
Головний храм країни освячено
Успенський собор, що у Києво�Печерській лаврі, отримав нове життя

Троянди та орхідеї 
від Снігової Королеви
На Співочому полі запрацювала оригінальна виставка льодяних скульптур
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

У розпал новорічних
свят на иян та остей
міста че ає ще одна
приємність — чора
Печерсь ом ланд-
шафтном пар на
Співочом полі розпо-
чала робот дов оочі -
вана "Вистав а вітів
Сні ової Королеви". На-
адаємо, ор анізов є
віт ов феєрію КО
"Київзеленб д" за під-
трим и олови КМДА
Оле сандра Попова. В
е спозиції представлені
х дожні віт ові омпо-
зиції, заморожені в
льодяних брилах, від
десяти районів столиці.

Квіткові виставки для Києва

вже стали традиційними, адже

тепер по кілька разів на рік киян

та гостей міста на Співочому

полі вражають різними квітко�

вими композиціями. На жаль,

показати красу квітів взимку бу�

ло неможливо, а міській владі

так хотілось зробити приємний

сюрприз киянам до новорічних

свят, тому фахівці КО "Київзе�

ленбуд" вирішили опанувати

нову техніку — квіти, замороже�

ні в брилах льоду. "Ми вивчали

різні технології й вирішили зу�

пинитись саме на квітах в кризі,

тим більше що повноцінних ви�

ставок такого плану, де можна

побачити багато квітів, зібраних

в одному місці й укритих льо�

дом, в Україні ще не було",—

розповів "Хрещатику" представ�

ник оргкомітету виставки Олек�

сій Бондар.

Для створення незвичайної

експозиції свої зусилля об’єдна�

ли дизайнери "Київзеленбуду"

та фахівці з льодових скульптур.

За допомогою сучасних методик

вони створили справжні витво�

ри мистецтва із квітів та льоду.

Зауважимо, над виготовленням

кожної скульптури майстри

працювали майже тиждень.

На особливу увагу заслуговує

технологія створення компози�

цій. Живі квіти встановлюють в

спеціальні кріо�камери, темпе�

ратура в яких —25°С, і через

спеціальну трубу до них повіль�

но надходить вода. Таким чи�

ном лід нарощується поступово

і без помітних прошарків. А для

того, щоб досягнути макси�

мальної прозорості скульптури,

використовується виключно

дистильована рідина. Такий

спосіб заморожування дозволяє

зберегти природну форму і кра�

су рослин.

Як розповіла "Хрещатику"

ландшафтний архітектор Дес�

нянського району Ірина Пали�

вода, створення квіткової ком�

позиції в льоді має свою специ�

фіку. "Потрібно звертати увагу

на стійкість рослин до низьких

температур, тому ми брали кві�

ти з м’ясистим стеблом та пе�

люстками. Також при створенні

композицій небажано викорис�

товувати білі квіти та дуже тем�

них тонів, адже під час заморо�

жування забарвлення стає на

тон чи на два темнішим", — за�

значає фахівець.

Пані Ірина вперше робила

квіткову композицію для замо�

рожування, але результатом за�

доволена. Аби скласти букет,

вона витратила близько чоти�

рьох годин, а з квітів використо�

вувала троянди, хеномелес, аль�

страмерію та інші. Зауважимо,

майже у всіх представлених

льодових композиціях можна

побачити орхідеї, цикламени,

троянди.

Результат перевершив усі очі�

кування — за кілька хвилин піс�

ля відкриття виставки до льодя�

них скульптур не можна було пі�

дійти через черги охочих сфото�

графуватись біля незвичайних

букетів. Люди вражені такою

красою й не приховують емоцій.

"Виставка сподобалась надзви�

чайно. Композиції вражають

своєю оригінальністю та вишу�

каністю. Таку красу в Києві я ба�

чу вперше", — поділилась з

"Хрещатиком" враженнями Ва�

лентина Доліна.

"Виставку квітів Снігової Ко�

ролеви" ми відкрили у цей со�

нячний день не випадково.

Добро і радість, що отримають

відвідувачі у перші дні цього ро�

ку, стануть запорукою гарного

настрою на весь 2013�й. Тож за�

прошуємо усіх зловити мить

літнього настрою у зимовому

святкуванні. Сподіваюсь, що

виставка на Співочому полі ста�

не традиційною та улюбленою

для киян та гостей міста", — за�

значив "Хрещатику" гендирек�

тор КО "Київзеленбуд" Михай�

ло Царенко.

Нагадаємо, що ознайомитися

з оригінальними композиціями

можна до 27 січня. Виставка пра�

цюватиме з 9.00 до 21.00. Вар�

тість квитків для дорослих скла�

дає 25 грн, для дітей та пенсіоне�

рів вхід безкоштовний. Окрім

цього, в рамках заходу 7, 13, 19 та

25 січня проводитимуться народ�

ні гуляння і виступи творчих ко�

лективів. Усі святкові дійства

проходитимуть поряд з 18�мет�

ровою ялинкою, яка прикрашає

головну сцену Печерського лан�

дшафтного парку

Я зазначають ор анізатори вистав и, перепади температ р не позначаться на льодяних с льпт рах — вони захищені спеціальним навісом.
Том тішитим ть відвід вачів аж до інця січня

Владика ПАВЛО:
"Віруючі люди з трепетом чекають
свого Різдва" 
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Столиця зустріла Новий рік
концертом та феєрверком 
"Хрещати " дізнавався, я а з районних ялино міста
най раща
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В аеропорту "Київ" вдосконалили
механізм посадки та висадки
пасажирів 
Т т завершено монтаж телес опічно о трапа
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У номері

Новини
Цього року місто планує закупити
210 нових тролейбусів
Про це розповів заст пни олови КМДА Анатолій

Гол бчен о. "З метою забезпечення відновлення
тролейб сно о, трамвайно о й автоб сно о пар
столиці в 2013 році місь ою владою роз лядається
можливість придбання 210 тролейб сів довжиною
понад 18,7 метрів", — повідомив він в інтерв’ю
"У раїнсь им новинам". Крім то о, місто роз лядає
варіанти придбання 30 ба атосе ційних мод льних
трамвайних потя ів довжиною понад 30 м і 30 авто-
б сів з азовими дви нами

"Київзеленбуд" візьме участь 
у Міжнародному фестивалі квітів
Столичні зеленб дівці візьм ть часть V Міжна-

родном Талліннсь ом віт овом фестивалі-2013.
Наразі дизайнери КО "Київзеленб д" працюють над
оформленням віт ової омпозиції "Новий вито ",
я представлять під час заход . "Участь міжна-
родних вистав ах і фестивалях — це не лише обмін
досвідом, а ще й шанс підприємства заявити про
себе на міжнародній арені. Впевнений, що наша
змістовна омпозиція сподобається я часни ам,
та і відвід вачам фестивалю", — за важив енди-
ре тор КО "Київзеленб д" Михайло Царен о

Будувати автотунелі у столиці 
будуть після громадських слухань
Перед б дівництвом автомобільних т нелів Києві

б де проведено ромадсь і сл хання — зазначив
заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о. Він
пере онаний, що проведення сл хань дасть можли-
вість зроз міти й визначити формат фінанс вання та
варіант повернення зал чених оштів. Та , з йо о
слів, питання зал чення інвесторів для б дівництва
т нелів наразі опрацьов ється. "Місто роз лядає всі
варіанти фінанс вання прое тів з б дівництва т не-
лів. Це й редити ЄБРР, це й вип с цінних паперів,
це й варіант фінанс вання власним оштом, це й
державно-приватне партнерство", — зазначив пан
Гол бчен о. Він додав, що механізм повернення
оштів може б ти через бюджет або через онцесію,
тобто план ється платний проїзд. Том й необхідно
провести сл хання, щоб зроз міти, чи отові містя-
ни платити за орист вання т нелями
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Олександра ШЕСТЕРИКОВА
"Хрещатик"

Сьо одні (3 січня) освячення со-
бор звершив Предстоятель
У раїнсь ої Православної Цер -
ви Блаженніший Митрополит
Київсь ий та всієї У раїни Воло-
димир, намісни Святої Успен-
сь ої Києво-Печерсь ої лаври
Влади а Павло та ві арії Київ-
сь ої митрополії, цер овносл -
жителі та віряни.

Нагадаємо, собор має величну і цікаву іс�

торію. Його будівництво почалося ще у

1073 році за ініціативи Феодосія Печер�

ського — це був перший кам’яний храм мо�

настиря. Кажуть, що князь Святослав,

який виділив землю та дав гроші на його

будівництво, сам брав участь у копанні ро�

ву під фундамент собору. За свою багатові�

кову історію храм неодноразово зазнавав

руйнувань. У 1722—1729 роках Успенський

собор перебудували, його стіни заново за�

штукатурили та розписали. В такому вигля�

ді споруда перебувала до 1941 року. Під час

окупації Києва гітлерівці вивезли величез�

ну кількість цінностей з храму, а 3 листопа�

да його підірвали і майже повністю зруйну�

вали.

Відповідно до указу Президента Укра�

їни від 9 листопада 1995 року, Успенський

собор було відбудовано (у 1999—2000 ро�

ках) і 24 серпня 2000 року освячено Мит�

рополитом Володимиром. Щоб зберегти

автентичний вигляд храму, його відбудо�

вували за старовинними фотографіями.

Але реставрація обмежилася відновлен�

ням лише будівлі — всередині стояли голі

стіни. У 2007 році держава виділила кош�

ти на облаштування внутрішньої частини

храму. І з цього часу собор фактично не ді�

яв, служби проходили тільки у Стефанів�

ському вівтарі, тобто у зовсім невеликій

частині собору.

Як розповів "Хрещатику" ієродиякон

Арсеній, служитель Києво�Печерської

лаври, всі внутрішні розписи храму стилі�

зовані під українське бароко. На підлозі та

стінах покладений мармур, спеціально

привезений з Італії. У центральній части�

ні собору був встановлений іконостас,

який створювався за старовинними ілюс�

траціями. Він має п’ять ярусів і займає

площу 1000 квадратних метрів. Ікони ви�

готовлені з сосни та липи і покриті сусаль�

ним золотом.

"Я вдячний небайдужим українцям, які

допомагали у справі відновлення храму.

Проте роботи ще багато: розпис до кінця не

завершений, дах потребує ремонту", — роз�

повів "Хрещатику" Владика Павло. На його

думку, державі буде складно закінчити від�

новлення святині самотужки, тому без

участі меценатів не обійтися. І церква має

їм віддячити. Тому Владика звернувся до

Митрополита Володимира з проханням

удостоїти благодійників церковними наго�

родами, на що той дав свою згоду.

З освячення храму не робили грандіозно�

го свята і офіційно не повідомляли про цю

подію. Віряни дізнавалися про це один від

одного. Тим не менш, сьогодні в Успен�

ському соборі зібралася велика кількість

людей, які не приховували свого захвату від

побаченого

ЗА МИНУЛИЙ РІК

КИЯНАМ ПОВЕРНУЛИ 

970 ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ

СТОР. 2

У МІСТІ

РЕКОНСТРУЙОВАНО 

ДВІ ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ 

СТОР. 2

ВІТЧИЗНЯНИМ

ПРОГРАМІСТАМ 

ЗНИЗИЛИ ПОДАТКИ

СТОР. 3

ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА 

НА НАСТУПНИЙ

ТИЖДЕНЬ
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МІСТО
Хрещатик 3 січня 2013 року

Новини
За рік киянам повернули 970 гектарів землі
Підбиваючи підс м и мин ло о ро , про рор Києва Ми ола Бес-
иш ий повідомив, що протя ом 2012 ро за реа вання про рат ри
столичній ромаді поверн то 970 а землі. "За альн площ , я повер-
н ла про рат ра иянам, можна прирівняти за розміром до території
семи Національних ботанічних садів ім. Гриш а або ж до площі соро а
заповідни ів Києво-Печерсь ої лаври. Вжито олосальних заходів, але
ще більше роботи че ає нас 2013 році",— на олосив про рор. За йо-
о словами, відомством поверн то неза онно виділені земельні ділян и
в історичній частині Києва, на території Біличансь о о ліс , лісопар о-
во о осподарства "Конча-Заспа", Голосіївсь о о пар , Ж ово о ос-
трова, охоронно о ландшафт м зею Пиро ово, Ботанічно о сад . Пан
Бес иш ий зазначив, що, відстоюючи землі в ре реаційних зонах, про-
рат рі вдалося попередити вир б дерев та знесення зелених наса-

джень. "На сьо одні с дах роз лядаються справи за позовами про -
рат ри про повернення земель Сирець о о аю, Би івнянсь о о ліс ,
Голосіївсь о о лісництва. Ми і надалі б демо послідовно відстоювати
інтереси иян", — на олосив очільни столичної про рат ри

В аеропорту "Київ" вдосконалили механізм 
посадки та висадки пасажирів
Т т завершено монтаж телес опічно о трапа. Спор да б ла приєднана

до посад ової алереї ново о міжнародно о термінал "А". Після завер-
шення тест вання і нала одження всіх систем аеропорт розпочне е спл -
атацію р ава. План ється, що з телетрапом б д ть сти ватися літа и
типів Boeing 737, Airbus A320, MD82. Ви ористання пристрою дозволить
прис орити посад і висад пасажирів, а та ож зробити ці процеси
більш омфортними для авіамандрівни ів, я им тепер не потрібно б де
виходити на в лицю. У КП "Міжнародний аеропорт "Київ" розповіли, що
с ляний р ав ви отовлений пот жностями омпанії ThyssenKrupp AG, зі-
браний на заводі в Іспанії. Установ а телетрапів — один з етапів поліп-
шення я ості посл , я і зараз впровадж є аеропорт

Торік фахівці КП "Плесо" врятували 109 життів
У мин лом році фахівці КП "Плесо" врят вали 109 иян, том чис-

лі 29 дітей. Спеціалізована аварійна рят вально-водолазна сл жба під-
приємства пройшла обов'яз ов атестацію щодо проведення аварійно-
рят вальних робіт і отримала відповідне свідоцтво. Крім то о, під час
проведення фінальної частини Євро-2012 працівни и підприємства
спішно ор аніз вали на Тр хановом острові тимчасовий емпін для
вболівальни ів зі Швеції, я ий за своїми масштабами та розмірами ся -
н в все раїнсь о о ре орд . О рім то о, мин лий рі для КП "Плесо"
запам'ятається ор анізацією не менш масштабно о міжнародно о фес-
тивалю "Пер нів пол ", молодіжно о фестивалю "Ст дентсь а Респ б-
лі а", а та ож Фінал чемпіонат У раїни з водно-моторно о спорт се-
ред юна ів та дорослих, чемпіонат Європи та Афри и з вей бордин
і вей с ейтін , весл вально о марафон на бо Київсь о о водно о
стадіон в рам ах е стрим-фестивалю "FREE GAMES" та інших

Безкоштовний Wi&Fi у столичному метро
з'явиться на початку 2014 року
Заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о про ноз є введення

без оштовно о WiFi-дост п до Інтернет на 52 станціях метрополітен
в січні-березні 2014 ро . "Київсь ий метрополітен дійсно вима ає впро-
вадження Wi-Fi мережі. Це потрібно не стіль и самом метрополітен , я
меш анцям міста. Нам необхідно йти в но з розвит ом ом ні аційних
техноло ій. Відповідна робота із впровадження Wi-Fi ведеться. Я що ін-
вест он рс б де проведений до інця I вартал 2013 ро , то орієнтов-
но за інчення робіт з б дівництва WiFi-мережі можна че ати напри інці
I вартал 2014 ро ",— с азав Гол бчен о. З йо о слів, орієнтовна вар-
тість реалізації прое т становить 8,8 млн рн. Пан Гол бчен о зазначив,
що вся необхідна до ментація під отовлена, визначені мови он рс
із зал чення інвестора, внесені пропозиції фахівцями "Київсь о о метро-
політен " і ГУ транспорт й зв'яз КМДА. Ці до менти наразі переб -
вають на роз ляді в ГУ е ономі и й інвестицій, я е є ор анізатором ін-
вестиційно о он рс , повідомляють "У раїнсь і новини"

"Київенерго" підвищило надійність 
енергопостачання ДВРЗ і Борщагівки
Фахівці ПАТ "Київенер о" напри інці р дня завершили ре онстр -

цію та технічне переоснащення двох еле тропідстанцій 110/10 В "Ра-
діотехнічна" та "ВУМ", що в рази підвищить надійність енер опостачан-
ня житлових масивів ДВРЗ (Дніпровсь ий район) та Борща ів и (Свя-
тошинсь ий). Підстанція 110/10 В "ВУМ" поб дована ще в 1960-х ро-
ах для забезпечення енер опостачання завод еле тронно-обчислю-
вальних машин, о рім житлово о масив Борща ів а, забезпечить на-
дійність енер опостачання частини Києво-Святошинсь о о район . Ре-
онстр ція на обох об'є тах тривала п'ять місяців і б ла завершена в
становлені прое тами терміни. "За алом вартість робіт із технічно о
переоснащення підстанції "Радіотехнічна" становить 14 млн рн,
"ВУМ" — 9 млн рн. "Компанія (з рах ванням тенденцій до збільшен-
ня енер оспоживання столиці) а тивіз вала робот із розвит енер-
етичної інфрастр т ри міста. Модернізація та переоснащення еле -
тричних підстанцій дає нам можливість вчасно забезпечити додат ові
потреби лієнтів в еле троенер ії", — під реслив ендире тор ПАТ "Ки-
ївенер о" Оле сандр Фомен о

На вулиці Братській демонтують трамвайні колії
Місь а влада план є розпочати ре онстр цію в лиці Братсь ої з де-

монтажем трамвайних олій на в азаній в лиці і на Контра товій площі
в Подільсь ом районі. Відповідне розпорядження № 2305 оп блі ова-
но на сайті КМДА. "Здійснити розроб прое тно- ошторисної до -
ментації та ре онстр ції в л. Братсь ої з демонтажем трамвайних о-
лій на в л. Братсь ій та на Контра товій площі в Подільсь ом районі",
— йдеться в розпорядженні. Замовни ом ви онання робіт з ре он-
стр ції визначено КК "Київавтодор"

Київсь а місь а рада висловлює щире співч ття деп тат Київради

Ч мачен о Аллі Юріївні та її родині з привод передчасної смерті

сина Дениса.

Цифра дня

15 931 700 000 
гривень — на таку суму столичними підприємствами пошти та зв`язку
отримано доходів від наданих населенню послуг у січні – вересні 2012 року

За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Київ зустрів Новий рік
яскравим феєрверком
"Хрещатик" дізнавався, яка з районних ялинок міста найкраща
Почато ново о 2013 ро
в серці раїнсь ої столиці
розпочався з неймовірно о
феєрвер та рандіозно о
ро - онцерт . За даними
ор анізаторів свята, час-
ни ами новорічно о мара-
фон біля Головної ялин и
раїни стали близь о 220
тисяч людей. Разом з и-
янами Новий рі на Май-
дані Незалежності з стрі-
чав і олова КМДА Оле -
сандр Попов. На оловн
площ міста він завітав зі
своєю родиною.

Очільник міськадміністрації за�

значив, що йому надзвичайно при�

ємно вітати киян та гостей столиці з

Новим 2013 роком саме на Майдані

Незалежності, де панує неймовірна

атмосфера "київського патріотиз�

му", єднання і позитиву. "Минулий

рік був для нас непростим, але всі ми

склали справді знаковий іспит Єв�

ро�2012. Переконаний, що й наступ�

ний рік принесе нам нові звершення

та здобутки. Я вірю у майбутнє Ки�

єва, я вірю у киян і знаю, що попере�

ду на нас чекають великі перемо�

ги",— сказав Олександр Попов.

До вітань долучилися і зіркові гості

Головної новорічної вечірки. Зі сцени

на Майдані Незалежності киян вітали

учасники гуртів "Мед Хедс", "Танок

на майдані Конго", "Друга Ріка",

"Брати Карамазови", "Воплі Відопля�

сова" та співачка Руслана. Родзинкою

концерту став виступ легендарного

гурту "ДДТ" та неперевершений деся�

тихвилинний феєрверк.

Масово кияни зустрічали Новий

рік й біля центральних районних

ялинок. "Хрещатик" вирішив відві�

дати всі районні ялинки, аби склас�

ти власний рейтинг.

Дарниця та Солом'янка

Забігаючи наперед, зауважимо, що

цьогоріч новорічні дерева у всіх райо�

нах столиці різні. Так, у Дарниці, у

парку імені Воїнів�інтернаціоналіс�

тів, мешканців району тішить 15�мет�

рова пухнаста красуня. Дерево при�

везли сюди із Закарпаття й прикраси�

ли іграшками та гірляндами, які ми�

гають зеленими, білими та червони�

ми кольорами. Вершину дерева при�

крашає біло�червона зірка. Додамо,

торік вперше у Дарниці запровадили

практику засвічення ялинок у житло�

вих мікрорайонах, щоб максимально

наблизити свято до дарничан.

У Солом'янському районі ново�

річне дерево, що у сквері ім. Остров�

ського, зроблене із десятків сосен.

Удень при сонячному світлі воно ви�

грає мерехтінням від іграшок, якими

прикрашене, а ввечері сяє синіми,

червоними, жовтими та зеленими

вогнями гірлянд. "Ялиночка дуже

гарна. Відколи її встановили, ми з

дітьми постійно біля неї гуляємо.

Особливо малятам подобається тут

ввечері, коли дерево сяє різнокольо�

ровими вогнями", — розповіла "Хре�

щатику" мешканка району Олена

Кунчій.

Поділ та Печерськ

Новорічна ялинка Печерського

району радує мешканців біля Київ�

ського палацу дітей та юнацтва (пло�

ща Слави). Вона особлива тим, що

вже багато років росте біля палацу.

Цьогоріч ялинку прикрасили руко�

творними деревцями із пінопласту,

надувними зірочками та сердечками,

червоними та жовтими конусами із

дощику, синіми кульками й різноко�

льоровими вогниками гірлянд.

У Подільському районі новорічне

дерево, яке встановлене на Кон�

трактовій площі, складене із десят�

ків сосен. Ялинка вбрана червоними

та жовтими кулями, новорічними

подарунками, іграшками у вигляді

шишок, зірочок та цукерок. Окрім

цього, новорічне дерево сяє гірлян�

дами синього і білого кольорів, а ще

ліхтариками, які виблискують білим

мереживом. Маківку дерева прикра�

шає багатокутова зірка.

Штучні та натуральні

Новорічне дерево Голосіївського

району, що встановлене в парку

культури та відпочинку ім. Риль�

ського, також зроблене з окремих

сосен. Прикрашають його паперові

іграшки у вигляді куль рожевого

кольору, великі дзвіночки, червоні,

фіолетові та рожеві банти. Оповите

дерево мереживом різнокольоро�

вих гірлянд, серпантином та дощи�

ком, а маківку увінчує велика біла

сніжинка.

У Шевченківському районі, в

парку ім. Шевченка, діток та до�

рослих тішить штучна ялинка, при�

крашена синіми та жовтими куля�

ми, бантами, мішечками з пода�

рунками, зірочками та цукерками.

Ялинка переливається різнокольо�

ровими вогнями. Зірка, що вста�

новлена на дереві, сяє червоним

кольором.

Святошинська новорічна ялин�

ка — штучне конусоподібне дерево.

Прикрашене дзвіночками, сніжин�

ками із пінопласту, бантами, іграш�

ками у вигляді шишок, цукерок, но�

ворічних подарунків, червоними та

сріблястими кульками. Світиться

новорічна красуня різнокольорови�

ми вогнями. Зверху ялинку прикра�

шає зірка.

Мешканці Деснянського району

мали змогу провести новорічну ніч

біля районної ялинки, яка встанов�

лена поряд з кінотеатром "Флорен�

ція". Ця 11�метрова новорічна кра�

суня — штучна. Оздоблене дерево

різноманітними іграшками, у тому

числі прикрасами, виготовленими

учнями позашкільних та загально�

освітніх навчальних закладів в цеху

м'якої та паперової іграшки на

"Фабриці Діда Мороза". Як і решта

районних ялинок, деснянське ново�

річне дерево виграє різнобарв'ям

гірлянд.

Найвища ялинка — 
на Оболоні

Оболонська зелена красуня, що

розташована на майданчику біля

розважального центру "Drеаm

town", штучне дерево з пухнастими

гілочками, заввишки понад 20 мет�

рів. Ялинка прикрашена червони�

ми, жовтими та сріблястими куля�

ми, дзвіночками та бантами, різно�

кольоровими іграшками, святко�

вою ілюмінацією. Мешканці райо�

ну переконані, що такої красивої

ялинки, як у них, не має жоден

район столиці. "Наша ялиночка

цього року якась особлива, й біля

неї навіть настрій одразу стає кра�

щим, а дітки дуже люблять тут ба�

витись. Їм постійно хочеться дото�

ркнутись до дерева",— розповідає

киянка Ольга Бовт.

На відміну від усіх районних яли�

нок, новорічне дерево, що встанов�

лене в парку "Перемога" (Дніпров�

ський район), не має іграшок.

Штучна ялинка оздоблена лише

світловою ілюмінацією — з різноко�

льорових вогнів утворюються сні�

жинки та червоно�блакитне мере�

живо. Яка ж ялинка найкраща, чи�

тачі "Хрещатика" можуть оцінити

самостійно, переглянувши фото.

Хоча для більшості киян головне,

звичайно, не те, яке дерево, а який

настрій навколо нього створила

районна влада  

Оксана ДОБРУЧ, 
Олексій ІВАНОВ (фото), 

"Хрещатик"

Близь о 220 тисяч раїнців стали часни ами новорічно о марафон біля Головної ялин и раїни
на Майдані Незалежності



Ділові новини

З 1 січня українці отримуватимуть 
біометричні паспорти

Біометричні паспорти в Україні почали діяти з 1 січня 2013 року. Як ві�

домо, підписаний Президентом України Віктором Януковичем закон про

біометричні паспорти набув чинності з 6 грудня минулого року. Паспорт

міститиме вмонтований чіп із біометричною інформацією: фото людини,

відбитки пальців та інформацію про громадянина, що міститься в діючо�

му паспорті. За бажанням в біометричний паспорт може бути включено

додаткову інформацію. Водночас інформація нових паспортів вноситься

до Єдиного державного демографічного реєстру — це електронна інфор�

маційно�телекомунікаційна система, призначена для зберігання, оброб�

ки, використання інформації про громадянина держави. Також, згідно із

законом, така інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гаран�

тується державою. Кожен громадянин України, незалежно від віку, зо�

бов’язаний одержати біометричний паспорт. Його оформлюють для всіх

осіб, починаючи від народження (на заміну свідоцтва про народження), й

дані оновлюються кожні 10 років. Введення в Україні біометричних пас�

портів обумовлено планом дій щодо введення безвізового режиму з ЄС,

схваленим у листопаді 2010 року

Вітчизняним програмістам 
знизили податки

З 1 січня 2013 року і до 1 січня 2023 діятимуть пільги для бізнесменів, що

працюють в індустрії програмної продукції. Про це йдеться в законі “Про

внесення змін до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу

щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продук�

ції”. Як зазначено в документі, ставка податку на прибуток дорівнюватиме

5 % за умови ведення окремого обліку доходів. “Операції з постачання про�

грамної продукції для суб’єктів цього виду діяльності звільняються від

ПДВ. Передбачені також пільги з податку на доходи фізичних осіб (5 % за

загальним правилом) і єдиного соціального внеску (36,76 %)”,— йдеться у

документі. Для отримання пільг підприємствам IT�індустрії необхідно про�

йти реєстрацію в ДПСУ і отримати свідоцтво. Умовою для пільги є відпо�

відність певним критеріям упродовж чотирьох попередніх кварталів, а для

нових суб’єктів підприємництва в програмній індустрії встановлюється

двоквартальний “випробувальний” період, ще через 2 квартали їх переві�

рять на відповідність усім вимогам

Ліки продаватимуть тільки аптеки 
або аптечні пункти

Лікарські засоби будуть реалізовуватися тільки через аптеки або аптечні

пункти, повідомляє прес�служба Державної служби з лікарських засобів. З

29 грудня 2012 року втратили чинність норми законодавства, які дозволя�

ли суб’єктам господарювання здійснювати роздрібну торгівлю лікарськи�

ми засобами через аптечні кіоски. Вимога про закриття кіосків обґрунто�

вана тим, що з точки зору якості обслуговування населення зазначені уста�

нови не забезпечують належного рівня надання фармацевтичних послуг.

Припинення роботи аптечних кіосків не матиме суттєвого впливу на мож�

ливість громадян скористатися послугами аптечних установ. На кінець

грудня 2012 року в Україні функціонує майже 14,8 тис. аптек

Надання інформації 
з Держреєстру прав на нерухомість 
коштуватиме 120 гривень

Уряд з 1 січня встановив плату за надання інформації з Єдиного держре�

єстру речових прав на нерухоме майно (ЄДРРПН) — 120 грн. Відповідну

постанову № 1204 оприлюднено на веб�сайті уряду. Вартість внесення змін

до запису ЄДРРПН, згідно з документом, у тому числі виправлення техніч�

них помилок, якщо такі допущені не з вини держреєстратора, встановлена

в розмірі 51 грн. Уряд також установив, що кошти, які надходять за виправ�

лення техпомилок в ЄДРРПН, будуть використовуватися на технічне і тех�

нологічне супроводження та забезпечення держреєстру. Кошти від плати за

надання інформації з ЄДРРПН зараховуються до спеціального фонду держ�

бюджету
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Владика ПАВЛО: 

"Віруючі люди з трепетом 
чекають свого Різдва"
Напередодні Свято о Різд-
ва “Хрещати ” з стрівся із
митрополитом Виш ород-
сь им і Чорнобильсь им,
ві арієм Митрополита Ки-
ївсь о о і всієї У раїни,
Постійним членом Священ-
но о Синод УПЦ, оловою
Комісії справах монасти-
рів УПЦ, намісни ом Свя-
то-Успенсь ої Києво-Пе-
черсь ої лаври Влади ою
Павлом, я ий розповів нам
про свято Різдва та йо о
традиції.

І на землі, і на небі служать
однаково

— Своє новорічне та різдвяне теле�
візійне привітання до українського
народу Президент Віктор Янукович
записав саме в Лаврі. Звідки такий
вибір?

— Відверто кажучи, я не знаю,

чим був обумовлений вибір місця,

мене тільки попередили про це. Але

я думаю, що для будь�якого Прези�

дента, якщо він православний, Ки�

єво�Печерська лавра — найкраще

місце, щоби привітати людей і з ре�

лігійним святом, і з Новим роком.

— Для всіх Різдво асоціюється з на�
родженням Христа. А чи правильне
таке розуміння? Можливо, по�іншому
мають стояти акценти — тобто, важ�
ливий не сам факт народження, а,
скажімо, непорочне зачаття...

— Цикл православних свят уста�

новлений Божим Промислом. По�

між них не можна виділити головне.

Не було б Зачаття — не було б і Різд�

ва, не було б Різдва — не було б

страждань і Воскресіння. Але у кож�

ному з цих свят є головне. У святі

Різдва головне — все ж таки саме на�

родження Христа.

Ви, мабуть, здивуєтесь, якщо я

вам скажу, що православні свята

відзначають не лише живі. Знаєте,

якось уві сні мені явився покійний

архієпископ Рівненський та Во�

линський Варлаам (Ілющенко). Я

його запитав, як йому на тому сві�

ті? І він відповів, що в них — на не�

бі, як і на землі,— відзначаються

усі свята і служать вони так само.

Але між мертвими і живими є сут�

тєва різниця: живі можуть молити�

ся і за себе, своїх близьких, і за по�

кійних; ті ж, хто відійшов у загроб�

не життя, можуть молитися тільки

за живих.

— Отже, наближається Різдво. Як
поводитися православному христи�
янину?

— Найменше, що ми можемо зро�

бити — підготувати своє серце, щоб

Господь увійшов у нього, і свою ду�

шу, щоб Господь народився в ній.

Для цього Церква встановила семи�

тижневий піст, щоб людина могла

очиститись і покаятись.

Але ми також маємо підготувати

свою оселю до свята, приготувати

святкові страви. У різних регіонах

нашої країни склалися свої тради�

ції щодо різдвяної трапези. Напри�

клад, я сам із Західної України, де

прийнято готувати 12 страв. На

Сході, мабуть, зовсім інший стиль

підготовки. Все залежить від тра�

дицій, які укорінилися навіть не

стільки у регіонах, скільки в селах

та окремих сім’ях. Але справа не в

кількості страв, найголовніше —

людина має підготувати себе ду�

ховно.

Випити не гріх, 
гріх — напитися

— Хочемо ми цього чи ні, але наш
народ звик відзначати Новий Рік не
дивлячись на те, що це свято припа�
дає на Різдвяний піст. Те, що люди на�
кривають великі столи і святкують зі
скоромним — це є гріх?

— Давайте почнемо з мене. Моя

родина Новий рік святкувала за ста�

рим стилем, тобто 14 січня. Але у

моєї мами день народження 1 січня.

Тому ми завжди збирались у сімей�

ному колі, відкривали пляшку шам�

панського і святкували. Це було для

нас не святом Нового року, а родин�

ним святом, хоча воно і припадало

на піст.

Я вважаю, що всі торжества, які

не несуть народу якихось лих чи не�

порозумінь, не є гріхом. Не можу

сказати, що людина, накриваючи на

стіл, грішить. Але бажано, щоби

цього вечора все ж були пісні стра�

ви, тим більше, що сьогодні вели�

кий вибір риби, морепродуктів.

Краще, щоб на новорічному столі не

було м’ясних і молочних страв. Про�

те тому, хто їсть м’ясо, не заборониш

його вживати.

— А як щодо міцних напоїв?
— Апостол Павло вже відповів на

це питання: “Не упивайтесь...”. То�

му, якщо трохи випити, то це не на�

шкодить. І Господь не засуджує. А

якщо набратися, вибачте, до чорти�

ків, то воно, звісно, шкідливо й не

спасительно. І не лише у піст, а й у

будь�який день.

— Наші співгромадяни взагалі люб�
лять свята. І, природно, вже полюби�
ли католицьке Різдво, тому святкува�
ти починають від 25 грудня.

— Знаєте, віруючі люди з трепе�

том чекають свого Різдва.

— Владика, скажіть, чому като�
лицьке і православне Різдво не спів�
падають?

— Римо�католицька церква і біль�

шість протестантських церков свят�

кують його 25 грудня за григоріан�

ським календарем. Але я вважаю,

що старий (юліанський — Авт.) ка�

лендар — найбільш правильний.

Якщо хтось хоче заперечити, то я

тільки запитаю, коли сходить Благо�

датний Вогонь — за новим чи за ста�

рим церковним календарем?

— Але є ж православні віряни, у
яких Різдво з католиками співпадає...

— Олександрійська, Кіпрська,

Болгарська, Румунська Православні

Церкви у 1923 році перейшли під

впливом Риму на новий календар.

Колись вони були під Туреччиною, і

їм свого часу пообіцяли допомогти,

якщо вони перейдуть на новий

стиль. Цей перехід був суто політич�

но мотивований. Зараз існує чотири

Церкви, які зберігають старий

стиль — це Руська, Грузинська,

Сербська, Єрусалимська Право�

славні Церкви та чернеча республіка

Афон.

— Серед інших традицій святкуван�
ня Різдва є такі, що ніби не можуть
співіснувати з християнством — ко�
лядки, щедрівки... Це, скоріше, спа�
док язичництва...

— У давнину цими днями справ�

ляли свято Коляди. Люди поклоня�

лися і вшановували своє основне

божество — Сонце, зараз ми вшано�

вуємо Бога — Христа. Так історично

склалося, що ці пісні теж прийшли з

язичництва, але в них з’явилися

християнські зміст і мотиви. Знову

таки — традиція співати колядки

збереглася не всюди, наприклад, у

Росії та на Сході України її нема, а

ось на Західній Україні вона була

завжди. Сучасних колядок я не ви�

знаю, тому що це не хвала Богу, а

пустослів’я.

А до старих колядок ставлюся з

трепетом, бо вони духовні, мають

сенс, богословську суть. У той час

люди не могли дозволити собі побу�

вати у Єрусалимі, вони могли лише

малювати його у своїй уяві, спира�

ючись на знання, які черпали зі

Священного Писання.

— А ви самі бували у Єрусалимі?
— Так! Більше 50�ти разів. Усі

Євангельські місця — зворушливі.

Але найбільше запам’ятав, коли по�

трапив туди вперше. Це дійсно не�

сказанно — білий град у сонячному

сяйві. У 2000 році мені пощастило

разом із Митрополитом Володими�

ром побувати там на святкуванні

2000�ліття Різдва Христового. А на

свято Пасхи я на власні очі побачив,

як сходить Благодатний Вогонь. У

мене навіть свічка в руці сама загорі�

лась. Я був вражений, провів цим

вогнем по обличчю. Відчуття було,

ніби моє лице обдало паром. Не об�

пікає, а просто дає тепло. Приємне

відчуття.

Більше 10 разів звершував палом�

ництво на Афон, по 3 рази вклоняв�

ся святителям Спиридону Тримі�

фунтському та Миколаю Чудотвор�

цю, кілька разів вклонявся апосто�

лам Петру та Павлу у Римі. Такі про�

славлені святині Господь сподобив

відвідати.

У Божій любові

— Ви в Лаврі служите уже 19 років.
За весь цей час не могло не трапитися
якогось дива... Ви були свідком таким
подіям?

— Не один раз. Коли привозили

мощі Святого Пантелеймона, я ба�

чив багато зцілень людей, у яких бу�

ли проблеми з тиском, боліла голо�

ва. Мученик Іоанн, немовля, пода�

рував щастя батьківства до того без�

плідним сім’ям. Преподобний Ага�

піт, лікар Печерський, також сотво�

рив безліч чудес. Тричі в Лавру при�

носили жінку, хвору на рак. Стадія

була дуже тяжкою, людина само�

стійно не могла пересуватися. Її

прикладали до мощей преподобного

Агапіта, і на третій раз вона вийшла

з печер самостійно.

Та й у моєму житті траплялися чу�

деса. Найбільше і, на жаль, найтра�

гічніше — пожежа — сталося, коли я

навчався у Московській духовній

академії. П’ятеро хлопців з моєї кім�

нати загинули, я лишився живим

після перебування у вогні більше

двох годин.

Дивом є також те, що люди тяг�

нуться до віри. У 1994 році в Лаврі

звершували лише 2 літургії, і людей

на богослужіннях було дуже мало.

Сьогодні братія звершує 6—8 літур�

гій — і всі храми переповнені. Чим

не диво?

Проте не всі ставляться до мона�

хів з повагою. Іноді з нас сміються,

кажуть, що ми дармоїди. Але це

неправда. У Лаврі живе більше 170

монахів. І це не позбавлені розуму

люди, а в минулому кандидати наук,

учені. Не слід забувати, що все по�

чиналося з монастирів. Згадайте, ще

за часів Київської Русі монастирі бу�

ли культурними, навчальними, ме�

дичними центрами, тут починали

друкувати книжки. І все тому, що

монахи завжди були розумними та

працьовитими людьми. І така тради�

ція збереглася.

— Вам дуже пощастило, ви стали
намісником Києво�Печерської лаври.
Якою була б ваша служба, якби доля
занесла вас...

— У глушину?

— Так.
— Моє священицьке служіння

починалося у невеличкому містечку

на Волині. До Києва я прийшов з

міста Нововолинськ, де протягом 6

років служив у монастирі. Але там я

трудився один, відповідав за себе і

народ, який до мене приходив за ду�

ховним керівництвом. У Лаврі від�

повідальність більша: велика кіль�

кість споруд, які дихають святістю і

які треба відновлювати; скарб, яко�

го немає більше ніде у світі,— лавр�

ські печери, які століттями бережуть

мощі преподобних; братія — духов�

не “військо”, що ним може пишати�

ся полководець.

Я ніколи навіть не мріяв, що буду

намісником, єпископом, матиму

можливість співслужити Предсто�

ятелю Української Православної

Церкви Блаженнішому Митропо�

литу Київському та всієї України

Володимиру. Коли я навчався у ду�

ховній семінарії, про цю людину

ходили легенди. І я думав: “Шкода,

що я не зміг вчитися у той час, коли

він був ректором” (з 1973 року

Митрополит Володимир служив

ректором Московської духовної

академії і семінарії — Авт.). І от у

1994 році Господь послав мені ми�

лість бути його намісником, бачити

так віру цієї людини, її любов, став�

лення до Бога, Церкви, богослу�

жіння, храму. Знаєте, так само, на�

певно, у давнину люди, маючи

можливість бачити апостолів, чути

слово їхні проповіді, раділи цьому

та ділилися з іншими цією радістю,

цим благовістуванням. Тому я можу

сказати, що перебуваю у Божій лю�

бові

Розмову вела 
Олександра ШЕСТЕРИКОВА, 

“Хрещатик”

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о б дин за альною площею 501,2 в.м

на в л. Ярославів Вал, 3, літ. "Б"

Назва об'є та: Нежилий б дино за альною площею 501,2 в.м.

Адреса: 01034, м. Київ, в л. Ярославів Вал, 3, літ, "Б".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино за альною площею 501,2 в.м, том числі: І поверх —

за альною площею 222,8 в.м, ІІ поверх — за альною площею 237,7 в.м,
мансарда — за альною площею 40,7 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 10 016 000 (десять мільйонів шістнадцять тисяч)

ривень.
ПДВ — 2 003 200 (два мільйони три тисячі двісті) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 12 019 200 (дванадцять

мільйонів дев'ятнадцять тисяч двісті) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням

ПДВ — 1 201 920 (один мільйон двісті одна тисяча дев'ятсот двадцять)
ривень.
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини

нежилий б дино занесений до перелі щойно виявлених об'є тів льт рної
спадщини м. Києва (на аз Головно о правління охорони льт рної спадщини
від 10.06.2011 № 10/34-11).

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1.Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-
технічном стані, питання земле орист вання та землевідведення виріш ється
новим власни ом самостійно встановленом чинним за онодавством
У раїни поряд .

2.Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та
приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності
на об'є т, бере на себе по пець.

3.Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на
ористь Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

3.2. забезпечити збереження щойно виявлено о об'є та льт рної
спадщини м. Києва відповідно до вимо За он У раїни "Про охорон
льт рної спадщини" та ласти охоронний до овір з Головним правлінням

охорони льт рної спадщини відповідно до вимо цьо о За он .

4.А ціон б де проведено 25 січня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а,
б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс". Почато
о 9.00.

5.Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа
"У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6.Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан
320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7.Грошові ошти в розмірі — 1 201 920 ривень, що становить 10 відсот ів
від почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

8.Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01034, м. Київ,
в л. Ярославів Вал, 3, літ. "Б".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа
"У рспецрес рс", тел. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.



8

СПОРТ
Хрещатик 3 січня 2013 року

Спортивні новини

Теніс. Леся Цуренко зіграє у чвертьфіналі 
на змаганнях у Брісбені
У раїнсь а тенісист а Леся Ц рен о вийшла до чвертьфінал т рні-

р WTA, що проходить в австралійсь ом місті Брісбен. 23-річна ра-
їн а, я а займає 116-т сходин світовій ласифі ації, перемо ла
183-тю ра ет світ , 25-річн австралій Ярміл Гайдошов — 1:6;
6:1; 6:4. У раїн а пост пилася в першій партії, одна потім з міла пе-
реломити хід ри і за 1 один 36 хвилин домо лася підс м ової пере-
мо и. На рах н раїн и — 1 ейс і 3 подвійні помил и, той час я її
с перниця двічі подавала навиліт і 5 разів помилялася на подачі. За-
вдя и цій перемозі, Леся Ц рен о зрівняла рах но в очном проти-
стоянні з Ярмілою Гайдошовою — 1:1. Варто зазначити, що часть
раїн и цьом т рнірі стала можливою після то о, я через травм

зі зма ань знялася росіян а Марія Шарапова. У чвертьфіналі вітчизня-
на тенісист а зі рає зі словаць ою спортсмен ою Даніелою Хант хо-
вою, я а напередодні перемо ла італій Сар Еррані — 4:6; 6:1; 7:5

Гандбол. “ЗТР” став п’ятим на турнірі 
у Голландії
Лідер чоловічої раїнсь ої С перлі и з андбол запорізь ий “ЗТР”

завершив т рнір за частю восьми оманд в Лімб рзі (Голландія). У
матчі за п’яте місце с перни ом раїнсь о о л б став боснійсь ий
Борац (Баня-Л а). З стріч завершилася перемо ою вітчизняних
спортсменів — 34:32 (23:12), а розі р ючий запорізь ої оманди Де-
нис Ісанч визнаний ращим равцем матч . Переможцем т рнір
став порт альсь ий “Порт ”, я ий впевнено обі рав фіналі естон-
сь ий “Пильва Сервет” — 29:21 (15:8)

Бокс. Олег Маскаєв відзначив повернення 
на ринг нокаутом
В російсь ом місті Троїць відб вся бо серсь ий вечір “Повернен-

ня чемпіона”. У оловном поєдин е с-чемпіон світ в с перваж ій
вазі 43-річний російсь ий бо сер Оле Мас аєв (37 перемо — 7 по-
разо , 28 КО) трі мфально поверн вся на рин після трирічної пере-
рви, перемі ши но а том третьом ра нді олишньо о претендента
на тит л чемпіона світ 36-річно о ямайця О ена Бе а (29 перемо —
12 поразо , 20 КО). Вже першом ра нді Бе опинився на настилі
рин , рефері від рив рах но , хоча но да н не б ло: бо сер з Ямай-
и послизн вся, ни аючи дар російсь о о бо сера. У др ом ра н-
ді Оле через випад ове зіт нення оловами отримав над правим о ом
серйозне розсічення. Стало зроз міло, що для вдало о рез льтат ро-
сіянин слід заверш вати поєдино достро ово. Слід зазначити, що
Мас аєв діяв а тивніше, але при йо о переході в ата ямайсь ий
спортсмен нама ався зближ ватися і входити в линч. У третьом ра-
нді Бе знов поб вав на настилі рин — напри інці трихвилин и
Оле Мас аєв провів виб хов дарн серію, завершивши її но а т -
ючим правим х ом підборіддя

Температура +4°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +5°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +4°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 89 %

Прогноз погоди на 3 січня 2013 року

ОВНИ виходять на вищ сходин д ховної зрілості, на оризон-
ті вимальов ється істинна ціль, запро рамована долею. Я ий її
сенс?.. Ціл ом земний. Це ар’єрні дося нення, професійне до-
с оналення й фінансові приб т и. На совість працюйте, б дьте
дисциплінованими, дотрим йтеся посадової с бординації.
ТЕЛЬЦІ, трансформаційний процес зміни життєвих цінностей,

любовних ідеалів спішно фініш є. Я що те, що хвилювало донині,
вже мало ці авить, не наснаж є, це нормально, значить воно мо-
рально себе вичерпало, втратило значимість і має звільнити місце
для нових інтересів. В них ваш про рес розвит . Прощайтеся з
ле істю, не жал ючи ні за чим.
БЛИЗНЯТА, ви яс раві, харизматичні, проте реальність живе за

своїми жорст ими пра матичними за онами, і вписатися в неї
можна лише Близнятам-ас етам з поч ттям здорово о л зд ,
прибор авши власниць і інстин ти та емоції. С ромність в потре-
бах, само ритичність — ось що вима ається. На особистом фрон-
ті б д йте стос н и з обранцями на тлі висо их світлих поч ттів,
єдності інтересів та ідеалів. Я що вас є спільна мета, все б де
ч дово!
РАКИ, с онцентр йте сили на подр жньом житті, разом ви під-

ходите до тієї межі, за я ою розпочинається нова ера шлюбних
взаємин, що баз ються на др жній, діловій, фінансовій, інтеле т -
альній взаємопідтримці, і де охання рає провідн роль. Одина ам
слід визначитися із половин ою, а тим, хто проживав цивільном
шлюбі, намітити за онення стос н ів.
ЛЕВИ, ведіть здоровий спосіб б ття, займайтеся оздоровчою

профіла ти ою, життєвий тон с іде стрім о на спад, том для ни -
нення хвороб сл хайте фізіоло ічні позивні ор анізм , я і під а-
ж ть, оли тр дитися, а оли розважатися. Романтичні флірти та-
ож мають входити в життєве “меню” для од хотворення та підза-
ряд и батарейо щастя.
ДІВИ, поставте на чільне місце влашт вання особисто о життя:

оптимальний варіант — не романтичні при оди на стороні (се с -
альний потенціал заш алює), а серйозні поч ття, я і допомож ть
звити затишне сімейне ніздеч о, простим люють творчі анали.
Ваш орієнтир — щаслива родина, де бать и ол бляться з дітьми,
вихов ючи один одно о.
ТЕРЕЗИ, тиждень промайне в ретроспе тивном р слі, е с рс
мин ле запро рамований долею, сценарії подій виринатим ть із

мин вшини для розплати з бор ами. Історію не переписати, з неї
лише можна отримати ро и. Наведіть лад в архівах пам’яті, з ра-
дістю озирайтеся назад, надол ж йте з аяний час та виправляйте
помил и.
СКОРПІОНИ, не сидіть при тими ланцю ами обов’яз ів до од-

но о місця, подорож йте, змінюйте обстанов , насич йтеся вра-
женнями. Дайте волю нев амовном пристрасном темперамент
там, де потрібно зав’язати ви ідні ділові стос н и, почерпн ти
щось хороше, обмінятися досвідом. Ініціативність — це золотий
озир, заб дьте про с ромність і с різь с ньте сво о допитливо о
носа, ер йте, цьо о ро саме вам відведена роль апітана.
СТРІЛЬЦІ, пош и фінансової житниці вінчаються спіхом, рі-

ти ч ба за іль ох вам не зви ати, нія ою робою не заля аєш, тож
хапайтеся за ви ідні ділові пропозиції і невтомно тр діться на ос-
новній та “лівій” роботі і ба атійте. Гроші в рай потрібні, передба-
чається чимало вели их по по . Ви сяєте чарівністю, що та ва-
бить протилежн стать, одна в реч не с ачіть, а моліться на
бла овірних, вони послані Небесами.
КОЗОРОГИ, виходьте на п блічн арен й чар йте, є ні альні

шанси стати знаменитими, бла одатні ритми небес сприяють
спіх і повній свободі дій. Б дьте ініціативними, творіть, дебют й-
те в нових видах діяльності, а на сл жбі тя ніть воза за іль ох —
зд жаєте! Т т ви швець і жнець і на д д рець, від чо о началь-
ство захваті, а посадова реп тація стрім о зростає.
ВОДОЛІЇ, події тижня мотивовані армічно. Візьміть тайм-а т від

соціальної олотнечі, оді мет шитися, пливіть за течією обставин,
не про адаєте, а б дете ви раші. Ініціатив можна проявляти хі-
ба що в любовній сфері, т т під лежачий амінь вода не тече, та-
ланитиме “нахабам”. А ось на роботі при от йтеся до випроб -
вань, де с воре начальство сп с не дасть, аратиме за наймен-
ші промахи, за р ч ючи ай и, проте ар’єр все одно б д вати
треба!
РИБИ, ріплення завойованих ар’єрних позицій фініш є, мер-

щій реалізов йте фахове по ли ання і зосередьтеся на матеріаль-
ній сфері. Сл жба — ваш хліб і творчий бальзам, том не про ав-
те спішн на од вирішити з ерівництвом всі болючі фінансові
питання. Ува а любителям романтичних при од, таємні ам рні ін-
три и за рож ють неприємними інцидентами

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  6 — 1 2  С І Ч Н Я

ранок день вечір

Лідери англійської Прем’єр�ліги
здобули впевнені перемоги
"Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті" не залишили шансів 
суперникам
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Днями в ан лійсь ій
Прем’єр-лізі відб лися
матчі 21 т р . Перші по-
єдин и новом році не
принесли несподіваних
рез льтатів. Лідер чемпіо-
нат “Манчестер Юнай-
тед” роз ромив “Уї ан” з
рах н ом 4:0. Перемо
“ман ніанцям” принесли
д блі Робіна ван Персі та
Чічаріто. Не вини ло проб-
лем і “Манчестер Сіті”
з стрічі проти “Сто Сіті”.
Команда Роберто Манчіні
впевнено здолала опір
остей — 3:0.

У перший день нового року в Анг�

лії зазвичай грають у футбол. Не

став винятком і 2013 рік. Цього дня у

Прем’єр�лізі відбулися матчі за

участю лідерів чемпіонату. “Ман�

честер Юнайтед” на виїзді повинен

був протистояти одному з аутсайде�

рів першості “Уїгану”.

Вже зі стартових хвилин гості

спробували захопити контроль над

м’ячем, і це їм вдалося, до того ж, і

суперник сам це дозволив. На 12�й

хвилині нападник “Манчестер

Юнайтед” Чічаріто спромігся заби�

ти у ворота “Уїгана”, втім, рефері у

цьому випадку зафіксував оф�

фсайд. Згодом Ешлі Янг зробив не�

безпечний простріл у штрафний

майданчик господарів поля, але

партнери не відгукнулися на цей

пас.

У складі “Уїгана” лише Жан Босе�

жур створював хоч якусь небезпеку

поблизу воріт “Манчестер Юнай�

тед”, але старань чилійця було за�

надто мало, аби забити бодай один

гол. Натомість гості до гри підійшли

відповідальніше і вже на 36�й хвили�

ні відкрили рахунок у матчі. Після

подачі кутового удару м’яч потрапив

у штрафний майданчик, де най�

спритнішим виявився мексиканець

Чічаріто, він і пробив повз голкіпе�

ра — 1:0. Втім, цей рахунок тримав�

ся недовго. Незабаром Робін Ван

Персі отримав м’яч і завдав приціль�

ного удару — 2:0.

У другій половині гри перебіг по�

дій не змінився. Господарі поля на�

магалися хоч якось завадити розгро�

му, а гравці “Манчестер Юнайтед”

поступово збільшували тиск на во�

рота суперників. На 63�й хвилині

рахунок став вже 3:0. Після штраф�

ного удару першим біля м’яча знову

опинився Чічаріто, який і оформив

дубль. Втім, два голи судилося заби�

ти не лише мексиканцю, а і його

партнеру по команді Робіну Ван

Персі. Вже під завісу матчу голлан�

дець встановив остаточний резуль�

тат. Отже, поєдинок завершився на

користь “Манчестер Юнайтед” з ра�

хунком 4:0.

Сусід “Юнайтед” по місту й по

турнірній таблиці “Манчестер Сіті”

також не відчув жодних проблем у

грі проти “Сток Сіті”. Підопічні Ро�

берто Манчіні вже зі стартовим

свистком заходилися штурмувати

ворота гостей. Втім, забити їм вда�

лося лише наприкінці першої поло�

вини матчу. На 43�й хвилині атаку�

вальні дії своєї команди результа�

тивно завершив захисник “Манчес�

тер Сіті” Пабло Сабалета.

Друга половина зустрічі розпоча�

лася з голу у ворота “Сток Сіті”. На�

падник з Манчестера Серхіо Агуеро

з правого краю штрафного майдан�

чика пробив по воротах. З цим уда�

ром голкіпер гостей впорався, але на

добиванні першим опинився Едін

Джеко — 2:0 на користь чинного

чемпіона країни. Фінальну ж крапку

у поєдинку поставив один з найак�

тивніших у складі “Манчестер Сіті”

Серхіо Агуеро, який реалізував при�

значений на 74�й хвилині пенальті.

У підсумку — 3:0, і “городяни”, на�

бравши 45 очок, відстають від лідера

чемпіонату “Манчестер Юнайтед”

лише на 7 пунктів
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Цей день в історії 3 січня

1638 — в Амстердамі від рив-
ся перший постійний театр Гол-
ландії "Сха б р "
1820 — російсь ою е спедиці-

єю Беллінс а зена-Лазарева б -
ли від риті острови Траверсе
1924 — через два ро и після

виявлення піраміди є ипетсь о о
фараона Т танхамона, британ-
сь а е спедиція під ерівництвом
археоло а Говарда Картера
знайшла с арб піраміди:
ам'яний сар офа фараона. Ко-
ли в лютом йо о роз рили, се-
редині б ла знайдена золота
тр на з йо о м мією
1992 — Є ипет, Сін ап р, Не-

пал, Малайзія визнали незалеж-
ність У раїни. В цей же день
наша держава встановила дип-
ломатичні відносини з США

Відповіді на с анворд
на 7-й стор.
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Нападни "Манчестер Юнайтед" Робін Ван Персі (справа) відзначився д блем воротах "Уї ана"
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