
За неприбраний лід полетять голови
Роботу трьох очільників столичних РДА визнано незадовільною в частині
прибирання міста від накрижень

Найкращий ринок — 
для заощадливих киян
При купівлі продуктів на "Столичному" економія сягає 85 % 
у порівнянні з магазинними цінами
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Напри інці листопада
мин ло о ро на опто-
вом рин “Столич-
ний”, що на в л. Вели-
а Кільцева, 110-А, від-
рилися нові термінали
“Риба та м’ясо” і “Ков-
баси та сири”. На сьо-
одні це — найс часніші
тор ові об’є ти У раїни.
Для споживачів т т
пропон ється широ ий
асортимент прод ції,
я ий нарахов є понад
3000 наймен вань. Про
особливості роботи но-
вих павільйонів “Хре-
щати ” дізнавався е-
рівництва за лад тор-
івлі.

80 % відвідувачів стають 
постійними клієнтами

За рік роботи першої черги

ринку, а це павільйони “Овочі

та фрукти” та два майданчики

для торгівлі з автомашин, за�

клад відвідали понад 1 мільйон

покупців, а з відкриттям нових

площ їхня кількість в цілому

зросла у 2,5 разу. “В грудні, піс�

ля відкриття нових павільйонів,

на “Столичний” для закупівлі

кияни заїжджали більш ніж

3000�ми автомобілей на добу, а

на вихідних цей показник на�

ближався до 5000 авто щодня”,

— розповів “Хрещатику” генди�

ректор ринку Олексій Чумак.

За його словами, саме серед

кінцевих споживачів виявився

найбільший інтерес до нових

павільйонів. “Допоміг нам пе�

редсвятковий період, що додат�

ково стимулював відвідуваність

та середній чек покупки. Ки�

янам сподобались нові торгові

зали. Але найбільше людей вра�

зив асортимент продукції та ці�

ни. В одному місці можна дібра�

ти харчів на різні смаки та гама�

нець — саме це головний прин�

цип нашого ринку. До речі, май�

же 80 % відвідувачів стають на�

шими постійними клієнтами,

що свідчить про вигідність об�

’єкта та його зручність”, — за�

уважив Олексій Володимиро�

вич.

Найдешевший у Києві

Нові зали вмістили понад 80

торговців різного масштабу: від

невеликих спеціалізованих ви�

робників до аграрних корпора�

цій та холдингів. Наприклад, у

павільйоні ковбасних виробів

представлена продукція понад

200 заводів та мануфактур, що

налічує понад 3000 наймену�

вань товару.

Свіже м’ясо пропонують 15

виробників, причому їхня кіль�

кість продовжує збільшуватись.

Ще одна особливість ринку —

суттєва перевага вітчизняної

продукції над імпортом. “Хоча в

павільйоні можна купити фран�

цузькі сири й італійське про�

шутто, іспанський хамон і біло�

руські молокопродукти, все ж

таки понад 90 % продукції виро�

щено та вироблено в Україні”,

— зазначив директор торгового

закладу.

Щодо цін, то тут вони приєм�

но здивують відвідувачів. “Мо�

жу впевнено стверджувати, що

кошик продуктів з ринку “Сто�

личний” є найдешевшим у Ки�

єві в порівнянні з подібним на�

бором, придбаним у супермар�

кеті або на іншому міському

ринку. Якщо казати вибірково,

то економія нашого покупця

складає від 15 % до 85 % з різних

найменувань”, — зазначив пан

Чумак. Наприклад, кілограм

свинячої лопатки коштує 43

грн, ошийка — 55 грн, корей�

ки — 55 грн, гусячої тушки — 50

грн, баранини (каре) — 75 грн,

курки (тушка) — 20,85 грн, кро�

ля (тушка) — 68 грн, теляти�

ни — 55 грн, яловичини (би�

ток) — 55 грн.

До речі, за якістю всієї про�

дукції, що потрапляє на прилав�

ки, наглядають ветеринарні лі�

карі державної лабораторії вете�

ринарної медицини.

Запрацює павільйон 
з продажу квітів

За словами продавців, пра�

цювати на нових робочих міс�

цях — одне задоволення. “Рані�

ше торгували з машин. А це не

завжди зручно. Тепер тут у нас

поряд і санітарні вузли, і касові

бокси”,— розповіла “Хрещати�

ку” продавець м’ясного відділу

Олена Осіпчук.

На відкритті нових павільйо�

нів адміністрація ринку не зу�

пинятиметься. “Ми плануємо

реконструювати навіс для тор�

гівлі з автомобілів у павільйоні

“Овочі та фрукти”, збільшити

торгову площу терміналів “Риба

та м’ясо”, “Ковбаси та сири”, а

також добудувати торгові гале�

реї, що знаходяться поряд. В

кінці цього року маємо намір

порадувати селян зручними міс�

цями для продажу продукції —

теплим новим павільйоном”, —

поділився планами гендиректор

“Столичного” Олексій Чумак.

Окрім цих об’єктів, буде до�

будовано квітковий павільйон,

на послуги якого зараз є чима�

лий попит

Місцеві ради наполягають 
на перегляді держбюджету 
Спіл а се ретарів АМУ зверн лася до прем’єр-мі-
ністра У раїни з проханням збільшити фінанс вання
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Страхуватися чи ні — українці
вагаються 

"Хрещати " з’ясов вав, чом даний вид посл
нашій державі менш поп лярний, ніж в Європі
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Роботодавці грішать "рекламною"
зарплатою 

Абсолютний лідер та их махінацій — сфера
продажів та мар етин
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Територію Долобецького острова
підготують до Чемпіонату Європи 
з пляжного футболу
У частині Долобець о о острова в Гідропар від-

б д ться заходи з бла о строю території в рам ах
під отов и до проведення Чемпіонат Європи з
пляжно о ф тбол . Днями олова КМДА Оле сандр
Попов підписав відповідне розпорядження. Зма ан-
ня триватим ть з 22 до 26 травня в “Місті Спорт ” на
території розташовано о там пляж “Венеція”. В
рам ах під отов и профільні підрозділи місь держ-
адміністрації та ом нальні підприємства здійснюва-
тим ть заходи з бла о строю території, охорони, т-
римання та е спл атації земель водно о фонд сто-
лиці. Ор анізатори зазначають, що проведення Чем-
піонат Європи з пляжно о ф тбол в Києві стало
можливим завдя и співпраці ромадсь их спортив-
них ор анізацій із місь ою владою за підтрим и со-
ціально-відповідально о бізнес , а саме: приватної
верти ально-інте рованої енер етичної омпанії
У раїни “ДТЕК” та омпанії “Київмісь б д” — ене-
рально о партнера збірної У раїни з пляжно о ф т-
бол

Зусиллями столичних податківців
понад 17 тисяч громадян почали
працювати легально
У Києві впродовж 2012 ро ле алізовано тр дові

відносини з роботодавцями 7 593 найманих працівни-
ів. Після офіційно о працевлашт вання “тр дових не-
ле алів” бюджет додат ово отримав понад 3 млн рн
подат на доходи фізичних осіб. Та ож 9 765 осіб, я і
вели “тіньов ” підприємниць діяльність, зал чені до
державної реєстрації та сплатили 3 млн 757 тис. рн
подат . В подат овом відомстві зазначають, що по-
р шення тр дових прав ромадян по и ще залишаєть-
ся поширеним явищем в діяльності бізнес . Про це
свідчить і статисти а за мин лий рі — ожна з пере-
віро виявляла пор шення за онодавства під час ви-
плати заробітної плати та інших доходів ромадян. У
2012 році подат івці Києва провели 364 перевір и, за
рез льтатами я их додат ово нарах вали до сплати в
бюджет майже 27 млн рн подат на доходи фізичних
осіб

Корчуватський будкомбінат 
сплатить збитки за забруднення 
повітря
Київсь а природоохоронна про рат ра заявила

до Господарсь о о с д позов про стя нення з ПрАТ
“Корч ватсь ий омбінат б дівельних матеріалів”
611 тис. рн збит ів, заподіяних ви идами забр дню-
ючих речовин в атмосферне повітря. Перевір ою,
проведеною иївсь ою е оло ічною інспе цією за
дор ченням природоохоронної про рат ри, б ло
встановлено, що ПрАТ “Корч ватсь ий омбінат б -
дівельних матеріалів” здійснює ви иди ш ідливих ре-
човин в атмосфер без дозвол Державно о прав-
ління охорони нав олишньо о природно о середови-
ща в Києві. Розмір збит ів, заподіяних природі, с ла-
дає майже 611 тис. рн, повідомили “Хрещати ” в
прес-сл жбі Київсь ої природоохоронної про рат -
ри

У Києві відбудеться турнір з футзалу
“Меморіал Володимира Баженкова”
25-27 січня на базі спортивно о омпле с “На а-

Спорт” відб деться вже традиційний т рнір із ф тзал
“Меморіал Володимира Бажен ова”, присвячений
пам’яті Засл жено о тренера та працівни а фізичної
льт ри У раїни, олови Центральної ради ФСТ

“Спарта ” 2000-2007 ро ів, я ий до лав ба ато з силь
для відродження та підняття престиж й авторитет
ле ендарно о товариства “Спарта ”. Участь т рнірі
візьм ть 12 оманд

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Робот олів трьох столичних РДА (Голосіївсь ої, Святошин-
сь ої, Подільсь ої) визнано незадовільною в частині прибиран-
ня територій від сні та на рижень. Наразі роз лядається пи-
тання щодо їх звільнення. Крім то о, за халатне ставлення до
своїх професійних обовя’з ів прийнято рішення щодо звільнен-
ня чотирьох дире торів житлових ор анізацій міста. Зо рема
ерівни а КП “РЕО-2” (Святошинсь ий р-н), КП “ЖЕО-103” (Го-
лосіївсь ий р-н), КП “ЖЕО-301” (Деснянсь ий р-н) та КП “Ди-
ре ція” (Солом’янсь ий р-н).

“Не дивлячись на те, що центральні вулиці міста були вчасно почищені, ми не задово�

лені загальною ситуацією з ліквідації накрижень на прибудинкових територіях, троту�

арах, провулках. При температурі повітря мінус 5 °С йшов дощ і Київ — 835 квадратних

кілометрів — перетворився у суцільну ковзанку. Відверто кажучи, охопити одночасно по�

сипання тротуарів піщано�соляною сумішшю такого великого міста — нереально. Пер�

шочергово комунальники забезпечили життєдіяльність міста, зокрема, сталий рух гро�

мадського транспорту та безперебійну роботу усіх установ соціальної сфери. Це все було

зроблено вночі. Проте не вистачило доби для того, аби повністю організувати безпечне

пересування киян містом. На це були суб’єктивні та об’єктивні причини. І у тих ситуаці�

ях, коли посадовці знехтували своїми обов’язками, вони повинні відповісти за халат�

ність”, — зазначив “Хрещатику” перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

За дорученням Олександра Попова, упродовж двох діб в усіх районах столиці пра�

цювало 102 інспектори, вони надали звіт з фотофіксацією, яку детально проаналізу�

вали в КМДА.

“За цей період за неналежне прибирання льоду та снігу балансоутримувачам було

вручено 837 приписів та складено 215 протоколів про адміністративні правопорушен�

ня. Як наслідок — низці посадовців комунальних служб винесено догани. Відповідаль�

ні особи, які не виправили вчасно ситуацію, тобто не забезпечили безперебійний про�

цес посипання піском усіх пішохідних зон на балансових територіях, будуть притягну�

ті до відповідальності, аж до звільнення”, — заявив Олександр Мазурчак.

За інформацією міського Сall�центру (15�51), за останню добу (23 січня) зі скаргами

про незадовільне прибирання снігу та льодяного покрову звернулося 562 мешканця

міста. Найбільше нарікань було на прибирання льодяного покрову у місцях загально�

го користування (230 звернень) та відсутність посипальних матеріалів на дорогах, ву�

лицях та тротуарах (223). Зауважимо, що найбільше скарг надійшло від мешканців

Солом’янського (45) та Голосіївського (43) районів.

Крім того, упродовж доби до Сall�центру від киян надходили слова вдячності за ро�

боту двірників. Зокрема мешканці столиці відзначили комунальників ЖЕКу�512

(Оболонський р�н), “РЕО�3” (Святошинський р�н), КП “Залізничне”, КП “Батиїв�

ське” (Солом’янський р�н) та КП “Нивки” (Шевченківський р�н).

Як уже повідомляв “Хрещатик”, 22 січня голова КМДА Олександр Попов провів

робочу нараду зі своїми заступниками, головами РДА та керівниками всіх служб, за�

діяних у боротьбі з негодою та ожеледицею. Він визнав роботу комунальників незадо�

вільною і звернувся до киян з проханням сповіщати про всі випадки неналежного по�

сипання, прибирання тротуарів та прибудинкових територій за телефоном Сall�цен�

тру : 15�51 
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Понад 90 % прод ції, я а реаліз ється на оптовом рин "Столичний", вирощено та вироблено в У раїні
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Столичні зеленбудівці готуються 
до весняного висадження квітів
У місь их оранжереях розпочали пі ір вання весняно о посад ово о

матеріал — зеленб дівці пильн ють за ранньою розсадою. Наразі
же за ладено в орщи и бе онію та цинтарію. Варто зазначити, що
висадження вітів вима ає індивід ально о підход . Треба врахов ва-
ти час перенесення парост ів від ритий ґр нт, період їх проростан-
ня до момент творення орінця, відповідні мови зволоження. На-
при лад, щоб травні висадити розсад , фахівці оранжерей висівають
насіння бе онії ще напри інці р дня попередньо о ро , а та етіс —
в лютом . “Навесні розпочнемо висад трьох тисяч ранніх вітів. Ка-
пітальна ре онстр ція оранжерейних осподарств із ви ористанням
енер озбері аючих техноло ій збільшить іль ість вирощеної власни-
ми силами розсади. Найближчим часом план ємо розширити асорти-
мент нашої прод ції”,— зазначив ендире тор КО “Київзеленб д” Ми-
хайло Царен о. Наразі на 15 тис. в. м столичних оранжерей вирощ є-
ться понад 5 тис. віт ової прод ції

На Печерську впроваджено 
односторонній рух транспорту 
на двох вулицях
Я повідомляють столичній Державтоінспе ції, з метою зменшення

аварійності та збільшення проп с ної спроможності автотранспорт
односторонній р х впроваджено на ділян ах в лиць Рибальсь ої (від
в л. Мос овсь ої до в л. Г совсь о о), та Панаса Мирно о (від Печер-
сь ої площі до в л. Мос овсь ої). В зв’яз з цим ДАІ звертається до
водіїв з проханням дотрим ватись правил дорожньо о р х , а та ож ра-
дить не хильно пильн вати дорожні зна и. Я зазначає перший заст п-
ни дире тора Департамент містоб д вання та архіте т ри Андрій К -
делін, для Києва тема проп с ної спроможності транспорт є в рай а -
т альною — вона однозначно повинна зростати. Крім то о, має збіль-
ш ватись іль ість виділених см для р х ромадсь о о транспорт .
Це треба робити з рах ванням всієї транспортної системи міста

Прокуратура вимагає провести 
інвентаризацію земель 
Голосіївського парку
Про рат ра Києва вима ає провести інвентаризацію земель Націо-

нально о природно о пар “Голосіївсь ий”, ос іль и до йо о території
в лючено ороди членів садово о товариства “Гайо -МІ”, що їм б ли
виділені ще в 1948 ро . В 2007 році ромадяни, я і орист ються ци-
ми ділян ами, зареєстр вали садове товариство “Гайо -МІ” та подали
до Київради до менти щодо оформлення права власності на землю
для ведення індивід ально о садівництва. Про рорсь ою перевір ою
встановлено, що Київрадою 26 січня 2012 ро хвалено рішення про
передач в орист вання Національном природном пар “Голосіїв-
сь ий” 1 888 а землі, до я ої війшли ці ороди. Я з’яс валося, рішен-
ня про передач землі прийнято Київрадою без проведення її інвента-
ризації. В зв’яз із цим про рат ра Києва винесла протест на рішен-
ня Київради та вима ає провести інвентаризацію пар ової землі та ви-
лючити з йо о території ороди членів садово о товариства

Цифра дня

13 615 200 000 
гривень, на таку суму виконано загальний обсяг робіт столичними
будівельниками в 2012 році 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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2 тисячі киян долучилися до проекту 
“Крок до мистецтва”
Протя ом січня в столиці відб лося вже 6 льт рних заходів рам ах

прое т “Кро до мистецтва: за лади льт ри районів для иян”. Майже
2 тисячі иян всти ли відвідати творчі заходи, що пройшли в б дин
льт ри “Конча-Заспа” (Голосіївсь ий район), Б дин льт ри на Тро-

єщині (Деснянсь ий р-н), Б дин вчених НАН У раїни (Шевчен івсь ий
р-н), Центрі льт ри й мистецтв “Святошин” (Святошинсь ий р-н), Ко-
лонній залі ПК “Дарниця” (Дарниць ий р-н) і Центрі льт ри та мистецтв
Дніпровсь о о район . На адаємо, що прое т “Кро до мистецтва” б ло
запроваджено з метою наближення льт рних заходів до місць прожи-
вання иян, адже не всі меш анці міста мають можливість відвід вати
льт рні події, що проводяться в центрі столиці. Крім то о, завдя и місь-
ій ініціативі митці-почат івці, творчі оле тиви й театри отримали додат-
ов можливість реалізов вати свої таланти. Та , рам ах прое т вони
щомісяця вист патим ть ом нальних б дин ах льт ри та на інших
районних сценічних майданчи ах

Департамент міського благоустрою відкрив
офіційну сторінку в Facebook
Основною метою ф н ціон вання сторін и є, перш за все, забезпе-

чення інформ вання орист вачів соціальної мережі про діяльність де-
партамент , а та ож дієвий зворотній зв’язо з меш анцями столиці
відносно йо о роботи. Крім то о, ияни та ості столиці змож ть зали-
шати с ар и та побажання щодо роботи місь их сл жб, онтроль за ді-
яльністю я их здійснює Департамент місь о о бла о строю та збере-
ження природно о середовища. “Не маю с мнів , що від риття офіцій-
ної сторін и департамент соціальній мережі — це ро наз стріч
меш анцям Києва. Адже, підписавшись на наші оновлення, допис ва-
чі змож ть не тіль и тримати “р на п льсі” змін сфері бла о ст-
рою, безпе и та е оло ічної сит ації в столиці, але й залишати свої по-
бажання щодо поліпшення зазначених напрям ів діяльності місь ої
влади”,— зазначив дире тор Департамент місь о о бла о строю та
збереження природно о середовища Сер ій Садовой

Мешканцям столиці презентують 
“Київ у російській поезії”
Сьо одні о 16.00 в М зейно-вистав овом центрі “М зей історії Ки-

єва” відб деться презентація ни и філоло а, літерат рознавця, ж рна-
ліста Інни Б л іної “Київ російсь ій поезії”. В своїй роботі автор спро-
б вала відтворити “поетичний анон” Києва. Зо рема дослідниця вио-
ремила та і сюжети: “ иївсь і святині”, “ иївсь і відьми”, “Київ-Єр са-
лим” і “Київ-Вій”, поєднання небесно о й земно о в романтичних иїв-
сь их пейзажах і поезії Срібно о ві . Цінність праці Інни Б л іної поля-
ає в том , що ни а є не лише поетичною, а й першою історичною ан-
толо ією. Вона поб дована та им чином, щоб вірші омент вали і по-
яснювали не тіль и самих себе, але й поетичн традицію міста. Читач
зможе знайти в ній маловідомі “місь і поеми та повісті” — напри лад,
поема “Київ” пор чи а Вдовичен а, що п блі ється вперше

Галина ГЕРЕГА: "Місцеві ради 
наполягають на перегляді
держбюджету"
Спілка секретарів АМУ звернулася до прем’єр�міністра України 
з проханням збільшити фінансування

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Місь і ради план ють роз-
почати діало з рядом
щодо пере ляд бюджет-
них по азни ів на 2013
рі . Про це вчора йшлося
під час засідання Спіл и
се ретарів місцевих рад
Асоціації міст У раїни, я е
відб лося залі засідань
Київради. Учасни и наради
(в ній взяли часть 50 се -
ретарів) прийняли звер-
нення до прем’єр-міністра
з проханням пере лян ти
держбюджет на 2013 рі і
збільшити фінанс вання
місцевих бюджетів.

Як розповів президент Асоціації

міст України криворізький міський

голова Юрій Вілкул, у держскарбни�

ці на поточний рік фінансування де�

легованих органами місцевого само�

врядування повноважень забезпече�

но лише на 79 % від реальної потре�

би, і дефіцит фінансових ресурсів

складає майже 30 мільярдів гривень.

“Місцеві ради мають вести актив�

ний діалог з урядом про перегляд

бюджетних показників на 2013 рік та

збільшення фінансової незалежності

регіонів”,— наголосила секретар

Київради, голова Спілки секретарів

місцевих рад АМУ Галина Герега.

Зокрема, аналізуючи ситуацію в

Києві, вона зауважила, що, згідно з

фінансовими показниками, запро�

понованими місту урядом на 2013

рік, не профінансованими можуть

залишитися навіть захищені статті

видатків. Галина Герега звернула

увагу на те, що, згідно з поданими

урядом бюджетними показниками

для столиці, на 2013 рік не передба�

чено 20 % муніципальної надбавки

для вчителів, медиків та працівників

бюджетної сфери та коштів на пога�

шення заборгованості з різниці в та�

рифах на теплову енергію для насе�

лення. За її словами, лише Києву на

погашення цієї різниці на поточний

рік необхідно 2,4 мільярда гривень,

тоді як у держказні на всі регіони

країни передбачено 5 мільярдів гри�

вень.

“Дефіцит фінансових ресурсів —

проблема, з якою в цьому році стик�

нулися майже всі місцеві ради. Зви�

чайно, кожне місто може окремо

вести діалог з Кабміном, добива�

ючись субвенцій чи дотацій, але, на

мою думку, питання потрібно вирі�

шувати комплексно і вести мову

про перегляд показників держбюд�

жету на 2013 рік за результатами

першого кварталу”,— зазначила па�

ні Герега.

Для вирішення цієї ситуації Спіл�

ка секретарів місцевих рад АМУ ви�

рішила звернутися до уряду щодо

бюджетного забезпечення територі�

альних громад на 2013 рік і внесення

змін до держскарбниці за результа�

тами І�го кварталу цього року. Зок�

рема представники міст просять за�

безпечити місцеві бюджети кошта�

ми для здійснення видатків на вико�

нання їхніх повноважень, зменшити

вилучення коштів до державної каз�

ни, збільшити на 1 млрд грн обсяг

субвенції з держскарбниці на ком�

пенсацію за пільгове перевезення

окремих категорій громадян, а та�

кож погасити кредиторську заборго�

ваність органів місцевого самовря�

дування за видатками, які фінансу�

валися за рахунок держпрограм, та

погашення кредиторської заборго�

ваності місцевих бюджетів, яка ут�

ворилася на кінець 2012 року вна�

слідок блокування Державною каз�

начейською службою України пла�

тежів органів місцевого самовряду�

вання.

Секретарі місцевих рад також об�

говорили Проект закону України

“Про службу в органах місцевого са�

моврядування”. Нову редакцію до�

кументу готує Мінрегіонбуд за ак�

тивної участі експертів Асоціації

міст України

Київська служба порятунку
потребує модернізації
В середньому кожні три дні працівники підрозділу рятують життя
одній людині
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У Києві щорічно вини ають
тисячі надзвичайних сит -
ацій техно енно о та при-
родно о хара тер . Лише
за мин лий рі місті тра-
пилося понад 4 тисячі ви-
пад ів, я і за рож вали
життю иян. На допомо
їм приходять працівни и
Київсь ої сл жби порят н-
, я а вже вісім ро ів сто-

їть на захисті міста. Днями
під час виїзно о засідання
постійної омісії Київради з
питань житлово- ом наль-
но о осподарства та па-
ливно-енер етично о ом-
пле с деп тати ознайоми-
лись з роботою цьо о
стр т рно о підрозділ й
пообіцяли допомо ти ви-
рішенні на альних проблем.

Для попередження та ліквідації

надзвичайних ситуацій, які виника�

ють у місті, в квітні 2004 року було

створено комунальну аварійно�ря�

тувальну службу — “Київську служ�

бу порятунку”. Відразу ж закупили й

відповідне обладнання для здійс�

нення аварійно�рятувальних робіт.

За цей проміжок часу оперативними

підрозділами служби було здійснено

понад 15 тисяч виїздів на надзвичай�

ні ситуації техногенного, природно�

го та соціального характеру. Силами

цих відважних чоловіків врятовано

життя 1038�ми мешканцям міста.

Зауважимо, в середньому кожні три

дні працівники служби рятують

життя одній людині.

Як розповів “Хрещатику” заступ�

ник командира Служби з оператив�

но�рятувальної роботи Володимир

Олександров, нині в арсеналі підроз�

ділу є чимало засобів, які використо�

вуються при тяжких автомобільних

зіткненнях, провалах, пожежах, під

час підмивання ґрунту в разі прориву

на теплотрасі та при необережному

поводженні на водних об’єктах.

Нині столичні рятувальники ви�

конують свою роботу в досить не�

простих умовах. “У нас не вистачає

людей, а будівлі, які є у підпорядку�

ванні, потребують реконструкції.

Також потрібні нові території для

облаштування аварійно�рятуваль�

них пунктів в районах та будівниц�

тво Лівобережного пункту й водо�

лазної станції. До того ж, техніка та

спорядження відпрацювали всі екс�

плуатаційні терміни, їх зношен�

ність становить від 90 до 100 %. Нам

дуже важливо, аби всі пропозиції

по витратах були враховані в бю�

джеті на 2013 рік”,— відзначає

командир Служби порятунку Ро�

ман Ткачук.

Як пояснив “Хрещатику” голова

постійної комісії Київради з питань

ЖКГ та паливно�енергетичного

комплексу Юрій Бондар, зараз ря�

тувальникам розраховувати тільки

на бюджет не варто, адже поки не

відомо, яким він буде. “Є джерела,

завдяки яким службу можна підня�

ти на новий етап розвитку. Йдеться

про обслуговування потенційно не�

безпечних об’єктів, розташованих у

місті,— зазначив голова профільної

комісії.— Також треба вжити захо�

дів щодо надання службі приміщен�

ня для розташування бригад на Лі�

вому березі столиці й скласти кош�

торис найнеобхідніших закупівель

на 2013 рік”

Рятувальникам потрібні нові території для
облаштування аварійно"рятувальних пунктів в районах

та будівництво Лівобережного пункту й водолазної
станції

Бійці Київсь ої сл жби порят н ре лярно відпрацюв ють на навчаннях можливі надзвичайні сит ації, я і мож ть
вини н ти в місті

Спілка секретарів місцевих рад АМУ вирішила
звернутися до уряду щодо бюджетного забезпечення
територіальних громад на 2013 рік і внесення змін до
держскарбниці за результатами І"го кварталу цього

року

Під олов ванням Галини Гере и в засіданні Спіл и се ретарів місцевих рад АМУ взяли часть представни и 50-ти міст
У раїни

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА



Новини компаній

Ділові новини

Кабмін готує держпрограму
активізації розвитку 
економіки на 2013�2014 
роки

За словами прем’єр-міністра
У раїни Ми оли Азарова, її
мають намір затвердити до 10
люто о. Для реалізації про рами
план ється застос вання бю-
джетної підтрим и, подат ові й
митні піль и, державн арантію
на отримання омерційних ре-
дитів, вдос оналення механізм
державних за півель і держав-
но-приватно о партнерства. В
свою чер перший віце-прем’-
єр-міністр Сер ій Арб зов за-
значив, що про рама передба-
чає створення державно о бан-

розвит , що б де забезпе-
ч вати фінансовими рес рсами
омерційні бан и для фінанс -
вання прое тів з модернізації
виробництва в пріоритетних а-
л зях е ономі и. Держпро рама
по ли ана забезпечити зрос-
тання ВВП в 2013 році не менше
3 %, а її рес рсне наповнення
на поточний рі передбачено в
розмірі 184,9 млрд рн, том
числі 47,6 млрд рн — з держ-
бюджет , 3,5 млрд рн — місце-
ві бюджети, 7,4 млрд рн — ре-
дити міжнародних фінансових
ор анізацій

Уряд посилить 
відповідальність 
до водіїв�порушників ПДР

Прем’єр-міністр У раїни Ми о-
ла Азаров дор чив розробити
зміни до за онодавства з метою
посилення відповідальності для
водіїв, я і не надають перева в
р сі аретам “швид ої”. Очільни
ряд поставив вимо жорст о
арати тих, хто навмисне заважає
р х та их машин, р бо і нор -
ючи Правила дорожньо о р х .
“Треба підвищити відповідаль-
ність для тих, хто не пост пається
доро ою “швид ій”. Можливо, аж
до позбавлення водійсь их прав.
Адже та е пор шення, я е не до-
зволяє вчасно приб ти медичній
допомозі, може ошт вати ом сь
життя”, — зазначив пан Азаров.
Розробити відповідні зміни до за-
онодавства дор чено МВС У ра-
їни. Новації мають стос ватися я
арет швид ої допомо и, та і по-
жежних та аварійних машин

Американські компанії 
зацікавились вітчизняною
сферою ІТ
Посол США в У раїні Джон

Теффт в аз є на інтерес амери-
ансь их омпаній до раїнсь ої
сфери інформаційних техноло ій.

Про це повідомляє прес-сл жба
віце-прем’єр-міністра Костянтина
Грищен а. “Посол Теффт особли-
во висо о оцінив розвито двосто-
ронньо о співробітництва в сфері
на и й техноло ій. Я один із при-
ладів вели о о потенціал відно-
син цьом напрям він навів
значний інтерес амери ансь их
омпаній до раїнсь ої сфери ІТ,
що має вели ий потенціал розвит-
”, — с азано в повідомлені. По-

сол та ож зазначив, що професіо-
налізм раїнсь их про рамістів
добре відомий в сьом світі, й ве-
ли і міжнародні омпанії приділя-
ють все більше ва и питанню ве-
дення сво о бізнес в У раїні

Київський МакДональдз
вдруге став 
найпопулярнішим у світі
За лад швид о о харч вання,

що розташований Києві на Во -
зальній площі, за іль істю
відвід вачів знов посів 2-е місце
серед понад 34-х тисяч подібних
до себе в світі. Торі ресторані
біля Центрально о залізнично о
во зал сервіровано понад 2,5
млн замовлень, що майже на 90
тис. більше, ніж 2011 році. “Я
радий, що вже 7-й рі поспіль
зла оджена та ефе тивна робота
оманди співробітни ів за лад

на Во зальній площі дозволяє до-
ся ати висо их рез льтатів рей-
тин найвідвід ваніших світі.
Торі ресторан по азав ч дові ре-
з льтати та ще більше наблизив-
ся до лідера спис , с оротивши
відставання на 30 %”, — зазначив
ендире тор Ма Дональдз в
У раїні Іан Борден. Лідером рей-
тин ТОП-100 найпоп лярніших
світі є за лад Мос ві, на П ш ін-
сь ій площі. 3-тє місце посів йо о
с сіда з мос овсь о о Арбат , ви-
передивши мюнхенсь ий, я ий
змістився на 4-те місце. На 5-м ,
я і торі , опинився за лад харч -
вання з Бразилії

Аграрний фонд продав 
понад 225 тисяч тонн
пшениці
У вівторо А рарний фонд

здійснив реалізацію пшениці на
тор овом майданчи А рарної
біржі. Та им чином, б ло продано
225,288 тис. тонн пшениці на за-
альн с м 491,898 млн рн. За
рез льтатами тор ів, обся нере-
алізовано о зерна с ладає 74,829
тис. тонн. Найбільша он ренція
спостері алась за 10-м лотом,
я ий б в сформований з пшениці
2- о лас в іль ості 9,3 тис. тонн
та пшениці 3- о лас в іль ості
15,884 тис. тонн. Кро біржових

тор ів становив 8 рн за одиницю
товар . “Однією з пріоритетних
мов роботи А рарної біржі є на-
дання рівно о дост п до тор ів
для ожно о часни а. В се торі
державних за півель цей пара-
метр чи не най оловніший, адже
рівність часни ів дозволяє ство-
рити справедливі ціни на товари,
я і в подальшом стають орієнти-
ром для всьо о рин ”,— повідо-
мив ерівни А рарної біржі Оле -
сандр Марюхніч

Новий житловий комплекс 
у Голосієві здадуть 
наступного року
Б дівельно-девелоперсь а ом-

панія “ТММ” має намір завершити
б дівництво житлово-офісно о
омпле с “Сонячна Брама” на в -
лиці Ломоносова, 73-79 в 2014 ро-
ці. Про це повідомив ендире тор і
співвласни омпанії Ми ола Тол-
мачов. З йо о слів, підприємство
має намір завершити б дівни-
цтво 2-ї чер и омпле с в
1 варталі 2013 ро , 3-ї чер и — в
4 варталі 2013, 4-ї чер и— в 2014.
За алом омпле с “Сонячна Бра-
ма” має за альн площ 234 тис.
в. м. Прое том передбачається
б дівництво 16 б дин ів, том
числі 14 житлових і 2 офісних, пові-
домляють “У раїнсь і новини”

Кількість столичних 
платників податків, 
які звітували 
"електронкою", зросла 
на 59 %
Про це повідомила олова

ДПС Києві Ірина Носачова. За
її словами, впродовж мин ло о
ро 89,7 тисячі с б’є тів оспо-
дарювання столиці подавали по-
дат ов звітність за допомо ою
Інтернет . Ро ом раніше іль-
ість та их платни ів нарахов -
валась на рівні 56,4 тисячі СГД.
Причом число платни ів, я і
надсилали мин лом році в
еле тронном ви ляді звітність з
подат на додан вартість,
зросла на 28 %. Наразі майже
61 тисяча платни ів ПДВ звіт -
ють до подат ової в еле тронно-
м ви ляді. “Та ом зростанню
значно посприяла можливість
без оштовно о отримання плат-
ни ами лючів еле тронно о
цифрово о підпис . В столиці за
час роботи 2012 році відділень
а редитовано о Центр серти-
фі ації лючів зареєстровано
понад 35 тисяч лієнтів, я им
видано понад 58 тисяч лючів.
Тіль и в січні платни ами подат-
ів отримано 6,9 тисячі лючів”,
— за важила оловний подат і-
вець столиці

Роботодавці 
грішать 
"рекламною" 
зарплатою
Абсолютний лідер таких 
махінацій — сфера продажів та
маркетингу
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Цьо о ро стрім о о рост заробітних плат на рин
праці е сперти не про ноз ють, омерційном се торі
підвищення очі ють на рівні 10 %. Одна спис и ва-
ансій в лобальній мережі свідчать про інше — т т
можна з стріти “ осмічні” зарплати за пересічн робо-
т . У та ий спосіб недобросовісні роботодавці нама аю-
ться проре лам вати себе.

Однією з найяскравіших характеристик українського ринку праці є неба�

жання компаній подавати реальний рівень заробітної плати в оголошеннях.

Ці дані містять не більше 20 % вакансій, стверджують фахівці спеціалізова�

ного порталу hh. ua. Для порівняння, в Росії із зазначенням оплати публіку�

ють до 60 % вакансій, у Великобританії — до 90 %.

Серед тих роботодавців, які все ж заявили про обсяги заробітку, є й такі,

що користуються цифрами як рекламним інструментом. Тобто свідомо

оприлюднюють нереально високі зарплати, але не збираються їх платити.

Загалом, винагороди за працю фахівці розділити на чотири групи: адекват�

ні, низькі, високі і, власне, “рекламні”.

Абсолютний лідер серед “рекламних” вакансій — сфера продажів і мар�

кетингу. До заявлення захмарних сум вдаються ті компанії, які не можуть

надати претенденту високу зарплату, а часто�густо і зовсім не мають ресур�

сів для оплати праці. Тим не менше, бізнес такої компанії гостро потребує

збільшення обсягу продажів.

Основна ознака вакансії з “рекламною” зарплатою — широкий діапазон

оплати праці з майже “космічною” верхньою планкою. В такій пропозиції

кандидат найчастіше прочитає, що в молоду перспективну і дуже активну

компанію потрібен такий само “молодий і перспективний” менеджер з

продажу або ж комерційний директор. Майбутнє такому співробітникові

обіцяють воістину казкове — необмежений заробіток, величезні відсоткові

ставки — 20�25 % від суми контракту, корпоративне навчання і запамороч�

ливі можливості для кар’єрного зростання.

“На відміну від обіцянок, реальність більш прозаїчна. Такий роботода�

вець зазвичай готовий забезпечити претендентові мінімальну ставку 1,5�2

тис. грн або взагалі залишить працівникові тільки відсоткову частину дохо�

ду”, — запевняють експерти порталу hh. ua.

Цікаво, що у пропозиціях роботи з “рекламною” зарплатою до претен�

дентів зазвичай висувають масу вимог: скласти спеціальне резюме за зада�

ними критеріями, безкоштовно виконати велике тестове завдання, пройти

дуже жорсткий відбір серед маси охочих, аби довести, що саме ви підходи�

те компанії.

Слідом за сферою маркетингу подібні вакансії стали з’являтися і для ін�

шої затребуваної професії — контент�менеджерів і менеджерів інтернет�

проектів. Їм також пропонують роботу на подібних умовах, а платити обі�

цяють не ставку, а відсоток, який залежить від відвідуваності ресурсу, “роз�

кручуваного” працівником.

Таким чином, в Україні залишається невелика кількість роботодавців,

принциповою позицією яких є зазначення адекватного рівня оплати праці.

В такому випадку претендент, відкриваючи оголошення, побачить перед

собою стандартний для даної професії набір вимог із середньоринковою

оплатою. Найчастіше це стосується вакансій бухгалтерів, касирів, секрета�

рів, адміністраторів тощо.

Дійсно високі, але не “рекламні” зарплати найчастіше вказують там, де

шукають досвідченого кандидата. Наприклад, директор з персоналу, який

претендує на зарплату 10 тис. доларів, повинен мати більше 10 років сума�

рного досвіду і не менше 6 років управлінського досвіду. Останнє місце робо�

ти має бути на посаді керівника служби персоналу великого міжнародного

холдингу. Лідером ринку за зазначенням таких високих зарплат є IT�бізнес.

Часто високі зарплати пропонують для посад з нестандартними вимога�

ми. Наприклад, високооплачуваний водій для керівника повинен мати до�

свід водіння VIP�машин, а лікар�терапевт в міжнародну клініку зобов’яза�

ний досконало володіти німецькою мовою. В такому випадку першому за�

пропонують 12 тис. грн, а другому — 25 тис. грн.

За словами експертів, цього року умови на ринку праці знову диктуватиме

роботодавець. Разом із тим, директор рекрутингової компанії “Форсаж” Оле�

на Грищук переконана, що за унікальні і цінні кадри, які здатні працювати в

режимі “завдання�результат” на конкурентних ринках йтиме боротьба.

Великого зростання заробітних плат не прогнозується — традиційно це

буде до 10 % у комерційному секторі. За даними дослідження компанії

“Ernst & Young” у 2013 році найбільший приріст зарплат (до 10 %) очікуєть�

ся в галузях FMCG (товари повсякденного попиту), “фарма” і “рітейл”. До

8 % зростуть заробітки працівників банківської сфери та готелів. Найменше

зростання очікується з галузі страхування — до 5 %
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Страхуватися чи ні — 
українці вагаються

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За даними омпанії GfK, два лючові
по азни и розвит рин страхових
посл раїн Центральної та Східної
Європи (ЦСЄ) демонстр ють ста-
більні значення. Одна їх динамі а в
У раїні досі залишається значно
нижчою, ніж с сідів. "Хрещати "
з’ясов вав, що ж стрим є розвито
страх вання в нашій державі.

Страхування увійшло у побутову 
свідомість європейців

Частка населення у регіоні ЦСЄ, яка застраху�

вала майно (квартиру, будинок, машину тощо),

складала 41 % у 2008 році і не зазнала значних

змін до 2011 року — 42 %. Також стабільним є по�

казник частки населення, що придбала поліс осо�

бистого страхування життя. У 2008 році такі полі�

си мали 27 % населення, у 2011 році — 26 %.

“Ключовими показниками розвитку ринку

страхування країни є ступінь проникнення цієї

фінансової послуги в економіку і питома вага

страхового ринку у ВВП, — розповів “Хрещати�

ку” начальник управління банківських продажів

дирекції по роботі з VIP та брокерами НАСК

“Оранта” Олександр Шишко.— У США цей по�

казник становить 10 %, тобто кожен десятий до�

лар в найбільшій економіці світу йде на страху�

вання. В Японії він ще вищий — 11 %. В серед�

ньому по Європі цей показник склав 8,7 %. Від�

повідно, якщо в ЄС обов’язковим страхуванням

цивільної відповідальності охоплено 99 % авто�

транспортних засобів, то у нас, незважаючи на всі

зусилля страховиків,— лише 75 %. Поліси КАС�

КО в Європі мають 85 % автовласників, в Укра�

їні — лише 8 %. Медичні страховки мають 20 %

європейців, у нас — в десять разів менше. Тобто в

Україні рівень страхування досить низький і до�

рівнює 2,2 %. Тут ми можемо позмагатися хіба що

з Росією (рівень страхування 1,2 %) або з Казах�

станом (0,7 %)”.

За словами керівника відділу дослідження рин�

ків фінансових послуг у регіоні ЦСЄ Ростислава

Кочана, розвиток страхового бізнесу пов’язаний

із потужністю фінансового сектору в цілому.

“Страхування є продуктом низького залучення

для споживача, тож люди більш схильні відмови�

тися від нього в першу чергу. Тим не менше, в ре�

гіоні ЦСЄ зберігається високий потенціал для

розвитку цього сегменту, особливо з огляду на по�

тенціал недержавного пенсійного забезпечення”,

— зауважив експерт.

Як зазначають фахівці, моделі поведінки щодо

накопичень та заощаджень у регіоні ЦСЄ відріз�

няються від Західної Європи. Це віддзеркалюєть�

ся, зокрема, у кількості договорів на страхування

життя та недержавного пенсійного забезпечення.

Лише кожен восьмий мешканець Центральної та

Східної Європи страхує життя, і ще значно менше

людей дбають про пенсійні заощадження.

“Важливість усіх видів заощаджень, безпереч�

но, зростатиме й надалі. Органи влади та компа�

нії, що надають фінансові послуги, мають пояс�

нити це населенню”, — зазначила “Хрещатику”

експерт з досліджень ринків страхових послуг

компанії GfK Крістіна Прассдорф.

“Страхування давно увійшло у побутову свідо�

мість європейців,— стверджує Олександр Шиш�

ко.— Для прикладу наведу Німеччину. Років два�

дцять тому в цій країні було відмінено обов’язко�

ве страхування нерухомості громадян. Чому? То�

му що будь�який власник і без того має 5�6 полі�

сів добровільного страхування свого майна на всі

випадки. Медична страховка є обов’язковою (хо�

ча існує можливість розширити її добровільно),

страхування цивільної відповідальності автовлас�

ника є невід’ємним, як мотор автомобіля. До то�

го ж, німецькі страхові компанії вважаються од�

ними з найкращих і найнадійніших у світі. Стра�

ховий ринок Німеччини збільшується щорічно на

10 %. І так у більшості західноєвропейських кра�

їн. Там ніколи не стоїть питання, страхуватися чи

ні. Питання лише у тому, в якій компанії кращі

для цього умови”.

Що стримує вітчизняний страховий 
ринок

Україна значно відстає від сусідніх країн щодо

обсягу послуг страхування, зазначають фахівці

GfK. Левова частка припадає на обов’язкове

страхування транспортних засобів, також велику

кількість індивідуальних полісів охоплює медич�

на страховка, оплачена працедавцем. Отже, дуже

незначний відсоток українців хеджує свої ризики

добровільно, тобто з власної ініціативи.

“Сьогодні у ринку немає сильного тренда до

зростання. Бізнес будується на КАСКО, ОСАГО і

ДМС (добровільному медичному страхуванні),

але жоден з цих сегментів не зростає так, як того

хотілося б, — коментує ситуацію “Хрещатику”

президент Ліги страхових організацій України

Наталія Гудима. — До того ж, споживачі відчува�

ють, що велика частина страхового бізнесу но�

сить примусовий характер. Ринкових механізмів

стимулювання розвитку страхування зараз прак�

тично немає”.

Наразі популярність добровільних видів стра�

хування, затребуваних раніше, падає. Щоб залу�

чати клієнтів, компанії демпінгують. Але це не

сприяє збільшенню обсягу премій і заганяє ринок

в кут.

“Ми очікуємо, що ситуація зміниться після

проведення пенсійної реформи, яка є дуже не�

обхідною для держави, однак вже кілька років

відкладається через відсутність консенсусу що�

до неї”, — пояснює керівник відділу фінансо�

вих досліджень GfKUkraine Дмитро Яблонов�

ський.

На сьогодні страховики не можуть знайти зо�

лотої середини між регулюванням і вільними

ринковими відносинами. “Норми, покликані

регулювати ціноутворення, сприймаються рин�

ком як факт порушення принципів вільної кон�

куренції. Проте компанії з іноземним капіта�

лом вже знайшли свого клієнта: люди страхую�

ться у них не один рік, і самі компанії не плану�

ють так просто віддавати свою ринкову частку

конкурентам”, — зазначила Наталія Гудима.

За словами Олександра Шишка, робота дріб�

них страховиків часто чинить негативний

вплив на стан ринку. Намагаючись захопити

свій сегмент, вони можуть вдаватись до демпін�

гу, що призводить до зниження страхових тари�

фів до рівня, коли можливість страховика ви�

плачувати відшкодування стає неможливою.

Крім того, випадки банкрутства страхових ком�

паній позначаються на рівні довіри населення

до страховиків загалом

"Поліси КАСКО в Європі мають 85 % автовласників, 
в Україні — лише 8 %. Медичні страховки мають 20 % європейців, 

у нас — в десять разів менше. Тобто в Україні рівень страхування досить
низький і дорівнює 2,2 %. Тут ми можемо позмагатись хіба 

що з Росією (рівень страхування 1,2 %) або з Казахстаном (0,7 %)"

"Хрещатик" з’ясовував, чому даний вид послуг у нашій державі
менш популярний, ніж в Європі



НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
24 січня (четвер) — 19.00 "Вишневий сад", комедія, 

2 години 35 хвилин 

24 січня (четвер) — 20.00 Сцена "Під дахом" — "JU�

LIA@ROMEO. com (Norway. Today)", 1 година 20 хвилин 

25 січня (п’ятниця) — 19.00 "У полоні пристрасті"

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

25 січня (п’ятниця) — 20.00 Сцена "Під дахом", "Шлю�

би укладаються на небесах", моноспектакль, 1 година 

10 хвилин 

26 січня (субота) — 12.00 Нова сцена, "Пізанська ве�

жа", фарс, 2 години 

26 січня (субота) — 18.00 прем’єра, Сцена "Під да�

хом", "Страждання юного Вертера", драма, 1 година 

26 січня (субота) — 19.00 "Заповіт цнотливого бабія",

комедія, 2 години 20 хвилин 

26 січня (субота) — 20.00 Сцена "Під дахом", "Edith Pi�

af: життя в рожевому світлі", 1 година 20 хвилин 

27 січня (неділя) — 12.00 "Сто п’ята сторінка про ко�

хання", 2 години 45 хвилин 

27 січня (неділя) — 18.00 "Скажена кров", 1 година 30

хвилин 

27 січня (неділя) — 19.00 "Квартет", 2 години 35 хви�

лин 

27 січня (неділя) — 20.00 Сцена "Під дахом", Олек�

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

лин 

28 січня (понеділок) — 19.00 прем’єра "Вдаваний хво�

рий", комедія, 2 години 35 хвилин 

29 січня (вівторок) — 20.00 "1001 пристрасть, або Дріб�

ниці життя", трагікомедія, 1 година 30 хвилин 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

25 січня (п’ятниця) — 19.00 "Буря", Уільям Шекспір 

26 січня (субота) — 19.00 "Жона є жона", за оповідан�

нями Антона Чехова 

27 січня (неділя) — 19.00 "Мартин Боруля", комедія,

Іван Карпенко�Карий 

29 січня (вівторок) — 19.00 "Гімн демократичної моло�

ді", трагікомедія, Сергій Жадан 

30 січня (середа) — 19.00 "Маленькі подружні злочи�

ни", психологічний детектив, Ерік�Емануель Шмітт 

30 січня (середа) — 19.00 "Поміж небом і землею", Ігор

Афанасьєв, голлівудська мрія, камерна сцена 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ 

24 січня (четвер) — 19.00 "Так закінчилось літо...", 

2 години 10 хвилин 

25 січня (п’ятниця) — 19.00 "Небезпечні зв’язки", 

3 години 

25 січня (п’ятниця) — 19.00 "Трохи вина... або 70 обер�

тів", мала сцена, 1 година 40 хвилин 

26 січня (субота) — 15.00 "Три сестри", мала сцена, 

2 години 40 хвилин 

26 січня (субота) — 19.00 "Черга", 2 години 50 хвилин 

27 січня (неділя) — 15.00 "Ти, кого любить душа

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

27 січня (неділя) — 19.00 "Войцек. Карнавал плоті", 

1 години 40 хвилин 

28 січня (понеділок) — 19.00 "Чотири причини вийти

заміж", 2 години 

29 січня (вівторок) — 19.00 прем’єра "Опіскін. Фома!",

2 години 30 хвилин 

30 січня (середа) — 19.00 "Майн Кампф, або Шкар�

петки в кавнику", 2 години 40 хвилин 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ 

24 січня (четвер) — 19.00 "Ніч на двох", лірична коме�

дія, театральна гостьова 

24 січня (четвер) — 19.00 "Минулого літа в Чулимську",

драма О. Вампілова, малий зал Палацу "Україна" 

25 січня (п’ятниця) — 19.00 "Звідки беруться діти", лі�

рична комедія, малий зал Палацу "Україна" 

26 січня (субота) — 19.00 "Трактирщиця", комедія, ма�

лий зал Палацу "Україна" 

26 січня (субота) — 19.00 прем’єра "Лист Богу", лірич�

на комедія, театральна гостьова 

27 січня (неділя) — 19.00 "Дзеркало Сен�Жермена", ко�

медія, Борис Акунін, малий зал Палацу “Україна” 

29 січня (вівторок) — 19.00 прем’єра "Недоумкуватий

Журден", комедія з музикою та танцями, малий зал Па�

лацу "Україна" 

30 січня (середа) — 19.00 "Фараони", комедія�фарс,

малий зал Палацу "Україна" 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ 

24 січня (четвер) — 19.00 "Бал у Савойї", оперета, 

П. Абрахам 

27 січня (неділя) — 19.00 прем’єра "Циганський ба�

рон", оперета, музика Й. Штрауса 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 

24 січня (четвер) — 19.00 "Перехрестя", балет�триптих,

М. Скорик, Київ модерн балет 

25 січня (п’ятниця) — 19.00 "Травіата", опера на 4 дії,

Дж. Верді, виконується італійською мовою 

26 січня (субота) — 19.00 "Наталка Полтавка", сповне�

на гумору, танців та фольклору історія кохання на 2 дії,

М. Лисенко 

27 січня (неділя) — 19.00 "Вечір балету", до 80�річчя від

дня народження з.а. України Володимира Денисенка 

29 січня (вівторок) — 19.00 "Лускунчик", П. Чайков�

ський, балет на 2 дії 

30 січня (середа) — 19.00 "Бал�маскарад", опера 

на 3 дії, Дж. Верді 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ 

25 січня (п’ятниця) — 12.00 "Король Дроздобород", му�

зична вистава, велика сцена 

26 січня (субота) — 11.00 "Догоридригом", казка�гра,

велика сцена 

26 січня (субота) — 13.00 прем’єра "Королівна фанта�

зерів", пригоди в казковій країні, велика сцена 

26 січня (субота) — 19.00 "Лісова пісня", драма�феє�

рія, велика сцена 

27 січня (неділя) — 11.00 "Зеленими пагорбами океа�

ну", казка, мала сцена 

27 січня (неділя) — 12.00 "Ярмарковий гармидер",

народний бурлеск, велика сцена 

27 січня (неділя) — 19.00 "Обережно — жінки!", ме�

лодраматична комедія, мала сцена 

ТЕАТР "СУЗІР’Я" 
24 січня (четвер) — 19.00 Тельнюк: сестри, пісні на

вірші Оксани Забужко 

25 січня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра "Клеопатра",

імпровізація у стилі джаз, Ю. Едліс 

26 січня (субота) — 19.00 "Леттіс і Лавідж", забави з

примарами, Пітер Шеффер 

27 січня (неділя) — 19.00 "Випадкове танго", трагіко�

мічне балансування, Віктор Аїм 

28 січня (понеділок) — 19.00 "То, что скрывают фран�

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

кер та Моріс Ласег 

29 січня (вівторок) — 19.00 "Оскар — Богу", діалог з

таїною, Ерік�Емманюель Шмітт 

30 січня (середа) — 19.00 прем’єра "Вогні", сторінки

оповідання, Антон Чехов 

4
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ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ХОББІТ: НЕСПОДІВАНА ПОДОРОЖ

ДЖАНҐО ВІЛЬНИЙ

АННА КАРЕНІНА

МИСЛИВЦІ НА ГАНГСТЕРІВ

АНШЛАГ, КЛАСІК
ТИРАНОЗАВР

В ІНШІЙ КРАЇНІ

ШЕРЛОК ХОЛМС ТА ЧОРНІ ЧОЛОВІЧКИ

ВЕНЕЦІЯ І СЕКС

КОХАННЯ

НАЙСАМОТНІША ПЛАНЕТА

ПРОФЕСІОНАЛКИ

ТойХтоПройшовКрізьВогонь

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ВИШЕНЬКА НА НОВОРІЧНОМУ ТОРТІ

САМОЗВАНЕЦЬ

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

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

додому
7.20 Хочу все знати
7.30 Ера бізнесу
7.35 Гість студії
7.45 Глас народу
8.20 Д/ф "О. Захарова.

Дочка "Лєнкому"
9.00 Підсумки тижня
9.30 221 ; екстрений виклик.

Тиждень
10.15, 4.20 Т/с "Маруся" 
11.45 Шеф;кухар
12.40 Право на захист
13.00 Темний силует
13.10 Армія
13.25 Х/ф "Остання

крадіжка"
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20, 1.20, 2.10

Новини
15.20 Euronews
15.35 Наука
15.40, 18.45, 21.20, 5.50

Діловий світ
15.50 Х/ф "Пацани" 
17.30 Т/с "Соло для

пістолета з
оркестром"

19.00, 3.45 Сільрада
19.20 "Новорічна ніч на

Першому". Краще
20.55 Офіційна хроніка

21.00, 4.00 Підсумки дня
21.25 Криве дзеркало
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
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 Шість кадрів
10.40 Т/с "Чудове століття.

Роксолана" 
12.40 Х/ф "Назад до

щастя, або Хто
знайде синього
птаха" 

14.50 Сімейні мелодрами
15.45 Сімейні мелодрами;2
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Чудове століття.

Роксолана" 
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Цікава

Варвара"
22.25 Гроші
23.25 ТСН
23.35 Т/с "Теорія 

брехні*3" 
0.40 Х/ф "Картахена"
2.20 Гроші
3.10 ТСН
3.55 Т/з "Теорія

неправди*3" 
4.40 Х/ф "Картахена"

ІІННТТЕЕРР
4.50 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 Х/ф "Один єдиний і

назавжди"
12.00 Новини
13.00 Т/с "Господарка

тайги"
14.45 Х/ф "Кадет" 
16.20 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Господарка

тайги"
20.00 Подробиці

20.30 Спорт у Подробицях
20.35 Т/с "Мар'їн гай"
22.20 Т/с "Бригада" 
1.15 Х/ф "Упіймай мене,

якщо зможеш" 
3.25 Подробиці
3.55 Спорт у Подробицях

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 Х/ф "Лісовик.
Продовження
історії", с. 1, 2 

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" 
20.50 Т/с "Право на

правду" 
21.45 Х/ф "Джонні Д." 
0.15 Х/ф "Ключ від усіх

дверей" 
2.00 Х/ф "Боєць" 
3.45 Події
4.10 Говорить Україна
4.40 Нехай говорять
5.30 Срібний апельсин

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

Найсмішніше
6.40, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.45 Очевидець.

Найсмішніше
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Віола

Тараканова. В світі
злочинних
пристрастей*3" 

10.05 Т/ "Татусеві доньки" 
13.15, 14.15 Kids' Time
13.20 М/с "Злюки бобри" 
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Т/с "Ай*Карлі" 
15.45 Т/с "Третя планета

від Сонця" 
16.45 Т/с "Віола

Тараканова. В світі
злочинних
пристрастей*3" 

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
0.55 Спортрепортер
1.05 Служба розшуку дітей
1.10 Т/с "Пліткарка" 
2.35*5.15 Зона ночі

ІІССTTVV
5.50 Служба розшуку дітей
6.00 "Свiтанок"
7.00 Ділові факти
7.10 Т/с "Леся + Рома"
7.45 Ділові факти
7.50 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.05 Х/ф "Чорна маска.
Місто масок*2"

11.55 Х/ф "Єгер"
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Єгер"
14.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
15.00 Т/с "Даішники"
17.00 Х/ф "Пароль "Риба*

Меч"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.00 Т/с "Даішники"
22.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.00 Свобода слова
0.50 Надзвичайні новини
1.40 "Про цiкаве"
2.40 Свобода слова
4.20 "Свiтанок"

ТТООННІІСС
6.00 Цей дивний світ
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове espresso
8.30 Світ за тиждень

14.30 Духовне життя із
тваринами

15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Життя в новому світі
16.50 Алло,лікарю!
17.45 Реальні історії
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 І ти, Брут. Всесвітня

історія зрад
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 Звучне прізвище ;

Негода, або Маленька
Віра 15 років потому 

22.40 Неймовірні подорожі
23.40 Невідоме про відомих
0.50 Амурні мелодії
1.20 Х/ф "Філософія

будуара маркіза
де Сада" 

2.40 Х/ф "Компрометуючі
ситуації. Секс*
терапія"

4.00 Невідоме про відомих
4.50 Ранкове espresso

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
Бізнес;Час

7.15 Автопілот;Новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.40 Трансмісія;Новини
8.15, 8.50, 11.15 Хроніка

тижня
9.15, 13.10, 14.10

5 елемент
10.15 Велика політика
12.15 Машина часу
15.15 Мамина школа
16.10 Мотор
17.25 В кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.10 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час;Тайм
22.15, 2.40 Податковий

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

ННТТНН
6.00 Легенди карного

розшуку
6.30 Х/ф "Проект "Альфа" 
8.00 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.50 Т/с "Проти течії"
14.30 Т/с "Сліпий"
18.30 Випадковий свідок
19.00 "Свiдок"
19.20 Т/с "Літєйний"
21.05 Круті 90;ті
21.55 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець" 

22.45 Т/с "C.S.I. Лас*Вегас" 
23.45 "Свiдок"
0.15 Х/ф "Піраньї.

Ідеальні хижаки" 
1.55 "Свiдок"
2.25 Т/с "Суто англійські

вбивства" 
4.10 "Свiдок"
4.40 Уроки тітоньки Сови
5.35 Правда життя

ССТТББ
5.40 Чужі помилки.

Батьківська наука
6.25 Все буде добре!
8.05 Неймовірна правда про

зірок
9.20 Зіркове життя. Вітчими

зірок
10.25 Х/ф "Осінній вальс"
12.35 Битва екстрасенсів
13.35 Майстершеф
16.10 Все буде добре!
18.00 "Вiкна". Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Т/с "Самара" 
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Т/с "Самара" 
23.55 Т/с "Доктор Хаус" 
0.50 Т/с "Інше життя" 
3.30 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. Пробачити
15.00 Новини
15.30 Хочу знати
16.00 Ти не один
16.25 Дешево й сердито
17.05 Т/с "Нерівний

шлюб"
18.00 Новини
18.40 Зрозуміти. Вибачити
19.05 Давай одружимося!
20.00 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Нічні ластівки"
23.15 Вечірній Ургант
23.50 Свобода й

справедливість
0.45 Нічні новини
1.00 Нехай говорять
1.55 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 "Гадання при

свічках"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Одеса*Мама"
21.05 Т/с "Об'єкт 11"
22.00 Хвороби століття. Хто

кого?
23.10 Т/с "Сонька.

Продовження
легенди"

0.05 Дівчата
0.45 Вісті +
1.00 Т/с "Вхід у лабіринт"
2.25 Вісті.ru
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 О. 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 "Лягавий"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Дізнаватель"
23.35 Т/с "Місто спокус"
1.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.35 Говоримо й показуємо
3.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

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

вашу маму" 
7.30 М/с "Даша;слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком

8.25 М/с "Даша;слідопит" 
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 "Метод

Лаврової" 
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 Половинки
18.20 Одна за всіх
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Т/с "Вісімдесяті" 
20.30 Дайош молодьож!
21.35 Одна за всіх
22.25 Т/с "Метод

Лаврової" 
23.25 Дурнєв + 1
0.00 Т/с "Реальна кров" 
1.40 До світанку

КК11
6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф

10.10 Х/ф "Попелюшка із
Запруддя" 

12.00 Х/ф "Крамниця
чудес" 

13.35 "Пороблено в Українi"
15.00 Звана вечеря
15.50 КВК;2012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг;Монстри
19.50 Розсміши коміка
20.40 Велика різниця
21.40 Розсміши коміка
22.30 Х/ф "Голий

пістолет*2" 
0.00 Х/ф "Наречена з

того світу" 
1.30 Нічне життя

22++22
6.00 М/ф
7.20 М/с "Годзілла" 
8.15 Ульотне відео 

по;російськи
8.35 Облом.ua
9.00 Бійцівський клуб

10.00 Шалене відео 
по;українськи

10.25 Х/ф "Аварійне
занурення" 

12.20 Х/ф "Рейд відплати" 
14.20 Х/ф "Телефонна

будка" 
16.00 Х/ф "Роккі

Бальбоа" 
18.15 Дорожні війни
19.00 Т/с "Кодекс честі*5" 

20.10 Шалене відео 
по;українськи

20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.40 Облом.ua
22.05 Шалене відео 

по;українськи
23.35 Х/ф "Геймер" 
1.25 Х/ф "Володар

ілюзій" 
3.15 Дорожні війни
4.00 Т/с "Злочин із

багатьма
невідомими" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС
6.00 М/ф
7.00 М/с "Лабораторія

Декстера"
7.25 М/с "Оггі й кукарачі"
7.45 М/с "Петро й Степан"
8.00 М/с "Дружба ; це диво"
8.30 М/с "Клуб Міккі Мауса"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні

Пуха"
9.20 М/с "Умілець Менні"
9.45 М/с "Клуб Міккі Мауса"

10.10 М/с "Джейк і пірати
Нетландії"

10.30 М/с "Дружба ; це диво"
10.50 М/с "Маленьке

королівство Бена й
Холлі"

11.00 Звірі в прямому ефірі
11.30 Історії зоопарку
12.00 М/ф
13.00 Х/ф "У пошуках

капітана Гранта"
14.30 Єралаш
15.00 Т/с "Все тіп*топ, або

Життя на борту"
15.30 Т/с "Я рокер"
16.00 Т/с "Удачі, Чарлі!"
16.30 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"
22.00 М/с "Кріт і його друзі"
22.15 М/с "Пригоди Льолека

й Болека"
22.30 Знімала мама
22.50 Х/ф "Через терни до

зірок"
0.25 Т/с "Пригоди

Шерлока Холмса"
2.25 Столичні таємниці
3.25 Історії зоопарку
3.50 М/ф

«Я нормально супер гуд» 
В основ фільм

ля ла автобіо рафіч-
на проза Володими-
ра Камінера - нової
зір и німець ої літе-
рат ри, я ий став
поп лярним після
виход ни и "Rus-
sendisko". В ній роз-

повідається, я з'явилася найпоп лярніша в Німеччині
російсь а дис оте а, ди відч ти «російсь е свято» сьо-
одні їд ть з різних раїн світ .
За сюжетом, після падіння Берлінсь ої стіни вліт

1990 ро троє російсь их хлопців опиняються в Східно-
м Берліні, де збираються почати нове життя: один з де-
іль ома р блями в ишені хоче стати спішним бізнес-
меном, др ий мріє про ар'єр м зи анта, а третій не
може визначити мет життя. І тіль и поява дівчини Оль-
и дає хлопцеві шанс знайти сенс існ вання, але ставить
під за роз міцн чоловіч др жб ...

«Сім психопатів» 

Др а повнометраж-
на артина режисера
Ма Донаха («Заля ти
на дно в Брю е») - це
бен ет чорно о мо-
р , римінальні інтри-
и, ба ато стрілянини,
е сцентричних жартів і
харизматичних персо-
нажів. Крім то о, це
фільм-перевертень: ближче до інця стріч и з'яс ється,
що оловні ерої не ті, им здавалися спочат , а реаль-
не життя тісно переплететься з ви ад ою.
Марті (Колін Фаррелл) - сценарист, я ий переб ває в

творчій ризі (простіше аж чи, в запої) і нія не може
написати сценарій фільм під назвою «Сім психопатів».
Йо о а ент Біллі (Сем Ро елл) всіля о нама ається йо-
м допомо ти, під идаючи азет и з історіями про при-
шелеп ватих вбивць і навіть розміщ ючи о олошення
про пош психопатів. Ця пароч а випад ово впл т єть-
ся в історію ви радення любленої собач и р то о
ан стера Чарлі (В ді Харрельсон), я ий обіцяє всім без-
ліч неприємностей

«Паркер» 

Режисер Тейлор Хе -
форд зняв бандитсь ий
е шен за мотивами де-
те тивних творів До-
нальда Вестлей а. Го-
ловний ерой - профе-
сійний злодій Пар ер
(Джейсон Стетхем), я ий
ер ється власним мо-
ральним оде сом, але
здатний відправити на той світ б дь- о о, хто перейде
йом доро . У артині та ож зі рала відома співач а
Дженніфер Лопес

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 24 — 30 січня
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Спортивні новини

Біатлон. Визначено склад української збірної на
чемпіонат світу
З 7 до 17 люто о в Новом Місті (Чехія) відб ватиметься 46-й чем-

піонат світ з біатлон . Тренерсь ий штаб збірної У раїни вже визна-
чив с лад оманди. Серед чолові ів наш раїн представлятим ть
бронзовий призер чемпіонат світ в естафеті, срібний призер чемпіо-
нат Європи, переможець та ба аторазовий призер етапів К б а світ
Сер ій Седнєв, призер чемпіонат світ Сер ій Семенов, призер чем-
піонат світ 2007 ро Андрій Дериземля, чемпіон Європи 2011 ро
Артем Прима, Оле сандр Біланен о та Дмитро Підр чний. До с лад
жіночої оманди війшли: п’ятиразова чемпіон а Європи Олена Під-
р шна, триразова призер а чемпіонатів світ , переможниця й при-
зер а етапів К б а світ , п’ятиразова чемпіон а Європи Віта Семерен-
о, переможниця та призер а етапів К б а світ Валентина Семерен-
о, Юлія Джима, Наталія Б рди а та Яна Бондар

Бокс. Колишнього суперника Володимира 
Кличка дискваліфіковано на рік
Марі ш Вах, я ий 10 листопада 2012- о пост пився за оч ами чем-

піон світ за версіями WBO, IBF, WBA, IBO в с перваж ій вазі Воло-
димирові Клич , на рі відсторонений від бо с . На адаємо, після по-
єдин з раїнцем допін -проба Ваха дала позитивний рез льтат на
анаболічні стероїдні препарати. У зв’яз із цим Бо серсь а федера-
ція Німеччини (BDB) прийняла рішення позбавити польсь о о с пер-
важ оатлета ліцензії. Відзначимо, що Марі ша є два шляхи: або зми-
ритися з та им рішенням і 12 місяців провести поза рин ом, заплатив-
ши при цьом 7000 доларів штраф , або ж зажадати аналіз допін -
проби “Б”. Проте др ий варіант є малоймовірним, ос іль и раніше
промо тер Ваха заявляв, що їхня оманда не збирається ос арж вати
рез льтат проби “А".
Та им чином, поля а позбавлено ліцензії до 10 листопада 2013 ро-
, адже почато штрафно о стро вважається від час поєдин з

Клич ом

Теніс. Серена Вільямс припинила боротьбу 
на Australian open
Вчора Мельб рні (Австралія) на від ритій першості Австралії в оди-

ночном розряді жіно завершилися чвертьфінальні матчі. 31-річна
амери ансь а тенісист а Серена Вільямс, я а посідає в світовом
рейтин третє місце, не змо ла вийти в півфінал т рнір , про равши
трьох сетах 19-річній співвітчизниці Слоан Стівенс (25-та ра ет а

світ ) з рах н ом 6:3, 5:7, 4:6. Поєдино тривав 2 одини 7 хвилин. Ви-
равши впевнено перший сет, Уїльямс впертій боротьбі про рала
два наст пних, дозволивши с перниці завершити з стріч перемо ою.
Втім, одна з фаворито зма ань нія не засм тилася від пораз и. Нав-
па и, на післяматчевій прес- онференції молодша із сестер-Уїльямс
зазначила: “Сьо одні я за один сет с оїла невим шених помило біль-
ше, ніж за весь т рнір. Це б ли надто с ладні два тижні. Спочат
травма щи олот и, потім пош одження спини. Більш невдалих матчів
“Вели о о шолома” в моїй ар’єрі ще не б ло. Я навіть рада, що все
вже за інчилося”

Температура —10°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура —9°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура —11°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 24 січня 2013 року

ОВНИ, та , ви — особа волелюбна, обожнюєте незалежність,
одна б нт вати проти правил і традицій є блюзнірством. Я що хо-
четься виплесн ти емоції, спочат пере онайтеся, що вас оточ -
ють м дрі люди, не поводьтеся, наче діти. Пот рання звич ам і ви-
пад овим заба ан ам може призвести до нервозності й проблем
із травленням.
ТЕЛЬЦІ, реалізація ар’єрних зад мів розпалі, втім, не все

йтиме лад о. Прибор айте емоції, в оле тиві спіл йтеся лише
на он ретні онстр тивні теми, не розхрист йте д ш малозна-
йомим людям. На роботі слід дотрим ватися с бординації: шан й-
те підопічних, перед начальством не плаз йте, а вчіться блис че
ви он вати дор чен справ — без пихи, але з поч ттям висо ої
ідності та відповідальності.
БЛИЗНЯТА, я що привчили себе е ономно витрачати сили, час,

роші, свято ви он вати моральні, професійні, матеріальні обо-
в’яз и — жодні не аразди вас не спіт ають. А от спроби полін ва-
тися чи дозволити собі більше, ніж треба, нещадно аратим ться
справедливою долею. Втримайтеся від важливих по по , розпла-
тіться з бор ами, нічо о не позичайте, смітити рошима зась.
РАКИ, я що життя не ладиться — винних не ш айте. Ніхто вам

не завдасть більшої ш оди, ніж ви самі. По іршення самопоч ття
або настрою — від по аних звичо , вад, я і все ще ц п о тримають
вас полоні. Саме це й спрово є с ладнення взаємин із близь-
ими, давні непороз міння в отре на отяться новою хвилею — і
знов доведеться “тов ти вод в ст пі”, доводити правот , з’ясов -
вати стос н и.
ЛЕВИ, день промайне на хвилі повернення армічних бор ів.

Сти аючись із не араздами, по аним настроєм оточення, не в впа-
дайте в розпач. Та треба. Джерело безпричинної ж рби риється
в мин лом . Саме в цей час мож ть на адати про себе ретельно
прихов вані психоло ічні омпле си, страхи, ілюзії, витиснені хво-
робливі спо ади, я ими отр єна ваша підсвідомість.
ДІВИ, мір ючи про дале і перспе тиви, знайте — вони не рай-

д жні, а вит ані я із білих, та і з чорних тонів. Водночас не про-
рам йте себе в панічном страх через бра рошей на невдачі,
ви ціл ом здатні вплин ти позитивно на розвито майб тніх життє-
вих сюжетів.
ТЕРЕЗИ, б дьте пра матичними і дисциплінованими, еть емо-

ції! Не дозволяйте настрою впливати на прийняття важливих діло-
вих професійних рішень. Я що ви — лава чи член сімейно о ла-
н , тим б де важче, бо від ви ористання сл жбових повноважень
чи заст пництва ровних родичів ористі не б де.
СКОРПІОНИ, не по ладайтеся на дале их родичів, ближній с -

сід допоможе раще. Тримайтеся рідних місць, пороз мійтеся з
домочадцями. На все вас має б ти власна д м а, вона найвірні-
ша, а ітаторів та проповідни ів обходьте десятою доро ою, їхні по-
ляди тіль и збиватим ть з пантели , забираючи доро оцінні д -
ховні рес рси. Від дале их поїздо , візитів до юридичних інстанцій
слід триматися.
СТРІЛЬЦІВ очі є фіас о я се с альній, та і фінансовій сфе-

рі. Бор и Дамо ловим мечем нависн ть над оловою: хтось винен
вам, а ом сь ви... Втім, це не звільняє ні о о від розплати, т т за-
діяні армічні механізми, що “р бають” з фатальною нещадністю
обидві сторони.
КОЗОРОГИ, над вами витає д х війни, причом звід и він зяв-

ся, що спрово вало ворожнеч — невідомо, я ісь містичні збі и
обставин... Особисто спричинити їх ви не мо ли. Отже, не поводь-
теся необд мано і не впадайте в райнощі, я що теплі довірливі
взаємини на роботі чи вдома різ о охолон ть. Б дьте миролюби-
вими і не потрапляйте під аряч р шефа, омпаньйона, оха-
них.
ВОДОЛІЇ, я що робота перетвориться на атор через психо-

ло ічний дис омфорт — терпіть і мовч и працюйте на прод тив-
ний рез льтат. Насправді в сл жбовом оле тиві останнім часом
вам не солод о, одна нічо о не вдієш — це випроб вання долі...
Не омпле с йте, б дьте сміливими, незалежними, зачаров йте
п блі своєю впевненістю, ви — лідер, і ніхто не має в цьом с м-
ніватися!
РИБАМ визначено походити в нелюбах, відч ти на собі холод та

абсолютн байд жість оханих. Втім, не все та тра ічно, можна
прожити й без пал их пристрастей, адже вас є шанс стати із бла-
овірним др зями, чий союз тримається на пра тичних ділових ін-
тересах, і він нині найміцніший. Уни айте п блічних вист пів та
ре ламних заходів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 4  С І Ч Н Я

ранок день вечір

Ілля Ковальчук допоміг 
"Нью�Джерсі Девілз" здолати
"Філадельфію"
За океаном набирає обертів регулярний чемпіонат з хокею
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В НХЛ мин в п’ятий і ро-
вий день після завершен-
ня ло а т . Вчора свої
матчі провели фіналісти
мин лорічно о К б а Стен-
лі “Нью-Джерсі Девілз” та
“Лос-Анджелес Кін з”.
“Дияволи" на своєм май-
данчи впевнено здолали
остей із Філадельфії —
3:0. Героєм цьо о поєдин-

став ол іпер оспода-
рів Мартін Бродо, я ий
відбив сі 24 ид и в свої
ворота. А ось чинний чем-
піон лі и “Лос-Анджелес
Кін з” по и що не може
порад вати вболівальни-
ів. “Королі" вдр е по-
спіль зазнали пораз и.
Цьо о раз їхнім ривдни-
ом стало “Колорадо”.

Чергові матчі регулярного чемпіо�

нату НХЛ видалися надто напруже�

ними для команд і видовищними

для вболівальників. Минулорічний

фіналіст Кубка Стенлі “Нью�Джерсі

Девілз” приймав у себе одну з кра�

щих команд Східної конференції —

“Філадельфію”. Щоправда, старт

нового чемпіонату для гостей не за�

дався — дві поразки у двох перших

матчах. Тому, аби змінити цю сумну

для себе статистику, гравцям “Філа�

дельфії” потрібно було вигравати.

Однак перші хвилини зустрічі про�

демонстрували, що всі сподівання

на позитивний результат були мар�

ними.

Вже на другій хвилині матчу гос�

подарі вийшли вперед — відзначив�

ся Тревіс Зейджак. Одним із асис�

тентів його виступив литовський

форвард Дайнюс Зубрус. У кінцівці

періоду гольову передачу здійснив

Ілля Ковальчук, а закинув шайбу

Девід Кларксон. 2:0 — і за такої гри

“Філадельфія” вже не могла розра�

ховувати на позитивний для себе

результат. Але це був лише перший

період — і в наступному нещастя

гостей продовжилися.

На початку другої третини матчу

рахунок став розгромним. Автором

третьої шайби став росіянин Ілля

Ковальчук, який реалізував булліт.

Звичайно, “Флайєрс” намагався ви�

правити становище, та й часу у

нього на це було достатньо, проте на

шляху атак став Мартін Бродо. Да�

леко вже немолодий 40�річний гол�

кіпер “Ньо�Джерсі” відбив усі 24

кидки по своїх воротах і оформив

перший шатаут (відстояв на “нуль”)

у сезоні і 120�й в кар’єрі. Тож не див�

но, що саме канадського воротаря

булов визнано кращим гравцем мат�

чу. А зустріч так і завершилася з ра�

хунком 3:0 на користь “Нью�Джер�

сі”.

Натомість найкраща команда ми�

нулорічного сезону “Лос�Анджелес

Кінгз” поки не може віднайти свою

гру. Зазнавши прикрої поразки на

старті чемпіонату від “Чикаго” з ра�

хунком 5:2, “Королі” прагнули ре�

абілітуватися перед вболівальника�

ми у виїзному матчі проти “Колора�

до”. Проте, згідно зі статистикою,

суперник їм трапився не дуже зруч�

ний — команда з Лос�Анджелеса

програла “Лавинам” усі три зустрічі

в попередньому чемпіонаті. Не став

виключенням і цей матч. Щоправда,

перебіг подій на льоду був сприят�

ливим саме для гостей.

На 15�й хвилині матчу “Кінгз”

повели у рахунку — відзначився

Кайл Кліффорд. Другий період

пройшов у досить таки впертій бо�

ротьбі і без закинутих шайб, тому

хокеїсти “Лос�Анджелеса” могли

розраховувати на порушення сум�

ної традиції безвиграшних візитів

до “Колорадо”. Однак заключна

двадцятихвилинка перевернула все

догори дриґом. Всього лише вісім

хвилин вистачило господарям май�

данчика, аби не лише зрівняти ра�

хунок, а й довести свою перевагу до

3:1. Саме за такого результату на

користь “Колорадо” і завершилася

ця зустріч. Варто зазначити, що і в

цій грі одним з найкращих було ви�

знано голкіпера. Очевидно, що

ним став воротар “Колорадо” Се�

мен Варламов, який відбив 28 кид�

ків з 29
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Цей день в історії 24 січня

1848 – Джеймс Маршалл
знайшов золотий самородо
Каліфорнії. Це від риття призве-
ло до то о, що наст пно о ро
вся Амери а б ла охоплена "зо-
лотою лихоман ою"
1861 – Петерб рзі вийшов

перший номер раїнсь о о що-
місячни а "Основа"
1922 – читель Крістіан Нель-

сон, я ий емі р вав до США з
Данії і від рив містеч Онава
(штат Айова) рамницю солодо-
щів, отримав патент на ес імо
1924 – в Шамоні (Франція) по-

чалися перші зимові олімпійсь і
і ри
1935 – в амери ансь ом міс-

ті Річмонд надійшла продаж
перша партія баночно о пива під
назвою "Верш овий ель Крю е-
ра" ("Krueger Cream Ale")

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

р. рад. а тор,
режисер, театр
ім. Фран а

ласифі ація
(бот., зоол.)

ріпа
(зневажл.)

р. с часний
омпозитор Х

розділовий
зна

їх Київсь ій
Р сі називали
варя амии

Р
низь ий

члововічий
олос

о ови (заст.) Е нота

ст сан

рі а в Європі

фри ейс.
міф.- бо
природи

рим. одиниця
ва и

мир

йо о
вимірюють
століттями і
одинами Щ

самець щ и

стар. фран.
міра довжини

(4,5 м)

дім за містом
Прибалтиці

особливо
важлива
персона

бо иня — мати
всьо о с що о
(інд. міф.)
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