
Київ оперативно долає 
виклики негоди
За період снігопадів зі столичних вулиць вивезено понад 142 тисячі тонн снігу

Незважаючи на незначне потепління,

комунальні служби міста продовжують

розчищати від снігу міжквартальні проїз�

ди, прибудинкові території, зупинкові

комплекси, а також очищають від наледі

підходи до підземних переходів та стан�

цій метрополітену.

Як повідомив “Хрещатику” заступник

генерального директора по утриманню ав�

томобільних шляхів та споруд на них КК

“Київавтодор” Володимир Рожнятов�

ський, наразі підприємство приділяє осо�

бливу увагу саме вивезенню снігу з вулиць.

Кожен день графіки робіт плануються по�

районно та за необхідності корегуються.

“Цю роботу потрібно проводити по�

стійно, адже при переході з плюсової на

мінусову температуру вода кристалізує�

ться та починає руйнувати асфальто�бе�

тонне покриття. Кожного дня з міських

вулиць ми вивозимо до 4 тисяч тонн сні�

гу. Загалом з початку сезону його було

вивезено понад 142 тисячі тонн”,— за�

значив Володимир Рожнятовський. До

речі, транспортують сніг на спеціально

відведені ділянки (їх у столиці 34) на

міських околицях та пустирях.

Наразі ці роботи не припиняються,

адже незабаром Київ святкуватиме Водо�

хреща (19 січня) та відзначатиме День

Соборності (22 січня). Тож всі комуналь�

ні служби приводять місто до належного

санітарного стану. Допомагає їм у цьому і

погода — у Києві тримається плюсова

температура, і після незначного похоло�

дання на Водохреща синоптики знову

обіцяють потепління. За таких метео�

умов, при активному таненні снігів, ве�

лике навантаження йде на зливову кана�

лізацію. Як зазначив Володимир Рожня�

товський, після снігопадів відповідні

служби розчистили всі зливоприймачі та

решітки для спуску талої води. Тож під

час короткочасних відлиг підтоплень у

місті не буде.

Гідну роботу служб щодо ліквідації

наслідків снігопадів відмічає і перший

заступник голови КМДА Олександр

Мазурчак. За його словами, комуналь�

ники достойно проходять випробування

негодою — усі дороги в столиці розчи�

щені. Однак РДА та ЖЕКи мають проб�

леми із прибиранням міжквартальних і

міжбудинкових проїздів. Тож вже з на�

ступного року очищення цих територій

від снігу доручать “Київавтодору”.

“Прийнято рішення, щоб у наступні ро�

ки змінити підхід щодо прибирання

опадів у місті. Всі міжквартальні і між�

будинкові проїзди будуть переведені на

баланс “Київавтодору”. Ми готові їм за�

купити додаткову техніку та забезпечи�

ти фінансуванням”,— заявив Олександр

Мазурчак.

Окрім того, він зазначив, що не всі

юридичні особи нині справляються з

поставленим перед ними завданням із

очищення балансових територій від сні�

гу. “Ми запропонували варіант, щоб ко�

мунальні служби обслуговували прилег�

лу до кожного підприємства чи органі�

зації територію за невеликі кошти. Бага�

то підприємств і організацій не уклали

такі договори, взявши на себе відпові�

дальність, що вони самостійно приби�

ратимуть сніг. І як результат ми маємо

на сьогодні понад 1,5 тисячі протоколів

про адмінвідповідальність і більше 7 ти�

сяч приписів, які були видані нашими

інспекторами. Та все ж недбалим балан�

соутримувачам таки довелося прибрати

свою територію ще й заплатити штраф

до бюджету міста”,— зазначив пан Ма�

зурчак

Мистецтво поруч з домом 
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Столиця готується 
до святкування Водохреща
19 січня на станції метро “Гідропар ” Свято-

шинсь о-Броварсь ої лінії з 10.00 до 17.00 пра-
цюватиме вестибюль № 2. Я зазначають КП
“Київсь ий метрополітен”, та і заходи передба-
чені з метою належно о забезпечення переве-
зень пасажирів під час свят вання Водохреща.
На адаємо — о 14.00 Пар льт ри й відпо-
чин “Гідропар ” відб деться освячення води,
після чо о всі охочі змож ть по патися в Дніпрі.
КП “Плесо” наразі працює над встановленням
понтон та монт ванням дерев’яної доріж и до
помост , а задля безпе и вірян б де обстежена
та очищена підводна частина а ваторії пляж
“Дитячий”.
О рім то о, 19 січня в Національном м зеї на-

родної архіте т ри та поб т У раїни відб деться
свят вання. Розпочнеться захід о 10.00 із літ р ії
освячення води на подвір’ї старовинної цер ви
Архистрати а Михаїла. Після сл жби всі відвід ва-
чі м зею змож ть зі рітися біля символічно о во -
нища, взяти часть народних танцях та просто
насолодитися свят овою атмосферою. Водохре-
ще або, я йо о ще називають, Йордан є останнім
святом різдвяно о ци л . Вважається, що освяче-
на в цей день вода наб ває цілющих властивос-
тей

Проектування Південного 
переходу через Дніпро 
розпочнуть найближчим часом
Прое том ново о Генерально о план Києва до

невід ладно о б дівництва віднесено, перш за все,
дитячі за лади, ш оли, об’є ти для занять фіз ль-
т рою і спортом, інженерні спор ди та транспортні
розв’яз и. Про це УНН повідомили прес-сл жбі Ін-
стит т Генплан Києва. Зо рема в перш чер пе-
редбачені ре онстр ції транспортних розв’язо на
Поштовій, Ленін радсь ій, Приво зальній (Дарниця-
Пасажирсь а) і Голосіївсь ій площах, а та ож Ш -
лявсь о о шляхопровод .
“Крім завершення б дівництва Подільсь о о

мостово о переход та лінії метро на Троєщин ,
необхідно найближчим часом розпочати прое т -
вання та б дівництво Південно о транспортно о
переход через Дніпро на продовженні в лиці За-
болотно о з виходом на лівий бере по південній
межі столиці”,— зазначив начальни ом нально о
об’єднання “Інстит т Генерально о план міста
Києва” Сер ій Броневиць ий. Техні о-е ономічне
об р нт вання Південно о переход вже розроб-
ляють, внаслідо чо о б де з’ясовано, я им він б -
де — мостовим чи т нельним

“Київзеленбуд” 
закликає киян утриматись 
від створення ковзанок 
на Співочому полі
Генеральний дире тор ом нально о об’єднан-

ня “Київзеленб д” Михайло Царен о за ли ає
иян та остей столиці триматись від створення
овзано на Співочом полі, натомість обіцяє
опрацювати варіанти облашт вання маршр тів
для атання на сно бордах чи санчатах відпо-
відних пар ах. За йо о словами, це б де не тіль-
и зр чно для сно бордистів, лижни ів чи малечі,
а й не завдасть ш оди зеленом осподарств
підприємства. За важимо, що на па орбах
Співочо о поля висаджені тюльпани, я і через ви-
топт вання й овзання мож ть навесні не проро-
сти.
На адаємо, з 2 січня в Печерсь ом ландшафт-

ном пар на території Співочо о поля від ри-
лась “Вистав а вітів Сні ової Королеви”, що три-
ватиме до 27 січня. Композиції вітів брилах
льод можна побачити з 9.00 до 21.00. А для від-
від вання вистав и вечірній час ор анізатори
передбачили діодне освітлення, через я е фі ри
наб вають особливо о барвисто о сяйва
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Ком нальни и продовж ють прибирання столиці від сні . Йо о вивозять на 34 спеціальні майданчи и

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Цьо орічна зима створює столичним ом нальним сл жбам все
нові випроб вання. Затяжні сні опади змінюються різ им по-
теплінням, що завдає додат овий лопіт ви ляді тало о сні .
Одна , я продемонстр вали 1,5 місяці холодної пори ро , зі
своїм завданням відповідальні підприємства справляються до-
сить спішно. Про рез льтати роботи ом нальних сл жб в зи-
мовий період дізнавалися ж рналісти “Хрещати а”.

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Під час ви онання лі відації аварій на водо-
провідних мережах бри адам ПАТ "АК "Ки-
ївводо анал" переш оджають неза онно
встановлені МАФи, а взим чимало о ло-
пот завдають сні ові ч ри. Та найчасті-
ше проведенню робіт заважають залишені
зоні пош оджено о водопровод автів и.

Як повідомили "Хрещатику" в "Київводоканалі", влас�

ники автівок не завжди поспішають реагувати на прохання

бригад прибрати транспортні засоби з місця аварійної ді�

лянки, а часто їх  взагалі важко розшукати. Тоді авто дово�

диться прибирати власними силами.

Наприклад, 15 січня по вул. Деміївській, 37 у Голосі�

ївському та по просп. Героїв Сталінінграда, 7 в Обо�

лонському районах на мережах водопостачання були

виявлені аварійні пошкодження, однак оперативно їх

ліквідувати не вдалося саме через залишені автомобілі.

По вул. Деміївській, 37 аварійно�відновлювальні робо�

ти розпочалися лише через добу після виявлення по�

шкодження. Зауважимо, що пошкодження на мережі

за вказаною адресою було зафіксовано ще о 9.41 15 січ�

ня, а аварійній бригаді вдалося розпочати роботи лише

вранці 16 січня, коли власник нарешті прибрав авто�

мобіль.

З тієї ж причини по просп. Героїв Сталінграда, 7 ава�

рійні роботи на мережі розпочато зі значною затрим�

кою — близько 16.00, пошкодження ж на мережі було за�

фіксовано о 9.47 15 січня. Тут автомобіль довелося при�

бирати з допомогою працівників ЖЕО, не чекаючи

власника. На щастя, аварійні бригади "Київводоканалу"

знайшли змогу здійснити необхідні переключення, щоб

уникнути у обох випадках тимчасового відключення

мешканців від водопостачання через аварійну ситуацію.

Однак втрати води, яка витікає, поки бригади намагаю�

ться дістатися до пошкоджених інженерних мереж, у та�

ких випадках не уникнути.

Фахівці "Київводоканалу" застерігають автовласників

від їхнього ж недбальства, адже чим довше авто стоятиме

у місці пошкодженого водогону, тим більша вірогідність,

що вода розмиє ґрунт й утвориться провал, в який може

потрапити машина. Тож товариство вкотре звертається до

водіїв з проханням залишати свої автівки у спеціально

відведених місцях для паркування та оперативно реагува�

ти на прохання бригад прибрати машини

Автівки заважають роботі аварійних бригад
"Київводоканал" просить водіїв прибрати транспорт, що перешкоджає 
усуненню пошкоджень на водогоні
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У Києві за матеріалами СБУ засуджено 
продавця прослуховуючих пристроїв
Наб в чинності виро Солом'янсь о о районно о с д за риміналь-

ною справою, пор шеною та розслід ваною слідчими столично о
правління СБУ. Я повідомили "Хрещати " в прес-cе торі відомства,
зб т спеціальних технічних засобів не ласно о отримання інформації,
заборонених для продаж та ви ористання в У раїні, нала одив сто-
личний приватний підприємець. Зловмисни продавав спецтехні , з
допомо ою я ої можна здійснювати просл хов вання приміщень чи
осіб на віддаленій відстані. Потенційних лієнтів діло підш ов вав се-
ред ола своїх знайомих та через мереж Інтернет. У жовтні 2011 ро-

співробітни и СБУ затримали 26-річно о иянина при спробі зб т
пристроїв Печерсь ом районі. Сім засобів GSM просл хов вання,
що б ли за ам фльовані під поб тові пристрої, він нама ався продати
за понад 4 тисячі ривень. Виро ом с д правопор шни а визнано
винним вчиненні злочин , передбачено о ч. 1 ст. 359 (неза онне при-
дбання, зб т або ви ористання спецзасобів отримання інформації)
Кримінально о оде с У раїни та призначено по арання ви ляді
штраф

Футбольна команда "Київміськбуду" стала 
однією з найкращих на турнірі з міні&футболу
У столиці завершилася перша частина чемпіонат з міні-ф тбол

"Бізнес Лі а Києва" сезон 2012/2013, часть я ом взяло 114 о-
манд омпаній та підприємств. У плей-оф т рнір вийшло 6
оле тивів, серед я их і ф тболісти з "Київмісь б д ", із чим рав-
ців та тренерів привітав олова КМДА Оле сандр Попов. Він назвав
позитивним той фа т, що омпанія є не лише лідером на рин б -
дівництва, а й спортивно-соціальних прое тах, та побажав
спортсменам подальших спіхів та перемо . До оманди "Київмісь -
б д " ввійшли, зо рема, тренери та равці національної збірної
У раїни з пляжно о ф тбол . Проведена робота є першим етапом
під отов и до часті фінальній частині Чемпіонат світ з пляжно-
о ф тбол , я ий відб деться 18-28 вересня на Таїті. На адаємо,
Київ — базове місто під отов и збірної У раїни з пляжно о ф тбо-
л . Торі в Гідропар за підтрим и КМДА та Держсл жби молоді та
спорт створено с часн баз "Місто Спорт " для ф тбол та пляж-
них видів спорт . Уже цьо о ро на День Києва столиця приймати-
ме там міжнародний відбір овий т рнір чемпіонат Європи з цьо о
вид спорт

Будинок природи запрошує на виставку картин
флористки Ірини Бородюк
Столичний Б дино природи запрош є иян та остей столиці на ви-

став артин флорист и Ірини Бородю , я а триватиме з 17 січня до
7 люто о. Під час е спозиції "Едемсь ий сад" відвід вачі побачать яс-
раві панно, створені зі шт чних вітів. Х дожни -флорист Ірина Боро-
дю повністю втратила зір 6 ро ів том . Нині вона створює артини,
я им світі немає анало ів. Усі вони випромінюють радість, оптимізм,
любов і вір . За два останніх ро и Ірина взяла часть
17-ти мистець их вистав ах, 6 із них — персональні. Е спозиція пра-
цюватиме щодня, о рім неділі та понеділ а з 12.00 до 18.00

До Дня Соборності кияни об'єднають два береги
Дніпра "живим ланцюгом"
22 січня на мост Патона до Дня Соборності ияни об'єднають два

бере и Дніпра "живим ланцю ом", передає УНН з посиланням на ор-
анізаторів а ції. Бер чи при лад з першо о "живо о ланцю а" в
У раїні, я ий б ло творено в січні 1990 ро і отрий з'єднав Київ та
Львів, часни и візьм ться за р и і символічно об'єднають два бе-
ре и Дніпра. Подібні а ції б д ть проведені не лише Києві, а й в ін-
ших містах У раїни, а та ож в Німеччині, Прибалтиці і Канаді. Ро-
дзин ою а ції стане 30-метровий державний прапор, я ий
роз орн ть часни и. На адаємо, а ція відб вається вже шостий рі
поспіль

Прокуратура вимагає повернення землі 
у Сирецькому гаю столичній громаді
Про рат ра Шевчен івсь о о район столиці заявила до с д 8

позовів про с ас вання рішення Київради та повернення иївсь ій
ромаді землі Сирець ом аю. На адаємо, що рішеннями Київра-
ди продовж 2003—2004 ро ів б ло неза онно передано приватн
власність для б дівництва житлових б дин ів вісім земельних діляно
за альною площею 0,8 а на в л. Ризь ій, 57 в межах Сирець о о
аю. На підставі цих рішень фізичні особи отримали державні а ти на
право власності на землю пар ової зони та подальшом продали її,
а дея і ще й подар вали іншим, повідомили "Хрещати " в прес-
сл жбі про рат ри Шевчен івсь о о район . У позовних заявах про-
рат ра вима ає с ас вати неза онні рішення Київради, визнати не-

дійсними держа ти на землю, до овори півлі-продаж та дар ван-
ня земельних діляно , а та ож на ласти арешт та винести с дове рі-
шення про заборон ладати до овори або вчиняти б дь-я і право-
чини стосовно наділів

У лютому стартує мистецький проект 
"Казка дитячих мрій"
У Департаменті льт ри КМДА інформ ють, що 2013 рі в У раїні

про олошено Ро ом дитячої творчості. Із цієї на оди в лютом старт є
новий, вели ий мистець ий соціальний прое т під назвою "Каз а дитя-
чих мрій". Протя ом чотирьох місяців ожном районі столиці відб -
деться о ляд дитячої творчості в номінаціях: х дожнє, м зичне та теат-
ральне мистецтво, хорео рафія, во ал, х дожнє слово, моделювання
тощо. Ж рі, створене ор омітетами районних держадміністрацій, ви-
значить переможців та ре оменд ватиме най ращі номери для часті
в за лючном ала- онцерті. Метою прое т є охоплення я омо а біль-
шо о спе тр напрямів, я их роз ривається дитяча творчість. За-
лючний ала- онцерт прое т відб деться на почат літа в Націо-
нальном палаці мистецтв "У раїна". Прое т сприятиме не тіль и вияв-
ленню й підтримці талановитих та обдарованих дітей, а й дос онален-
ню та розб дові системи позаш ільної освіти, зазначають профільно-
м департаменті

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

З 2013 ро в рам ах
Страте ії розвит міста
Києва до 2025 ро розпо-
чинається реалізація соці-
ально- льт рно о прое т
"Кро до мистецтва: за-
лади льт ри районів
для иян". Кожно о місяця
меш анців столиці запро-
ш ють відвідати онцертні
про рами, в я их бер ть
часть самодіяльні творчі
оле тиви та театри.

Як зазначили в Департаменті

культури КМДА, мета проекту — на�

близити культурні заходи до місць

проживання киян, задіяти всі куль�

турні майданчики столиці для того,

щоб мешканці отримали можливість

долучитися до безкоштовних куль�

турних подій. Цей проект розрахо�

ваний в першу чергу на тих киян, які

з різних причин обмежені в пересу�

ванні великим містом, та людей

старшого покоління, для яких відві�

дати будинок культури, що знахо�

диться поруч з домом, буде набагато

простіше, ніж масове свято або кон�

церт у центрі столиці.

З іншого боку, завдяки цьому про�

екту творчі колективи та театри от�

римали додаткову можливість пока�

зати свої проекти на міських май�

данчиках для київської аудиторії.

Відповідно до проекту, самодіяльні

творчі колективи та приватні театри

щомісяця виступатимуть в кому�

нальних будинках культури та на ін�

ших районних сценічних майданчи�

ках. Таким чином, раз на місяць ко�

жен район запрошуватиме киян на

безкоштовний перегляд вистав і

концертних програм.

В січні кияни зможуть відвідати

наступні заходи. 18 січня о 19.00 у

Центрі культури та мистецтв Дніп�

ровського району пройде концерт�

на програма за участі театру пісні

"Вікторята" "Що третій же празник

святе Водохреще". 19 січня о 16.00 у

Голосіївському районі у БК "Конча�

Заспа" покажуть новорічну виставу

театру�студії Володимира Заваль�

нюка "Снігова королева" та різдвя�

ну святкову програму за участі гур�

ту "Рідна пісня", а також святкову

концертну програму за участю ла�

уреатів всеукраїнських конкурсів та

фестивалів хору народної пісні

"Оболонь". Цього ж дня, у суботу, о

18.00 в Дарницькому районі в ПК

"Дарниця" відзначатимуть свято

Водохреща за участю колективів ху�

дожньої самодіяльності "Голосухи",

"Чарівниця", "Сеньйори". Також тут

відбудеться естрадний концерт,

приурочений до закриття Новоріч�

ної ялинки за участю виконавців

естрадних гуртків і хореографічних

колективів "Фантазія", "Водограй"

та "Темп".

Наступного тижня, 24 січня, у Со�

лом'янському районі у Київській ка�

мерній театрі�студії "Дивний Замок"

покажуть спектакль "Містер Кроулі

й затемнення". А 25 січня у Печер�

ському районі в філіалі Київського

національного музею російського

мистецтва "Дитяча картинна гале�

рея" відвідувачі зможуть насолоди�

тися концертом джазової музики

ДМШ № 4 ім. Д. Д. Шостаковича.

План�графік заходів соціально�

культурного проекту "Крок до мис�

тецтва: заклади культури районів

для киян" буде розміщено на сайті

КМДА. Оперативно про запланова�

ні в рамках проекту культурні події

на наступні місяці читайте також у

газеті "Хрещатик"

Мистецтво поруч з домом
Щомісяця у районах для киян організовуватимуть безкоштовні
концерти

Як повідомили "Хрещатику" в Де�

партаменті освіти й науки, молоді та

спорту, загалом у минулому році на

конкурс було подано 56 проектів від

44 організацій, серед яких 36 — мо�

лодіжні та 8 — дитячі. З усього зага�

лу робіт конкурсна комісія відібрала

29, які й були реалізовані протягом

року. Зауважимо, максимальний

розмір фінансування одного проек�

ту склав 50 тис. грн, загалом же було

виділено майже мільйон гривень.

Як пояснюють у профільному Де�

партаменті, конкурс відновили, аби

залучити громадськість до вирішен�

ня соціальних проблем міста, зокре�

ма тих, що стосуються дітей та моло�

ді. "До нас надійшло чимало надзви�

чайно цікавих проектів, які стосую�

ться популяризації здорового спосо�

бу життя, патріотичного виховання

дітей та молоді столиці, а також

творчого розвитку юних киян",—

розповіла "Хрещатику" начальник

відділу молодіжної політики Депар�

таменту освіти і науки, молоді та

спорту Валентина Коляда.

Так, у столиці було проведено

фестиваль молодіжних трудових за�

гонів "Київ — столиця чистоти", тра�

диційного побуту родини "Родовід",

велике скаутське ралі й інші. Ціка�

вий проект "Київські міські змаган�

ня ролерів" реалізувала молодіжна

громадська організація "Асоціація

інвалідів "Надія". Як розповів

"Хрещатику" керівник проекту Ан�

дрій Кучер, ідея змагань полягала в

тому, що нарівні зі здоровими роле�

рами�аматорами й професіоналами,

залучали до катання й молодь з об�

меженими фізичними можливостя�

ми. Серед 90 учасників у змаганнях

взяли участь й 16 молодих людей з

вадами здоров'я.

Для сприяння творчої активності

молоді було також реалізовано про�

ект "Золотий кадровий резерв сто�

лиці". "Відповідно до нашої програ�

ми, було створено структуровану за

напрямками та віковими групами

базу, й на нашому інтернет�порталі

для кожної із груп постійно онов�

люється інформація про можливості

для розвитку, стажування, а для кра�

щих учасників передбачається й

працевлаштування в провідних ком�

паніях",— розповіла "Хрещатику"

керівник соціального проекту "Зо�

лотий кадровий резерв нації" Марія

Богуслав.

Додамо, програма діє трохи біль�

ше року, але за цей час було реалізо�

вано низку заходів. Зокрема "Ярма�

рок інтелектуального капіталу" до

Дня Незалежності, II Молодіжний

інноваційний форум та інші. У цьо�

му році також планується черговий

конкурс, тому в профільному Де�

партаменті заздалегідь запрошують

дитячі та молодіжні організації до�

лучатися до участі в ньому

Київ — для активної молоді

До Замкової гори — оновленими сходами
Цієї суботи відкриють після реставрації ковану драбину 
на Андріївському узвозі
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Напри інці жовтня мин ло о ро на
Андріївсь ом звозі розпочалися ро-
боти з оновлення ованих сходів, що
вед ть до Зам ової ори. Драбина б -
ла занедбаном стані, а втрачені
місцями сходин и становили небезпе-

для людей. Тож за ініціативи місь-
ої влади на історичній в лиці старт -
вала про рама розвит пішохідної ін-
фрастр т ри, перший етап я ої пе-
редбачає приведення до лад ова-
них сходів. Уже цієї с боти відб деть-
ся від риття оновленої онстр ції.

Розробка проекту з покращення пішохідної ін�

фраструктури Андріївського узвозу розпочалася ще

у травні минулого року. Про це розповів "Хрещати�

ку" гендиректор компанії�інвестора "ЕСТА Хол�

динг" Микола Нестеренко. "Ця програма передба�

чає чотири етапи, перший з яких — ремонт сходів

на Замкову гору. Для нас дуже важливо, щоб вули�

ця і прилеглі до неї території були максимально

комфортними для туристів і пішоходів, тому ми ба�

гато консультувалися з києвознавцями, істориками

та людьми, чиє життя тісно пов'язане з Андріїв�

ським узвозом",— зазначив Микола Нестеренко.

Обійшовся ремонт інвестору у понад півмільйо�

на гривень. "Наразі робітники завершують облаш�

товувати прилеглу територію. Таким чином, вже

цієї суботи — на Водохреще — запрошуємо киян

та гостей міста на офіційне відкриття оновлених

сходів. Урочистості супроводжуватимуться народ�

ними гуляннями та веселими розвагами",— роз�

повіла "Хрещатику" менеджер зі зв'язків з громад�

ськістю компанії "ЕСТА Холдинг" Ірина Сергєєва.

За її словами, під час ремонту виконано чима�

лий обсяг робіт. Виготовлені і змонтовані всі еле�

менти конструкції, яких не вистачало: сходи, де�

коративні деталі. "Окрім того, очищені, обробле�

ні та пофарбовані всі частини драбини: і несучі, і

декоративні. Виготовлені і встановлені нові по�

ручні із дуба та покриті лаком",— зазначила пані

Ірина.

Також приведені до гарного естетичного вигля�

ду чотири ліхтарі. Вони повністю очищені від ста�

рих лакофарбових покриттів та доповнені відсут�

німи елементами. До речі, за побажанням киян

система освітлення цієї ділянки узвозу була роз�

ширена. Тому кована доріжка до Замкової гори

доповнилася ще кількома новими ліхтарями. При

чому їх стилістика відповідає вже існуючим.

Окрім того, плафони підібрані аналогічно тим,

що змонтовані на всій вулиці.

На час реставрації прохід сходами було закрито.

Тому на Замкову гору, один із найдавніших куточ�

ків Києва, кияни піднімалися з боку Фролівської

вулиці. Відтепер прохід буде відкрито і кованими

сходами. Як вважають кияни, реставрація цієї ді�

лянки Андріївського узвозу суттєво покращить

туристичну інфраструктуру всієї вулиці. "Сходи

повністю відремонтовані і ними безпечно підні�

матися. З їхньої верхньої точки відкриваються не�

перевершені краєвиди на старий Поділ. Вважаю,

що це місце стане одним із найпопулярніших се�

ред мешканців міста",— розповіла "Хрещатику"

киянка Оксана Івашкевич

В рамках міського конкурсу було реалізовано 29 цікавих проектів

Цифра дня

146 700 000 
пасажирів було перевезено потягами Південно�Західної залізниці 
у 2012 році. З них здійснили подорожі у дальньому сполученні 
40,4 млн пасажирів та 106,3 млн осіб — у приміському 
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Самодіяльні творчі оле тиви щомісяця вист патим ть в ом нальних б дин ах льт ри та на інших районних
сценічних майданчи ах

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Мин лий рі для столиці б в насиченим на різні спор-
тивні, льт рні та с спільні події. Ці аво, що ба ато за-
ходів до реалізації запропон вали й юні ияни — після
тривалої перерви відновив робот місь ий он рс про-
рам молодіжних та дитячих ромадсь их ор анізацій.
Учора ерівни и прое тів-переможців розповіли про
проведен робот . За важимо, за цей час Києві б ло
реалізовано 29 молодіжних про рам.



Тенденції

Ділові новини
У столиці з’явиться 
ще один сучасний 
супермаркет
Міжнародна онсалтин ова
омпанія DTZ за інчила 2012 рі
підписанням до овор оренди з
мережею с пермар етів NOVUS
на о ремо розташован б дів-
лю площею 3800 в. м на тери-
торії житлово о омпле с
"Комфорт Та н", що на в л. Ре-
енераторній, 4 Дніпровсь о-
м районі. Одним з інфрастр -
т рних об'є тів омпле с є с -
пермар ет Novus, я ий б де
розташований на першом і
др ом поверхах триповерхо-
вої спор ди. Девелопером да-
но о тор ово о об'є та вист -
пає омпанія "К. А. Н. Девелоп-
мент". "На наш по ляд, це один
з найяс равіших житлових ом-
пле сів Києві. А ми зі сво о
бо постаралися зробити йо о
ще більш омфортним, розміс-
тивши т т с пермар ет однієї з
найбільш я існих тор ових ме-
реж в У раїні",— зазначила ди-
ре тор, ерівни відділ тор о-
вельної нер хомості омпанії
DTZ Наталія Ми олайч . Від-

риття с пермар ет заплано-
вано на вітень цьо о ро

Кількість перевірок бізнесу
скоротять

Кабмін має намір запропон ва-
ти Верховній Раді с оротити іль-
ість перевіро бізнес з бо
онтролюючих ор анів. Про це
заявив прем'єр-міністр У раїни
Ми ола Азаров. За йо о словами,
відповідний за онопрое т роз-
робляється Міністерством е оно-
мічно о розвит і тор івлі.
Прем'єр зазначив, що бізнес
продовж є вважати надмірно ве-
ли ою і необґр нтованою іль-
ість перевіро , том необхідно їх
мініміз вати. "Зазначений за о-
нопрое т забороняє проведення
планових заходів щодо одно о
с б'є та осподарювання протя-
ом алендарно о ро о ремо
різними ор анами державно о
на ляд і онтролю, я що вони
брали часть омпле сних пе-
ревір ах",— повідомив Азаров.
Він зазначив, що, рім то о, з пи-
нити виробництво і реалізацію
прод ції можна б де тіль и за рі-

шенням с д . Прем'єр дор чив
Міне ономтор івлі прис орити
розроб за онопрое т і напра-
вити на роз ляд ряд

"Приватбанк" скасував 
комісію за конвертацію 
валют при оплаті картками
за кордоном
"З почат січня 2013 ро

"Приватбан " с ас вав омісію за
онвертацію валют при оплаті
пласти овими арт ами товарів і
посл за ордоном. Без омісій-
ний режим оплати діє для б дь-
я их платіжних арто бан й
б дь-я ій раїні світ ",— зазначе-
но в повідомленні. Раніше та а
омісія становила до 3 % від вар-
тості по п и або посл и. За да-
ними "Приватбан ", додат овий
заробіто на онвертації валют —
поширена пра ти а майже всіх
бан ах. "У дея их це виражається
в додат овій омісії, дея их —
спеціальном " арт- овом " рсі
обмін валют",— с азано в пові-
домленні. Фін станова та ож за-
значає, що за 2012 рі 6 разів
збільшилася іль ість лієнтів, я і

сплач вали арт ами вартість по-
по за ордоном

Для отримання свідоцтва
"спрощенця" не потрібно
довідок
При подачі с б’є тами оспо-

дарювання — фізичними особа-
ми заяв про застос вання спро-
щеної системи оподат вання
за онодавством не передбачено
подання інших до ментів (дові-
до , дозволів, до оворів тощо).
Про це повідомляє прес-сл жба
Міністерства доходів і зборів
У раїни. Та им чином, платни
подат ів, я ий бажає обрати або
перейти на спрощен систем
оподат вання чи внести зміни
до свідоцтва платни а єдино о
подат , має подати до ор анів
ДПС лише відповідн заяв . Сві-
доцтво платни а єдино о подат-

видається ор аном Державної
подат ової сл жби без оштовно
протя ом 10 алендарних днів з
дня подання відповідної заяви.
Для новостворених платни ів, я і
обирають спрощен систем
оподат вання, свідоцтво видає-

ться день отримання ор аном
ДПС заяви щодо обрання спро-
щеної системи оподат вання

Ferrari та Hammer — всього
за 1000 гривень кожен

Столичні подат івці в отре ви-
явили продаж елітних автомобілів
майже за безцінь. Цьо о раз ,
з ідно з де ларацією про майно-
вий стан та доходи, ще 2010 ро-
ці иян а продала відраз дві ав-
тів и: "Ferrari 599 GTB" та
"Hammer H2" ( ожна з авто) 2008
ро вип с всьо о по 1000 ри-
вень. Від продаж двох автомобі-
лів бюджет отримав 300 ривень
подат . Надіславши запит до
столично о правління ДАІ, фахів-
ці подат ової отримали виснов и
е спертної оцін и реальної варто-
сті в азаних автіво . Я з’яс вало-
ся, на момент продаж в азаний
автомобіль Ferrari ошт вав що-
найменше 348 тисяч ривень, а
реальн вартість Hammerа е с-
перти оцінили в 1 млн 971 тисяч
ривень. За рез льтатами пере-
вір и иянці доведеться сплатити
до бюджет донарахованих 348

тис. рн подат на доходи фізич-
них осіб

Уряд затвердив порядок 
роботи єдиного порталу 
адмінпослуг
Відповідною постановою Кабмін

затвердив, що портал ф н ціон є
з метою забезпечення дост п
ромадян до інформації про адмін-
посл и через Інтернет, зо рема
шляхом с ач вання і заповнення в
еле тронній формі заяв і інших до-
ментів, необхідних для одержан-

ня адмінпосл . Крім то о, портал
забезпеч є можливість одержання
інформації про хід роз ляд заяв, а
та ож можливість здійснення дис-
танційної оплати за одержання ад-
мінпосл . Постановою відзначає-
ться, що Міне ономі и разом з
Держа ентством з питань на и,
інновацій і інформатизації мають
розробити в 3-місячний термін ви-
мо и до цьо о портал . Одна
оплач вати надання адмінпосл
дистанційно і стежити за ходом
роз ляд заяв можна б де тіль и з
1 січня 2014 ро , повідомляють
"У раїнсь і новини"

Депозитні ставки
поступово 
знижуються
За словами експертів, цього року
мають подешевшати й кредити
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Про нози аналіти ів стосовно зниження депозитних ста-
во , що б ли озв чені напри інці мин ло о ро , під-
твердилися. Середня дохідність за стандартними в ла-
дами за останній місяць зменшилася на 0,73 %. За
словами бан ірів, на це значно вплин в процес зі стабі-
лізації раїнсь ої е ономі и. Найближчим часом має
знизитися й вартість редитів.

Після зростання влітку�восени 2012 року за останній місяць ставки за де�

позитами у гривні знизилися. Також зменшилась і максимальна дохідність

за вкладом у 50�ти найбільших банках. Про це заявили в компанії "Просто�

банк Консалтинг". За даними аналітиків, на 14 січня 2013 року середня

ставка за депозитами (з можливістю поповнення та без права часткового

зняття коштів) у гривні терміном на один місяць склала 16,50 % річних.

При цьому на 17 грудня 2012 року вона складала 17,23 % річних. Таким чи�

ном, за останній місяць середня дохідність за такими вкладами знизилася

на 0,73 %. Середня ставка за цими депозитами терміном на півтора року

знизилася на 0,48 відсоткових пунктів — до 17,59 % річних.

За останній місяць зменшилися середні ставки також і за депозитами з

можливістю поповнення та часткового зняття коштів. Так, середня дохід�

ність за вкладами до запитання терміном на один рік знизилася на 0,14 %

і становить на 14 січня 10,88 % річних; терміном на один місяць — на 0,18

в. п., до 10,18 % річних.

Помітніше знизилася максимальна ставка за вкладом у гривні, яку про�

понують банки з числа 50�ти найбільших за розміром активів — на середи�

ну січня вона становить 27 % річних. При цьому в грудні їхня максимальна

дохідність сягнула 28,25 %.

За словами фахівців, таке зниження рано чи пізно мало б статися, бо де�

позитні ставки минулого року були необґрунтовано високими. "Дохідність

вкладів має бути на рівні ринкової, а це 12�14 %. Інакше банкам доведеться

видавати кредити під 40 % річних, що занадто дорого для бізнесу",— проко�

ментував "Хрещатику" голова правління "Укргазбанку" Сергій Мамедов.

Деякі банки почали знижувати відсоткові ставки ще наприкінці минуло�

го року, зокрема про це заявив "Ерсте Банк". "Ставка за вкладом для фізич�

них осіб "Стабільний прибуток" і вкладом "Стандартний" для підприємців

тепер становить 23 % річних в гривні. Оновлені ставки діють лише для но�

вих вкладів, що відкривають з 3 січня цього року",— йдеться у повідомлен�

ні компанії.

"Економічна ситуація в Україні починає стабілізуватися, що позитивно

впливає на ресурсний ринок. Такі зміни відображаються в зниженні ставок

за депозитами,— коментує заступник голови правління АТ "Ерсте Банк"

Світлана Черкай.— Втім, дохідність вкладів в гривні все ж залишається на�

дійним інструментом захисту від інфляційних ризиків".

За словами голови правління "Райффайзен Банк Аваль" Володимира

Лавренчука, цього року в українській банківській системі будуть поступово

знижуватися ставки за депозитами. Це сприятиме зменшенню кредитних

ставок і збільшенню обсягів кредитування підприємств і фізичних осіб. "Не

бачу підстав для прогнозів про нову хвилю кризи в українських банках.

Банківська система добре капіталізована, більшість фінансових установ

вже сформували резерви під проблемні кредити, котрі виникли під час по�

передньої кризи",— зазначив експерт. Нових негативних сюрпризів, які

могли б похитнути фінансове становище сектора, банкіри наразі не чека�

ють
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Право на відкуп
Відшкодувавши збитки, заподіяні державі, особа зможе уникнути
покарання
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
"Хрещатик"

Посилаючись на за-
р біжний досвід
(зо рема Польщі та
Швеції), раїнсь і
парламентарі вист -
пають за створення
мов для відш од -
вання матеріальної
ш оди державі шля-
хом застос вання
стим люючої нор-
ми — відмови від
римінально о пере-
слід вання винних
осіб.

Шляхом гуманізму
У нинішніх умовах Кри�

мінальний кодекс (КК) уже

сприймається як досить

ефективний інструмент, за

допомогою якого можна

уникнути покарання за ско�

єння злочину в економічній

сфері. Про це свідчить зако�

нопроект № 1112 (щодо

звільнення від кримінальної

відповідальності у зв'язку з

відшкодуванням шкоди,

завданої державі). Його ав�

тором є народний депутат

Віктор Швець, який висту�

пає за введення нової 461 ст.

КК, відповідно до якої осо�

ба, що вчинила злочин,

яким спричинено лише ма�

теріальну шкоду державі,

звільняється від криміналь�

ної відповідальності, якщо

до винесення обвинуваль�

ного вироку вона відшкоду�

вала завдані збитки.

Посилаючись на досвід

поляків і шведів, у Верхов�

ній Раді України також вирі�

шили піти шляхом гуманіза�

ції кримінального судочин�

ства: замість ув’язнення за�

пропонувати винуватцям

самим відшкодувати матері�

альну шкоду державі. До ре�

чі, у вітчизняному законо�

давстві подібні питання вже

частково вирішені. Напри�

клад, кримінальне покаран�

ня не застосовують до осіб,

які після встановлення фак�

ту ухилення від податків (ст.

212 КК) або єдиного внеску

на державне соцстрахування

(ст. 212�1 КК) сплатили всі

податки і збори, а також від�

шкодували державі завдані

збитки.

Саме на цих фактах і на�

голошує автор законопро�

екту Віктор Швець: "Осо�

бливо ефективним слід ви�

знати механізм спеціально�

го звільнення від кримі�

нальної відповідальності,

закріплений у ст. ст. 212 та

212�1 КК. Так, у результаті

його застосування, за дани�

ми ДПС України, відшко�

дування матеріальних збит�

ків бюджету збільшилося у

5�10 разів. В той же час, у

ситуаціях розслідування ін�

ших злочинів, вчинення

яких спричиняє матеріаль�

ну шкоду інтересам держа�

ви, матеріальні збитки май�

же не відшкодовуються, ос�

новною причиною чого є

відсутність відповідного

стимулюючого механізму,

встановленого законодав�

ством".

Досить цікавим виглядає

п’ятий пункт пояснюваль�

ної записки до законопро�

екту: "Прийняття даного

проекту Закону сприятиме

більш ефективному вико�

ристанню стимулюючих

можливостей кримінально�

го права у випадках вчинен�

ня злочинів, якими спричи�

нено лише матеріальну

шкоду державі. Це забезпе�

чить повне відшкодування

збитків та економію ресур�

сів, необхідних для прове�

дення повноцінного досудо�

вого розслідування та судо�

вого розгляду".

Проте, як показує деталь�

ний аналіз, над втіленням

гуманної ідеї народним об�

ранцям ще потрібно попра�

цювати. Тим більше, що сам

законопроект № 1112 наразі

виглядає досить "сирим": він

ще не має висновків з боку

двох парламентських струк�

тур — профільного комітету

з питань законодавчого за�

безпечення правоохоронної

діяльності та головного на�

уково�експертного управ�

ління ВР.

Економічний чинник

З юридичної точки зору,

запропонований законо�

проект № 1112 є логічним

продовженням Закону 4025�

VI "Про внесення змін до

деяких законодавчих актів

України (щодо гуманізації

відповідальності за право�

порушення у сфері госпо�

дарської діяльності)".

Обидва документи спря�

мовані на пом’якшення по�

карання у сфері господар�

ської діяльності. Головна

мета — сприяти не лише

розвитку підприємництва, а

й наповненню державної

скарбниці. Проте такі "госп�

розрахункові" положення

викликають серйозні запе�

речення. Адже в основу ни�

нішньої класифікації право�

порушень закладений відо�

мий принцип: чим важчий

злочин, тим суворішим по�

винен бути вирок. З огляду

на це й виникає питання: чи

варто розцінювати відшко�

дування завданих збитків

лише як єдине можливе по�

карання? Подібні новели

призведуть до суттєвого зву�

ження ознак об’єктивної

сторони складу злочину.

Ще одна проблема: у за�

конопроекті № 1112 немає

визначення розмірів збит�

ків, які можна відшкодува�

ти. Тобто виходить, що до

різних сум завданих збитків

застосовуватиметься одна�

ковий підхід: важливо не те,

наскільки постраждала дер�

жава (скажімо, на 30 тис.

грн чи 30 млн грн), а те, ко�

ли з нею можна "розрахува�

тися". Проте для реалізації

таких ідей потрібно внести

зміни й до інших статей

Кримінального кодексу. На�

самперед, до ст. 51 КК, де за

вчинення злочинів передба�

чені лише покарання (штра�

фи, позбавлення звання і

права обіймати певні поса�

ди, виправні роботи, кон�

фіскація майна, арешт, по�

збавлення волі тощо). Про

відкуп там немає ані слова.

Тож нехтування нормами

КК може призвести до руй�

нування системи кримі�

нального права.

З іншого боку, процес від�

шкодування завданих збит�

ків має бути економічним

чинником з метою профі�

лактики і стримування лю�

дей від вчинення проти�

правних дій. Але подібні

справи потрібно не узагаль�

нювати, а розглядати у кож�

ному конкретному випадку

окремо.

У нинішніх умовах прак�

тичне застосування нової

статті 461 КК може призвес�

ти до штучного поділу зло�

чинців на "першосортних" і

"другосортних": одних звіль�

нятимуть від кримінальної

відповідальності (після від�

шкодування збитків), ін�

ших — відправлятимуть за

грати (через неможливість

відкупитися). Тобто пока�

рання і помилування зале�

жатиме не від обставин

справи, а від платоспромож�

ності винної особи. Тут про�

глядаються певні елементи

дискримінації, які спрямо�

вані на встановлення пре�

ференцій за ознакою май�

нового стану, що суперечить

конституційному принципу

про рівність усіх громадян

перед законом.

Цивільний позов 
у кримінальній справі

Окрім того, запропонова�

ний законопроект (№ 1112)

передбачає звільнення від

кримінальної відповідаль�

ності лише фізичних осіб. А

що ж робити, якщо державі

завдані великі збитки через

порушення закону з боку

юридичних осіб?

Як відомо, чинне зако�

нодавство передбачає мож�

ливість притягнення юри�

дичних осіб до цивільної,

адміністративної та фінан�

сової відповідальності. Як�

що, наприклад, підприєм�

ство є злісним порушни�

ком через несплату штраф�

них санкцій чи пені, то в

такому разі йому "світить"

серйозне покарання. Згід�

но з Кримінально�проце�

суальним кодексом (КПК),

для відшкодування матері�

альних збитків (завданих

унаслідок злочину) можуть

пред’явити і цивільний по�

зов, який розглядається су�

дом разом з кримінальною

справою.

Таким чином, можливість

притягнення юридичної осо�

би (на підставі цивільного

позову) у кримінальній спра�

ві передбачена нормами за�

конодавства. Проте ці норми

сформульовані нечітко й не�

однозначно: в одних випад�

ках розміри відшкодування

можуть вирішувати у кримі�

нальному судочинстві, в ін�

ших — у арбітражному. Тобто

тут простежується суб’єктив�

ний підхід, який далеко не

завжди продиктований об�

’єктивними рішеннями. Оче�

видно, над цими проблемами

народним обранцям ще по�

трібно серйозно попрацюва�

ти

Посилаючись на досвіди поляків і шведів, у
Верховній Раді України також вирішили піти

шляхом гуманізації кримінального
судочинства: замість ув’язнення

запропонувати винуватцям самим
компенсувати матеріальну шкоду державі
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ПОНЕДІЛОК СІЧЕНЬ21
ТТРРКК  ККииїївв

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

Щотижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Повнота радості життя
13.20, 5.00 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Таємниця

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

варта
17.25, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
21.25 Служба порятунку
23.25 Небокрай

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
6.30 АгроЕра
6.35, 7.20 Рецепти здоров'я
6.40, 7.15 Країна online
6.45 Сміх з доставкою

додому
7.25 Заголовки
7.30 Ера бізнесу
7.35 Гість студії
7.40 Глас народу
7.45 Хочу все знати
8.20 Д/ф "О. Калягін. 

Я відкрив себе"
9.00 Підсумки тижня
9.30, 20.55 Офіційна

хроніка
9.45, 15.10 Т/с "Маруся" 

11.20 Шеф8кухар
12.15, 15.05, 19.00, 21.20

Діловий світ
12.30 Право на захист
12.50 Темний силует
13.05 Кордон держави
13.20 Х/ф "Звільнена

земля" 
14.40 Вікно в Америку
16.00 Х/ф "Подвійний

капкан" 
18.20 Новини
18.45 Сільрада
19.20 Криве дзеркало
21.00 Підсумки дня
21.30 Місце зустрічі
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.00, 1.00 "Пiдсумки"

23.20 Від першої особи
23.50 Кіно в деталях
0.35 Поміж 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
9.25 М/ф
9.50 Т/с "Чудове століття.

Роксолана!2" 
11.50 Х/ф "Будинок із

сюрпризом" 
15.45 Сімейні мелодрами82
16.45 "ТСН. Особливе"
17.15 Т/с "Чудове століття.

Роксолана!2" 
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Все почалося в

Харбіні"
22.15 Гроші
23.20 ТСН
23.35 Т/с "Теорія 

обману!3" 
0.35 Х/ф "Революція, 

я люблю тобе" 
2.30 Гроші
3.20 ТСН
3.35 Т/с "Теорія 

обману!3" 
4.20 Х/ф "Революція, я

люблю тобе" 

ІІННТТЕЕРР

5.30 Т/с "Докази"
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 Т/с "Шпигун"

12.00 Новини
12.35 Детективи
13.10 Слідство вели...
14.35 Т/с "Життя, якого не

було"
16.20 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/з "Життя, якого не

було"
20.00 Подробиці
20.30 Спорт у Подробицях
20.35 Т/с "Мар'їн гай"
22.15 Т/с "Зрадник"

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!5" 
11.50 Нехай говорять
12.45 Т/с "Слід" 
15.35 Щиросерде зізнання
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 "Халк" 
0.00 Х/ф "З мене досить" 
2.00 Х/ф "І в бідності, 

й у багатстві" 
3.50 Події
4.10 Т/с "Смак граната" 
4.50 Нехай говорять
5.30 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.20 Т/с "Як сказав Джим"
6.00 Очевидець.

Найсмішніше
6.35, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.40 Очевидець.

Найсмішніше
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Віола

Тараканова. В світі
злочинних
пристрастей"

10.10 Т/с "Татусеві
доньки"

13.15, 14.20 Kids' Time
13.20 М/с "Злюки бобри"
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Т/с " Ай!Карлі"
15.45 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"
22.40 Т/с "Школа"
23.45 Т/с "Щоденники

вампіра"
0.40 Репортер
1.00 Спортрепортер
1.10 Служба розшуку дітей
1.15 Т/с "Пліткарка"
2.40—5.15 Зона ночі

ІІССTTVV
5.30 Служба розшуку дітей
5.40 "Свiтанок"
6.40 Ділові факти
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.40 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.15 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів"

12.35 Анекдоти по8українськи
12.45 Факти. День
12.55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.05 Т/с "Морський

патруль"
16.35 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морський

патруль"
22.20 Факти. Підсумок дня
22.55 Свобода слова
0.55 Надзвичайні новини
1.50 "Про цiкаве"
2.00 Факти
2.30 Свобода слова
4.10 "Свiтанок"

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.30 Ф8Стиль
7.00 Ранкове espresso
8.30 Світ за тиждень
9.00 Жінки, які мріяли про

владу
10.00 Алло, лікарю!
11.15 І. Кирилов. Посміхайся 8

ти в ефірі!
12.20 Цей дивний світ
14.00 Соціальний статус
15.00 Соціальний пульс
15.30 Точки перетину 
16.00 Країна порад
16.50 Алло,лікарю!
17.50 Майстер подорожей
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 У гостях у Д. Гордона
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 К. Лучко. Остання

любов
22.35 Великі махінатори
23.30 Цей дивний світ
0.05 Майстер подорожей
0.30 Амурні мелодії
1.10 Х/ф "Бажання плоті" 
2.30 Х/ф "Письменницькі

страсті" 
3.50 Алло, лікарю!
4.40 Х/ф "Людина в

футлярі" 

55��йй  ККААННААЛЛ
6.30, 18.40, 3.30 Київський

час
6.45, 7.25, 8.35, 18.50,

23.40, 0.30, 3.20 Час
спорту

6.50, 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
Бізнес8Час

7.15 Автопілот8Новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.40 Трансмісія8Новини
8.15, 8.50 Хроніка тижня
9.15, 13.10, 14.10 5

елемент
10.30, 11.20, 12.15

Республіка
15.15 Мамина школа
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 Час8Тайм
22.15, 2.40 Податковий

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

ННТТНН
6.00 Легенди карного

розшуку
6.30 Х/ф "Вербувальник"
8.00 Агенти впливу
9.00 Т/с "Спас під

березами" 
10.50 Т/с "Проти течії"
14.45 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 "Полювання на

динозаврів" 
1.55 "Свiдок"
2.25 Т/с "Суто англійські

вбивства" 
4.05 "Свiдок"
4.35 Уроки тітоньки Сови
4.55 Правда життя

ССТТББ
6.00 Чужі помилки. Вибухова

хвиля
6.45 Все буде добре!

8.25 Неймовірна правда про
зірок

9.50 Х/ф "Час щастя" 
11.50 Х/ф "Час щастя!2" 
13.40 Битва екстрасенсів
14.40 Кохана, ми вбиваємо

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

про зірок
19.45 Танцюють всі!85
22.00 "Вiкна". Новини
22.35 Танцюють усі!85
2.25 Т/с "Доктор Хаус" 
3.10 Х/ф "Дві історії про

кохання" 
4.50 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа
5.00 Новини
5.05 Доброго ранку!
9.00 Новини
9.15 Доброго ранку!
9.30 Контрольна закупівля

10.00 Жити здорово!
11.00 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
12.50 Доброго здоров'ячка!
14.00 Інші новини
14.25 Зрозуміти. Вибачити
15.00 Новини
15.25 Хочу знати
16.00 Ти не один
16.25 Дешево й сердито
17.05 Т/с "Нерівний

шлюб"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.55 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Вікторія"
23.25 Нічні новини
23.40 Свобода й

справедливість
0.40 Нехай говорять
1.30 Ти не один
2.00 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 дріб'язків

10.15 Про найголовніше
11.00 Т/с "Єфросинія.

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

триває

13.55 Т/с "Інститут
шляхетних дівиць"

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

"завжди"!7"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Завжди говори

"завжди"!8"
21.05 Т/с "Об'єкт 11"
22.05 Історичні хроніки
23.00 Т/с "Котовський"
23.50 Дівчата
0.30 Вісті +
0.50 Т/с "Місце зустрічі

змінити не можна"
2.00 Вся Росія
0.15 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
8.20 А. Журбін. Мелодії на

згадку
9.05 Ти не повіриш!

10.00 Т/с "Таксистка!4"
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"
2.30 Говоримо й показуємо
3.25 Кримінальна Росія

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

вашу маму" 
7.30 М/с "Даша8Слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша8Слідопит" 
9.00 Т/с "Кремлівські

курсанти" 

10.00 Т/с "Всі жінки !
відьми" 

11.00 Т/с "Та, хто говорить
із примарами" 

12.00 Т/с "Одного разу в
казці" 

12.55 Твою маму!
13.35 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 
14.40 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери
16.05 Т/с "Барвиха!2" 
17.05 Досвідос
17.40 Віталька
18.25 Одна за всіх
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Т/с "Вісімдесяті" 
20.30 Дайош молодьож!
21.35 Одна за всіх
22.00 Т/с "Метод

Лаврової"
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Т/с "Реальна кров" 
0.20 Вайфайтери
0.55 Кузня зірок83
1.20 Досвідос
1.45 До світанку

КК11
6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.00 Х/ф "КостяНіка. Під

час літа" 
10.00 Х/ф "Одного разу

на матраці" 
12.00 Т/с "Сабріна !

маленька відьма" 
12.50 "Пороблено в Українi"
14.15 Звана вечеря
15.15 КВК82012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг8Монстри
20.00 Розсміши коміка
21.00 Велика різниця
22.00 Розсміши коміка
23.00 Х/ф "Голий

пістолет" 
0.45 Х/ф "Побачення моєї

мрії"
2.25 Х/ф "Займемося

любов'ю" 
3.40 Нічне життя

22++22
6.00 М/ф
7.20 М/с "Годзілла" 
8.10 Шалене відео по8

російському
8.30 Облом.ua
8.55 Щоденник "Раллі

Дакар"
9.00 Бійцівський клуб

10.00 Х/ф "Молоді
стрільці" 

12.10 Х/ф "Особистий
номер" 

14.20 Х/ф "Параграф 78" 

16.10 Х/ф "Параграф 78.
Фільм другий" 

18.00 Т/с "Втеча" 
19.00 Т/с "Кодекс честі!5" 
20.10 Шалене відео по8

українськи
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Щоденник "Раллі

Дакар"
21.45 Облом.ua
22.10 Шалене відео по8

українськи
22.50 Х/ф "Чужий!3" 
1.00 Х/ф "Релікт" 
2.45 Дорожні війни
4.00 Т/с "Острів кохання" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС
6.00, 12.00, 3.50 М/ф
7.10 М/с "Лабораторія

Декстера"
7.40 М/с "Оггі й кукарачі"
8.00 М/с "Петро й Степан"
8.15 М/с "Бернард"
8.30 М/с "Клуб Міккі8Мауса"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні8

Пуха"
9.20 М/с "Умілець Мені"
9.45 М/с "Клуб Міккі8Мауса"

10.10 М/с "Джейк і пірати
Нетландії"

10.35 М/с "Маленьке
королівство Бена й
Холлі"

11.00 Звірі в прямому ефірі
11.30 Історії зоопарку
13.00 Х/ф "Пригоди Тома

Сойєра"
14.30 Єралаш
15.00 Т/с "Все тіп!топ, або

Життя на борту"
15.30 Т/с "Я рокер"
15.55 Т/с "Щасти тобі,

Чарлі!"
16.20 М/с "Лабораторія

Декстера"
16.50 М/с "Оггі й кукарачі"
17.15 М/с "Обережно,

ведмеді!"
17.45 М/с "Фінес і Ферб"
18.10 М/с "Зміна"
18.35 М/с "Американський

дракон. Джейк Лонг"
19.00 М/с "Чорний плащ"
20.00 М/с "Тимон і Пумба"
20.30 М/с "Мульттачки"
20.45 М/с "Петро й Степан"
21.15 М/с "Оггі й кукарачі"
21.45 М/с "Комашки"
22.00 М/с "Сімпсони"
22.30 Знімала мама
22.50 Х/ф "Канікули

Кроша"
0.25 Природні катаклізми
1.25 Столичні таємниці
2.25 Підземні міста
3.20 Історії зоопарку

“Джанго вільний”
Цьо о раз славет-

ний режисер Квентін
Тарантіно взявся обі-
рати італійсь і спа-
еті-вестерни сере-
дини мин ло о сто-
ліття та зверн вся до
часів рабовласниц-
тва в Америці. І, я
завжди, йом вдало-
ся створити ч довий
фільм з дотепними
діало ами та жарта-

ми. В основі сюжет — історія вті ача раба Джан о
(Джеймі Фо с). Спочат він разом з напарни ом —
мисливцем за оловами Кін ом Ш льцем (Крістоф
Вальц) — ловлять ровожерливих братів Брітл, а потім
ш ають др жин Джан о Бр м ільд (Кері Вашин тон).
Вона знаходиться рабовласни а Келвіна Кенді (Лео-
нардо Ді Капріо), володаря с мнозвісних плантацій
“Кенділенд”. Картина вже отримала низ на ород, зо -
рема “Золотий лоб с” за ращий сценарій, а та ож но-
мінована на “Ос ар” п’яти ате оріях, зо рема, я
“Кращий фільм”

“Мама”

У створенні ново о
фільм жахів брав
часть Гільєрмо Дель
Торо, відомий за
стріч ами “Лабіринт
Фавна”, “Хеллбой” та
“Прит ло ”. Це історія
двох малень их дів-
чат, я і за примхою
долі потрапляють по ин тий б диночо в лісі, де про-
водять цілих п’ять ро ів. Вижити їм допома ає паранор-
мальне створіння — д х божевільної жін и. Коли ж дів-
чат знаходять, їх віддають на виховання брат бать а та
йо о др жині. Примара ж, я дівчата називають “ма-
мою”, слід є за ними в місто і не дає спо ою новій ро-
дині. Вона ревн є дітей до родичів і здатна на жорсто-
і вбивства. Незважаючи на змазан інців , фільм
весь час тримає шан вальни ів жахів та місти и на-
пр зі

“Не бійся, я поруч!”

В омедії раїнсь о о
виробництва все почи-
нається тра ічно: від бан-
івсь о о сл жбовця І оря
Смирнова йде охана дів-
чина Юля. Але хлопець не
збирається здаватися і
виріш є б дь-що повер-

н ти дівчин . Для цьо о він вибирає вельми ори інальний
спосіб. На вечір в б дин сво о с перни а, Влада
Вишневсь о о він з’являється зі своїм др ом ж рналіс-
том не я І ор Смирнов, а я співач а-почат івець Люся
Зайцева

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
17 січня (четвер) — 19.00 “Дон Кіхот. 1938 рік”, дра�

ма, 2 години 10 хвилин

17 січня (четвер) — 20.00 Сцена “Під дахом”, “Ва�

лентинів день”, драма, 2 години

18 січня (п’ятниця) — 19.00 “Дерева помирають стоя�

чи”, 2 години 35 хвилин

18 січня (п’ятниця) — 20.00 прем’єра, Сцена “Під

дахом”, “Страждання юного Вертера”, драма, 1 го�

дина

19 січня (субота) — 12.00 Нова сцена, “Жирна сви�

ня”, 1 година 40 хвилин

19 січня (субота) — 18.00 прем’єра, Нова сцена,

“Жінки. Фрагмент. Скандал без антракту”, драма, 

2 години

19 січня (субота) — 19.00 “Госпожа міністерша”, ко�

медія, 3 години

19 січня (субота) — 20.00 Сцена “Під дахом”, Олек�

сандр Вертинський. Бал Господень... 1 година 30 хви�

лин

20 січня (неділя) — 12.00 “Сімейна вечеря”, комедія,

2 години 20 хвилин

20 січня (неділя) — 18.00 “Скажена кров”, 1 година

30 хвилин

20 січня (неділя) — 19.00 “Занадто одружений так�

сист”, комедія, 2 години 30 хвилин

20 січня (неділя) — 20.00 Сцена “Під дахом”, “Edith

Piaf: життя в рожевому світлі”, 1 година 20 хвилин

21 січня (понеділок) — 19.00 прем’єра “Вдаваний

хворий”, комедія, 2 години 35 хвилин

22 січня (вівторок) — 19.00 прем’єра “Любовне боже�

вілля”, музична вистава, 2 години 30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

17 січня (четвер) — 19.00 “В неділю рано зілля копа�

ла...”, Ольга Кобилянська, інсценізація Неди Нежда�

ної

18 січня (п’ятниця) — 19.00 “Весілля Фігаро”, П’єр�

Огюстен Бомарше

19 січня (субота) — 19.00 “Самотня леді”, Ігор Афа�

насьєв, камерна сцена ім. Сергія Данченка

19 січня (субота) — 19.00 “Кайдашева сім’я”, коме�

дія, Іван Нечуй�Левицький

20 січня (неділя) — 12.00 “Шельменко�денщик”, ко�

медія, Григорій Квітка�Основ’яненко

20 січня (неділя) — 19.00 “Одруження”, Микола Го�

голь

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

17 січня (четвер) — 19.00 “Анна Кареніна”, 2 години

30 хвилин

18 січня (п’ятниця) — 19.00 “Граємо Чонкіна”, за ро�

маном�анекдотом “Життя і надзвичайні пригоди сол�

дата Івана Чонкіна”, 3 години

19 січня (субота) — 15.00 “Ти, кого любить душа

моя...”, малий зал, 2 години 10 хвилин

19 січня (субота) — 19.00 прем’єра “Опіскін. Фома!”,

2 години 30 хвилин

20 січня (неділя) — 15.00 “Голубчики мої!”, малий

зал, 1 година 40 хвилин

20 січня (неділя) — 19.00 “Корсиканка”, історичний

анекдот, 2 години 10 хвилин

22 січня (вівторок) — 19.00 “Не все коту масляна”, 

2 години 30 хвилин

22 січня (вівторок) — 19.00 “Дзвінок з минулого”, су�

часна комедія, малий зал, 1 година 30 хвилин

23 січня (середа) — 19.00 “Найвище благо на світі...”,

3 години 15 хвилин

23 січня (середа) — 19.00 “Дні пролітають зі свис�

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

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ

18 січня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Амнезія”, лі�

ричний колаж, театральна гостьова

19 січня (субота) — 19.00 прем’єра “Амнезія”, лірич�

ний колаж, театральна гостьова

20 січня (неділя) — 19.00 “La bonne Anna, або Як збе�

регти сім’ю”, комедія, малий зал Палацу “Україна”

22 січня (вівторок) — 19.00 “Опера Мафіозо”, музич�

на комедія, малий зал Палацу “Україна”

23 січня (середа) — 19.00 “Мертві душі”, комедія за

поемою М. Гоголя, малий зал Палацу “Україна”

23 січня (середа) — 19.00 “Я — Марія Каллас”, дра�

ма, театральна гостьова

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ

17 січня (четвер) — 19.00 “Моя чарівна леді”, мю�

зикл, Ф. Лоу

19 січня (субота) — 19.00 прем’єра “Циганський ба�

рон”, оперета, музика Й. Штрауса

20 січня (неділя) — 12.00 “Пригоди бременських му�

зикантів”, музична казка

20 січня (неділя) — 19.00 “За двома зайцями”, опере�

та, В. Ільїн, В. Лукашов

22 січня (вівторок) — 19.00 “Летюча миша”, оперета,

Й. Штраус

23 січня (середа) — 19.00 “Містер Ікс”, І. Кальман,

оперета на 2 дії

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

17 січня (четвер) — 19.00 “Сильфіда”, балет на 2 дії,

Х. Левенсхольд

18 січня (п’ятниця) — 19.00 “Кармен”, опера на 3 дії,

Ж. Бізе, виконується французькою мовою

19 січня (субота) — 19.00 “Віденський вальс”, балет

на 2 дії, Йоган Штраус (батько), Йозеф Штраус, Йоган

Штраус (син)

20 січня (неділя) — 19.00 “Макбет”, опера на 4 дії,

Дж. Верді, виконується італійською мовою

22 січня (вівторок) — 19.00 “Лебедине озеро”, балет

на 3 дії, П. Чайковський

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

ський, балет на 2 дії

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

19 січня (субота) — 11.00 “Не хочу бути собакою”,

казка�гра для дітей, мала сцена

19 січня (субота) — 12.00 прем’єра “Троє поросят”,

музична казка, велика сцена

20 січня (неділя) — 11.00 “Ти особливий”, музична

казка, мала сцена

20 січня (неділя) — 12.00 “Пригоди Тома Сойєра”,

життєпис хлопчика, велика сцена

20 січня (неділя) — 19.00 прем’єра “Вишневий сад”,

комедія, велика сцена

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
17 січня (четвер) — 19.00 прем’єра “Ниоткуда с лю�

бовью”, емігрантський мюзикл, Й. Бродський, О. Вер�

тинський, О. Галич та інші

18 січня (п’ятниця) — 19.00 “Випадкове танго”, тра�

гікомічне балансування, Віктор Аїм

19 січня (субота) — 19.00 “Мне тесно в имени

своем...”, історія кохання Сергія Єсеніна та Айседори

Дункан, Тетяна Іващенко

20 січня (неділя) — 19.00 “Сміх лангусти”, трагікоме�

дія, Джон Маррелл

21 січня (понеділок) — 19.00 “Довершений Чарлі”,

Лев Хохлов, іронічна мелодрама для повнолітніх

22 січня (вівторок) — 19.00 “Цвєтаєва + Пастернак”,

роман життя, Євгенія Чуприна

23 січня (середа) — 19.00 “Ассо та Піаф”, Олег Ми�

колайчик�Низовецький, історія одного кохання

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 17 — 23 січня

17 – 23 січня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ХОББІТ: НЕСПОДІВАНА ПОДОРОЖ

ДЖАНҐО ВІЛЬНИЙ

ТРИ БОГАТИРІ НА ДАЛЕКИХ БЕРЕГАХ

ДУБЛЕР

АНШЛАГ, КЛАСІК
ТИРАНОЗАВР КОХАННЯ

ВЕНЕЦІЯ І СЕКС САМОЗВАНЕЦЬ

ВИШЕНЬКА НА НОВОРІЧНОМУ ТОРТІ

НАЙСАМОТНІША ПЛАНЕТА

ПРОФЕСІОНАЛКИ ТойХтоПройшовКрізьВогонь

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ШЕРЛОК ХОЛМС ТА ЧОРНІ ЧОЛОВІЧКИ

НЕ БІЙСЯ, Я ПОРУЧ!

В ІНШІЙ КРАЇНІ СУПЕРСТАР

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26

м. «Контрактова площа»

205�59�51 (автовідповідач),

417�27�02 (бронь),

417�30�04 (адмін.)

www.zhovten�kino.kiev.ua

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Біатлон. Стартує італійський етап Кубка світу
З 17 по 20 січня в Антерсельві (Італія) триватиме 6-й етап К б а сві-

т з біатлон .
До про рами т рнір в лючено 3 види зма ань: спринт, он а пере-

слід вання та естафета. Від риють 6-й етап спринтерсь ими пере о-
нами. Уже сьо одні на дистанцію вийд ть жін и, а завтра зма ання
розпочн ть чолові и. На 19 січня заплановано он переслід вання.
Завершатиметься т рнір естафетою, я а відб деться в неділю. На а-
даємо, що це останній етап К б а світ перед почат ом 46- о чемпіо-
нат світ з біатлон , я ий проходитиме з 7 до 17 люто о в Новом
Місті (Чехія). Т т розі р ватим ть омпле ти на ород в сіх видах про-
рами: спринті, онці переслід вання, індивід альних пере онах, мас-
старті, естафеті та змішаній естафеті

Ралі. Вітчизняний екіпаж “Sixt Ukraine” 
закріпився на 30�й сходинці “Дакара”
В Ла-Ріосі (Ар ентина) фініш вав 10-й етап ралі-рейд “Да ар”-

2013. У ласі позашляхови ів етап ви рав ар ентинець Орландо Тер-
ранова (“BMW”), випередивши іспанця Хоана Нані Ром (“Mini”), тре-
тім фініш вав франц з Стефан Петрансель (“Mini”), я ий і збері лі-
дерство в за альном залі з перева ою в 52 хвилини над південно-
афри анцем Жіньелем де Вільером (“Toyota”). У раїнсь а оманда Ва-
дима Нестерч а “Sixt Ukraine” на етапі б ла 28-ю, про равши пере-
можцю 39 хвилин, збері ши при цьом в тоталі 30-т позицію. У ласі
вантажіво етап ви рав е іпаж росіянина Андрія Кар інова на “КАМА-
Зі”, я ий випередив олландця Пітера ван ден Боша (“DAF”) на три з
половиною хвилини. Перше місце в за альном залі , я і раніше,
російсь ої оманди Ед арда Ні олаєва (“КАМАЗ”), я а збільшила від-
рив від чеха Мартіна Коломи (“Tatra”) до 32-х хвилин. У ласі мотоци -
лістів десятий етап ви рав франц з Сіріль Депре (“КТМ”), а на перш
позицію за ально о залі вийшов порт алець Р бен Фаріа (“КТМ”).
Серед вадроци лістів переможцем етап став поля Л аш Лас авец
(“Yamaha”). Лідерство т т збері ар ентинець Мар ос Патронеллі
(“Yamaha”)

Велоспорт. Олімпіада�2016 може пройти 
без велоперегонів
В Міжнародном олімпійсь ом омітеті (МОК) прип с ають, що ве-

лоспорт б де ви лючений з про рами І ор-2016. Сан ції проти цьо о
вид спорт введ ть, я що з’яс ється, що ерівництво Міжнародної фе-
дерації б ло зал чено в допін овий с андал дов ола атлета Ленса Арм-
строн а. Та заяв про по арання за шахрайство зробив член МОК Ді
Па нд. “В іншом випад просто не залишиться можливості чесно
провести І ри”,— зазначив спортивний ф н ціонер. На адаємо, що во-
сени 2012 ро антидопін ове а ентство США ви рило Армстрон а в
застос ванні заборонених препаратів. Велосипедист б в позбавлений
сіх завойованих тит лів. Фахівці з МОК прип с ають, що атлет не мі
би вводити в оман професійне співтовариство та ий тривали час, я -
би не орист вався підтрим ою Міжнародній федерації

Температура +1°С

Атм. тиск 736мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 99 %

Температура +1°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 95 %

Температура 0°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %
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ОВНИ переб ватим ть під впливом стихійних емоцій, що внесе
с мб р в життя, не ативно позначиться на справах, стос н ах з
оточенням, ар’єрі, реп тації, онта тах з висо опосадовцями. На-
лашт йтеся на др желюбн хвилю та візьміть себе під онтроль,
одна навіть в цьом випад слід б ти отовим до дея их немин -
чих обмежень або жорст ої ч жої рити и.
ТЕЛЬЦІ, терміново мобіліз йте життєві резерви! Від вас вима-

ається боє отовність номер один, зібраність і дисциплінованість.
В пожежном поряд доведеться виріш вати ч жі проблеми чи
ви он вати важ і зобов’язання, заб вши про особисті потреби. На
долю не нарі айте, нині “про р ч ються” армічні сценарії, в я их
ви приречені взяти а тивн часть і розплатитися за доп щені ра-
ніше помил и та о ріхи.
БЛИЗНЯТА, роз мно дотрим йтеся золотої середин и, бер -

чись до діла. Не звалюйте на себе більше, ніж реально можете
зробити, але й не хиляйтеся від роботи. Енер етичне передоз -
вання за рож є виснаженням. З розва ами теж справи епсь і, до-
ведеться перти воза тяж их зобов’язань, тож про веселі ль и,
приятельсь і посидень и не може б ти й мови. Я що бра ватиме
любовно о тепла та лас и, задовольняйтеся платонічними інтере-
сами.
РАКАМ пощастить вполювати двох зайців: заробити рошей

плюс похиз ватися висо им професіоналізмом. Втім, дов ола вас
наеле тризована атмосфера, правильно розподіляйте сили, час,
тверезо оцінюйте свої реальні шанси. Хіба хочеш — м сиш, тож
збері айте залізне самовладання, адже ви он вати обов’яз и тре-
ба попри все, навіть не ативні обставини, а он рентна боротьба
не повинна вас но а т вати, зламати д х.
ЛЕВАМ б де не до веселої бравади, во няний темперамент не-

щадно аситиметься переш одами з бо інших людей чи обста-
вин, ви потрапите в дисонансн течію, опинившись наодинці зі
своїми проблемами. Поводьтеся дипломатично, тоді вам потала-
нить на мітливих союзни ів, я і дад ть ори інальн порад , під-
ставлять плече с р тн мить.
ДІВИ р хаються по мінном полю, де рвоне — невідомо. Е с-

трим лос оче нерви, одна нині не до жартів... Професійна діяль-
ність, любовна та фінансова сфера, виховання дітей, творча само-
реалізація — ось найвразливіші місця. Втім, я що не лін ватися,
можна добре заробити, с млінно ви он йте все, про що вас про-
сять, і ходитимете в ба атіях.
ТЕРЕЗИ, оней на переправі не міняють, одна нині сит ація на-

бирає р йнівно о темп , що призведе до злам взаємин з людьми,
і ви залишитеся в ордій самотності. А треба б ти в парі, армоній-
но співпрацювати. Втім, я що ваша залізобетонна принциповість
не відля ає союзни ів, перетворивши їх на затятих істери ів, дип-
ломатично домовляйтеся, йдіть на омпроміс інтересів.
Здоров’я СКОРПІОНІВ в за розливом стані, не м чте ор анізм

роботою, від я ої вас н дить. Слід триматися від ви онання др -
орядних завдань і зосередитися на а т альних, термінових поточ-
них проблемах, я і з вас і та добре висмо ч ть сили. Ува а тим,
хто занед жав: існ є ймовірність с ладнень, одна не пані йте,
тримайте нервовий порох с хим, вчіться миттєво пере лючатися з
однієї діяльності на інш , вчасно відпочивати.
СТРІЛЬЦІ, від ривати обійми серця та брататися з сіма, хто

пра не вашої любові, протипо азано. Рецепт дося нення престиж
в любовній сфері простий: вчіться расиво відмовляти, ваше “ні”
має зв чати трепетно й милозв чно, чим ви личе неймовірн тя
по лонни а, адже, я відомо, заборонений плід д же привабливий
та солод ий! І пильн йте за аманцем!
КОЗОРОГИ, день в рай напр жений, вам доведеться діяти

енер ійно та сміливо, але в той же час не перест пати меж , до-
трим ватися льт ри поведін и. Не стрижіть всіх під свою ребін-
, поважайте ч жі д м и, інтереси, безс мнівно, ваш вплив со-

ці мі олосальний, проте топтати інших, йти по оловах не смійте.
ВОДОЛІЇ, чим енер ійніше ви працюєте, пра н чи добитися та-

ємної мети, тим вища віро ідність зіт нень з обмеженнями і пере-
ш одами. Спіл вання з найближчим повся денним оточенням теж
за рож є онфлі тами. Не розхрист йте д ш , частіше самітнюй-
теся, тоді до вас надійде правильне рішення різноманітних проб-
лем.
РИБИ, не зазирайте дале о перед, майб тнє само за себе по-

лопочеться. Живіть реальністю, не озлоблюючись через бра ро-
шей, фінансові про оли. Заздрість — по ана риса, том не зазіхай-
те на здоб т и інших, в ч жих р ах завжди шмат більший, а радій-
те том , що послав Господь, та славте йо о!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Леся Цуренко вдало 
стартувала на Australian open
В Мельбурні розпочався відкритий чемпіонат з тенісу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В австралійсь ом Мель-
б рні старт вав основний
ра нд першо о цьом
році т рнір серії Вели о о
шолом — Australian open.
Вітчизняні тенісисти вже
всти ли порад вати вболі-
вальни ів перемо ами.
Зо рема Леся Ц рен о
вже першом олі
здолала сіян під 24-м но-
мером росіян Анастасію
Павлючен ов . А ось чо-
ловічих зма аннях наші
спортсмени зазнали не-
вдачі. Обидва представни-
и У раїни на цих зма ан-
нях — Оле сандр Дол опо-
лов та Сер ій Стахов-
сь ий — про рали свої
поєдин и.

За традицією, новий змагальний

рік усі найкращі тенісисти світу роз�

починають з відкритого чемпіонату

в Австралії. На нинішньому турнірі

серед фаворитів, на жаль, поки що

немає українських імен. Втім, одна з

вітчизняних тенісисток все ж таки

спромоглася створити сенсацію. Ле�

ся Цуренко, яка в основну сітку зма�

гань потрапила через сито кваліфі�

каційного раунду, завдала поразки

сіяній під 24�м номером росіянці

Анастасії Павлюченковій.

Перший сет наша спортсменка у

напруженій боротьбі завершила пе�

ремогою з рахунком 7:5 і змусила су�

перницю відіграватися. У другій

партії росіянка перехопила ініціати�

ву і зрівняла рахунок — 6:3. Здавало�

ся, що легко виграний другий сет

дозволить Анастасії Павлюченковій

довести увесь матч до перемоги. Але

вже з початком третьої партії стало

зрозуміло, що вітчизняна тенісистка

зробила певні корективи в тактич�

них діях, які одразу почала реалізо�

вувати на корті.

Початок вирішального сету став

для росіянки просто приголомшли�

вим. Після шести геймів Леся Цу�

ренко вела з рахунком 5:1, а потім за�

робила два матч�боли. Втім, жоден з

них українці реалізувати не вдалося,

що помітно вивело її з рівноваги.

Перевагою на корті знов заволоділа

тенісистка з Росії, яка змогла зроби�

ти результат у вирішальному сеті рів�

ним — 5:5. Тим не менше ключові

гейми краще провела Леся Цуренко,

якій вдалося вирвати перемогу (7:5) і

втретє поспіль вийти у другий раунд

Australian Open.

Шанси українки на те, щоб впер�

ше в кар’єрі пробитися ще далі — в

1/16 турніру Великого шолома —

виглядають досить райдужно. Її на�

ступна суперниця — росіянка Дар’я

Гаврилова — значно поступається не

лише Анастасії Павлюченковій, а й

Лесі Цуренко у рейтингу і займає в

ньому лише 223�тє місце проти 83�

го в українки.

Впевнені перемоги здобули і фа�

воритки жіночих змагань. Перша

ракетка світу і чинний лідер турніру

білоруска Вікторія Азаренко виграла

у Моніки Нікулеску з Румунії — 6:1,

6:4. А ось американка Серена Уїль�

ямс та росіянка Марія Шарапова не

залишили жодних шансів своїм су�

перницям і святкували успіх з одна�

ковим рахунком — 6:0, 6:0.

У чоловічих змаганнях виступи

українців були менш вдалими. Най�

кращий вітчизняний тенісист Олек�

сандр Долгополов, сіяний під 18�м

номером у матчі проти 86�го тенісис�

та світу Гаеля Монфіса, зазнав при�

крої поразки. Вигравши у першому

сеті з рахунком 7:6, наш спортсмен ні�

чого не зміг вдіяти з агресивною грою

француза в інших партіях і у підсумку

поступився — 7:6, 6:7, 3:6, 3:6

Не зміг вийти в 1/32 фіналу і Сер�

гій Стаховський, який зустрічався з

Рікардасом Беранкісом з Литви.

Українець програв у трьох сетах —

2:6, 6:7, 5:7
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Цей день в історії 17 січня

1605 — перше оп блі овано
роман Сервантеса "Дон Кіхот"
1912 — народився Конон Мо-

лодий, радянсь ий розвідни .
Йо о розвіддіяльність б ла по -
ладена в основ х дожньо о
фільм "Мертвий сезон"
1939— проведено всесоюзний

перепис населення. У Радянсь о-
м Союзі на цей час проживало
170 млн 467 тис. 186 чолові
1960 — почато 49-денної

епопеї радянсь их війсь ово-
сл жбовців Зі аншина, Крюч ов-
сь о о, Поплавсь о о, Федото-
ва, я их штормом віднесло від-
ритий о еан на не ерованій
баржі без запасів води і продо-
вольства
1988 – в Арізоні (США) знай-

дено найбільший в світі а т с –
заввиш и 17 м 65 см

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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