнішньої реклами?

— Прибуток від політичної рекла�

ми не перевищує 11 %, що, відповід�

но, не впливає на ринкові показни�

ки галузі. Звісно, ми враховуємо і

очікуємо ці прибутки, але принци�

пово дані показники не впливають

на ринок так, щоб можна було по�

милитися в аналізі його динаміки.

Однозначно і чітко зрозуміло, що і

без “політики” індустрія набирає

обертів.

— Назвіть найбільш значущу подію
року для галузі і для вашої компанії.

— Увесь 2012�й був фактично

присвячений виконанню приписів

Концепції розвитку зовнішньої рек�

лами Києва та інших міст України.

Результат — заміна застарілого ін�

вентарю на сучасний, зменшення

його формату і суттєве скорочення

кількості конструкцій. Наша компа�

нія і фінансово, і виробничо була

підготовлена до цих викликів часу.

Тому ми з легкістю реалізували кіль�

ка проектів міського благоустрою.

Крім того, компанія відкрила новий

майданчик транзитної реклами і во�

сени створила Відділ реклами на

транспорті, який займається ви�

ключно цим напрямком. У пла�

нах — розробка і впровадження ін�

ших рекламних проектів на підпри�

ємствах транспортної інфраструкту�

ри, що дозволить створити цілісний

рекламний комплекс.

— Що можете сказати з приводу
категорій рекламодавців: які тенденції
2012 року?

— Ми порівнювали періоди сі�

чень�листопад 2011 і 2012 років у

програмі “OutdoorAnalytic” (Реальні

кампанії). Цілком очевидно, що ка�

тегорією номер один в зовнішній

рекламі, як і раніше, залишається

“Торгівля”, яка цьогоріч займає 

23 % ринку рекламних поверхонь

України. З інших лідерів потрібно

відзначити “Автотранспорт””, част�

ка якого стабільна: 8 % ринку. Також

є позитивна динаміка всередині ка�

тегорії: у 2012 році у цьому сегменті

куплено на 14 % більше поверхонь,

ніж торік.

На 8 % зросли також продажі пло�

щин для ЗМІ, їхня частка була на

рівні 5 % ринку. Основну масу рек�

ламодавців у цій категорії складають

телеканали, які дуже активно просу�

вають свої проекти в зовнішній рек�

ламі. Обнадіює категорія “Нерухо�

мість”, яка збільшила свою присут�

ність на площинах на 47 %. В кате�

горіях “Продовольчі товари” замов�

лено на 9 % більше поверхонь; “Без�

алкогольні напої” зросли на 5 %,

“Медицина” в січні�листопаді цього

року забронювала на 22 % більше

конструкцій, ніж минулого.

Важливо врахувати, що і ринок

площин, за даними “Outdoor�

Analytic”, зріс на 10 %. Це не озна�

чає, що конструкцій стало більше.

Навпаки, їхня кількість дійсно ско�

рочується, але в моніторингу неза�

лежного дослідника з’являється

більше об’єктів з різних причин.

Зокрема зростає охоплення міст

зовнішньою рекламою та її аналі�

зом: нині у базі з’явилися невеликі

міста типу Макіївки або вздовж

траси Київ�Бориспіль тощо. Кіль�

кість площин збільшується і за ра�

хунок зміни форматів, коли в цен�

тральних районах міст на місці щи�

тів�призм, максимум з трьома по�

верхнями, з’являються скроли з

п’ятьма�шістьма сюжетами. Все це

відзначається у базі дослідника.

— Чи буде надалі дорожчати вар�
тість рекламних площ?

— Враховуючи тенденцію роз�

витку фінансового ринку країни і

економічні тенденції, для збере�

ження мінімальної рентабельності

індустрії зовнішньої реклами Укра�

їни операторам в наступному році

необхідно продавати площини до�

рожче. Ціни мають зрости, як міні�

мум, на 15 % — щоби компенсувати

збільшення муніципальних тари�

фів, інфляцію на фінансовому рин�

ку, обслуговування інвестицій в за�

міну конструкцій.

— Чого ви чекаєте від майбутнього
року для ринку в цілому і для компанії
зокрема?

— Гадаю, 2013�й стане роком

зміцнення позицій на ринку зов�

нішньої реклами, роком її розвитку

та остаточного переходу на системні

індустріальні стандарти. Він буде

відзначений подальшою заміною ін�

вентарю, зменшенням кількості

конструкцій, розвитком цифрової

зовнішньої та внутрішньої реклами.

Стратегія нашої компанії будуєть�

ся на тому, що ми прагнемо стати

універсальним оператором реклами

Out�of�home, що включає зовнішню

та внутрішню рекламу на транспорті

та digital. На даний момент у “РТМ�

Україна” на різній стадії розробки

знаходиться понад 10 великомасш�

табних проектів

Підготувала 
Віталіна ГОНЧАР,

“Хрещатик”

Цьо оріч омпанії-операто-
ри рин сфо с валися на
ви онанні завдань, що за-
ладені в новій Концепції
розвит зовнішньої ре ла-
ми в Києві, я б ло за-
тверджено місь радою
січні нинішньо о ро . Про
рез льтати цієї діяльності,
підс м и 2012 ро та
про нози на наст пний
“Хрещати ” розповів е-
неральний дире тор р пи
омпаній “РТМ-У раїна”
Оле Невельч .

"Увесь 2012�й був
фактично присвячений

виконанню приписів
Концепції розвитку
зовнішньої реклами
Києва та інших міст
України. Результат �
заміна застарілого

інвентарю на сучасний,
зменшення його формату

і суттєве скорочення
кількості конструкцій"
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Три богатирі на далеких берегах
Нові при оди люб-

лених ба атьма ероїв
знов на вели их е ра-
нах інотеатрів! Цьо о
раз Альоша Попович,
Добриня Ми итич та
Ілля М ромець завдя-
и аверзам підст пної

Баби Я и опиняються за сімома морями на острові, де
жив ть т земці і страшний Гом ма. За їх відс тності -
пець Коливан виріш є спільно з Бабою Я ою захопити
царство й забрати влад нязя Київсь о о. На допомо-

недол ом правителю приходить інь Юлій, а та ож
др жини бо атирів і їх численні родичі. До слова, бо ати-
рів і лядачів че ають неймовірні при оди на дале их бе-
ре ах.
Ролі озв ч ють: Дмитро Би овсь ий-Ромашов, Валерій

Соловйов, Оле К ли ович та інші

З Новим роком, мами!

У сімейній омедії лядачі
побачать смішні історії і при-
оди нових ероїв, об’єдна-
них одним поч ттям — лю-
бов’ю до мами. А ролі зі ра-
ють добре знайомі та ле ен-
дарні а тори Ален Делон,
Ліза Боярсь а, Павло Воля,
Гарі Харламов та інші.
У стрічці зібрано п’ять новел. К медні й звор шливі, лі-

ричні і сатиричні — ожна новела розповість історію ма-
ми і дитини, двох найближчих на світі людей. Адже, що б
не відб валося, мама завжди залишається тією люди-
ною, я а любитиме завжди, незважаючи ні на що...

Джентльмени удачі

Російсь і режисери
Оле сандр Баранов та
Дмитро Кисельов виріши-
ли дати ле ендарній ра-
дянсь ій стрічці нове жит-
тя та зняли фільм із ч до-
вими с часними а тора-
ми: Сер ієм Безр овим,
Гошою К цен ом, Мари-
ною Петрен о, Дато Бах-

тадзе та ін. За сюжетом, молодий аніматор дитячо о цен-
тр Оле сій Треш ін — інфантильний і життєрадісний
“хіпстер” — виявляється двійни ом злодія і вбивці Смай-
ли а (та йо о прозвали за звич посміхатися перед зло-
чином). Смайли ви радає з м зею Сан т-Петерб р а на-
ціональний символ Казахстан — Збр ю Золото о Воїна.
Молода та расива лейтенант поліції Ірина Славіна ло-

вить Треш іна і “с часними” поліцейсь ими методами
зм ш є йо о допомо ти слідств . Вибор немає, іна ше
Треш ін сяде, я справжній злочинець.
Але оли справжній Смайли виходить на сцен , Треш-
ін доведеться зважитися на справжній подви , щоб
врят вати себе, Славін і своїх нових др зів. А оловне —
знайти охання

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
27 грудня (четвер) — 19.00 прем’єра “Вдаваний хво�

рий”, комедія, 2 години 35 хвилин

27 грудня (четвер) — 20.00 “Справжній чоловік на по�

чатку тисячоліття...”, 1 година 10 хвилин, нова сцена

28 грудня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Любовне бо�

жевілля”, музична вистава, 2 години 30 хвилин

29 грудня (субота) — 12.00 № 13 (“Божевільна ніч,

або Весілля Пігдена”), комедія, 2 години 30 хвилин

29 грудня (субота) — 18.00 “1001 пристрасть, або

Дрібниці життя”, трагікомедія, 1 година 30 хвилин

29 грудня (субота) — 19.00 “Заповіт цнотливого ба�

бія”, комедія, 2 години 20 хвилин

29 грудня (субота) — 20.00 “Шлюби укладаються на

небесах”, моноспектакль, 1 година 10 хвилин, сцена

“Під дахом”

30 грудня (неділя) — 12.00 “Догори дригом!!!”, спек�

такль�казка, 1 година 15 хвилин

30 грудня (неділя) — 19.00 “Вишневий сад”, комедія,

2 години 35 хвилин

30 грудня (неділя) — 20.00 “Edith Piaf: життя в роже�

вому світлі”, 1 година 20 хвилин, сцена “Під дахом”

31 грудня (понеділок) — 12.00 “Догори дригом!!!”,

спектакль�казка, 1 година 15 хвилин

31 грудня (понеділок) — 19.00 “Різдвяні мрії”, коме�

дія, 2 години 40 хвилин

1 січня (вівторок) — 12.00 “Занадто одружений так�

сист”, комедія, 2 години 30 хвилин

2 січня (середа) — 12.00 “Занадто щасливий батько”,

комедія, 2 години 20 хвилин

2 січня (середа) — 19.00 прем’єра “Любовне божевіл�

ля”, музична вистава, 2 години 30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

27 грудня (четвер) — 19.00 “Кайдашева сім’я”, коме�

дія, Іван Нечуй�Левицький

28 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Перехресні стежки”,

трагіфарс, за однойменною повістю Івана Франка

29 грудня (субота) — 12.00 “Новорічна Одісея”,

Дмитро Буковинець

29 грудня (субота) — 19.00 “Приборкання норовли�

вої”, Уїльям Шекспір

30 грудня (неділя) — 19.00 “Швейк”, інсценізація

Мирослава Гринишина та Андрія Жолдака�Тобілевича

за мотивами роману “Пригоди бравого вояки Швей�

ка”

1 січня (вівторок) — 14.00 “Попелюшка”, Євген

Шварц

1 січня (вівторок) — 19.00 “Наталка Полтавка”, укра�

їнське музично�драматичне рококо, Іван Котлярев�

ський

2 січня (середа) — 19.00 “Кін IV”, трагікомедія, Гри�

горій Горін

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ І
КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

27 грудня (четвер) — 19.00 “Небезпечні зв’язки”, 

3 години

28 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Глядачі на виставу не

допускаються!”, 3 години 40 хвилин

29 грудня (субота) — 12.00 “Пасажир у валізі”, виста�

ва для дітей, 1 година

29 грудня (субота) — 19.00 “Корсиканка”, історич�

ний анекдот, 2 години 10 хвилин

30 грудня (неділя) — 12.00 прем’єра, “Попелюшка”,

вистава для дітей, 1 година 20 хвилин

30 грудня (неділя) — 19.00 “Чотири причини одружи�

тися”, 2 години

2 грудня (середа) — 12.00 “Ах, мій милий Августин”,

вистава для дітей, 1 година

2 грудня (середа) — 19.00 “Брешемо чисту правду”, 

2 години 30 хвилин

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

27 грудня (четвер) — 11.00 “Снігова королева”, му�

зична казка, велика сцена

27 грудня (четвер) — 19.00 прем’єра “Сон літньої но�

чі”, феєрія, велика сцена

28 грудня (п’ятниця) — 11.00 “Снігова королева”, му�

зична казка, велика сцена

29 грудня (субота) — 11.00 прем’єра “Троє поросят”,

музична казка, велика сцена

29 грудня (субота) — 13.30 прем’єра “Троє поросят”,

музична казка, велика сцена

30 грудня (неділя) — 11.00 прем’єра “Троє поросят”,

музична казка, велика сцена

30 грудня (неділя) — 13.30 прем’єра “Троє поросят”,

музична казка, велика сцена

31 грудня (понеділок) — 11.00 прем’єра “Троє поро�

сят”, музична казка, велика сцена

2 січня (середа) — 11.00 “Дванадцять місяців”, каз�

ка�феєрія, велика сцена

2 січня (середа) — 14.30 “Дванадцять місяців”, каз�

ка�феєрія, велика сцена

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ

27 грудня (четвер) — 19.00 “Містер Ікс”, І. Кальман,

оперета на 2 дії

28 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Летюча миша” 

Й. Штраус, оперета на 3 дії

29 грудня (субота) — 11.00 “Білосніжка та семеро

гномів”, В. Домшинський, музична казка на 1 дію

29 грудня (субота) — 19.00 прем’єра “Новорічний

Штраус�концерт”

30 грудня (неділя) — 12.00 прем’єра “Острів скарбів”,

дитячий мюзикл, В. Бистряков

30 грудня (неділя) — 19.00 прем’єра “За двома зайця�

ми”, оперета, В. Ільїн, В. Лукашов

31 грудня (понеділок) — 12.00 прем’єра “Острів скар�

бів”, дитячий мюзикл, В. Бистряков

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

27 грудня (четвер) — 19.00 “Любовний напій”, Г. До�

ніцетті, опера на 2 дії

28 грудня (п’ятниця) — 19.00 Новорічно�різдвяний

гала�концерт провідних майстрів оперної та балетної

сцени

29 грудня (субота) —19.00 Новорічно�різдвяний га�

ла�концерт провідних майстрів оперної та балетної

сцени

30 грудня (неділя) — 12.00 “Лускунчик”, П. Чайков�

ський, балет на 2 дії

30 грудня (неділя) — 19.00 “Лускунчик”, П. Чайков�

ський, балет на 2 дії

31 грудня (понеділок) — 12.00 “Лускунчик”, П. Чай�

ковський, балет на 2 дії

31 грудня (понеділок) — 17.00 “Лускунчик”, П. Чай�

ковський, балет на 2 дії

2 січня (середа) — 12.00 “Іоланта”, П. Чайковський,

опера на 2 дії

2 січня (середа) — 19.00 “Лускунчик”, П. Чайков�

ський, балет на 2 дії

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
27 грудня (четвер) — 19.00 “Жінка у пісках”, Кобо

Абе, притча

28 грудня (п’ятниця) — 19.00 “Леттіс і Лавідж”, заба�

ви з примарами, Пітер Шеффер

29 грудня (субота) — 19.00 “То, что скрывают фран�

цузы”, комедія 16+ у ритмі “босанова”, Жан�Жак Брі�

кер та Моріс Ласег

29 грудня (субота) — 19.30 “Заноза”, Франсуаза Са�

ган, мелодрама

30 грудня (неділя) — 19.00 “Самотня леді”, лірична

комедія, Ігор Афанасьєв

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 27 грудня — 2 січня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.30 Мультляндія
7.25 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик

10.25, 4.50 Х/ф
"Подарунок до
Різдва"

12.10 Концерт С. Міхайлова
"Небеса"

14.30 Тимчасово доступний
15.30 Х/ф "Ульотне

Різдво"
17.20 Криве дзеркало
21.00 СТН
21.30 Зустріч Нового року на

Майдані Незалежності
1.30 Концерт О. Ваєнги

"Крижане серце"
2.50 Шоу М. Поплавського

"Я люблю тебе,
Україно"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 "Шустер-live". Краще 
10.00 "Пiдсумки" року
10.55 Бенефіс К. Новікової
13.00 Новорічний жарт
16.45 Новорічні зустрічі. 

М. Поплавський
18.25 Концерт "Зірки

запалюють Новий рік!"
19.15, 21.15 "Мелодія двох

сердець". 
С. і В. Білоніжки

20.55 Підсумки дня
22.10, 0.00 "Новорічний

вогник" на Першому
23.50 Новорічне

поздоровлення
Президента України 
В. Януковича

0.35 Концерт "З Новим
роком! Легенди ВІА 
70-80-х"

2.15 Фолк-music. З Новим
роком!

0.35 Концерт "Легенди ВІА
70-80-х"

11++11

6.45 Авторадіо. Дискотека
80-х

8.20 Х/ф "Кур'єр"  
10.00 Х/ф "Ягуар"
11.50 Х/ф "Пізанська

башта"
13.45 Х/ф "Іронія долі,

або З легкою
парою!"  

17.15 Х/ф "Іронія долі.
Продовження"  

19.30 ТСН
20.15 Новорічний "Вечірній

квартал"
23.55 Новорічне

поздоровлення
президента України 
В. Януковича

0.00 Новорічний "Вечірній
квартал"

0.35 Супердискотека-90
4.05 Олів’є-шоу-2012

ІІННТТЕЕРР

4.55 М/ф "Нові пригоди
Бабки Йожки"  

6.05 Х/ф "Карнавальна
ніч"  

7.15 Весільний розмір
8.10 Х/ф "Артистка"  

10.15 Мюзикл "За двома
зайцями"

12.25 Х/ф "Любов і
голуби"  

14.35 Концерт "День
народження Інтера"

16.40 Х/ф "Кавказька
полонянка, або
Нові пригоди
Шуріка"  

18.20 Концерт "Новорічний
вечір с М. Галкіним 
і М. Басковим"

20.00 Подробиці
20.45 Концерт "Новорічний

вечір с М. Галкіним 
і М. Басковим"

22.00 Мюзикл "Новорічні
Свати"

23.55 Новорічне
поздоровлення
Президента України 
В. Януковича

0.00 Концерт "Кращі пісні"
1.30 Концерт "Дискотека 

80-х"
4.00 М/ф "Свято новорічної

ялинки"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.30 Х/ф "Вже хто б

говорив:3"  
9.10 Х/ф "Моя жахлива

няня"  
10.45 Х/ф "Полуничний

рай"  
14.00 Х/ф "Відділ. Знову

Новий!"  

15.45 Х/ф "Глухар. Знову
Новий!"  

17.20 Концерт "Дуже Новий
рік"

20.20 Х/ф "День Додо"  
22.00 "Блакитний вогник" на

Шаболівці-2013
23.55 Новорічне

поздоровлення
Президента України 
В. Януковича

0.00 "Блакитний вогник" на
Шаболівці-2013

1.00 "Блакитний вогник" на
Шаболівці-2012".
Краще

4.00 Концерт "Дуже Новий
рік"

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.55 Х/ф "Королівський
спадок"  

7.25 Х/ф "Випадковий
шпигун"  

8.55 М/ф "Черепашки-ніндзя"  
10.40 Х/ф "Санта

Джуніор"  
12.30 Х/ф "Фред Клаус,

брат Санти"  
14.30 Х/ф "Ельф"  
16.10 Т/с "Татусеві

доньки"  
18.35 Шоумаsтгоуон
23.55 Новорічне

поздоровлення
Президента України 
В. Януковича

0.00 Х/ф "Найкращий
фільм:2"  

1.40 "Шоумаsтгоуон". Краще
3.35 Файна Юкрайна

ІІССTTVV

6.05 Х/ф "Різдвяна
історія. Скрудж"

8.00 М/ф "Карлик Ніс"
9.50 Х/ф "Особливості

національного
полювання"

11.50 Х/ф "Особливості
національної
рибалки"

13.55 Х/ф "Особливості
національного
полювання в
зимовий період"

15.40 М/ф "Альоша Попович
і Тугарін Змій"

17.10 М/ф "Добриня Микитич
і Змій Горинич"

18.25 М/ф "Ілля Муромець і
Соловій-розбійник"

20.10 Х/ф "Три горішка
для Попелюшки"

22.05 Х/ф "Наша Russia.
Яйця долі"

23.55 Поздоровлення
Президента України 
В. Януковича

0.00 Велика різниця
3.25 Х/ф "Подвійна гра"  

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
7.00 Х/ф "Мистецтво жити

в Одесі"  
9.00 Е. Бистрицька. Серце

красуні
10.00 Відлуння джунглів
10.35 Духовне життя тварин
11.00 Т/с "У пошуках

капітана Гранта"  
12.30 Щоденник для батьків
13.00 Творчі зустрічі
14.00 За сім морів
14.45 Ах! або старовинний

кіноводевіль
16.00 Новорічне эспрессо
18.35 Кумири
19.00 У гостях у Д. Гордона
20.00 Ронін
20.30 М. Пуговкін. Житіє

моє...
21.30 Е. Хіль. Сто хітів короля

естради
22.30 Кіноконцерт "І

жартома, і серйозно"
23.15 Такі знайомі мелодії...
23.50 Поздоровлення

Президента України 
В. Януковича

0.00 Такі знайомі мелодії...
0.45 Ах! або старовинний

кіноводевіль
1.25 Х/ф "Мама"  
2.55 Вас запрошує С. Ротару
4.15 Х/ф "Веселі

хлоп'ята"  

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 3.30 Київський
час

6.45, 8.35, 18.50, 23.40,
0.30, 3.20 Час спорту

6.50, 7.25, 8.30, 23.45,
0.35, 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
Бізнес-час

7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.50 Трансмісія-новини
8.15 Хроніка тижня
9.15, 13.10, 14.10 5

елемент
10.30, 11.20, 12.15

Республіка
16.10 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 Час-тайм
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

6.00 Легенди кримінального
розшуку

6.30 Х/ф "Дежа вю"  
8.25 Х/ф "Справжній Дід

Мороз"  
10.10 Х/ф "Принцеса на

бобах"  
12.25 Х/ф "Білі роси"  
14.20 Х/ф "Приморський

бульвар"  
17.00 Х/ф "Чоловік з

бульвару
Капуцинів"  

19.00 Х/ф "Бережіть
жінок"  

21.45 Мюзикл "За двома
зайцями"

23.55 Новорічне
поздоровлення
Президента України 
В. Януковича

0.00 Концерт М. Галкіна 
"Ми знову разом"

2.15 Х/ф "Неваляшка"  
3.35 М/ф "Ходячий замок"  
5.30 М/с "Ну, постривай!"

ССТТББ

3.05 Танцюють всі!-5. Гала-
концерт. Оголошення
переможця

6.00 Все буде добре!
7.40 Неймовірна правда про

зірок
9.00 Моя правда. Невідомі

чоловіки 
Н. Могилевської

10.00 Х/ф "Сім верст 
до небес"  

12.05 Х/ф "Моя мама —
наречена"  

13.45 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис

16.10 Все буде добре!
18.10 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Х-фактор-3
23.55 Новорічне

поздоровлення
Президента України 
В. Януковича

0.00 З Новим роком!
0.01 Х-фактор-3

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

6.00 Новини
6.05 Добрий ранок!

10.00 Новини
10.15 Х/ф "Дівчата"
11.50 Новорічний "Єралаш"
12.00 Новини
12.15 М/ф "Іван Царевич і

Сірий Вовк"
13.35 Х/ф "Попелюшка"
15.00 Новини
15.15 Х/ф "Любов і

голуби"
17.00 Х/ф "Іван

Васильович змінює
професію"

18.30 Х/ф "Іронія долі,
або З легкою
парою!"

21.40 Проводи Старого року
23.55 Новорічне звернення

президента РФ 
В. Путіна

0.00 Новорічна ніч на
Першому

2.30 Дискотека 80-х

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

3.50 Х/ф "Вусатий нянь"
5.00 Х/ф "Стріляй

негайно!"
6.50 Х/ф "Чародії"
9.40 Концерт "Кращі пісні-

2012"
11.35 Королі сміху
12.00 Вісті
12.25 Королі сміху
14.50 Х/ф "Одного разу в

Новий рік"
16.40 "Танці із зірками". Гала-

концерт
18.20 Мюзикл "Червона

Шапочка"
20.30 Новорічний парад зірок

21.55 Новорічне звернення
президента РФ 
В. Путіна

22.00 Блакитний вогник-2013
2.30 Велика новорічна

дискотека

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.10 Ви сміятиметеся!
6.00 Сьогодні
6.20 Т/с "Повернення

Мухтара:2"
8.00 Сьогодні
8.25 Російська начинка
8.55 Диво техніки
9.25 Їмо вдома!

10.00 Дачна відповідь
11.00 Сьогодні
11.30 Заспівано в СРСР
12.25 Х/ф "Глухар в кіно"
14.10 "І знову здрастуйте!".

Новорічний випуск
15.05 Т/с "Подружжя"
17.00 Х/ф "День Додо"
18.50 "Говоримо і показуємо".

Новорічний випуск
21.55 Новорічне звернення

президента РФ 
В. Путіна

22.05 Фестиваль хорошої
музики "Ех, розгуляй!"

0.45 Глухар. Приходь, Новий
рік!

2.40 Новорічне караоке

ТТЕЕТТ

6.00 Т/с "Як я зустрів
вашу маму"  

6.50 Дізнайся як
7.10 Телепузики
7.35 Мультик з Лунтиком
8.30 М/с "Даша-слідопит"
9.20 М/с "Ліло і Стіч"  
9.40 М/с "Білка і Стрілка.

Пустотлива сімейка"  
9.55 М/ф "Кришталик і

пінгвін"  
11.15 Х/ф "Хто цей

Санта?"  
13.00 М/ф "Тарзан і Джейн"  
14.20 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
16.15 Х/ф "Подарунок на

Різдво"  
17.50 Х/ф "Ніч в музеї"  
19.50 Віталька. Новий рік
21.00 Віталька
23.25 Віталька. Новий рік

23.55 Новорічне
поздоровлення
Президента України 
В. Януковича

0.05 Віталька. Новий рік
0.35 Віталька
1.25 Х/ф "Борат"  
2.40 Кузня зірок-3

КК11

6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф
9.25 Х/ф "Я буду вдома

до Різдва"  
11.05 Х/ф "Сім'я

напрокат"  
12.50 Велика різниця
13.45 Мюзикл

"Односкасники"
17.25 КВК-2012. Вища ліга.

Фінал
20.00 "Велика різниця" 

в Одесі
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.00 Велика різниця
0.50 Мюзикл "Односкасники"
4.00 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
8.10 Божевільне відео по-

українськи
8.35 Облом.ua
9.10 М/с "Бен-10.

Інопланетна надсила"  
9.35 Х/ф "Острів

головорізів"  
11.40 Т/с "Пригоди

Мерліна"  
14.05 Х/ф "Діти 

шпигунів:3"  
15.40 Х/ф "П'ятий

елемент"  
18.00 Профутбол. Найкращі

моменти
18.40 Ульотне відео по-

російськи
19.00 Облом.ua
20.00 Бійцівський клуб
21.10 Божевільне відео 

по-українськи
21.20 "Угін по-нашому".

Краще
21.50 ДЖЕДАЇ-2012
22.55 Божевільне відео по-

українськи. Новорічна
20-ка

23.55 Новорічне звернення
Президента України 
В. Януковича

0.05 Божевільне відео по-
українськи

1.05 Х/ф "Еммануель"  
2.45 Х/ф "Еммануель:2"  
4.20 Ульотне відео по-

російськи

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 11.30, 2.30 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 Міккі-мауса"
9.00 М/с "Нові пригоди Вінні

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
12.40 Х/ф "Півгодини на

чудеса"
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 тіп: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 "Сімпсони"
22.25 Знімала мама
22.50 Х/ф "На золотому

крильці сиділи"
0.15 Підземні міста
1.10 Столичні таємниці
1.40 М/с "Сімпсони"

27 грудня – 2 січня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ТРИ БОГАТИРІ НА ДАЛЕКИХ БЕРЕГАХ

З НОВИМ РОКОМ, МАМИ!

ХОББІТ: НЕСПОДІВАНА ПОДОРОЖ

АНШЛАГ, КЛАСІК
ЗІ МНОЮ ОСЬ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

ОСТАННЯ ІСКРА ЖИТТЯ

СУПЕРСТАР

ПІСОЧНА ЛЮДИНА

НАЙБІЛЬШ ОДИНОКА ПЛАНЕТА

ОСТАННЯ КАЗКА РИТИ

КОХАННЯ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ГРОЗОВИЙ ПЕРЕВАЛ

В ІНШІЙ КРАЇНІ

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26

м. «Контрактова площа»

205"59"51 (автовідповідач),

417"27"02 (бронь),

417"30"04 (адмін.)

www.zhovten"kino.kiev.ua

Інформаційний
спонсор
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Футбол. Анатолій Фоменко — головний тренер
збірної України
Вчора столичном Б дин ф тбол відб лося чер ове засідання

Ви он ом ФФУ, за підс м ами я о о б ли о олошені нові оловні тре-
нери національної та молодіжної збірних У раїни. “Сьо одні Михайло
Фомен о одно олосно б в обраний оловним тренером збірної У ра-
їни. За мовами онтра т , всі питання, я і ми об оворили з ним, он-
фіденційні”,— зазначив президент ФФУ Анатолій Конь ов. — Завдан-
ня — добитися ма симально о рез льтат відбір овом т рнірі до
чемпіонат світ . Контра т ладено за схемою “1+2”. По за інченню
першо о ро тренер б де звіт вати про ви онан робот , я що ре-
з льтати б д ть задовольняти представни ів ви он ом , од б де
пролон овано. Інший андидат на цю посад — шведсь ий фахівець
Свен-Йоран Ері ссон не отримав достатньої підтрим и, аби очолити
вітчизнян збірн . Разом з тим б ло названо й ім’я наставни а моло-
діжної збірної. Ним став Сер ій Ковалець

Біатлон. Олена Підгрушна — найкраща 
спортсменка грудня
Біатлоніст а Олена Під р шна визнана Національним олімпійсь им
омітетом У раїни най ращою спортсмен ою р дня, а її особистий
наставни І ор Почино — най ращим тренером першо о зимово о мі-
сяця. Та о о звання цей тандем б в достоєний за дві срібні на оро-
ди, здоб ті Оленою на етапах К б а світ . На почат р дня тернопіль-
чан а фініш вала др ою в спринті на першом етапі шведсь ом
Остерс нді. На наст пном етапі, я ий приймав австрійсь ий Хохфіль-
цен, раїн а вивела наш естафетн четвір на др сходин п’є-
дестал пошани. Наразі в за альном залі К б а світ дівчина вхо-
дить десят найсильніших біатлоністо планети. Зазначимо, що цьо-
о ро Олена вже отрим вала на ороди від НОК У раїни я най раща
спортсмен а січня. Ці аво, що 2012-й розпочався і за інчився під зна-
ом перемо Олени Під р шної

Фігурне катання. У Києві пройшов чемпіонат
України
У Києві на Льодовій Арені завершився чемпіонат У раїни з фі рно-
о атання, повідомляє прес-сл жба Державної сл жби справах сім’ї,
молоді та спорт . У зма аннях брали часть найсильніші фі ристи
нашої держави, представни и Дніпропетровсь а, Києва, Одеси і Хар-
ова. Першість стала відбір овим т рніром для вист пів чемпіонатах
Європи та світ . За підс м ами зма ань танцях на льод лідерсь і по-
зиції на вітчизняном рівні в чер овий раз підтвердив д ет Шівон Хі ін-
Кенеді — Дмитро Д нь, парном атанні ращими стали Єлизавета
Османцева і Дмитро К льбач. Серед одиночни ів перемо здоб ли
Я ів Годорожа і Наталя Попова. За підс м ами чемпіонат раїни б де
сформована оманда, я а представить У раїн на першості Європи
січні в Хорватії. Під інець березня на чемпіонаті світ в Канаді раїн-
сь і фі ристи боротим ться за олімпійсь і ліцензії на Олімпіад -2014
Сочі

Температура 0°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +1°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура —1°С°

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 95 %

Прогноз погоди на 27 грудня 2012 року

Це день холостих дій, нічо о ново о не розпочинайте, осмосом по ли-
наються відпрацьовані шла и, том започат ована важлива справа виле-
тить в тр б . Віддайте власні бор и (моральні теж) і вима айте поверн -
ти вам позичене.

ОВНИ, р х — це життєдайний енератор, одна не пріть нав-
простець на шт рм вершин, оберіть н ч та ти , спроба он-
центр ватися на одній справі не принесе задоволення. Об оворен-
ня проблем, що хвилюють вас, дасть найбільший ефе т зран .
Займіться інтеле т альною працею, дол чіться до інформаційно о
простор — там отримаєте все, чо о бра є для повно о щастя.
ТЕЛЬЦІ, нав оло мінлива емоційна по ода, настрій постійно мі-

нятиметься, допі атиме мет шня, є за роза потрапити під словес-
ний артобстріл. Слід триматися від підписання важливих до -
ментів, пов’язаних з оплатою, фінансовою діяльністю. Не зад рма-
нюйте нічим олов , несподівані бажання та д м и-с а ни введ ть
в оман , ос іль и не відповідають істинним потребам та реальній
дійсності.
БЛИЗНЯТА, ні з им не дис т йте, облиште ініціативний по-

ст п, на жаль, від ньо о нія ої ористі, сьо одні вас не ч тим ть і
не роз мітим ть, розбори польотів зі шлюбними обранцями ате-
орично заборонені. Не висов йтеся, а тихо чистіть пір’яч о, зай-
майтеся любленими справами, збережете доро оцінні сили, я і
знадобляться пізніше.
РАКІВ переслід ватим ть неприємні д м и, безпідставні підо-

зри, різна маячня. То вн трішні демони, не давайте їм підживлен-
ня, і вони по ин ть ваш свідомість. Займіться приємним занят-
тям, що стане бар’єром для інтенсивно о пото бр дно о мислен-
ня. І моліться, аби очистити роз м та д ш .
ЛЕВИ відч вають сильн потреб в др жньом , д ховном взає-

мороз мінні і здатні потрапити під ч жий вплив. Одна сьо одні не
слід надавати важливо о значення д м ам др зів, вимо ам соці-
м , апризам моди. Живіть за власною філософією б ття і не за-
сміч йте мислення ч жим мотлохом.
ДІВИ, мобіліз йтеся д хом й відмовтеся від спо сливих мас-

штабних чи с мнівних планів. Користі від то о не б де, одні збит-
и. А ось давні про алини в роботі слід с н ти. Я що шефа сім
п’ятниць на тиждень, тим раще, сидіть тихо, не встрявайте в т
олотнеч — зе ономите сили на майб тнє.
ТЕРЕЗИ, займіться заняттями, я і розширюють д ховний р о-

зір (читання ці авої літерат ри, пізнавальні передачі, відвідини ба-
атолюдної вистав и, онференції). У цей час для вас важлива д м-
а авторитетних людей, я а поведе вірном напрямі й не дасть
збитися з правильно о шлях . Схильність ідеаліз вати людей є по-
зитивною рисою, проте цьо о дня ваші аз ові ерої здатні дис ре-
дит вати себе й безнадійно потьмяніти.
СКОРПІОНИ, нині ви підвладні спо сам, тож є висо а ймовір-

ність вс очити в халеп , потрапити в залежність, стати під абл ч-
ни ом. Щоб ни н ти паст и, слід вчасно свідомити свої слаб і
місця, по ані звич и. Розплатіться з бор ами, не зазіхайте на ч же,
ні ом не заздріть. І не бов айте з аряч : слово вилетить оро-
бцем, а повернеться волом.
СТРІЛЬЦІ, я не старайтеся, але справити на п блі арне вра-

ження не вдасться, все б де з точністю до навпа и. Дов ола т ман
ілюзій, тож сво о партнера ви здатні ідеаліз вати або демоніз ва-
ти, пришпильте язи а, оли щось не до вподоби, все одно мовчіть,
адже сьо одні з стрічаються люди, що є вашим дзер алом. “Лю-
б йтеся” та робіть виснов и...
КОЗОРОГИ, ни айте нав’язливих людей, схильних до лихос-

лів’я, ні ом не вірте на словах, дов ола витає бр дна деза, а дех-
то навмисно б де вам брехати чи нама атиметься пошити в д рні.
Налашт йтеся тіль и на позитивне мислення, а до ч жих обіцяно
ставтеся спо ійно, вони все одно не ви онаються.
ВОДОЛІЇ фонтан ють творчими ідеями, любовний потенціал та-

ож б’є невичерпним джерелом. Беріться за все, що веселить сер-
це, наснаж є д ш , є милозв чним вашом вн трішньом стан .
Любіться, розважайтеся, доро а лож а до обід , а завтра зійде но-
ве сонце і б де зовсім інша “по ода”.
РИБИ, не мет шіться, атмосфера наеле тризована (вдома, я

на в л ані), з’яс вання стос н ів з близь ими призведе тіль и до
виснаження сил. Знайте, в с перечці істина не народж ється, во-
на там вмирає. Ліпше завітайте свій д шевний храм і арно при-
чеп ріть йо о та повимітайте весь непотріб, тоді все нормаліз єть-
ся, дов ола стане тихо й сонячно

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 7  Г Р У Д Н Я

ранок день вечір

"Донбас" здобув вольову
перемогу над "Вітязем"
Поступаючись у рахунку, донеччани зуміли здолати суперника
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Цей день в історії 27 грудня

1702 – Петро І видав аз про
вип с першої в Росії азети "Ве-
домості" (з 1711 ро видавалась
Сан т-Петерб рзі)
1822 – народився Л ї Пастер,

франц зь ий мі робіоло і хімі ,
засновни с часної мі робіоло ії
та ім ноло ії
1934 – народилася Лариса

Латиніна, засл жений майстер
спорт , ба аторазова Олімпій-
сь а чемпіон а, чемпіон а світ і
Європи зі спортивної імнасти и
1938 – азом Президії Вер-

ховної Ради СРСР встановлено
найвищий ст пінь відзна и –
звання "Герой Соціалістичної
праці"
1994 – Києві введено в е с-

пл атацію дільницю Сирець о-
Печерсь ої лінії метрополітен
завдовж и 4,2 м зі станціями
"Позня и" та "Хар івсь а
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Борисфен
розділ

риміналісти и

дав.-р с.
рах н —

десять тисяч

при раса для
р и

місце для
молотьби

зеро
дрібна
частин а
бомби

с шені я оди
вино рад

плем’я східних
слов’ян

спороносний
ор ан рибів

... Ма бейн

династія

вели ий тю
товар

послідовни
чення

вид віршів
(антич.)

... Бріннер

перерва в
розмові

по рівля
б дівлі

малень а
омаха —
паразит

взірець
дос оналості

тібет. би

доч а Зевса і
Феміди —

справедливість
морсь ий йорж

роман
Набо ова

бал а

Цветаєва,
ініціали

ж равлина
хибне

сприйняття
дійсності Х Р Е Щ А Т И К цер овний хор

Спортивні новини

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Континентальній хо ей-
ній лізі відб вся чер овий
т р зма ань. Донець ий
“Донбас” порад вав своїх
вболівальни ів чер овою
перемо ою. Хоча перебі
подій на льод зм сив по-
нерв вати прихильни ів
вітчизняно о л б протя-
ом сієї з стрічі. На сере-
дині др о о період ра-
їнці пост палися з рах н-
ом 1:3, втім, вдало про-
ведена остання третина
матч дозволила оманді
Юлі са Ш плера відсвят -
вати спіх — 6:4.

На останній домашній матч у

2012 році, проти чеховського “Вітя�

зя”, гравці “Донбасу” налаш�

тувалися дуже серйозно. Дві пораз�

ки поспіль у попередніх зустрічах

відкинули українців із зони плей�

офф, тому успіх у звітному поєдин�

ку давав непогані шанси на продов�

ження боротьби. Тим паче, що й су�

перник був не надто сильний, адже

російський клуб у цьому сезоні де�

монструє не найкращу свою гру.

Тим не менш, саме гості вже на 4

хвилині спромоглися повести у ра�

хунку. Щоправда, в цьому епізоді

далася взнаки невпевнена гра за�

хисників донеччан. Хокеїсти “Вітя�

зя” майже безперешкодно розіграли

атаку у зоні “Донбасу”, яку реалізу�

вав ніким неприкритий Джошуа

Хеннесі — 0:1.

Прикро, але такий розвиток подій

став звичним для вболівальників —

вже 11 матч поспіль “донбасівці”

пропускають першими. Проте під�

опічні Юліуса Шуплера все ж таки

зуміли відігратися. Захопившись на�

ступальними діями, росіяни втрати�

ли шайбу, що дозволило господарям

розіграти швидку, а головне, резуль�

тативну контратаку, яку точним

кидком завершив Ян Коларж. До ре�

чі, цей гол став для чеського хокеїс�

та дебютним у складі українського

клубу.

Після того, як рахунок став рів�

ним, ігрова ініціатива перейшла до

гравців “Вітязя”. Гості подовгу розі�

грували атаки і впевнено діяли по�

близу воріт противника. І хоча до

кінця першого періоду їм закинути

не вдалося, все ж таки вони змусили

захисників “Донбасу” понервувати.

В одному з таких епізодів вилучен�

ня отримав донеччанин Сергій Пе�

ретягін, тому другий період його

команда змушена була розпочати у

меншості. Саме це й стало причи�

ною того, що вже за лічені хвилини

після відновлення гри “Вітязь” зно�

ву вийшов уперед — другу шайбу на

свій рахунок записав Джошуа Хен�

несі. На цьому невдачі “Донбасу”

не закінчилися, і вже через 10 хви�

лин вони пропустили ще раз. На

табло засвітилося 1:3 на користь

гостей.

Втім, донеччани досить швидко

заспокоїли своїх прихильників, від�

квитавши один гол. Петер Подхрад�

скі потужним кидком повернув ін�

тригу зустрічі. Тож за рахунку 3:2 на

користь “Вітязя” команди пішли на

останню перерву. А ось заключний

період матчу став справжньою не�

сподіванкою для гостей. Спочатку

“Донбас” зусиллями Євгена Дадо�

нова відновив рівновагу. Мабуть, ця

шайба дещо гнітюче подіяла на гол�

кіпера “Вітязя” Івана Касутіна, адже

вже через 4 хвилини за його ворота�

ми знову запалало червоне світло.

Шайбу у ворота росіян закинув ка�

пітан “Донбасу” Руслан Федотенко.

Щоправда, у цьому епізоді голкіпер

гостей зазнав травми і змушений був

покинути лід. Але і його партнер по

команді Ігор Саприкін також не зміг

втримати ворота “на замку”. Все той

же Руслан Федотенко збільшив пе�

ревагу своєї команди. Час спливав, а

росіяни ніяк не могли протидіяти

наступу донеччан. Тож до кінця мат�

чу вони пропустили ще раз. Хоча

останнє слово все ж таки було за

“Вітязем”. За 10 секунд до завер�

шення зустрічі нападник гостей

Микита Двуреченський встановив

остаточний результат. У підсумку 6:4

на користь “Донбасу”

В останньом домашньом матчі 2012 ро донець ий "Донбас" здоб в вольов перемо поєдин проти чеховсь о о
"Вітязя"
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