
Проїзд у Київському метрополітені 
дорожчати не буде
Одна поїздка підземкою й надалі коштуватиме 2 гривні

Реконструкція Поштової
площі набирає обертів
У ці міжсвяткові дні будівельні бригади працюють на повну потужність

Про все це "Хрещатику" розповів за�

ступник директора КП "Дирекція будів�

ництва шляхово�транспортних споруд"

Микола Васильцов. За його словами, на

даний момент вже змонтовано вісім із

дев’яти прольотів естакади. "Залишилося

прокласти ще кілька балок останнього —

дев’ятого — прольоту. Паралельно будує�

ться підземно�пішохідний перехід. Три�

вають перекладання інженерних мереж,

високовольтних кабелів, також будівель�

ники оновлюють каналізацію, водопро�

від",— розповів Микола Федорович.

Проте основну роботу зосереджено

на будівництві тунелю, який з’єднає

Набережне шосе та вулицю Набережно�

Хрещатицьку. "Зі 170 паль, які передба�

чені проектом, у перших числах січня

були змонтовані 160. Тобто залишилося

ще 10 паль. Також ведуться активні ро�

боти з облаштування покриття в самому

тунелі. Проте цьому перешкоджає мо�

розна погода",— зазначив пан Василь�

цов.

Справа в тому, що бетонування має

проходити при температурі не нижче

+5°С. Для забезпечення цієї умови взим�

ку необхідно проводити певні заходи.

Зокрема встановлювати шатро та підігрі�

вати повітря. "Щоби не призупиняти ро�

боти, зараз ми розгортаємо шатро, ство�

рюватимемо необхідну температуру і

продовжимо бетонування",— пояснив

заступник директора КП "Дирекція бу�

дівництва шляхово�транспортних спо�

руд".

За словами фахівців, для цілковитого

завершення прокладання покриття туне�

лю на деяких ділянках необхідно буде ви�

конати додаткові роботи. Наприклад, на

значній території вибрати ще 1,5 метра

ґрунту. Наступним етапом стане

прокладання шляходорожнього покрит�

тя, після чого буде відкрито рух для

транспорту естакадою на чотирьох сму�

гах: дві в одному напрямку та дві — в ін�

шому.

Цікавинкою проекту стане зведення

на площі світломузичного фонтану. На�

разі закуповується необхідне обладнання

для його монтування.

Щодо термінів здачі окремих ділянок

оновленої площі, то внаслідок складних

погодних умов точних дат будівельники

поки не називають. "Спочатку планували

відкрити одну ділянку тунелю наприкін�

ці грудня, а всю естакаду — в січні. Але

поки що ці терміни відкладено. Проте

повне завершення об’єкта планується як

і раніше — на травень місяць цього ро�

ку",— зауважив Микола Васильцов.

Відзначимо, що поряд із будівництвом

естакади на Поштовій площі розпочала�

ся реалізація ще одного проекту — з ре�

конструкції Поштового будинку. Перед�

бачається підсилення його фундаменту.

Вже найближчими днями розпочнеться

облаштування зміцнюючих паль

Не дивлячись на сильні морози, а тивні роботи з оновлення Поштової площі тривають
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Виставку квітів у льодяних 
брилах відвідали 40 тисяч 
городян
Про це повідомив перший заст пни олови

КМДА Оле сандр Маз рча під час відвідин незви-
чайної омпозиції на Співочом полі. "Приємно,
що за орот ий час "Вистав а вітів Сні ової Коро-
леви" наб ла чималої поп лярності серед иян та
остей міста, про що свідчать листи вдячності та
оментарі в низі від ів. Особливо ці аво
ви лядають е спозиції нічний час, оли за допо-
мо ою освітлення можна спостері ати барвисте
сяйво льод . Потенціал столичних зеленб дівців
невичерпаний, цьо о ро на иян че ає ба ато
нових ідей та дизайнерсь их втілень", — за важив
пан Маз рча . На адаємо, омпозиція діє щодня з
09.00 до 21.00 та працюватиме до 27 січня. Вар-
тість вит а — 25 рн, для дітей до 7 ро ів і пен-
сіонерів — вхід без оштовний

У Музеї книги 
можна почути голос 
Василя Стуса
З на оди відзначення 75-річчя від дня народжен-

ня Василя Ст са завтра о 15.00 в М зеї ни и і др -
арства У раїни відб деться від риття вистав и
"Н рт раїнсь о о с мління". Впродовж місяця т т
е спон ватим ться р описи поета, матеріали з
оле цій м зею, відділ р описних фондів та те -
столо ії, бібліоте и Інстит т літерат ри ім. Т. Шев-
чен а НАН У раїни, а та ож архівів Дмитра Ст са та
Василя Овсієн а. У про рамі від риття: просл хо-
в вання фонозапис з олосом Василя Ст са, ви-
онання пісень на йо о слова засл женим артис-
том У раїни Тарасом Компанічен ом, вист п хор
"Гомін". Вистав а триватиме до 10 люто о за адре-
сою: в л. Лаврсь а, 9, орп с 9

За рік оновлять та модернізують 
20 столичних дитсадків
Відповідне розпорядження підписав олова

КМДА Оле сандр Попов. Та , поточном році за-
плановано оновити та поліпшити матеріально-тех-
нічн баз 20 столичних дитсад ів та збільшити їх
на 1750 місць. Та им чином, же до інця поточно-
о ро майже 4000 малень их иян змож ть від-
від вати оновлені дош ільні навчальні за лади.
Наразі с ладено перелі ДНЗ та розпочато ор ані-
заційн робот . Крім то о, 2013 році в дитячих
сад ах столиці відновлять робот 80 р п за аль-
ною іль істю понад 1500 дітей. Та ож Департа-
менті освіти й на и, молоді та спорт інформ -
ють, що триває впровадження "Еле тронної систе-
ми запис до дош ільних навчальних за ладів".
Наразі вона працює в Оболонсь ом районі
(www.dnz.kiev.ua), а в Печерсь ом та Дарниць о-
м відб вся тестовий зап с системи онлайн-ре-
єстрації дітей

НСК "Олімпійський" 
запрошує киян зустріти 
Старий Новий рік
Свят вання відб деться в с бот , 12 січня. Гос-

ті стадіон , поб вавши на Чемпіонаті північних со-
ба , я ий старт є о 10.00 біля спортбар НСК
"Олімпійсь ий" (Захід-1), побачать ні альне зма-
ання їздових порід. Розва и продовжаться май-
стер- ласами від відомо о хенд-мейд бренд . Всі
охочі спроб ють власними р ами зробити ляль-
-обері або ори інальні при раси. Крім то о,

любителі острих відч ттів матим ть можливість
відвідати підземний артин "Олімпійсь о о". Го-
ловна ж подія цієї зими — від риття льодово о
пар "Олімпійсь а зима" за спеціальним свят о-
вим е с рсійним маршр том НСК "Олімпій-
сь ий". З 12 до 27 січня під час е с рсійно о т -
р в чаші стадіон для остей працюватиме незви-
чайний пар льодових с льпт р

Вартість проїзду в Київському метрополітені цього

року підвищувати не планують. Про це заявив заступ�

ник голови КМДА Руслан Крамаренко. За його слова�

ми, сьогодні місто дотує кожну поїздку в метро. Аби ви�

значити суму, яку необхідно компенсувати підприєм�

ству, місто щороку вираховує економічно обґрунтова�

ний тариф однієї поїздки.

"Варто розуміти різницю між поняттями "тариф" та

"вартість проїзду". Тариф ми визначаємо для того, щоб

мати змогу компенсувати з міського бюджету затрати під�

приємства на перевезення одного пасажира. Так, відпо�

відно до розрахунків КП "Київський метрополітен", еко�

номічно обґрунтований тариф на 2013 рік становить 

3�3,05 гривні. Фактично сьогодні місто дотує кожну по�

їздку на 1 гривню. Крім того, 84 тисячі киян мають право

безкоштовного проїзду в метрополітені також за рахунок

міського бюджету",— пояснив заступник голови КМДА.

Руслан Крамаренко уточнив, що розрахунковий та�

риф визначається комунальним підприємством відпо�

відно до собівартості перевезень і застосовується при ви�

значенні суми компенсації витрат із міського бюджету.

"Раніше ми могли точно обрахувати кількість звичай�

них поїздок, проте мали орієнтовний обсяг перевезень

пільговиків. Після запровадження проекту "Картка ки�

янина" ми маємо точну цифру кількості поїздок пільго�

вих категорій і компенсуємо лише фактичні витрати.

Наразі ця цифра виявилася втричі меншою, ніж вирахо�

вувалась за формулою, адже не всі пільговики корис�

туються послугами метрополітену щодня",— зазначив

Руслан Крамаренко
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Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Е ономічно обґр нтований тариф посл КП "Київсь ий метрополітен" на 2013 рі
становить 3-3,05 ривні. Та і розрах н и зробили для то о, щоб м ніципалітет мав
змо омпенс вати метрополітен затрати на перевезення одно о пасажира. Безпо-
середньо для орист вачів підземно о транспорт вартість проїзд не зміниться,
один жетон, я і раніше, ошт ватиме дві ривні.
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Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Після завершення всіх робіт новий с часний ви ляд Поштової
площі приємно здив є иян, адже план ється не лише розши-
рення транспортної мережі міста, а й по ращення зовнішньо о
ви ляд цієї історичної місцевості. Відта , вже навесні т т пра-
цюватиме світлом зичний фонтан, а Поштовий б дино отри-
має оновлений ви ляд та зміцнений ф ндамент. Наразі на
об’є ті заверш ється встановлення 170 паль, на інцевій стадії
переб ває облашт вання по риття автомобільно о т нелю. Та-
ож от ється до введення в е спл атацію еста ада, я а про-
ля ає з Володимирсь о о звоз на в лицю Набережно-Хреща-
тиць .
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Станція метро “Політехнічний інститут” 
змінює режим роботи
Відповідно до розпорядження КМДА, КП “Київсь ий метрополі-

тен” з 9 січня до 24 травня ви онає апітальний ремонт ес алато-
рів на станції “Політехнічний інстит т”. На період ремонтних робіт
станція за риватиметься на вхід робочі дні з 7 од. 50 хв. до 10
од. 30 хв. Київсь ий метрополітен зм шений вдаватися до цьо о
заход для вивезення пасажирів з платформи станції на поверхню
двома працюючими ес алаторами через вели ий пасажиропоті
ран ові одини пі . У вихідні дні режим роботи не зміниться. Я по-
відомили “Хрещати ” КП “Київсь ий метрополітен”, на сіх стан-
ціях метрополітен вже розміщені об’яви, а на ес алаторних нахи-
лах через чномовне оповіщення транслюють повідомлення про
зміни в режимі роботи станції “Політехнічний інстит т”. КП “Київ-
сь ий метрополітен” перепрош є за тимчасові незр чності та про-
сить пасажирів ставитися з роз мінням до введених обмежень і до-
трим ватись правил орист вання метрополітеном

Дозвіл на будівництво біля озера Тельбін 
анульовано
Інспе ція державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю Ки-

єві ан лювала дозвіл на б дівництво житлово- отельно о омпле -
с із спортивно-розважальним центром “А вапар ” на в л. Ш м-
сь о о біля озера Тельбін. На аз про ан лювання дозвол на б дів-
ництво інспе цією архб д онтролю видано за рез льтатами роз-
ляд подання, внесено о про рат рою Дніпровсь о о район Ки-
єва щодо с нення пор шень містоб дівно о за онодавства. На а-
даємо, про рат ра Дніпровсь о о район зобов’язала онтролю-
ючі ор ани перевірити за онність виділення земельної ділян и, пе-
редачі її в оренд та видачі дозвол на почато ви онання б дівель-
них робіт здовж бере ової лінії озера. Дор чення про проведення
перевір и надано Державній е оло ічній інспе ції в Києві, столич-
ним інспе ціям архб д онтролю та сільсь о о осподарства

Мешканці столиці справно сплачують 
за ЖКП
За альний рівень сплати иянами за житлово- ом нальні посл и

з рах ванням по ашеної забор ованості в р дні становить
97,56 %, а поточна сплата дорівнює 89,97 %. Про це “Хрещати ”
повідомили в КП “Головний інформаційно-обчислювальний центр”.
Серед б дин ів ом нальної форми власності рівень сплати з вра-
х ванням по ашеної забор ованості становить 98,21 %. Най ращі
по азни и — в Оболонсь ом (100,16 %), Голосіївсь ом (99,91 %)
та Дніпровсь ом (99,71 %) районах. Рівень поточної сплати б -
дин ах ом нальної форми власності с ладає 90,70 %. У лідерах —
Голосіївсь ий (93,14 %), Дніпровсь ий (92,33 %) та Дарниць ий
(91,55 %) райони. Святошинсь ий та Деснянсь ий цьом місяці
посідають останні позиції я за рівнем поточної сплати, та і за рів-
нем сплати з врах ванням по ашеної забор ованості. Підс мов -
ючи по азни и 2012 ро , б дин ах ом нальної форми власності
рівень оплати за спожиті житлово- ом нальні посл и з врах ван-
ням по ашеної забор ованості становить 98,60 %. У лідерах — Го-
лосіївсь ий та Дарниць ий райони, я і за рез льтатами ро пере-
вищили стовідсот ові по азни и
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Різдво по�київськи
"Хрещатик" дізнавався, чим жило місто у святкові дні
Олександра ШЕСТЕРИКОВА
“Хрещатик”

Калейдос оп новорічних та різдвя-
них свят столиці триває. Кияни з
розмахом з стріли Різдво і от ють-
ся до Старо о Ново о ро . Я им
свят вання видалось цьо оріч,
“Хрещати ” з’ясов вав иян, відві-
давши свят ові дні столичні храми.

З’ясовувати, як у Києві святкують Різдво, ми

розпочали з одного із найстаріших православних

осередків міста — Покровського жіночого мо!

настиря. Увечері 6 січня на різдвяне богослужін!

ня тут зібралося чимало вірян. Киянин Дмитро

розповів нам, що до церкви ходить змалечку,

цьому привчив і своїх дітей. Він зізнався, що усі

члени його родини дотримувалися посту, а він —

ні. “Часто їжджу у відрядження, тому і не вихо!

дить. А сьогодні увечері зберемося за столом, на

якому обов’язково буде 12 пісних страв”, — роз!

повів він.

Не менш велелюдно було і у Володимирському

соборі. Всенічне бдіння свята Різдва Христового

тут очолював Святійший Патріарх Київський і

всієї Руси!України Філарет. Тут ми поспілкували!

ся з жителькою Житомира, Людмилою Іванів!

ною, яка приїхала у Київ на свято до дітей. “Для

мене Різдво — це торжество добра над злом. Вза!

галі кожного дня до церкви я не ходжу. Мене з ди!

тинства навчили, що Бога потрібно мати у своєму

серці. Тому хочеться, щоб віра прокидалася у нас

не лише на великі свята, а була в наших серцях

завжди”, — розповіла вона “Хрещатику”.

Тим часом у Свято!Михайлівському золото!

верхому монастирі службу звершував його на!

місник, єпископ Вишгородський Агапіт. Тут ми

зустріли киянина Ігоря, який зайшов до церкви,

аби поставити свічку. Він зізнався, що з усіх ки!

ївських храмів йому найбільше до вподоби Ми!

хайлівський собор. “В дитинстві мене не водили

до церкви, це стало правилом лише у більш сві!

домому віці. Взагалі я сам по собі людина світу.

Мені близька будь!яка релігія. Навіть можу ска!

зати, що я більше буддист, адже побував у бага!

тьох святинях Тибету. Але християнські свята

обов’язково відзначаю”, — розповів він “Хреща!

тику”.

Цього вечора Трапезна церква Свято!Успен!

ської Києво!Печерської лаври була переповнена

людьми. Всенощне богослужіння очолював Бла!

женніший Митрополит Київський та всієї Укра!

їни Володимир. У службі також брав участь на!

місник Лаври, митрополит Вишгородський і

Чорнобильський Владика Павло та інші церков!

нослужителі.

Під час богослужіння ми поспілкувались з ки!

янкою Тетяною Василівною. Вона, до речі, єдина

з опитаних нами збиралася стояти на службі всю

ніч. “Я з родини духовенства, тому з дитинства

привчена ходити до церкви. Сьогодні молитимусь

за весь наш народ. На мою думку, у Києві багато

святинь, які достойні того, щоб люди зі всього

світу приїжджали їм вклонитися. А мені особисто

пощастило побувати у Єрусалимі. І це прекрасно,

що кордони Ізраїлю відкриті, так що українські

віряни можуть вільно відвідувати християнські

святині цієї країни”, — розповіла вона “Хрещати!

ку”.

До речі, Президент України Віктор Янукович

Різдво зустрічав не в Києві. 7 січня він взяв участь

у святковій літургії у Свято!Успенському Свято!

гірському Зимненському жіночому монастирі в

селі Зимове Волинської області. На відміну від

глави держави, прем’єр!міністр України Микола

Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак,

голова КМДА Олександр Попов та секретар

РНБО Андрій Клюєв молилися на божественній

літургії, яку звершував Митрополит Володимир,

у Трапезній церкві Лаври.

А вже вдень біля будівлі столичної мерії розпо!

чалася концертна програма “Христос народився!

Славімо його!”, присвячена святкуванню Різдва.

Глядачі мали змогу спостерігати за справжнім різ!

двяним вертепом та послухати колядки і щедрів!

ки у виконанні академічного українського фольк!

лорно!етнографічного ансамблю “Калина”. Та!

кож порадував киян своїм виступом і академіч!

ний ансамбль пісні і танцю МВС України.

Шумно та весело було і у самому серці столи!

ці — Хрещатику. Особливо на території Різдвя!

ного селища, яке, до речі, працюватиме аж до

Водохреща. Тут можна поринути в атмосферу

різдвяних свят та відчути казковий новорічний

настрій усією родиною, а ще поласувати страва!

ми української кухні, солодощами, бутерброда!

ми, чаєм та кавою. На радість малечі на Хреща!

тику працює зоо!куточок та телефонні будки

для спілкування з українськими казковими пер!

сонажами, дитячі атракціони. Усе це відкрито

для відвідувачів у робочі дні з 11.00 до 21.00, а у

святкові та вихідні дні — з 11.00 до 23.00. Тож

рекомендуємо всім, хто втомився під час свят

сидіти вдома, відвідати це казкове містечко у се!

редмісті столиці

Розроблять логотип 
для Музею історії міста Києва
Оголошено конкурс на кращий графічний знак закладу
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Мин ло о ро столиця от-
римала оновлений М зей
історії міста Києва. У трав-
ні — серпні льт рна с-
танова переїхала до б дів-
лі за адресою: в л. Бо да-
на Хмельниць о о, 7. Те-
матичні е спозиції вже
припали до д ші иянам
та остям міста. Одна м -
зей продовж є змінювати-
ся та вдос оналюватися,
щоб рад вати своїх відві-
д вачів новими ці авин а-
ми. Зо рема за лад о о-
лосив он рс на ращий
ло отип.

Як повідомила “Хрещатику” про!

відний фахівець музею по роботі зі

ЗМІ Світлана Гловак, логотип за!

кладу створювався дуже давно, та,

на думку працівників, наразі не від!

повідає новій сутності культурної

установи. Тож було прийняте рішен!

ня про проведення конкурсу на ви!

значення кращого логотипу. Участь

у ньому можуть взяти всі охочі — як

фізичні, так і юридичні особи.

Прийматимуть пропозиції на кон!

курс із 15 січня до 15 березня 2013

року. До 20 березня компетентне жу!

рі, до якого увійдуть фахівці з графі!

ки, геральдики, дизайнери та пра!

цівники музею, визначить перемож!

ця.

За словами Світлани Гловак, адмі!

ністрація музею очікує, що конкур!

сантам вдасться створити новий, су!

часний, професійний та креативний

графічний знак ідентифікації му!

зею. Він насамперед повинен відоб!

ражати багатолітню історію Києва,

історичні та літописні відомості про

його засновників. За бажанням ав!

тори можуть подавати на розгляд і

слоган для Музею, співзвучний

створеному логотипові, чи такий,

який доповнює його зміст.

У музеї наголошують, що до учас!

ті в конкурсі допускатимуться робо!

ти з візуальною ідентифікацією міс!

та: графічними елементами, образа!

ми, шрифтами та кольоровими рі!

шеннями. До робіт обов’язково не!

обхідно додати заклеєний конверт із

відомостями про автора: прізвище,

ім’я, по батькові, адреса та контакт!

ний телефон.

Надсилати конкурсні роботи на

розгляд потрібно на e!mail: kievhisto!

rymuseum@gmail.com або на поштову

адресу: 01004, м. Київ, вул. 

Б. Хмельницького, 7, Музей історії

міста Києва, каб. 402. Зазначимо, що

конкурсна робота має містити: гра!

фічний файл зображення не менше

500х500 пікселів, розміром не більше

300 КБ; текст та ілюстрацію логотипа

музею двома мовами (українською та

англійською); кольорове рішення

(можливість відтворення в кольоро!

вому, монохромному, рельєфному ви!

конанні); зразки використання лого!

типа як на великих рекламних пло!

щах, так і на сувенірній і поліграфіч!

ній продукції; надання брендбуку в

паперовому та електронному вигляді.

У музеї наголошують, що роботи,

які надійдуть несвоєчасно, не відпові!

датимуть умовам або оформлені з по!

рушенням встановлених правил, до

участі в конкурсі не допускатимуться.

Також пропозиції, подані на конкурс,

не повертаються і не рецензуються

Від початку снігопадів з міста вивезли 
130 тисяч тонн снігу
Ком нальні сл жби міста продовж ють а тивно розчищати столи-

цю від заметів. Та , автодорівці розчищають підходи до підземних
і надземних переходів та трот ари. Тривають роботи з прибирання
сні на автома істралях та вивезення йо о на спеціально відведе-
ні майданчи и. За інформацією КК “Київавтодор”, тіль и за мин л
доб вивезено 962 тонни сні . Всьо о з почат сні опадів зі сто-
лиці йо о вивезено 130 тисяч тонн. 8 січня прибиранні в лиць в
перш змін б ло задіяно 343 одиниці сні оприбиральної техні и,
др — 263. Висипано 268 тонн солі та 224 тонни піщаної с міші.
Крім то о, десяти районах столиці працювало понад 6 тисяч двір-
ни ів, на посипання балансових територій ви ористано понад 562
тонни піщано-соляної с міші

Рятувальники попереджають про небезпеку
тонкого льоду
Державна сл жба надзвичайних сит ацій за ли ає ромадян не

виходити на тон ий лід на водоймах. Це надзвичайно небезпечно.
Рят вальни и на ад ють, що для одно о пішохода безпечним вва-
жається лід зелен вато о відтін , товщиною не менше 7 см, для
обладнання овзан и — не менш ніж 10–12 см (для масово о а-
тання — 25 см); р пова переправа піш и може б ти ор анізована
при товщині льод не менше 15 см. Рят вальни и за ли ають ри-
бало перес ватися второваними слідами і стеж ами на льод , а
при р сі бажано мати при собі ціпо , щоб перевіряти лід на міц-
ність, та мот з довжиною 10—15 метрів на випадо провал . Крім
то о, відомство ре оменд є е стремалам не пробивати близь о
одна від одної де іль а л но та не збиратися вели ими р пами на
одном місці й не рибалити дале о від бере а

Киян запрошують на святкування 
Старого Нового року
“Пар Київсь а Р сь” запрош є сіх охочих на захоплююче свят-
вання Старо о Ново о ро , я е відб деться на йо о території

12—13 січня. Протя ом вихідних відвід вачі змож ть завітати до ре-
зиденції Діда Мороза, без оштовно по ататися на санях, запряже-
них няжими іньми, та подивитися на видовищні вист пи інно о
театр . Та ож, завітавши до пар , можна б де взяти часть "бит-
ві" хороводів, позма атися он рсі на найбільш сні ов лю.
Крім то о, на відвід вачів че ає середньовічний флешмоб “Масове
валяння сні ”. Ор анізатори свята на ад ють, що для дітей до-
ш ільно о та ш ільно о ві вхід до за лад без оштовний, а для
пенсіонерів діють зниж и. Додат ов інформацію можна отримати
на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

М зей продовж є змінюватися та вдос оналюватися, щоб рад вати своїх відвід вачів новими ці авин ами

Адміністрація музею очікує, що конкурсантам вдасться
створити новий, сучасний, професійний 

та креативний графічний знак ідентифікації музею

У переддень Різдва на бо осл жіння Володимирсь ом соборі прийшли сотні иян
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"Хочеться, щоб віра 
прокидалася у нас не лише 

на великі свята, а була 
в наших серцях завжди"

3 125 600 000 
гривень становив загальний обсяг наукових та науково�технічних
робіт, виконаних власними силами столичних організацій, за січень—
вересень 2012 року
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 



Тенденції

Ділові новини
Віртуальна кадастрова карта
користується популярністю
Державне а ентство земельних

рес рсів У раїни з почат 2013
ро від рило вільний дост п до
п блічної адастрової арти. Гро-
мадяни виявили неабия заці-
авленість інформацією про зе-
мельні ділян и в межах У раїни, в
он-лайн режимі розміщеною на
офіційном веб-сайті а ентства.
Від почат ро іль ість осіб, я і
відвідали розділ "П блічна адас-
трова арта" на сайті відомства,
ся ає 81,6 тисячі. За алом зафі -
совано 109 417 відвід вань о-
рист вачів, я і про лян ли
146 045 сторіно з інформацією
про земельні ділян и. "В У раїні
ні оли не б ло технічної можли-
вості зібрати абсолютно всі ді-
лян и і я елементи своєрідної
мозаї и с ласти їх єдин еле -
тронн артин й по ласти на
арт . Наші фахівці створили ні-
альне про рамне забезпечення,
що в лічені се нди перетворює

б дь-я систем оординат на
національн систем УСК 2000.
Відтепер в У раїні є адастр — він
ціл ом прозорий, автоматизова-
ний і висо отехноло ічний",— на-
олосив олова Держзема ент-
ства Сер ій Тимчен о

Створено "гарячу лінію" 
безкоштовної правової 
допомоги
Міністерство юстиції створило
аряч лінію системи без оштов-
ної правової допомо и для пові-
домлень про затримання осіб та
необхідність зал чення захисни-
а. Це єдиний телефонний номер
системи без оштовної правової
допомо и, за я им із 1 січня мож-
на передати повідомлення про
та і випад и. Зверн тися можна
за номером: 800-213-103. Я за-
значають Мін'юсті, дзвіно на
цей номер без оштовний для
абонентів фі совано о зв'яз , а
для власни ів мобільних телефо-

нів дзвіно платний і йо о вар-
тість визначається тарифами
оператора. Крім то о, повідом-
лення про випад и затримання
осіб можна передати на адреси
еле тронної пошти центрів із на-
дання без оштовної вторинної
правової допомо и, я і оприлюд-
нені на сайті Мін'юст

Найбільшим попитом 
користується житло вартістю
$40—60 тис.
У р дні мин ло о ро 25,5 %

по пців б ли отові заплатити
40—60 тис. дол. за житловий
об’є т нер хомості, повідомляє
портал пош нер хомості
Address.ua. За даними портал ,
22 % по пців б ли отові запла-
тити за вартир або б дино в
столиці 20—40 тис. дол., 18,1 %
орист вачів портал — 50—70
тис. дол. Найбільш затреб вани-
ми районами названі Шевчен ів-
сь ий, Дарниць ий та Голосіїв-

сь ий. У р дні найбільша іль-
ість відвід вачів портал (44,4 %)
ці авилася 2- імнатними варти-
рами. Я на олош ється звіті
портал , орендарі житлової нер -
хомості Києва в інці 2012 ро
ш али вартири для оренди
вартістю 300—500 дол. на місяць
(26,3 %), 200—400 дол. (23,2 %),
100—300 дол. (16,8 %). Найбільш
затреб ваними серед орендарів
б ли 1- імнатні помеш ання
(63,9 %)

Запрацювала служба 
з реєстрації речових прав 
на нерухоме майно
Я повідомили "Хрещати "

ГУ юстиції міста Києва, з 1 січня
2013 ро ф н ції в сфері дер-
жавної реєстрації речових прав
на нер хоме майно та їх обтяжень
в поряд , визначеном За оном
У раїни "Про державн реєстра-
цію речових прав на нер хоме
майно та їх обтяжень", розпочи-

нає ви он вати Реєстраційна
сл жба Головно о правління юс-
тиції місті Києві. Стр т рні під-
розділи реєстраційної сл жби, я і
забезпеч ють ви онання вищеза-
значених ф н цій, розташовані на
території Солом'янсь о о район
за адресою: проспе т Повітроф-
лотсь ий, 76-Г, та працюють за
та им рафі ом: понеділо , вівто-
ро , середа, четвер — з 9.00 до
18.00, п’ятниця — з 9.00 до 16.45
(обідня перерва з 13.00 до
13.45). С бота та неділя — вихід-
ні дні. Додат ов інформацію
можна отримати за телефоном
" арячої лінії" — 521-95-20

Кожне четверте свідоцтво
платника ПДВ видано 
у Києві
За мин лий рі столиці плат-

ни ами подат на додан вар-
тість зареєстр валися понад
15 тисяч підприємств, що ся ає
26 % від за альнодержавно о

по азни а. Всьо о по У раїні
платни ами ПДВ стали майже
58 тисяч с б’є тів осподарсь ої
діяльності. Кіль ість свідоцтв
платни а ПДВ, виданих 2011
році в столиці, с лала 6,4 тисячі,
а впродовж 2012 ро зазначе-
ний по азни зріс 2,3 раз . По-
зитивна динамі а в цьом про-
цесі ви ли ана спрощенням ре-
єстраційних процед р. Щомісяч-
но Києві реєстр ється при-
близно півтори тисячі нових
платни ів подат на додан
вартість. Та , лише р дні ми-
н ло о ро видано 1500 сві-
доцтв платни а ПДВ, що в 2,7
раз більше, ніж за анало ічний
період 2011 ро . Фахівці подат-
ової сл жби схильні до д м и,
що іль ість платни ів подат
на додан вартість зростатиме й
надалі. Крім то о, цьом спри-
ятиме впровадження процед ри
отримання свідоцтва платни а
ПДВ за допомо ою еле тронних
сервісів

Вступили в дію 
зміни до закону 
про зайнятість
Нова редакція передбачає 
сім основних новацій, 
які розширюють можливості
працевлаштування громадян
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

З ново о ро набрав чинності с ттєво від ори ований
За он У раїни № 5067-VI "Про зайнятість населення"
від 05.07.2012. Нові правила ри на рин праці від-
ч є більшість зайнятих раїнців. Сім основних змін
до за он проаналіз вали е сперти. Зо рема тепер
ре р тин ові омпанії обсл ов ватим ть фізичних
осіб безоплатно, ві андидатів обмеж вати заборо-
нено, а стаж вання ст дентів запис ватим ть тр до-
в ниж .

З 1 січня цього року компаніям, які допомагають українцям працевлаш�

туватися (кадрові агентства, рекрутингові компанії і т. д.) заборонено брати

плату за свої послуги з громадян. Тепер їхню роботу з підбору персоналу бу�

дуть оплачувати тільки компанії�роботодавці. За словами юристів, органі�

зації, які надавали непрофесійні послуги і заробляли виключно на гонора�

рах від фізичних осіб, очевидно змушені будуть або переглянути принципи

своєї роботи, або вийти з ринку цих послуг.

Оголошення про вакансії на кшталт "потрібен фахівець віком до 30�35

років" тепер поза законом. Держава вперше заборонила роботодавцям об�

межувати вік кандидатів в оголошеннях про вакансії, а також пропонувати

роботу лише чоловікам або лише жінкам. Таке нововведення може усклад�

нити компаніям пошук потрібного співробітника, кажуть юристи. "Робо�

тодавець або рекрутингове агентство змушені будуть шукати потрібних

співробітників, грунтуючись на надісланих резюме, а не встановлювати

власні вимоги в опублікованих вакансіях. Але іншого виходу в них не бу�

де — якщо проігнорують цю норму, їх оштрафують на 10 мінімальних за�

рплат, встановлених на момент виявлення порушення",— прокоментувала

"Хрещатику" юрист ЮК "Алексєєв, Боярчуков і партнери" Дарина Ман�

тюк�Кирилова.

Розширено перелік категорій громадян, які мають додаткові гарантії, в

сприянні працевлаштуванню. Зокрема це стосується чоловіків, які мають

дітей до 6 років; самотніх чоловіків, які мають дітей до 14 років або дітей�

інвалідів. За словами експертів, розширення такого переліку є позитивним

нововведенням, воно спрямоване на підтримку неконкурентоспроможних

осіб. Слід зазначити, що співробітників, які належать до даних категорій

громадян, відповідно до закону, в компанії зі штатом від 20 осіб має бути не

менше 5 %. Недотримання роботодавцем встановленої квоти тягне за со�

бою штраф за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні у дво�

кратному розмірі мінімальної зарплати.

У 2012�му році за порушення даної норми був передбачений штраф у роз�

мірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Таким чином, розширивши пе�

релік категорій громадян, які мають додаткові гарантії щодо працевлашту�

вання, законодавець зменшив відповідальність за недотримання квоти та�

ких співробітників у компанії.

Якщо вам більше 45 років і у вас є 15�річний страховий стаж, тоді з 1 січ�

ня 2013 року можна отримати одноразовий ваучер, який дає право підви�

щити кваліфікацію або отримати нову професію. За ваучер доведеться за�

платити, але не більше 10�кратного розміру прожиткового мінімуму для

працездатних осіб. Дане нововведення стимулюватиме українців, яким по�

над 45 років, і які не можуть знайти роботу за фахом у зв'язку з незатребу�

ваністю їхньої професії, до зміни виду діяльності.

Держава береться зацікавлювати підприємства працевлаштовувати без�

робітних. Компаніям, які візьмуть у штат людей з біржі праці, протягом ро�

ку щомісяця будуть компенсувати фактичні витрати в розмірі єдиного внес�

ку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Одна умова —

безробітні повинні будуть пропрацювати на підприємстві не менше 2�х ро�

ків. "З одного боку, компенсація витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного

внеску, стимулюватиме роботодавців офіційно оформляти трудові відноси�

ни. З іншого — застереження про те, що працевлаштування безробітних має

здійснюватися на 2 роки і більше, може стати інструментом маніпуляції для

недобросовісних співробітників. Знаючи, що їхнє звільнення до закінчення

даного терміну є невигідним для роботодавця, колишні безробітні зможуть

навмисне ставитися до роботи без особливої ретельності",— вважає Дарина

Мантюк�Кирилова.

З нового року держава дозволила студентам не тільки проходити ста�

жування за майбутньою професією на підприємстві, але й пообіцяла

вносити дані про неї в їхні трудові книжки. Це надасть молоді додаткові

гарантії для працевлаштування. Навіть у випадку, якщо таке стажування

не буде оплачуватися роботодавцем, запис про нього вноситься до тру�

дової книжки. Отже, практика не тільки буде враховуватися при загаль�

ному трудовому стажі співробітника, а й стане офіційним підтверджен�

ням досвіду роботи.

Згідно зі змінами до Закону "Про зайнятість", максимальний розмір до�

помоги з безробіття становитиме чотири прожиткових мінімуми. Таким чи�

ном, безробітний в Україні щомісяця зможе отримувати до 4380 грн. На

думку фахівців, збільшення розміру допомоги з безробіття вимагає виділен�

ня додаткових бюджетних коштів. У зв'язку з цим існує ризик, що реаліза�

ція даної норми може вдарити по кишені платників податків
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Людмила БЕЗПАЛЬКО: 

"Якість вітчизняних ліків 
гарантована державою"

— Людмило Василівно, у вас є по�
яснення, чому в Україні аптек стало
більше, наприклад, ніж булочних. Не�
вже люди почали більше хворіти?

— Навряд чи люди більше хворі�

ють. Просто аптеки стали одним із

видів бізнесу. Взагалі, в кожній кра�

їні є правила, що визначають їх роз�

міщення. За радянських часів одна

аптека, зокрема в містах, була розра�

хована на кілька тисяч осіб. У бага�

тьох країнах мінімальна відстань

між аптеками є регламентованою. В

Україні ж подібних нормативів не�

має. Однак держава контролює на�

цінку на ліки, вона не має переви�

щувати 25 %. Звісно, якщо аптек

стане менше, то й ціни знизяться. Ці

підприємства житимуть за рахунок

обсягів продажів, а не за рахунок на�

цінки. Але тоді найближча до вас ап�

тека вже буде не в сусідньому під’їз�

ді, а через кілька кварталів. У ній

обов’язково з’явиться черга, бо там,

де раніше було п’ять аптек, тепер

працює одна. Що краще — платити

більше і купувати ліки в аптеці

поряд чи платити менше і їхати до

неї кілометр та стояти в черзі — я на�

віть не знаю. Адже ми вже звикли до

комфорту: якщо раптом щось

трапилося, поряд обов’язково є

аптечний заклад.

— Наскільки широко продукція ва�
шого заводу представлена на полицях
столичних аптек?

— Не скажу, що завжди їх знахо�

джу. Якоюсь мірою в аптеках діє той

же принцип, що й у супермаркетах.

Часто на видному місці лежать ім�

портні препарати. Але якщо людина

запитає ліки саме Борщагівського

заводу, то вони, як правило, є. Ми

весь час проводимо відповідний мо�

ніторинг — і 60�70 % нашої продук�

ції в аптеках наявні.

— Чи багато на вітчизняному ринку
трапляється ліків�підробок?

— Їх дуже мало. Зараз діють надто

суворі правила, які визначають: де

аптеки мають закуповувати ліки, які

документи вони повинні перевіряти

у постачальників. Крім того, якість

та умови зберігання медпрепаратів

постійно перевіряє Державна служ�

ба України з лікарських засобів. А

щодо наших ліків, то я пам’ятаю ли�

ше два випадки підробок. До того ж,

їх підробляти немає сенсу, бо вони

дешеві та якісні.

Варто зазначити, що з 2009 року

в Україні змінилися правила гри на

вітчизняному фармацевтичному

ринку. Було прийнято рішення, що

в нашій державі медпрепарати бу�

дуть випускати лише за міжнарод�

ними стандартами належної ви�

робничої практики (Good

Manufacturing Practice — GMP).

Тож не всі виробники змогли пе�

рейти на нові стандарти. У зв’язку

з чим їхня кількість значно змен�

шилася, а, відповідно, і ліцензій на

випуск лікарських засобів десь на

40�50 відсотків.

— Це добре чи погано?
— Це дуже добре! Тепер якість віт�

чизняних ліків не просто підтвер�

джена, а гарантована державою. На�

віть якщо дуже захочеш випустити

неякісні ліки, нічого не вийде. Сис�

тема контролю якості за GMP сто�

сується всіх етапів виготовлення —

починаючи з виробництва самої пі�

гулки і закінчуючи її зберіганням.

На кожному етапі проводяться пе�

ревірки, і якщо десь була допущена

помилка, її одразу ж виявляють. Тож

в Україні не виробляють ліків, які не

забезпечені стандартами GMP. До

того ж, наші медикаменти в серед�

ньому уп’ятеро дешевші за імпорт�

ні. Взагалі, у нас дуже високий від�

соток споживання саме українських

ліків — приблизно 70 %.

До речі, ті ж Росія та Білорусь

стандартів GMP ще не прийняли, у

них лише окремі заводи працюють

за цією системою. Я вважаю, що

фармацевтика — єдина вітчизняна

галузь, яка повністю працює за єв�

ропейськими стандартами. По суті,

Україна — фармацевтична держава.

А в світі таких не дуже багато.

— Тобто на Борщагівському фарм�
заводі теж діє система якості GMP?

— Так. Наш завод — перше в

Україні підприємство, що отримало

сертифікати GMP. У нас немає жод�

ного препарату, який випускається

не за цією системою якості. До сво�

го першого сертифікату йшли деся�

тиліття й отримали його у 2002 році.

Ще на початку 90�х ми вирішили ре�

конструювати завод. Відновлювали

підприємство частинами, вклада�

ючи у реконструкцію в середньому

сорок мільйонів гривень щороку.

Таким чином оснастили його найсу�

часнішим обладнанням. Одна ма�

шина коштує півмільйона доларів, а

таких на лінії працює п’ять�шість.

Тому зараз я з впевненістю можу

сказати: на столичній Микільській

Борщагівці на семи гектарах площ

працює підприємство європейсько�

го рівня.

Оригінали та дженерики

— Одного разу я запитала у аптеці
"диклофенак". Мені сказали, що його
немає, але дали жменю інших ліків,
мовляв, вони ідентичні, просто вироб�
ники та назви різні. Як таку ситуацію
можна пояснити?

— Треба розуміти, що серед ліків

існують оригінальні препарати та

дженерики. Оригінальний — це пре�

парат, над створенням якого років

10�15 працював колектив учених та

фармацевтів, вкладаючи у його

створення великі кошти. В результа�

ті чого було доведено, що це новий

лікарський засіб. Далі він патентує�

ться і впродовж 20 років його роз�

робники мають виключне право на

його випуск або продаж ліцензій ін�

шим виробникам. Як правило, ціна

на цей препарат дуже висока, адже

розробникам потрібно повернути

вкладені у його розробку кошти. Че�

рез це імпортні ліки значно дорожчі

за вітчизняні, бо вони, як правило,

оригінальні.

— Що ж тоді таке дженерики? Чим
вони відрізняються від оригінальних
препаратів?

— Дженерик — це препарат�близ�

нюк. Коли закінчується дія патенту

на оригінальні ліки, їх формула стає

надбанням людства, а отже — до�

ступною для всіх. Але для вироб�

ництва дженериків необхідно точно

відтворити технологію виготовлен�

ня, їхній склад, аж до допоміжних

речовин. По суті, всім відомі тради�

ційні ліки — "анальгін", "аспірин",

"левоміцетін" — це і є дженерики,

які колись були оригіналами.

— А як бути з назвою?
— У кожного оригінального пре�

парату є міжнародна непатентована

або хімічна назва. Але виробники,

які виготовляють дженерики, зазви�

чай називають їх інакше. При тому,

що препарат фактично один і той са�

мий. Потім вкладають гроші у рек�

ламу "нового" препарату або платять

лікарям, щоб вони своїм пацієнтам

радили саме його. Наші люди люб�

лять новинки. І навіть готові плати�

ти в рази більше. І якби це не мало

економічного сенсу, навряд чи б цим

займалися, погодьтесь.

— Яке співвідношення оригіналь�
них препаратів та дженериків?

— Наскільки мені відомо, в світі

існує 150 тисяч найменувань ліків.

Але це приблизно, точно їх пораху�

вати ніхто не може, а діючих речо�

вин — 5 тисяч. До речі, тих же "дик�

лофенаків" у нас близько 70 різних

назв, хоча діюча речовина одна і та

сама.

10 % продукції 
Борщагівського ХФЗ 
йде на експорт

— Цікаво, у скільки обходиться
розробка оригінального препарату?

— На базі нашого заводу діє на�

уковий центр, що займається роз�

робкою оригінальних препаратів.

Ми порахувати, скільки пішло гро�

шей на нашу розробку — препарат

"корвітин". І спочатку вивели цифру

у 106 мільйонів гривень. Але треба

враховувати, що основні витрати

припали на початковий період до�

сліджень, а це — 12 років тому, коли

курс долара був зовсім іншим. Тоді й

цифра інша вимальовується, гадаю,

майже 20 мільйонів доларів. Проте

препарат того вартий. Він викорис�

товується при тяжких інфарктах та

інсультах. До речі, з ним до нас

прийшла група вчених, яким не ви�

стачало грошей, аби довести дослі�

дження до кінця. На жаль, у нас в

країні це нормальна ситуація, коли

у фахівців є напівготова розробка,

але немає фінансування, щоб пере�

творити її у ліки.

Причому, зробити це в Україні

значно дешевше, ніж на Заході. Там

набагато вищий рівень життя, більші

зарплати. Та й людям, які новий пре�

парат випробовують на собі, платять

гроші. Ми теж платимо, але це порів�

няно небагато. Тож інколи люди бе�

руть участь у випробуваннях заради

шансу пролікуватись безкоштовно.

— Яку частку виробленої продукції
ви експортуєте? І в які країни?

— В основному це держави ко�

лишнього СРСР. Невеликі партії лі�

ків експортуємо до Європи, а нещо�

давно почали заходити на ринки, що

розвиваються, зокрема В’єтнам. У

цілому експортуємо майже 10 %

своєї продукції. Варто зазначити, що

зараз на ринку ліків у світі досить ве�

лика конкуренція. Крім того, їх екс�

порт — складна справа. Щоб отри�

мати дозвіл на ввезення препаратів,

треба пройти складний етап реєс�

трації. Якщо у країни�одержувача

немає ніяких претензій до виробни�

ка, вона триває 210 днів, а якщо є,

тоді, звісно, довше. Найповільніше

цей процес проходить у Росії

Розмову вела 
Олександра ШЕСТЕРИКОВА,

"Хрещатик"

Три цікаві факти про БХФЗ 

Борщагівський хіміко&фармацевтичний завод був створений у 1947
році як невелика артіль, яка, окрім ліків, виробляла також продукти
харчування та товари широкого вжитку. 

Усього на заводі працює близько 800 людей, із них 10 % безпосередньо
беруть участь у контролі якості препаратів. 

Асортимент продукції заводу представлений більш ніж сотнею
найменувань. Серед оригінальних препаратів – "аллохол", "кратал",
"квертин", "корвітин" та "альтабор".

"Хрещати " продовж є р бри "Зроблено в Києві".
Цьо о раз ми завітали на ні альне столичне вироб-
ництво, де "народж ють" та виробляють лі и, що по-
ращ ють здоров’я тисячам раїнців, а поде ди рят -
ють їм життя. Про те, чим живе сьо одні вітчизняний
фармацевтичний рино , виданню розповіла енеральний
дире тор Борща івсь о о хімі о-фармацевтично о заво-
д Людмила Безпаль о.



4

TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 10 січня 2013 року

ПОНЕДІЛОК СІЧЕНЬ14

“Анна Кареніна”

“Анна Кареніна” Льва Толсто о вельми поп лярна
на Заході, її е раніз вали десят и разів. У новій вер-
сії режисер Джо Райт переніс дію роман на теат-
ральні підмост и. Бали, світсь і ра ти, пере они і на-
віть з’яс вання стос н ів відб ваються прямо на сце-
ні, нібито ерої зайняті виставі. Головних персона-
жів рають Кіра Найтлі (Анна Кареніна), Дж д Ло (Ка-
ренін) і Аарон Тейлор-Джонсон (Вронсь ий). Є в ар-
тині і щаслива лінія — любов Костянтина Левіна і Кіті
Щербаць ої, я а роз ортається одночасно з тра іч-
ною історією

“Життя Пі”

Творчий союз ос ароносно о режисера Ен а Лі
(“Горбата ора”) і письменни а Янна Мартелла, чий

однойменний роман отримав Б ерівсь премію в
2002 році, вилився в яс рав драматичн при од .
Головний ерой — індійсь ий підліто Пі (С радж
Шарма) — разом з бать ами переїздить до Канади,
забравши з собою вихованців сво о зоопар . Але
орабель, на я ом сімейство здійснювало переїзд,
потрапляє в шторм. В рят вальній шлюпці вдалося
вижити тіль и Пі, а та ож дорослом ти р . Їх че ає
подорож просторами о еан , повна нестерпних по-
невірянь і неймовірних з стрічей. Та починається іс-

торія с ладних взаємин людини і хижа а, я і пост по-
во переростають довірчі відносини

“Джек Річер”

Е ранізація бестселера Лі Чайлда, одно о з най-
більш поп лярних авторів на д м The New York
Times, розповідає про олишньо о війсь ово о
спеца ента, приватно о дете тива Дже а Річера.
Снайпер вбиває п’ять випад ових перехожих, всі
до ази в аз ють на людин за ім’ям Барр. На до-
питі підозрюваний просить знайти Дже а Річера...
З цьо о і починається римінальна драма з Томом
Кр зом оловній ролі, я ий береться за розслід -
вання цієї справи. Чи всти не Річер дістатися до іс-
тини, перш ніж істина добереться до ньо о?

Кінопрем'єри тижня

10 – 16 січня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ТРИ БОГАТИРІ НА ДАЛЕКИХ БЕРЕГАХ

З НОВИМ РОКОМ, МАМИ!

ДУБЛЕР

ХОББІТ: НЕСПОДІВАНА ПОДОРОЖ

АНШЛАГ, КЛАСІК
НАЙСАМОТНІША ПЛАНЕТА

ВИШЕНЬКА НА НОВОРІЧНОМУ ТОРТІ

ПРОФЕСІОНАЛКИ

ЛЮДИНА З ПІСКУ

СУПЕРСТАР

ШЕРЛОК ХОЛМС І ЧОРНІ ЧОЛОВІЧКИ

ТИРАНОЗАВР

ЗІ МНОЮ ОСЬ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
В ІНШІЙ КРАЇНІ

ЛЮБОВ

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26
м. «Контрактова площа»

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

www.zhovten�kino.kiev.ua

Інформаційний
спонсор

ТТРРКК  ККииїївв
6.00 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика

Профілактика на каналі до
14.00

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

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Таємниця

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

варта
17.25, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
19.30 Столиця
21.25 Служба порятунку
23.25 Небокрай
5.00 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 "Доброго ранку,

Україно!"
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.10,

1.10 Спорт
6.20 Православний календар
6.25, 7.20 Рецепти здоров'я
6.30 Агроера
6.35, 7.40 Голос народу
6.40, 7.15 Країна online
6.45 Сміх з доставкою

додому
7.25 Заголовки
7.30 Гість студії
7.45 Хочу все знати
8.20 Д/ф "Є. Яковлєва. 

Я сама"
9.00, 21.00 Підсумки дня
9.20, 12.40 Дитячий

фестиваль "Змінимо
світ на краще"

10.15 Фестиваль "Щасливі
долоні92012"

11.30 Х/ф "Макар�
слідопит", с. 1  

13.05 Право на захист
13.25 Темний силует
13.35 Х/ф "Звичайне

диво"  
14.40 Вікно в Америку
15.05 Т/с "Маруся"  
16.40 Криве дзеркало
18.20 Новинии
18.40 Агро9news
18.55 Фестиваль пісні і

гумору в Коблево
19.35, 21.25 Місце зустрічі
20.55 Офіційна хроніка
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.20 Від першої особи
23.50 Кіно в деталях
0.35 Між рядків

11++11
6.10 ТСН
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
7.25 М/ф "Ескімоска" 
7.30 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Т/с "Чудове століття.
Роксолана�2" 

11.45 Х/ф "Білосніжка.
Помста гномів" 

13.50 Х/ф "Одного разу в
Новий рік" 

15.45 Сімейні мелодрами92
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Чудове століття.

Роксолана�2" 
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Чемпіони з

підворіття"
0.10 ТСН
0.25 Х/ф "Перлина Нілу" 
2.20 Х/ф "Коханець леді

Чаттерлей" 
4.00 ТСН
4.35 Голос. Діти

ІІННТТЕЕРР
5.30 Х/ф "Ромашка,

кактус,
маргаритка" 

7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт у Подробицях
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Х/ф "Іронія долі, або

З легкою парою" 
12.00 Новини
13.25 Слідство вели...
14.15 Х/ф "Зимовий

круїз"
16.10 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Життя, якого не

було"
20.00 Подробиці
20.30 Спорт у Подробицях
20.35 Т/с "Дільничний"
22.25 Д/ф "Росія. Повне

затемнення"
23.25 Х/ф "Пригоди

молодого Шерлока
Холмса"

1.15 Подробиці
1.45 Спорт у Подробицях
1.50 Т/с "Усе, що нам

потрібно"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Срібний апельсин
6.10 Т/с "Єфросинія�2"  
7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід"  

10.00 Т/с "Куля�дура�4"  
11.50 Нехай говорять
12.45 Т/с "Слід"  
15.20 Щиросерде визнання
16.00 Право на захист
17.00 Події
17.10 Т/с "Нерівний

шлюб"  
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Дикий�3"  
21.45 Х/ф "Хеллбой�2.

Золота армія"  
23.45 Х/ф "Обитель зла�2.

Апокаліпсис"  
1.15 Х/ф "Вовк"  
3.15 Події
3.35 Говорить Україна
4.15 Нехай говорять
5.05 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.15 Т/с "Як сказав Джим" 
5.55 Очевидець.

Найшокуюче
6.35, 7.05, 7.40, 8.45

Підйом!
6.40 Очевидець.

Найшокуюче
7.30, 8.30 Репортер
9.00 М/ф "Незрівнянний

містер Фокс" 
10.45 М/ф "Планета 51" 
12.40 Т/с "Татусеві

доньки" 
13.15, 14.25 Kids' Time
13.20 М/с "Злюки бобри" 
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Т/с "Ай�Карлі" 
15.50 Т/с "Третя планета

від Сонця" 
16.50 Т/с "Віола

Тараканова. В світі
злочинних
пристрастей" 

17.55 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с "Татусеві

доньки" 
20.35 Т/с "Вороніни" 
21.40 Т/с "Щасливі разом"
22.45 Т/с "Школа" 
23.55 Т/с "Щоденники

вампіра" 
0.50 Репортер
1.10 Спортрепортер
1.20 Служба розшуку дітей
1.25 Т/с "Пліткарка" 
2.50 Зона ночі

ІІССTTVV
5.50 Служба розшуку дітей
6.05 "Свiтанок"
7.10 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Провокатор
8.45 Факти. Ранок
9.30 Надзвичайні новини

10.30 Х/ф "Кішки проти
собак"

12.20 Анекдоти по9українськи
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Знайомтеся.

Дейв"
14.50 Х/ф "Син Маски"
16.45 Х/ф "Маска"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морський

патруль"
22.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.50 Т/с "Таксі"
0.15 Надзвичайні новини
1.20 Х/ф "Своє чуже

життя", с. 1 
3.20 Т/с " Під прикриттям"
4.05 "Про цiкаве"
4.20 "Свiтанок"

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.30 Ф9стиль
7.00 Ранкове espresso
8.30 Світ за тиждень
9.00 Жінки, які мріяли про

владу
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Т. Самойлова. До 

і після слави
12.20 Цей дивовижний світ
14.00 Соціальний статус
15.00 Соціальний пульс
15.30 Відлуння джунглів
16.00 Країна порад
16.50 Алло, лікарю!
17.50 Майстер подорожей
18.30 Соціальний пульс
19.00 У гостях у Д. Гордона
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Людмила Целіковська
22.10 Великі махінатори
23.05 Цей дивовижний світ
0.00 Майстер подорожей
0.30 Амурні мелодії
1.10 Х/ф "Джим і Джейн" 
2.30 Х/ф "Пустотливі

пальчики" 
3.45 Алло, лікарю!
4.30 Х/ф "Таємничий

острів" 

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
Бізнес9Час

7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.40 Трансмісія9Новини
8.15, 8.50 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 Час9Тайм
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
6.15 Легенди карного

розшуку
6.45 Х/ф "Виконавець

вироку" 
8.00 Неймовірна афера

доктора "Пі"
9.00 Т/с "Спас під

березами" 
10.50 Т/с "Реквієм для

свідка"
14.55 Т/с "Захисниця"
18.30 Випадковий свідок
19.00 "Свiдок"
19.30 Т/с "Літєйний"
21.45 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець" 

22.45 Т/с "C.S.I. Лас�Вегас"
23.45 "Свiдок"
0.15 Х/ф "Тварини з

безодні" 
2.00 "Свiдок"
2.30 Т/с "Суто англійські

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

ССТТББ
6.05 Чужі помилки. Родове

прокляття
6.50 Все буде добре!
8.30 Неймовірна правда про

зірок
9.55 Зоряне життя

10.50 Х/ф "За сімейними
обставинами"  

13.30 Битва екстрасенсів
14.25 Люба, ми вбиваємо

дітей

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

про зірок
19.50 "Україна має талант!94"
22.00 "Вiкна". Новини
22.35 "Україна має талант!94"
2.00 Т/с "Доктор Хаус"  
2.45 Краще на ТБ
2.50 Х/ф "Старий Новий

рік" 

ООРРТТ��УУккррааїїннаа
5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Добрий ранок!
9.30 Контрольна закупівля

10.00 Жити здорово!
11.00 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
12.55 Доброго здоров`ячка!
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Хочу знати
15.45 Дешево і сердито
16.30 Ти не один
17.05 Т/с "Нерівний

шлюб"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.55 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Метод Фрейда"
23.35 Нічні новини
23.50 Д/ф "Наталія Варлей.

Нудно без Шуріка"
0.50 Нехай говорять
1.45 Ти не один
2.10 Т/с "Нерівний шлюб"
3.10 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА
4.00 Ранок Росії
8.05 Шукачі
9.00 Вісті
9.30 1000 дрібниць

10.15 Про найголовніше
11.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Вісті. Чергова частина
13.00 Справа Х. Слідство

продовжується
13.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
14.50 Вісті. Спорт
15.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва
15.50 Т/с "Завжди говори

"завжди"�6"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір

19.20 Т/с "Вероніка.
Втрачене щастя"

21.05 Т/с "Об'єкт 11"
21.55 Операція "Едельвейс".

Остання таємниця
22.55 Т/с "Котовський"
23.45 Дівчата
0.25 Вісті +
0.40 Х/ф "Преферанс по

п'ятницях"
2.15 Вісті.ru
2.30 Прямий ефір
3.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ
4.00 НТВ вранці
6.10 Т/с "Повернення

Мухтара�2"
8.00 Сьогодні
8.25 Російська начинка
9.00 О. Журбін. Мелодії на

згадку
9.40 Визначні пам'ятки

10.00 Т/с "Діти білої
богині"

11.00 Сьогодні
11.35 До суду
12.35 Суд присяжних
13.35 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні
14.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
15.35 Т/с "Подружжя"
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
18.35 Говоримо й показуємо
19.25 Т/с "Літєйний"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Інспектор

Купер"
23.35 Т/с "Місто спокус"
1.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.35 До суду
3.35 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ
6.00 Щастя є
6.40 Дізнайся як
6.55 Т/с "Як я зустрів

вашу маму"  
7.30 Телепузики
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша9слідопит"
9.00 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
10.00 Т/с "Всі жінки –

відьми"  
11.00 Т/с "Та, хто говорить

з примарами"  
12.00 Т/с "Одного разу в

казці"  
12.55 Твою маму!
13.35 Т/с "Моя прекрасна

няня"  

14.40 "Даешь молодежь"!
15.40 Вайфайтери
16.05 Т/с "Барвіха�2"  
17.05 Досвідос
17.40 Одна за всіх
18.45 Бардак
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Кузня зірок93
20.25 "Даешь молодежь"!
21.30 Віталька
22.00 Т/с "Метод

Лаврової"  
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Т/с "Реальна кров"  
0.20 Бардак
0.55 Кузня зірок93
1.20 Досвідос
1.45 До світанку

КК11
6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.20 Х/ф "Потапов, до

дошки!"
10.20 Х/ф "Замерзла з

Маямі" 
12.15 "Пороблено в Українi"
13.30 КВК92012
16.10 Новорічний парад зірок
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг9Монстри
20.00 Розсміши коміка
21.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.25 Розсміши коміка
0.25 Х/ф "Американська

незаймана"
2.00 Х/ф "Брудна любов"
3.20 Нічне життя

22++22
6.00 М/ф
7.20 М/с "Годзілла" 
8.10 Шалене відео по9

російськи
8.30 Облом.ua
8.55 Щоденник "Ралі Дакар"
9.10 Облом.ua
9.35 Шалене відео по9

українськи
10.00 Т/с "Кордон.

Тайговий роман" 
18.00 Т/с "Офіцери" 
19.00 Т/с "Кодекс честі" 
20.10 Шалене відео по9

українськи
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Щоденник "Ралі Дакар"
21.30 Х/ф "Чужі" 
0.10 Х/ф "Битва за

скарби" 
1.45 Легенди злочинного

світу
2.35 Дорожні війни
3.50 Х/ф "Хочу зізнатися" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.00, 20.30, 3.30
М/ф

7.10 М/с "Лабораторія

Декстера"

7.40 М/с "Оггі і кукарачі"

8.00 М/с "Петро і Степан"

8.15 М/с "Бернард"

8.30 М/с "Клуб Міккі9Мауса"

9.00 М/с "Нові пригоди Вінні9

Пуха"

9.30 М/с "Умілець Менні"

10.00 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"

10.25 М/с "Маленьке

королівство Бена і

Холлі"

11.00 Звірі в прямому ефірі

11.30 Історії зоопарку

13.00 Х/ф "Пригоди
Електроніка"

14.30 Єралаш

15.05 М/с "Оггі і кукарачі"

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!"
21.00 М/с "Петро і Степан"

21.15 М/с "Оггі і кукарачі"

21.45 М/с "Комашки"

22.00 М/с "Сімпсони"

22.30 Знімала мама

22.50 Х/ф "12 стільців"
0.15 Т/с "Загадки

Мердока"
1.10 Підземні міста

2.10 Столичні таємниці

2.40 М/с "Сімпсони"

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання в я ості відповідача Романі а Ві тора Сер ійовича по справі за позовом КП "Центр обсл ов вання
споживачів Шевчен івсь о о район " до Романі а Ві тора Сер ійовича про стя нення забор ованості. Останнє відоме місце проживання відповідача Романі а Ві тора
Сер ійовича: 01034, м. Київ, в л. Лисен а, 4, в. 37. Роз ляд справи призначено об 11.50 5 люто о 2013 ро в приміщенні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за
адресою: в л. Смирнова-Ласточ іна, б д. 10-Б, аб. 40.

В разі неяв и відповідача Романі а Ві тора Сер ійовича в с дове засідання, справ б де роз лян то за йо о відс тності за наявними справі до азами. Крім то о, с д
роз'яснює відповідач йо о обов'язо повідомити с д про причини неяв и в с дове засідання.

С ддя О. О. Кондратен о

Уточнення до о олошення про проведення он рс на
надання посл и з технічно о обсл ов вання ліфтів
ба ато вартирних житлових б дин ах Подільсь о о
район , я е б ло надр оване азеті "Хрещати " № 181
від 19 р дня 2012 ро .

4. Місце, день та час роз риття онвертів з он рсними
пропозиціями:

4.1.Місце проведення он рс : м. Київ, в л. Хорива, 36,
КП "Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о фонд
Подільсь о о район ".

4.2.Дата: "31" січня 2013 ро .

4.3.Час: 10.00.

О олошення про наміри

Ком нальне підприємство по переробці нер дних б дівельних матеріалів, що
розташовано за адресою: м. Київ, в л. Стецен а, 20, має намір отримати дозвіл на
ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Підприємство спеціаліз ється на ви отовленні та реалізації предметів рит альної
атриб ти и; домовини, він и поховальні, пам'ятни и мозаїчні, вітни и мозаїчні, цо олі
мозаїчні, плит а трот арна, намо ильні спор ди з раніт , хрести дерев'яні та металеві.

Валові (річні) ви иди забр днюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства
становлять: Речовини ви ляді твердих с спендованих частино (недиференційовані за
с ладом) — 0,18098 т/рі , Заліза о сид (в перерах н на залізо) — 2,89 х 10-5 т/рі ,
Ман ан та йо о спол и ( перерах н на діо сид ман ан ) 1,3156 x 10-5 т/рі , Фтористий
водень — 0,65 х 10-6 т/рі .

Розрах н и розсіювання забр днюючих речовин в атмосферном повітрі по азали, що
ви иди забр днюючих речовин являються доп стимими та не перевищ ють встановлених
нормативів.

Із за важеннями та пропозиціями звертатися протя ом 30 алендарних днів до
Подільсь ої районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: 04070, м. Київ,
Контра това площа, 2, тел. (044) 226-20-26. Години прийом звернень: з 9.00 до 18.00.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів: С хоносов
Олен І орівн , 01.01.1987 р.н., останнє відоме місце реєстрації я ої: м. Київ,
пр. На и, 24, в. 131, С хоносова І оря Васильовича, 15.03.1959 р.н., останнє
відоме місце реєстрації я о о: м. Бориспіль, в л. Зелена, 4, в с дове засідання на
5 люто о 2013 ро о 10.00 на роз ляд цивільної справи за позовом П блічно о
а ціонерно о товариства "Дельта Бан " до С хоносової Олени І орівни, С хоносова
І оря Васильовича про стя нення забор ованості за редитним до овором, я е
відб деться в приміщенні с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет №27.

С ддя Н.В. Антонова

Апеляційний с д м. Києва ви ли ає Черемісіна Сер ія Валерійовича та Даніша Сер ія
Павловича я відповідачів справі за позовом Павлен о Г.В. до Черемісіна С.В., Даніша С.П.,
Велич о О.О., треті особи: КП Кер юча дире ція "ЖЕК "По ровсь а", Шевчен івсь е РУГУ МВС
У раїни м. Києві, КМБТІ, приватний нотарі с Попільнянсь о о нот.о р Копейчи ов І.В.,
приватний нотарі с КМНО Нечипорен о О.В. про визнання недійсним довіреності від
06.03.2008р., до овор півлі-продаж вартири від 24.03.2008р., витреб вання вартири з
ч жо о неза онно о володіння та с нення переш од орист ванні, я від ладено на 24 січня
2013 ро на 10.40. Роз ляд справи відб деться за адресою: м. Київ, пл. Солом'янсь а, 2-а,
олов ючий с ддя Р бан С.М.
Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и. У разі неяв и або неповідомлення про

причини неяв и, справ б де роз лян то Вашій відс тності на підставі наявних в справі до азів.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є про
намір передати в оренд приміщення 1 поверх площею 102,4 в. м,
розташовано о в приміщенні імназії №34 "Либідь" за адресою: м. Київ, в л.
Межова, 22, для здійснення освітньої діяльності з розрах н ом орендної плати в
розмірі 1775,11 рн без рах вання ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2,
Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Довід ов інформацію можна отримати за телефоном 417-14-61.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір
передати в оренд нежитлове приміщення на першом поверсі, щодо я о о
надійшла заява, площею 69,7 в. м. за адресою: м. Київ, в л. Печерсь ий звіз, 19.
Ма симальний термін оренди 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою
ініціатора оренди — дослідження і розроб а в ал зі природних на з розрах н ом
орендної плати в розмірі 7218,75 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15,
Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація.

Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в
оренд нежитлове приміщення першо о поверх , щодо я о о надійшла заява, площею 13,4 в.м.
за адресою: м. Київ, в л. Печерсь ий звіз, 19. Ма симальний термін оренди 2 ро и 364 дні. Мета
ви ористання за заявою ініціатора оренди — розміщення бла одійної ор анізації з розміром
орендної плати 1 рн в рі .

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15,
Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача ТОВ
"Чиста риниця" в с дове засідання, я е призначено на 15.30 24 січня 2013 ро
по цивільній справі за позовом Кас'янової Л.М. до ТОВ "Чиста риниця",
Сітасен а В.В. про звільнення з посади дире тора ( абінет № 9,
пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н.Д. Б ша
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Футбол. Ліонель Мессі визнаний 
найкращим футболістом 
світу
Форвард “Барселони” і збірної Ар ентини Ліонель Мессі став во-

лодарем “Золото о м’яча” за підс м ами 2012 ро . 25-річний ар-
ентинець випередив сво о одно л бни а іспанця Андреса Іньєст , а
та ож лідера мадридсь о о “Реала” і збірної Порт алії Кріштіан Ро-
налд . У 2012 році Мессі завоював з “Барселоною” бо Іспанії і пе-
ревершив ре орд за іль істю олів, забитих рам ах алендарно о
ро , на п’ять — 91 проти 86, забитих попереднім володарем ре ор-
д , німець им нападаючим Гердом Мюллером. Ліонель Мессі став
першим ф тболістом в історії, я ом вдалося отримати “Золотий
м’яч” чотири рази. Раніше він достоювався на ороди в 2009, 2010 і
2011 ро ах

Біатлон. Валентина Семеренко 
завоювала "бронзу" на етапі 
Кубка світу
На етапі К б а світ в німець ом Оберхофі онці-переслід ван-

ні раїнсь а біатлоніст а Валентина Семерен о завоювала бронзо-
в на ород . Най ращий рез льтат по азала росіян а Оль а Зайце-
ва, я а фініш вала з помітним відривом від с перниць. Боротьба за
др е місце роз орн лася між Валентиною Семерен о і чеш ою Ве-
роні ою Віт овою, одна незадов о до фініш раїнці не вистачило
зовсім трохи час , аби випередити с перницю

Хокей. Молодіжна збірна США 
здобула золоті нагороди
Хо еїсти збірної США стали переможцями молодіжно о чемпіона-

т світ з хо ею, що проходив в Уфі. У фінальном матчі амери ан-
ці виявилися сильнішими торішніх переможців т рнір шведів — 3:1.
У с ладі збірної США рез льтативними ид ами відзначилися Він-
сент Троче та двічі Ро о Грімальді. Бронзові на ороди здоб ла
збірна Росії, я а драматичном матчі вирвала перемо анад-
сь их одноліт ів. Основний час з стрічі завершився нічиєю 5:5, а
вирішальним став точний идо Валерія Ніч ш іна на почат овер-
тайм

Теніс. Серена Вільямс — чемпіонка турніру 
у Брісбені
На т рнірі WTA Брісбені (Австралія) відб вся фінальний матч.

Переможницею т рнір стала 31-річна амери ансь а тенісист а Се-
рена Вільямс. Третя ра ет а світ вирішальном поєдин без
особливих з силь ви рала двох сетах 21-річної росіян и Анаста-
сії Павлючен ової, я а займає світовом рейтин 36-те місце — з
рах н ом 6:2; 6:1. Тенісист и провели на орті менше одини. Віль-
ямс зробила 4 брей и, а Павлючен ова не з міла заробити жодно-
о брей -пойнта. На рах н амери ан и 9 ейсів і 1 подвійна помил-
а. Росіян а двічі подала навиліт і двічі помилилася на подачі. Тепер
в особистом протистоянні тенісисто Серена Вільямс поперед з
рах н ом 4:0. Для амери ан и цей тит л став 47-м ар’єрі

Температура — 13°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура — 10°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура — 9°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 81 %

Прогноз погоди на 10 січня 2013 року

ОВНИ, життя набирає р то о поворот , ви всім єством пра -
нете зійти на ар’єрний олімп, що та зваблює деспотичне са-
молюбство і підриває особист реп тацію. Люди вашій орбіті,
я на в л ані: то іпнотично прив’яз ються, то чинять нещадний
опір, відч ваючи пот жн таємн сил . Ува а ар’єристам: хоче-
те омфортно вмоститися на посадовом троні — підлащ йтеся
і чар йте шефа.
ТЕЛЬЦІ, вас ці авитиме сенс б ття, пош и істини проля ати-

м ть через брехню, замас ован під справедливість. Поводьте-
ся щиро, не тираньте людей настановами, не а іт йте за власні
ідеї, ожно о власна правда і шлях до неї. І лише Творцю с ди-
ти, хто правий, а хто винний.
БЛИЗНЯТА, ви схильні впадати в райнощі, витис аючи з

партнерів всі со и, випотрош ючи їхні аманці. І це фатальна по-
мил а! А треба навчитися роз міти алхімічні процеси в матері-
альній і психоло ічній сферах, з пова ою ставитися до інтересів
с п тни ів.
РАКИ, вас величезне бажання б ти в парі, прод тивно спів-

працювати, одна чо о ви насправді хочете від партнера?.. До-
слідіть, я хвороблив стр н всередині він зачіпає, і чи отові
ви прибор ати власних демонів, я і либо о причаїлись, трима-
ючи вас рабстві?.. Я що та , віддайте всі сили на бла о мирної
співпраці, я а обла ородить ваш темний вн трішній світ.
ЛЕВИ, доля за ли ає до сл жбових змін. Т т намічаються

серйозні реор анізації з важ ими тр довими навантаженнями.
Постарайтеся армонійно вписатися в ієрархію “начальни -під-
ле лий”, ер йте з притаманним вам пра тицизмом і не під а-
чайте ампл а ви онавця, с р п льозно та відповідально дотри-
м ючись сл жбових цир лярів.
ДІВИ, тяжіння до п ритансь их сма ів ціл ом впис ється

ваш темперамент. Я що любити, то потрібно за щось, вимо и до
обранця раціональні, вірт ози-спо сни и ви лючені із спис
претендентів на серце та р , тож не марн йте сили на їх охм -
ряння. Ваше завдання — дати оханню вини н ти в потрібний
час в потрібном місці, а потім спопелити весь на опичений не-
атив в пол м’ї висо их божественних поч ттів.
ТЕРЕЗИ, зосередьтеся на домашніх т рботах, подбайте про

родин , бать ів, дітей. Я а ваша роль в сім’ї, що ви спад вали
від пред ів і чом не та , я хотілося, с ладаються взаємини з
рідними? А та хочеться просто о сімейно о щастя, де пан є
др желюбна атмосфера й ніхто ні о о не нобить!
СКОРПІОНИ, ло ічне мислення — це святе, раціонально ви о-

ристов йте обставини, роз мно і пра тично підходьте до
знайомств, адже пош и братерсь ої д ші є оловними, де оби-
рають не вас, а ви робите вибір на власний сма . В сл жбовом
оле тиві старайтеся підібрати люч до оле та ерівно о пер-
сонал .
СТРІЛЬЦІ одержимі ненаситними матеріальними апетитами:

хоч все і зараз! Гроші — це ваш пан і сл а, можливість трима-
ти під абл ом бідня ів і маніп лювати слаба ами. А ос іль и
шансів заробити чимало, тож поставивши за мет знайти хлібне
місце, дайте лятв , що отриманий приб то витратите на бла і
справи заради щастя інших — тоді ви йо о знайдете!
КОЗОРОГИ, вас всередині йде інтенсивний в л анічний

процес, що породж є прихован небезпе , створює онфрон-
таційне напр ження, ля ає. Том вас люблять і одночасно нена-
видять, байд жих поряд немає, хоча ви досить безрозс дно ста-
витеся до власної ма ічної природи, а потім наївно див єтеся,
чом люди та незроз міло поводяться з вами.
ВОДОЛІЇ, ви р хаєтеся армічним р слом, проживаючи сце-

нарії з мин лої ін арнації, де зло та добро переплелися, олов-
не — не “провалитися” з реальності в інший вірт альний вимір і
з армоніз вати себе на вн трішньом рівні. Про зовнішність не
т рб йтеся, т т ви сяєте природною расою та чарівністю, ма -
нітом приваблюючи протилежн стать, одна с а ати в реч з
першим з стрічним за щемливими відч ттями не слід, вас є
давнє охання, йо о й тримайтеся.
РИБИ, еть зневір ! Вас охають, від рийте серце наз стріч

пол м’яним поч ттям, нехай любов по лине вас, зр йн є, вос-
ресить і, зрештою, змінить назавжди! На др жніх теренах бра-
терсь і взаємини теж мають пройти через орнило випроб вань,
аби позб тися то о, що себе морально вичерпало, вам потрібні
не п стомелі, а пра матичні товариші, я і міцно стоять на землі
і з я ими можна творити вели і справи та заробляти роші

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 3 — 1 9  С І Ч Н Я

ранок день вечір

"Реал" здолав суперників 
із Сан�Себастьяна
В Іспанії відновилася першість з футболу
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Цей день в історії 10 січня

1863 – в Лондоні зап щена
перша лінія метрополітен (дов-
жина 3,6 м)
1883 – народився раф Оле -

сій Толстой, російсь ий пись-
менни ("Петро I", "Аеліта", "Гі-
перболоїд інженера Гаріна" то-
що)
1913 – народився Г став Г -

са , чехословаць ий політичний і
державний діяч, президент Че-
хословаччини в 1975—1989 р.р.
1934 – народився Леонід

Кравч , президент У раїни
1991—1994 р.р.
1939 – творені Запорізь а,

Кірово радсь а і С мсь а облас-
ті УРСР
1946 – відб лось перше засі-

дання Генеральної асамблеї ООН
Лондоні, на я ом б ло пред-

ставлено 51 держав

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Спортивні новини

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В іспансь ій Ла Лізі відб -
лися матчі 18- о т р .
Мадридсь ий “Реал”, я ий
наразі посідає третю схо-
дин чемпіонаті, на сво-
єм полі приймав “Реал
Сосьєдад” із Сан-Себас-
тьяна. З стріч завершила-
ся з рах н ом 4:3 на о-
ристь “верш ових”. Знач-
но ле ше далася перемо а
лідер першості “Барсело-
ні”, я а та званом а-
талонсь ом дербі де ла-
с вала “Еспаньол” — 4:0.

Мадридський “Реал” вкрай не�

вдало завершив 2012 рік, зіткнув�

шись із низкою труднощів. Друге

місце в групі Ліги чемпіонів на тлі

невдач у чемпіонаті виглядало не

найбільшою проблемою. Домашня

нічия з “Еспаньолом” викликала

масу негативних відгуків, а поразка

в Малазі, яку “вершкові” зазнали з

рахунком 2:3, взагалі стала приво�

дом для розмов щодо кризи всере�

дині столичної команди. До того ж і

наставник “Реалу” Жозе Моуріньо

підлив масла у вогонь, коли поса�

див на лаву запасних беззмінного

голкіпера королівського клубу Іке�

ра Касільяса. Тому всіх цікавило, як

португальський фахівець зможе

зняти нервову напругу навколо ко�

лективу. І першим, кому належало у

цьому році випробувати на міць

мадридську команду, став сан�се�

бастьянський “Реал Сосьєдад”.

Початок матчу видався дуже на�

сиченим. Господарі вже на 2�й хви�

лині повели у рахунку. Самі Хедіра

зробив відмінну передачу на Карі�

ма Бензема, а французький легіо�

нер мадридського “Реалу” впевне�

но використав свій шанс — 1:0. Не

встигли “вершкові” і трибуни

“Бернабеу” порадіти, як їх чекало

негативне потрясіння. Провалила�

ся оборона господарів поля, Кар�

лос Вела вийшов один на один з

Антоніо Адана і був збитий голкі�

пером. Рефері дав червону картку

порушнику. Тож Жозе Моурінью

був змушений повертати у гру гол�

кіпера Ікера Касільяса, але навіть

іспанець не зміг завадити Хабі Прі�

єто реалізувати одинадцятиметро�

вий — 1:1. Зрівнявши рахунок,

“Реал Сосьєдад” почав діяти впев�

неніше, ні в чому не поступаючись

супернику.

Після 30�ї хвилини швидкість дій

футболістів обох команд дещо під�

вищилася, що одразу ж позначилось

на результаті. Спочатку Самі Хедіра

вивів мадридський клуб уперед. Але

й сан�себастьянці не опустили рук,

миттєво перевели гру на чужу поло�

вину поля і відновили статус�кво.

Хабі Прієто опинився з м’ячем пе�

ред голкіпером і не схибив — 2:2.

Другий тайм розпочався із зу�

стрічних атак обох команд. Але

майже на протязі 20�ти хвилин ні�

кому із суперників не вдавалося

відзначитися. Першим, хто припи�

нив гольову “засуху”, став напад�

ник столичного “Реалу” Кріштіану

Роналду, якому знадобилася лише

одна хвилина, аби оформити дубль.

Спочатку португалець на 68�й хви�

лині скористався відмінною пере�

дачею від партнера і встановив ра�

хунок 3:2. А вже в наступному епі�

зоді ударом зі штрафного довів пе�

ревагу своєї команди до 4:2.

Втім, останнє слово залишилося

за гостями, які в цьому матчі вигля�

дали більш ніж достойно. І знову від�

значився невтомний Хабі Прієто,

який виявився найспритнішим у

штрафному майданчику “вершко�

вих”. Рахунок став 4:3, а до завер�

шення гри залишалося 15 хвилин. За

такого перебігу подій важко було

спрогнозувати переможця, адже у

будь�яку мить цифри на табло могли

змінитися. Однак до кінця зустрічі

нічого екстраординарного так і не

трапилося. У підсумку перемогу здо�

був мадридський “Реал” — 4:3. Втім,

цей успіх залишив відкритим питан�

ня щодо якості гри “вершкових”.

А ось у лідера чемпіонату “Бар�

селони” поки що не виникає жод�

них труднощів із суперниками.

Цього разу “блаугранас” без проб�

лем впоралися з “Еспаньолом” —

4:0. Що характерно, остаточний

рахунок зустрічі було встановлено

вже у стартові 30 хвилин матчу

Нападни мадридсь о о "Реал " Кріштіан Роналд відзначився д блем матчі проти "Реал Сосьєдад"


