
"Картка киянина" набуває 
особливого статусу
Перелік ліків, які можна буде за нею отримати, суттєво збільшиться

У місті продовжать роботу з санації заводу "Радикал" та розпочнуть 
реконструкцію Бортницької станції аерації

Техногенна безпека столиці — 
під надійним контролем

Очільник міста подякував усім за вдало

проведене Євро�2012, під час якого у

столиці не трапилося надзвичайних си�

туацій. "Минулий рік був для нас дуже

напруженим з різних причин, однак ос�

новним завданням стало гарантування

безпеки та попередження надзвичайних

ситуацій. Тож хотів би подякувати за ту

роботу, яка була проведена на дуже висо�

кому рівні, в тому числі й під час фут�

больного чемпіонату",— привітав при�

сутніх Олександр Попов.

За словами начальника ГУ з питань

надзвичайних ситуацій Віталія Пшенич�

ного, протягом 2012 року в Києві було

зареєстровано 4204 НС, в тому числі тех�

ногенного характеру — 4127, природно�

го — 2, соціального — 75. Співробітника�

ми "Київської служби порятунку" було

здійснено 2264 виїзди та врятовано жит�

тя 74�м мешканцям столиці.

Як розповів керівник Головного те�

риторіального управління МНС Укра�

їни у місті Києві Андрій Куценко, торік

їхніми підрозділами було здійснено

більше 8�ми тисяч виїздів, із них

4736 — на пожежі. Прямі збитки від во�

гню склали понад 30 млн грн. Було вря�

товано життя 244�м киянам та

збережено матеріальних цінностей на

суму понад 62 млн грн.

Фахівці констатують — у столиці за�

реєстровано 559 потенційно небезпеч�

них об’єктів: 31 хімічне підприємство

та 2 радіаційних об’єкти (Національ�

ний центр Інституту ядерних дослі�

джень НАН України і Київський дер�

жавний міжобласний спецкомбінат

УкрДО "Радон"). Зазначимо, що роботи

з санації деяких небезпечних вироб�

ництв тривали весь рік. Так, 11 контей�

нерів з берилієвовмісними відходами

було вивезено з території ДНВП "Захід"

за межі України. Також із міста прибра�

но 4,4 тонни відходів хлоровмісних

пестицидів з території ВАТ "Радикал".

За словами Віталія Пшеничного, робо�

ти з санації цього підприємства про�

довжаться і в цьому році.

Окрім того, торік у столиці розпочато

встановлення автоматичних систем ран�

нього виявлення надзвичайних ситуацій

і оповіщення людей на будівлях з вели�

кою площею покрівлі. Таких споруд у

місті 90, системами поки обладнали 11

об’єктів. Решту за сприятливих умов

планують встановити цьогоріч.

Серед перспективних планів на цей

рік Віталій Пшеничний виокремлює

створення єдиної системи оперативно�

диспетчерського управління. "В 2012 ро�

ці розроблено робочий проект "Побудо�

ви програмно�технічного комплексу

єдиної системи оперативно�диспетчер�

ського управління Києва", одним із роз�

ділів якого передбачається створення

системи централізованого спостережен�

ня та оповіщення. Робочий проект вже

пройшов державну експертизу. Плану�

ємо в цьому році розпочати розбудову

цієї системи",— зазначив пан Пшенич�

ний.

Подбають в наступному році й про

низку об’єктів підвищеної небезпеки. За

словами першого заступника голови

КМДА Олександра Мазурчака, серед

пріоритетних планів на 2013�й — забез�

печення більш надійної роботи всіх ін�

женерних мереж міста.

"У минулому році у нас були серйозні

проблеми стосовно каналізаційних ко�

лекторів. Саме тому проведення таких

робіт ми визначаємо як один з пріори�

тетних напрямків. Хотілося б у цьому

році завершити ремонт 2\3 частини го�

ловного колектору. Сподіваюсь, ми от�

римаємо фінансову підтримку стосовно

цих робіт з боку уряду. Також розпочне�

мо реконструкцію Бортницької станції

аерації. Це є дуже важливий об’єкт для

столиці, наразі відпрацьовані всі органі�

заційні заходи, є можливість залучення

фінансових ресурсів",— зазначив Олек�

сандр Мазурчак

Торі співробітни ами "Київсь ої сл жби порят н " б ло здійснено 2264 виїзди на надзвичайні сит ації та врятовано життя 74-м меш анцям Києва

У столиці створять Алею 
Воїнської Слави 
За ініціативи Міносвіти, вона з’явиться столичном
Пар Слави
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На підтримку підприємництва
спрямують 13 мільйонів гривень 

Про це заявив перший заст пни міністра
е ономічно о розвит і тор івлі Анатолій Ма сюта
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Десять тисяч гривень — 
за тютюновий дим 

У Києві на ладено перший штраф на пор шни ів
антитютюново о за он
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Новини
"Київенерго" оперативно 
відновила теплопостачання 
споживачів у центрі столиці
Аварійно-відновлювальні бри ади ПАТ "Київене-

р о" о 21.00 29 січня оперативно відновили тепло-
постачання споживачів Шевчен івсь ом районі.
На адаємо, що теплопостачання б ло тимчасово
приз пинено в цей день зв’яз із лі відацією по-
ш одження тепломережі на в лиці Обсерваторній.
Аварію, що сталася на тр бопроводі діаметром 300
мм, б ло виявлено вночі. Причина — зношеність
тепломережі, я а б ла про ладена ще 1971 році.
Одраз після виявлення пош одження фахівці роз-
почали аварійно-відновлювальні роботи. Завдя и їх-
ній зла одженій та оперативній роботі станом на
19.20 29 січня пош одження б ло лі відовано та
розпочато поетапний зап с теплоносія спожива-
чам. На адаємо, на час лі відації аварії на тепломе-
режі б ло тимчасово припинено теплопостачання
39-ти споживачам Шевчен івсь о о район , серед
я их — одна ш ола, 23 житлових та 15 відомчих б -
дин ів

Підземний перехід під Майданом
Незалежності відремонтують
Вже через іль а місяців він отримає більш есте-

тичний ви ляд, обіцяють інвестори, я им передали
на обсл ов вання об’є т. "Тр б " (я називають пе-
рехід народі) відремонт ють та по ращать ви ляд
тор ових точо . З ідно з прое том ре онстр ції,
400 вадратних метрів спор ди опиняться за прозо-
рою о орожею. Замість старих ято , більшість з я их
давно не працює, з’являться нові. Площа іос ів
збільшиться, але пішоходів б де достатньо місця,
аби омпфортно т т про люватись. Додамо, що а-
пітальний ремонт цьо о підземно о омпле с не
здійснювався вже де іль а ро ів. Я відомо, за рі-
шенням місь ої влади всі підземні переходи переда-
ли на обсл ов вання інвесторам. Тепер підприємці
мають пі л ватись про чистот і порядо них та
вчасно ремонт вати

Кияни — рекордсмени з оплати 
рахунків за ЖКП
За підс м ами мин ло о ро в столиці зафі совано

один з найвищих рівнів оплати за ом нальні посл и
в раїні. За даними Державної сл жби статисти и
У раїни, ияни розрах валися за ці посл и на 98,7 %.
У 2012 році їм б ло нараховано до оплати житлово- о-
м нальних посл майже 4,25 млрд рн, оплачено —
4,2 млрд рн. Всьо о впродовж 2012 ро населенням
раїни сплачено за житлово- ом нальні посл и 37
млрд рн, або 96,6 % нарахованих за цей період с м.
Я повідомляє Держсл жба статисти и, рім Києва,
найвищий рівень оплати за ЖКП та ож зафі совано
Вінниць ій, За арпатсь ій, Житомирсь ій областях
(101,0—98,7 %). Най ірше оплач ють рах н и Київ-
сь ій, Тернопільсь ій, Чернівець ій та Л ансь ій об-
ластях (92,9—94,7 %)

Життя столичного зоопарку триває
у звичному режимі
Незважаючи на морози та сні опади, життя сто-

лично о зоопар триває звичном режимі. У від-
ритих вольєрах зим ють тварини, я і ле о перено-
сять низь і температ ри. Водночас відвід вачі зоо-
сад мож ть спостері ати за життям афри ансь ої
фа ни теплих павільйонах ("Острів звірів", "П сте-
ля", "Примати"). Про це повідомила заст пни ен-
дире тора Київсь о о зоопар Олена Ні олайч .
"Гості зоопар мож ть с ористатися посл ами на-
ших е с рсоводів, я і провед ть зр чним маршр -
том та надад ть ці ав інформацію про біоло ічні
особливості тварин. Працівни и за лад забезпеч -
ють ідне харч вання тварин та належн температ -
р їхньо о тримання",— запевнила пані Ні олайч
та запросила всіх охочих про лятися засніженими
алеями зоопар

Іван МАРЕК
"Хрещатик"

Уже в лютом перелі лі арсь их засобів,
що їх можна б де придбати за "Карт ою
иянина", с ттєво збільшиться. По це по-
відомляють КП "Фармація". Підприєм-
ство наразі веде пере овори з низ ою
хар івсь их фармацевтичних заводів і пе-
редбачається, що вже найближчим ча-
сом вони дол чаться до прое т .

Нагадаємо, торік таких домовленостей було досягну�

то з провідними столичними фармвиробниками: ЗАТ

"Дарниця", ВАТ "Фармак", "Борщагівський ХФЗ". Зага�

лом вони запропонували 52 найменування медикамен�

тів, які можуть придбати зі знижкою власники "Картки

киянина".

"Це чудовий приклад солідарної відповідальності

учасників фармацевтичного ринку: виробника та аптеч�

ної мережі. Комунальне підприємство і заводи взяли на

себе економічне навантаження, забезпечивши сумарну

знижку в 35 %",— зазначив гендиректор КП "Фармація"

Олег Клімов.

Крім того, минулого року за ініціативи комуналь�

ної мережі аптек було впроваджено ще одну програму

спільно з банком "Хрещатик", що передбачає від�

криття кредитних ліній мешканцям столиці. Згідно з

цим проектом, що отримав назву "Здорове життя", без

будь�якої застави банк видає кредитну картку на суму

5 тисяч гривень. За її допомогою можна оплатити всі

товари аптечного асортименту КП "Фармація". В ко�

мунальному підприємстві наголошують, що ці кошти

не можна зняти готівкою чи використати з іншою ме�

тою.

Варто також зауважити, що на сьогодні КП "Фарма�

ція" є єдиною мережею аптек, що несе навантаження з

реалізації соціальних програм, започаткованих урядом

та КМДА. Зокрема підприємство надає 10 % знижки

на лікарські засоби інвалідам і учасникам війни й бо�

йових дій, інвалідам унаслідок трудового каліцтва та

дітям�інвалідам до 18 років. Також в аптеках діє 5�від�

соткова знижка для всіх пенсіонерів на лікарські засо�

би та товари аптечного асортименту. Загалом до складу

КП "Фармація" входить 112 аптек і 58 аптечних пунк�

тів, а також контрольно�аналітична лабораторія, що

атестована Державною службою України з лікарських

засобів
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Мин лий рі б в досить непростим для всіх місь их сл жб з
цивільно о захист населення, одна з більшістю ви ли ів пра-
цівни ам підрозділів вдалося впоратися. Про це, зо рема,
свідчить ідно проведена ф тбольна першість Європи, під час
я ої жодних надзвичайних сит ацій місті не вини ало. Про
підс м и діяльності цих сл жб та пріоритетні напрям и роботи
на поточний рі йшлося вчора під час зборів їх ерівно о с ла-
д за часті олови КМДА Оле сандра Попова.
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Новини

Контроль за якістю донорської крові посилять
З метою приведення виробництва лі арсь их засобів відповід-

ність до міжнародних стандартів GMP, столиці прийнято рішення
про вил чення зі стр т ри Київсь о о центр рові відділ виробниц-
тва препаратів рові і створення натомість відділ онтролю я ості
омпонентів донорсь ої рові. Я повідомили “Хрещати ” в Департа-
менті охорони здоров’я, плазм , я за отовляють Київсь ом цен-
трі рові та відділеннях трансф зіоло ії місь их лі арень, реалізов ва-
тим ть за ладам, виробництво препаратів із донорсь ої плазми я их
відповідає міжнародним стандартам. На отримані ошти план ється
придбання необхідних ім нобіоло ічних препаратів. За е спертними
розрах н ами, та ий ал оритм дозволить забезпечити иян препара-
тами рові достатній іль ості. При цьом я ість прод т б де а-
рантовано висо ою, а ціна — нижчою за собівартість ви отовлення
та их препаратів на базі Центр рові. В профільном департаменті
інформ ють, що Сл жб рові міста ор анізовано ще в 1943 році.
Впродовж останніх 15 ро ів матеріально-технічна база виробництва
пра тично не оновлювалась, обладнання фізично та морально заста-
ріло. З цих об’є тивних причин протя ом 3 ро ів іль ість переробле-
ної плазми б ла меншою за нормативи 2 рази. Наразі в столиці про-
водиться ре онстр ція орп сів місь ої лінічної лі арні № 14 під Ки-
ївсь ий центр рові. Після її за інчення план ється відновити робот
відділення з виробництва препаратів рові за вимо ами міжнародних
стандартів

Місту повернули 16 га землі біля озера Синє
Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Подільсь о о

район Києва та с ас вав до овір оренди 16 а землі на проспе ті
Правди, де розташоване озеро Синє. На адаємо, що Київрадою
2007 році цю земельн ділян б ло передано ТОВ “Каштанове місто”
в оренд стро ом на 25 ро ів для б дівництва, е спл атації та обсл -
ов вання льт рно-ре реаційно о омпле с . Натомість, я з’яс ва-
лося, земельна ділян а нав оло озера переб ває в занедбаном ста-
ні, част ово засмічена поб товим сміттям та досі не ви ористов єть-
ся за призначенням. За рішенням с д до овір оренди розірвано та
ТОВ “Каштанове місто” зобов’язано поверн ти иївсь ій ромаді 16 а
землі вартістю понад 10 млн рн, повідомили “Хрещати ” в прес-
сл жбі про рат ри Подільсь о о район

Цифра дня

371 734 000 
пасажирів було перевезено в столиці автобусами за всіма видами
сполучень в січні�грудні 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Розпочалась реалізація єдиних проїзних квитків
на міську електричку
Від чора розпочалася реалізація єдиних проїзних вит ів “Місь а

еле трич а — трамвайні маршр ти №№ 4, 5, спеціальні автоб сні
маршр ти №№ 59, 60, 61 та тролейб сний маршр т № 28”. Вартість
вит а становитиме 2 рн — замість 1,5 рн на ожен о ремий вид
транспорт . З 31 січня б де введено платний проїзд трамваях на
маршр тах №№ 4, 5, тролейб сах, що рс ють за маршр том № 28,
та прохід на станцію місь ої еле трич и “Троєщина-2”. Квит и пасажи-
ри мож ть придбати асах станцій лінії швид існо о на Троєщині,
станції місь ої еле трич и “Троєщина-2” та в р хомом с ладі трам-
вайно о маршр т № 5, автоб сних маршр тів N№ 59, 60, 61 та тро-
лейб сно о маршр т № 28

В усіх районах Києва обладнано пункти 
тимчасового базування бригад швидкої 
меддопомоги
У Департаменті охорони здоров’я КМДА інформ ють, що це дозво-

лить оперативніше реа вати на е стрені ви ли и та забезпечити при-
б ття бри ад “швид ої” до місця ви ли в межах 10 хвилин. Та , Го-
лосіївсь ом районі п н т тимчасово о баз вання бри ади знаходить-
ся за адресою: в л. Я бовсь о о, 6. У Дарниць ом — на в л. Борис-
пільсь ій, 30-А та в л. Вербиць о о, 5. У Деснянсь ом — на в л.
Драйзера, 19, Дніпровсь ом — на в л. К рнатовсь о о, 5, в Обо-
лонсь ом — на Мінсь ом шосе, 8. У Печерсь ом — на в л. Підви-
соць о о, 13, Подільсь ом — на в л. Мостиць ій, 9, Святошин-
сь ом — на в л. Б лаховсь о о, 34 і в л. Симирен а, 10. У Солом’ян-
сь ом — просп. Червонозоряний, 2, в л. Гарматна, 36/38. У Шевчен-
івсь ом — в л. Са са ансь о о, 100, в л. Ризь а, 1 та в л. Щерба-
ова, 70. На адаємо, що бри ади швид ої меддопомо и в п н тах тим-
часово о баз вання чер ють щоденно з 09.00 до 21.00

У столиці створять Алею Воїнської Слави
З ініціативи Міносвіти в столичном Пар Слави створять Алею Воїн-

сь ої Слави. Представни и КМДА взяли часть засіданні ор анізаційно-
о омітет щодо онцепт альних завдань прое т , зо рема за ально о
ви лад пам’ятних зна ів (бюстів) та створення першої чер и Алеї Слави.
За словами оловно о архіте тора Києва Сер ія Целовальни а, створю-
ючи завдання на прое т вання, необхідно а цент вати, що саме Пар Віч-
ної Слави є оловним пам’ятни ом Вели ої Вітчизняної війни. Адже чис-
ленні по оління иян пам’ятають пар з Обеліс ом, мо ил Невідомом
солдат , Вічний во онь, що символіз ють об’єднання народ в спільній
перемозі. Отже, основним завданням для розробни ів Алеї має стати
ма симальне її наближення до стилісти и наявно о пам’ятни а. Наст п-
ним ро ом, я зазначають міністерстві, стане з одження ви онання
спільних дій — насамперед щодо визначення поряд та ритеріїв відбо-
р ероїв війни для вічнення на Алеї Слави, ор анізації та проведення
он рс зі спор дження об’є тів, розроб и відповідної прое тно- ошто-
рисної до ментації

За хабарництво засуджено помічника судді
Я повідомили “Хрещати ” в прес-се торі столично о УСБУ, нещо-

давно Апеляційний с д Києва виніс виро за римінальною справою
стосовно помічни а с дді Оболонсь о о райс д . Взим мин ло о ро-

співробітни и правління СБУ припинили протиправн діяльність по-
садовця, я ий вима ав хабар однієї зі сторін цивільної справи. За ро-
шов вина ород в с мі $7 тис. помічни с дді обіцяв посприяти в при-
с оренні роз ляд справи на ористь заці авленої сторони. Оператив-
ни и СБУ затримали зловмисни а під час отримання ним др ої части-
ни хабара — $4 тис. Виро ом с д обвин вачено о визнано винним
с оєнні злочин , передбачено о ч. 2 ст. 369-2 Кримінально о оде с
У раїни. Підс дном призначено по арання ви ляді 3-х ро ів позбав-
лення волі з іспитовим стро ом 2 ро и, йо о звільнено з посади

Київ і Ташкент 
поглиблюють співпрацю
Цього року планується проведення масштабних культурних 
та бізнесових заходів на рівні двох столиць
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Голова КМДА Оле сандр
Попов з стрівся з Надзви-
чайним і Повноважним По-
слом Респ блі и Узбе ис-
тан в У раїні Алішером Аб-
д алієвим. Сторони домо-
вилися про розвито бра-
терсь их стос н ів між Ки-
євом та Таш ентом. Від-
та , надалі між містами
розвиватиметься партнер-
ство в освітній, льт рній
та т ристичній ал зях.

Як зазначив Олександр Попов, об�

мін досвідом та реалізація спільних

проектів є вкрай важливими для міс�

та: “Стосунки Києва й Ташкента ма�

ють давню і дуже добру історію. При�

міром, кілька років тому у централь�

ній частині узбецької столиці було

відкрито пам’ятник Тарасові Шев�

ченку. Ми пишаємося нашими спіль�

ними проектами і зацікавлені у парт�

нерстві з узбецькою столицею і в гу�

манітарному, і в економічному на�

прямках. Корисним для міста буде

діалог з узбецькими бізнесменами

щодо реалізації інвестиційних проек�

тів у Києві”.

За словами Алішера Абдуалієва,

узбецький бізнес дійсно зацікавле�

ний в інвестиційній співпраці з Ки�

євом. Найцікавішими напрямками

для такого співробітництва посол на�

звав текстильну промисловість, лісо�

переробну та харчову галузі. “Сього�

дні в Києві діє близько десяти ресто�

ранів узбецької кухні. Ми маємо на�

мір відкрити тут Центр плову, щоб

знайомити українців з нашою націо�

нальною кухнею”, — зазначив “Хре�

щатику” пан посол.

Під час зустрічі обговорювали не�

обхідність розвитку туристичної галу�

зі на рівні обох столиць. “Активізу�

вавши роботу з туристичними компа�

ніями, можна відкрити нові перспек�

тиви у туристичній сфері. Зокрема

мова йде про знайомство громадян

двох держав з українською та узбець�

кою культурами”, — зауважив Олек�

сандр Попов. На що Алішер Абдуалі�

єв відповів, що візьме це питання під

особистий контроль. Дипломат також

додав, що наразі посольство готує

кілька цікавих проектів, які відкри�

ють українцям багату та давню істо�

рію його країни.

“Незабаром поряд з нашим посоль�

ством, що на вулиці Володимирській,

16, ми відкриємо альтанку в націо�

нальному стилі. В ній буде встановле�

но телеекран, де транслюватиметься

цікава інформація туристичного ха�

рактеру про Узбекистан. Також пла�

нуємо вздовж дороги біля будівлі по�

сольства встановити великий екран,

де також демонструватимуться пізна�

вальні ролики про нашу державу”, —

зауважив посол.

Ще одним із важливих напрямків

розвитку партнерських стосунків ста�

ла сфера культури. “Необхідно розви�

вати культурний обмін між нашими

народами. Наприклад, Музей історії

міста Києва може організувати виїзну

виставку у Ташкенті для знайомства

узбеків з історією нашої столиці. У

відповідь ми з радістю чекатимемо

приїзду експозиції з Державного му�

зею історії Узбекистану”,— зазначив

Олександр Попов.

Серед іншого високопосадовці об�

говорили питання місцевстановлення

у Києві пам’ятника видатному

узбецькому поету епохи Середньовіч�

чя Алішеру Навої. Швидше за все,

вшанують пам’ять мислителя біля бу�

дівлі посольства в центрі столиці. Ни�

ні над проектом разом працюють

українські та узбецькі митці

Десять тисяч гривень — 
за тютюновий дим
У Києві накладено перший штраф на порушників антитютюнового
закону
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За півтора місяця на “задимленість”
за ладів розва столиці пос аржи-
лися лише 5 разів. Громадсь і а ти-
вісти ствердж ють, що наразі за он
ви он ється на 90 % — більшість
підприємців вивіш ють таблич и з
пере ресленими ци ар ами і приби-
рають зі столів попільнич и після
першо о попередження.

З 16�го грудня минулого року набув чинності

закон, який забороняє палити у громадських міс�

цях. Згідно із нововведеннями, куріння тютюно�

вих виробів, як і електронних цигарок та каль�

янів, під табу у закладах ресторанного господар�

ства, на зупинках транспорту, у підземних перехо�

дах, під’їздах житлових будинків, на дитячих май�

данчиках, а також у ліфтах.

За розміщення попільничок або куріння у кафе,

барах та ресторанах передбачено штраф від 1 до 10

тисяч гривень. Перше стягнення Інспекція з пи�

тань захисту прав споживачів у Києві вчора накла�

ла на “тютюнового” порушника — бар�кафе

“Нокс” сплатить максимальну суму штрафу. За

даними активістів організації “Форум спасіння

Києва”, власників закладу було попереджено про

те, що вони порушують законодавство, але остан�

ні на усні зауваження не відреагували.

В інспекції констатують, що планові перевірки

розважальних закладів дають нульові результати,

адже за законом про відвідини контролюючих ор�

ганів підприємців потрібно повідомити за 10 днів.

“Зрозуміло, що до того часу ніхто там курити не

буде і попільнички заберуть зі столиків. Перевір�

ки на підставі скарги більш дієві — ми виїжджа�

ємо на місце без попередження, але для цього

маємо дочекатися згоди центрального органу. Це

забирає два�три дні. Наразі розробляються нові

законодавчі зміни, за якими наші інспектори

зможуть реагувати на порушення негайно”, —

прокоментував “Хрещатику” керівник Інспекції

з питань захисту прав споживачів у Києві Антон

Кляцький.

Він також уточнив, що закон не робить жодних

винятків для кальян�барів та елітних ресторанів: у

закритих приміщеннях курити цей “делікатес” та�

кож заборонено. Інша справа — відкриті літні тера�

си, на яких вживання тютюнових виробів не забо�

роняється.

Моніторинг громадської організації “Україна без

тютюнового диму” показав, що загалом закон ви�

конується закладами харчування на 90 %. “Ми пе�

ревірили приблизно 500�600 закладів у 12�ти містах

України і можемо стверджувати, що продовжують

курити в одному з десяти приміщень. Скарг на кур�

ців ще менше — по п’ять у Києві та Харкові, сім в

Одесі. Нас здивувало, що в Івано�Франківську та

Львові кафе, бари й ресторани дружно відмовилися

від тютюнового диму — відповідно, і скарг там вза�

галі немає”,— повідомив “Хрещатику” керівник

проекту Андрій Скіпальський.

Він наголосив, що тютюнокуріння у закладах

харчування — це, скоріше, проблема свідомості

громадян, тому для стовідсоткового виконання за�

конодавства, що з цим пов’язане, має минути де�

кілька років.

Додамо, що “під прицілом” опинилися не лише

юридичні особи. На громадян, які порушуватимуть

закон про заборону куріння у громадських місцях,

чекає штраф у розмірі 50�170 гривень. Якщо ж лю�

дину впіймали з цигаркою не вперше, то з неї стяг�

нуть 170�340 гривень штрафу. Хоча експерти ка�

жуть, що таке покарання загалом умовне, бо на

практиці реалізувати його вкрай важко — тут по�

трібно звертатися не до букви закону, а до совісті та

моралі

Сторони домовилися про розвито братерсь их стос н ів між Києвом та Таш ентом

Високопосадовці обговорили питання
місцевстановлення у Києві пам`ятника видатному

узбецькому поету епохи Середньовіччя Алішеру Навої.
Швидше за все, вшанують пам`ять мислителя біля

будівлі посольства в центрі столиці. Нині над проектом
працюють українські та узбецькі митці
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За розміщення попільничок або
куріння у кафе, барах та ресторанах

передбачено штраф від 1 до 10
тисяч гривень

Моніторин ромадсь ої ор анізації "У раїна без тютюново о дим " по азав, що за алом за он ви он ється
за ладами харч вання на 90 %
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Ділові новини

Документів суворої звітності
поменшає
Міністерство юстиції ініціює

вил чення з Подат ово о о-
де с положення, що визначає
блан и маро а цизно о подат-
, тор ових патентів і свідоц-

тва платни а єдино о подат
до ментами с ворої звітності.
Мін’юст повідомляє, що метою
відповідно о розроблено о мі-
ністерством за онопрое т є
спрощення процед ри та змен-
шення витрат. Міністерство очі-
є, що зміни дад ть можли-

вість зменшити вартість блан ів
необхідних до ментів і знизити
плат за надання адмінпосл .
В рез льтаті та ої зміни за оно-
давства б д ть с н ті норми,
я і безпідставно с ладнюють
ведення бізнес . “Вартість від-
повідно о до мента і блан ів,
а та ож вартість посл , що
в лючає видач та их до мен-
тів, є причиною необґр нтова-
но о стя нення додат ових
оштів і с ладнень при веденні
бізнес ”,— зазначають мініс-
терстві

Мінрегіон контролюватиме
оновлення містобудівної
документації
Вона є основою для розвит

інвестиційної діяльності, забез-
печення зростання е ономічно о
потенціал ре іон в цілом . Од-
на через відс тність планів зо-
н вання та детальних планів те-
риторій, землевідведення для
б дівництва з почат ро с-
ладнене. Мінре іон наполя ає
на я омо а швидшій а т алізації
наявної містоб дівної до мен-
тації на ре іональном рівні че-
рез прийняття сесіями відповід-
них рад рішень щодо можливості
її подальшо о ви ористання. Про
це повідомив очільни Мінре іо-
н Геннадій Темни . Міністер-
ство вже під от вало зміни до
за онодавства, прийняття я их
дасть можливість на підставі рі-
шень енерально о план нада-
вати земельні ділян и фізичним і
юридичним особам для потреб
б дівництва, а та ож містоб дів-
ні мови та обмеження. У зв’яз
із тим, що розроблення містоб -
дівної до ментації потреб є

оштів, Мінре іон опрацьов є
питання щодо можливості виді-
лення на це фінанс вання з
держбюджет . “Одна і ор ани
місцево о самовряд вання та-
ож зобов’язані передбачати ви-
дат и в місцевих бюджетах на
розроблення містоб дівної до -
ментації або виш вати інші
джерела, не заборонені за о-
ном”,— зазначив Геннадій Тем-
ни

На підтримку 
підприємництва спрямують
13 мільйонів гривень
Про це заявив перший заст п-

ни міністра е ономічно о роз-
вит і тор івлі Анатолій Ма сюта.
“План ємо реаліз вати про рами
мі ро редит вання мало о під-
приємництва та національн про-
рам сприяння підприємництв
в У раїні, на що б де цьо о ро
виділено 13 мільйонів ривень”,—
за важив пан Ма сюта. За рах -
но реалізації про рам сприяння
підприємництв ряд розрахов є
на збільшення іль ості підпри-

ємств на 20 % продовж ро .
Крім то о, Кабмін має намір під-
трим вати національно о вироб-
ни а і більше ва и приділяти
про рамі імпортозаміщення. Та-
ож ряд хоче збільшити підтрим-
впровадження виробництво

на ових праць, ос іль и, зі слів
посадовця, на сьо одні лише
10 % на ових розробо дово-
дять до впровадження

Виробництво молока 
збільшать на 3,1 %

Міна рополіти и про ноз є
збільшення виробництва моло а
цьо оріч на 3,1 % до 11,75 млн
тонн. Зі слів дире тора департа-
мент тваринництва профільно о
міністерства Андрія Геті, збіль-
шення виробництва моло а цьо-
о ро б де дося н то за рах -
но поліпшення техноло ій ви-
робництва в сільсь о осподар-
сь их підприємствах, а та ож за
рах но стабілізації чисельності
по олів’я орів. Він та ож зазна-
чив, що виробництво моло а на
рівні 11,75 млн тонн на рі дасть

можливість забезпечити спожи-
вання моло а на рівні 217,3 на
одн людин . З ідно з про ноза-
ми міністерства, поточном ро-
ці імпорт молочної прод ції с о-
ротиться на 21,5 %, водночас
збільшиться е спорт на 17,4 %
порівняно з мин лим ро ом. Зі
слів пана Геті, в 2013 році пла-
н ється ввести в е спл атацію
167 нових і ре онстр йованих
ферм і омпле сів

Майже 850 тисяч гривень
готівкою вилучено 
податковою міліцією у Києві
Цьо о раз ор анізатор он-

вертаційно о центр , діяльність
я о о б ла припинена столичною
подат овою міліцією, 35-ти річ-
ний родженець Молдови підій-
шов з розмахом до йо о ство-
рення, ви ористов ючи одраз
де іль а приміщень: в одном
“ви отовляли” до менти, в ін-
шом їх збері али, а отів отри-
м вали в третьом . Під час обш -
ів, проведених з ідно з рішення-
ми с д одраз в чотирьох примі-

щеннях та джипі ор анізатора
онвертаційно о центр , вил че-
но майже 850 тисяч ривень о-
тів ою, первинні до менти, ом-
п’ютерн техні та засоби зв’яз-
. Я з’яс вали подат івці, про-

тя ом останніх двох ро ів з ви о-
ристанням зареєстрованих на
підставних осіб підприємств, че-
рез рах н и я их пройшло майже
110 млн рн, державі б ло завда-
но збит ів в розмірі понад 19 млн
рн ви ляді несплачено о до
бюджет подат на додан вар-
тість. Наразі до Єдино о реєстр
дос дових розслід вань внесено
інформацію щодо протиправної
діяльності злочинної р пи, слід-
чими подат ової міліції прово-
диться дос дове розслід вання,
в рам ах я о о та ож призначено
позапланові перевір и підпри-
ємств, я і за допомо ою сприт-
ни ів нама ались ни н ти спла-
ти подат ів. Керівни столичної
подат ової міліції І ор Уси за-
значив, що це вже др ий он-
вертаційний центр, діяльність
я о о припинено подат івцями з
почат поточно о ро

Споживчі настрої
українців у грудні
покращилися
Дослідники підрахували, 
що в святковий період покупці
витрачали коштів на 23 % 
більше
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

В останній місяць 2012 ро тривала тенденція до не-
значно о поліпшення споживчих настроїв раїнців.
Значення інде с споживчих настроїв (ІСН) р дні до-
рівнювало 85,1, що на 1,4 п н та більше, ніж листо-
паді. Про це свідчать дані дослідження споживчих на-
строїв в У раїні, я е щомісяця здійснює омпанія GfK
Ukraine.

У грудні 2012 року ін


декс споживчих настроїв

покращився на 1,4 пунк


та до значення 85,1, по


відомили дослідники

GfK Ukraine. За їхніми

словами, основним чин


ником поліпшення спо


живчих настроїв у грудні

стало сезонне зростання

індексу доцільності ро


бити великі покупки,

який збільшувався в

грудні порівняно з листопадом чотири роки поспіль.

“Погіршення споживчих настроїв у грудні відбулося в українців із дохо


дом нижче середнього, а також серед мешканців сіл. Найбільше зростання

було зафіксовано в містах з населенням понад 500 тис. осіб та східному ре


гіоні — і там, і там основним джерелом зростання стала більша готовність

робити великі покупки”,— пояснюють експерти GfK Ukraine.

Як з’ясувалось, аби гідно зустріти Новий рік та Різдво, українці готові ви


трачати більше коштів: видатки на продукти харчування, напої та інші то


вари щоденного вжитку в грудні зростають на 23 % в порівнянні з середньо


місячними тратами за рік. Про це свідчать дані споживчої панелі домогос


подарств. Цікаво, що, в порівнянні з іншими націями, українці подібні до

іспанців (ті теж витрачають на 25 % більше відносно середньомісячних ви


трат) та німців (+22 %). Найбільше грошей вкладають у новорічний стіл ро


сіяни (+28 %). А найекономнішими виявилися голландці та французи.

Звичайно, святковий стіл неможливо уявити без шампанського та інших

міцних напоїв — тому витрати на алкоголь в Україні зростають у грудні

вдвічі. Також наші співвітчизники купують більше (на 56 %) риби та море


продуктів (як свіжих, так солоних і консервованих). В грудні ми не жалку


ємо на різноманітні шоколадні вироби в півтора разу більше грошей. А на

майонез та яйця, які є складовими традиційного новорічного салату

“Олів’є”, відповідно на 43 % та 51 % більше.

“Передноворічна споживча лихоманка вплинула і на індекс споживчих

настроїв, чому допомогло успішне придушення страху перед фінансовою

кризою. Водночас економічні очікування залишаються низькими, і січень

покаже справжній рівень оптимізму українців”,— коментують аналітики

GfK Ukraine.

В той же час споживчі настрої населення в 2013 році можуть дещо покра


щитися в порівнянні з минулим роком, вважає Марія Сальникова, експерт

інформаційно
аналітичного центру FOREX CLUB в Україні. Сприяти цьо


му буде ймовірна стабільність валютного ринку, можливість відновлення

співпраці з МВФ, а також плавне прискорення економічного зростання в

країні.

“У перші місяці нинішнього року споживчі настрої українців суттєво не

зміняться. Завершення святкового періоду дещо зменшить "споживчий

порив” населення. Певний тиск на даний показник може вчинити посту


пове підвищення інфляційних очікувань на тлі прискорення зростання

національної економіки, а також імовірне підвищення цін на послуги

ЖКГ”,— підсумовує пані Сальникова
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Ринок праці зайняв 
вичікувальну позицію
Експерти стверджують, що багатьом галузям вдалося 
майже повністю повернутися на докризовий рівень
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик”

Е ономічна риза рім іншо о спро-
во вала обвал рин праці. Через
чотири ро и можна оворити про те,
що ба ато ал зей поверн лися до
по азни ів 2008 ро . Наразі е с-
перти впевнено про ноз ють стій е
збільшення ва ансій в інформаційній
та а рарній сферах. Та ож зростати-
ме попит на фахівців, я і та чи
іна ше пов’язані з продажами.

Сфера торгівлі демонструє динаміку
За даними спеціалізованого порталу rabota. ua,

найбільш затребуваними у 2012 році були фахівці

таких професійних сфер, як “Продажі” (11 % всіх

вакансій), “Інформаційні технології” (11 %),

“Торгівля” (11 %), “Виробництво” (8 %), “Бан


ки” (6 %), “Адміністративний персонал” (6 %). У

порівнянні з 2011 роком структура вакансій змі


нилася несуттєво. Більшість здобувачів шукали

роботу в розділах “Торгівля”, “Адміністративний

персонал”, “Продажі”, “Бухгалтерія” та ін.

“Після важкого 2009 року ринок праці потроху

став приходити до норми, і тільки після 4
х років

майже всім вдалося повернутися на докризовий

рівень. Найактивнішим роком для зростання став

2011
й, саме тоді кількість вакансій у всіх сферах

ринку праці збільшилася практично вдвічі і до


сягла докризових показників. У 2012
му позитив


ні тенденції щодо зростання сповільнилися, а

десь навіть змінилися незначним спадом”,— по


яснюють фахівці міжнародного кадрового порта


лу hh.ua.

Роздрібна торгівля в Україні в 2012 році демон


струвала все більш оптимістичні результати. Це

проявлялося у прирості торгових площ та збіль


шенні кількості магазинів, що відкрилися. З роз


ширенням роздрібної торгівлі зростає і потреба в

кваліфікованих кадрах, які могли б ефективно

розвивати цей бізнес. Компанії нарощують обся


ги продажів і активно наймають працівників різ


них рівнів — від продавців
консультантів до ке


рівників мережі магазинів.

Як зазначають експерти, роздрібна торгівля

стала лідером ринку праці за кількістю опубліко


ваних вакансій. Особливо активно розширюють


ся продуктові й побутові мережі. З’являються та


кож нові магазини одягу та взуття, в тому числі і

за рахунок збільшення кількості нових брендів,

які були до цього часу відсутні на ринку. Так само

активний набір персоналу здійснюють гіпермар


кети і продавці будматеріалів.

У половині всіх вакансій, розміщених на порта


лі rabota.ua у цій сфері, шукають продавців
кон


сультантів, мерчендайзерів та касирів. На думку

фахівців, опитаних “Хрещатиком”, на продавців


консультантів є і будуть зберігатися найвищий по


пит та найвища пропозиція на ринку праці.

Це обумовлено тим фактором, що продавець


консультант — найпоширеніша посада. Однією з

основних проблем роздрібних магазинів є плин


ність кадрів. На такі рядові позиції, як продавець


консультант, мерчендайзер, працівник торгового

залу йде, в основному, молодь без досвіду роботи.

Найчастіше спеціальної освіти тут не потрібно,

найголовніше — це активність, кмітливість і ба


жання працювати. Ось і виходить, що пропрацю


вавши рік
півтора і отримавши свій перший тру


довий досвід, вони замислюються про кар’єрне

зростання. В результаті чого у сфері торгівлі зно


ву з’являються вакантні місця.

Ще один тренд — розвиток електронної комер


ції. Багато роздрібних мереж мають власні мага


зини в Інтернеті, а оскільки продажі через мережу

відрізняються від звичайних, то і в роботі персо


налу є своя специфіка. Наразі найбільш затребу


ваними категоріями персоналу в онлайн
торгівлі

є фахівці з роботи із клієнтами і контент
мене


джери.

Банківські вакансії

Деяким сегментам ринку праці так і не вдалося

досягти рівня 2008 року. “У банківській сфері все

ще на чверть менше вакансій, ніж до кризи. Фінан


систам пропонують на 10 % менше вакансій, ніж 4

роки тому. Керівникам поки теж непросто — ва


кансій на 4 % менше, ніж у 2008
му. Конкуренція

останнім часом тут встигла зрости. При цьому за


уважимо, що в банківській сфері кількість вакансій

у 2011
му навіть перевищила докризовий рівень,

але минулого року позначилася тенденція до різко


го зниження динаміки зростання”,— пояснюють

експерти міжнародного кадрового порталу hh.ua.

Розуміючи глобальні зміни фінансового ринку,

банкіри намагаються оптимізувати кадровий склад

своїх регіональних підрозділів, починаючи насам


перед з керівників. Окрім цього, особлива увага

приділяється ризик
менеджменту. Оцінка та

управління ризиками стають важливими частина


ми діяльності банків. “Ризиковики”, як і раніше,

залишаються однією з найдорожчих категорій бан


ківських службовців.

Попит на ІТ7шників
Стабільне і прогнозоване зростання можна

спостерігати у секторі інформаційних технологій.

Експерти зауважують, що в абсолютних значен


нях ця сфера — одна з найбільш чисельних за

кількістю пропозицій. Професія “програміст”

(або “розробник програмного забезпечення”) ось

уже кілька років є однією з найбільш затребува


них і дефіцитних в Україні.

За даними порталу it.rabota.ua, серед розробни


ків програмного забезпечення нині великий по


пит є на веб
програмістів. Найбільший дефіцит

спостерігався серед програмістів Java і.Net (мен


ше одного претендента на місце). В 2013 році де


фіцит розробників на ринку буде підвищуватися.

У багатьох вітчизняних IT
компаніях з’являють


ся нові проекти, які вимагають додаткових люд


ських ресурсів.

Експерти відзначають тенденцію до утримання

компаніями вже наявних кваліфікованих кадрів,

а також до перекваліфікації та “вирощування”

професіоналів з молодих фахівців усередині ком


панії. Останнім часом дуже активно зростає кіль


кість вакансій для фахівців початкового рівня.

Робітничі професії

Проривом останніх років можна назвати й ри


нок праці для робітничого персоналу —

насамперед за рахунок проникнення Інтернету.

По
перше, “робітничі” вакансії стали активно

публікувати на спеціалізованих сайтах з праце


влаштування, і більшість з них орієнтовані не на

різноробів, а на кваліфікованих майстрів. Таким

чином, кількість опублікованих вакансій в цій

профсфері за останні чотири роки зросла майже в

20 разів. У перелік галузей, в яких кількість про


позицій істотно перевищила докризовий рівень,

входить готельний і туристичний бізнес, медици


на, видобувна промисловість.

Прогнози

Наразі ринок праці зайняв вичікувальну пози


цію. Зміна кількості пропозицій роботодавців

цілком залежатиме від економічної ситуації в

країні. Проте вже зараз фахівці впевнено прогно


зують подальший стійкий розвиток інформацій


них технологій та агросфери. Також зростатиме

кількість вакансій, так чи інакше пов’язаних з

продажами: маркетинг та реклама, торговельні та

медичні представники, страхові агенти. Швидше

за все, затребуваними будуть представники робіт


ничих спеціальностей, інженери, технологи, ке


рівники виробництва



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, 23.10, 1.10

Спорт
6.20 Рецепти здоров'я
6.25 АгроЕра
6.30 Сміх з доставкою

додому
7.15 Заголовки
7.20 Гігабайт
7.25 Країна online
7.30 Гість студії
7.40 Ера бізнесу
7.45 Хочу все знати
8.15 Т/с "Чаклунка"
9.00 Підсумки тижня
9.35 221 6 екстрений виклик.

Тиждень
10.15 Т/с "Маруся" 
11.45 Шеф6кухар
12.35 Право на захист
13.00 Темний силует
13.10, 15.55, 18.55, 21.20

Діловий світ
13.20 Т/с "Довга дорога в

дюнах" 
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.20, 20.55 Офіційна

хроніка
15.30 Euronews
15.50 Наука
16.05 Х/ф "фронт, що

кочує" 
17.30 Т/с "Соло для

пістолета з
оркестром"

18.45 Агро6News
19.15 Сільрада
19.35 Криве дзеркало

21.00 Підсумки дня
21.25 Жарт із...
21.55 Зірки гумору
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.20 Кіно в деталях
0.20 Від першої особи
0.40 Між рядків

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

10.00 Т/с "Чудове століття.
Роксолана" 

12.00 Х/ф "На гачку"
13.55 Не бреши мені63
15.00 Сімейні мелодрами62
16.10 Просто шоу
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Чудове століття.

Роксолана" 
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Гюльчатай" 
22.20 Гроші
23.25 ТСН
23.40 Т/с "Теорія брехні)3" 
0.40 Х/ф "Останній

король Шотландії" 
2.45 Гроші
3.35 Т/с "Теорія брехні)3" 
4.20 Х/ф "Платон" 

ІІННТТЕЕРР
5.20 Х/ф "Вірні друзі" 
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 "Лорд. Пес)

поліцейський"
12.00 Новини
12.50 Т/с "Господарка

тайги"
14.30 Х/ф "Максим

Перепелиця" 
16.25 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Господарка

тайги"
20.00 Подробиці
20.30 Спорт у Подробицях
20.35 Т/с "Господарка

тайги)2"

23.15 Т/с "Лектор" 
1.00 Х/ф "Термінатор)3.

Повстання машин" 
2.40 Подробиці
3.10 Спорт у Подробицях
3.10 Жадібність

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" 
9.50 Т/с "Дикий)3" 

11.45 Нехай говорять
12.45 Т/с "Слід" 
15.20 Щиросерде зізнання
16.00 Право на захист
17.00 Події
17.15 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Нерівний

шлюб" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Дикий)3" 
20.50 Т/с "Кордон

слідчого
Савельєва" 

22.30 Х/ф "Нічого
особистого" 

1.00 Х/ф "Поза полем
зору" 

2.50 Щиросерде зізнання
3.30 Події
3.50 Говорить Україна
4.25 Нехай говорять
5.15 Срібний апельсин 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.20 Т/с "Як сказав Джим" 
6.00, 6.45 Очевидець.

Найсмішніше
6.40, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
7.30, 8.30 Репортер
9.00 М/ф "Том і Джеррі.

Шерлок Холмс" 
10.00 Т/с "Віола

Тараканова. В світі
злочинних
пристрастей)3" 

11.05 Т/с "Татусеві
доньки" 

13.15, 14.15 Kids' Time
13.20 М/с "Злюки бобри" 
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Т/с "Друзі" 
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
19.25 Спортрепортер

19.50 Т/с "Не плач по
мені, Аргентино!" 

20.50 Т/с "Вороніни" 
21.55 Т/с "Світлофор" 
23.00 Т/с "Школа" 
0.10 Т/с "Щоденники

вампіра" 
1.05 Репортер
1.20 Спортрепортер
1.30 Т/с "Пліткарка" 
3.00 Служба розшуку дітей
3.05 Т/с "Спокусливі та

вільні" 
3.25)5.15 Зона ночі

ІІССTTVV
5.55 Служба розшуку дітей
6.05 "Свiтанок"
7.05 Ділові факти
7.15 Т/с "Леся + Рома"
7.45 Ділові факти
7.55 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.05 Х/ф "Тупий і ще
тупіший"

11.55 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів"

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Ідеальне

вбивство"
14.55 Т/з "Даішники"
16.50 Т/з "Вулиці

розбитих ліхтарів"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.00 Т/с "Даішники"
21.55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
22.55 Свобода слова
0.35 Надзвичайні новини
1.25 "Про цiкаве"
3.00 Свобода слова
4.35 "Свiтанок"

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

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Зіркова рідня
12.20 Кохання Жанни д'Арк
14.00 Дикі коні острова

Сейбл
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Цей дивний світ
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 зрадництв
21.00 Соціальний пульс

21.25 Економічний пульс
21.35 Т. Самойлова. До й

після слави
22.40 Неймовірні подорожі
23.40 Невідоме про відомих
0.35 Амурні мелодії
1.15 Х/ф "Секс із

фантазією" 
2.40 Х/ф "Пустотливі

пальчики" 
3.55 Цей дивний світ
4.20 Невідоме про відомих
5.00 Ранкове espresso

55��йй  ККААННААЛЛ
Профілактика на каналі до

14.00
14.10 5 елемент
15.00)1.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
17.25 В кабінетах
18.15 Територія закону
18.40, 3.30 Київський час
18.50, 23.40, 0.30, 3.20 Час

спорту
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.10 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час6Тайм
22.15, 2.40 Податковий

щоденник
22.40, 23.20, 0.15, 2.30,

3.15 Бізнес6Час
23.30, 0.25 Crime news
23.45, 0.35, 2.35, 3.25,

4.15 Огляд преси
3.40 Ранок із зіркою
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 "А якщо це

любов?" 
8.05 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.40 Т/с "Павутиння)5"
14.40 Т/с "Сліпий"
18.30 Випадковий свідок
19.00 "Свiдок"
19.20 Т/с "Літєйний"
21.05 Круті 906ті
21.55 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець" 

22.45 Т/с "CSI. Лас)Вегас" 
23.45 "Свiдок"
0.15 Х/ф "Гідра" 
1.50 "Свiдок"
2.20 Т/с "Суто англійські

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

ССТТББ
5.45 Чужі помилки. Прокляття

дикої орхідеї
6.30 Все буде добре!
8.20 Неймовірна правда про

зірок
10.00 Х/ф "Мій

улюблений геній" 
13.40 МайстерШеф
16.00 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 Детектор брехні63
23.20 Битва екстрасенсів
0.20 Т/с "Доктор Хаус" 
1.15 Х/ф "Галина" 
3.05 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Доброго ранку!
9.00 Новини
9.15 Доброго ранку!
9.35 Контрольна закупівля

10.05 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
15.35 Хочу знати
16.05 Ти не один
16.30 Дешево й сердито
17.10 Т/с "Нерівний

шлюб"
18.00 Новини
18.40 Зрозуміти. Пробачити
19.10 Давай одружимось!
20.00 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Грач"
23.15 Вечірній Ургант
23.50 Свобода й

справедливість
0.45 Нічні новини
1.00 Нехай говорять
1.55 Ти не один
2.20 Т/с "Нерівний шлюб"
3.05 Давай одружимось!
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
14.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва
15.50 Т/с "Ластівчине

гніздо"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Грім"
20.15 Т/с "Мар'їн гай"
22.05 Черговий по країні. 

М. Жванецький
23.00 Т/с "Сонька.

Продовження
легенди"

23.50 Дівчата
0.30 Вісті+
0.50 Х/ф "Білі шати", с. 1
2.15 Вісті.ru
2.30 Прямий ефір
3.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ
4.00 НТВ вранці
6.10 Т/с "Повернення

Мухтара)2"
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії на

пам'ять
9.05 Ти не повіриш!

10.00 Таємнича Росія
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 "Дознаватель"
23.35 Т/с "Бригада"
1.40 Т/с "Місто спокус"
3.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ
6.00 Т/с "Як я зустрів

вашу маму" 
6.45 Дізнайся як
7.10 Лєнтяєво

7.35 М/с "Даша6слідопит" 
8.00 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша6слідопит" 
9.00 Т/с "Кремлівські

курсанти" 
10.00 Т/с "Всі жінки )

відьми" 
11.00 Т/с "Та, що говорить

з 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
16.15 Т/с "Спліт" 
17.15 Досвідос
17.40 Т/с "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 "Вісімдесяті" 
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Надто грубо 

для Ю6Туба
0.00 Т/с "Реальна кров" 
1.00 Кузня зірок63
1.25 Вайфайтери
1.50 До світанку

КК11

6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф

10.10 Х/ф "Чарівна
країна" 

11.50 Х/ф "Давайте
потанцюємо" 

13.45 "Пороблено в Українi"
15.00 Звана вечеря
15.50 КВК62012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг6монстри
19.50 Розсміши коміка
20.45 Велика різниця
21.40 Розсміши коміка
22.30 Х/ф "Голий

пістолет)3" 
23.50 Х/ф "Просто друзі" 
1.20 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.20 М/с "Годзілла" 
8.15 Шалене відео по6

російськи
8.35 Облом.ua
9.00 Х/ф "Робін Гуд" 

11.10 Х/ф "Руда Соня" 
13.00 Х/ф " Конан)

Варвар" 
15.40 Х/ф "Мумія. Принц

Єгипту" 
18.15 Т/с "Брати" 

20.10 Божевільне відео по6
українськи

20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.40 Божевільне відео по6

українськи
23.10 Х/ф " Конан)

Варвар" 
1.20 Х/ф "Бладрейн" 
2.55 Дорожні війни
4.05 Х/ф "Акваріум"  

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00 М/ф
7.00 М/с "Лабораторія

Декстера"
7.30 М/с "Оггі й кукарачі"
8.00 М/с "Дружба 6 це диво"
8.30 М/с "Клуб Міккі Мауса"
9.00 М/с "Нові пригоди Вінні6

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 6 це диво"
11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена й
Холлі"

11.30 Історії зоопарку
12.00 М/ф
13.00 Х/ф

"Приголомшливий
Бєрєндєєв"

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 Льолєка

й Болєка"
22.30 Знімала мама
22.50 Х/ф "Капітан Немо"
0.25 Т/с "Пригоди

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

4
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ПОНЕДІЛОК ЛЮТИЙ4

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
31 січня (четвер) — 19.00 "Її шалені чоловіки", 1 го�

дина 40 хвилин

31 січня (четвер) — 20.00 "Янголятко, або Сексуальні

неврози наших батьків", 1 година 50 хвилин

1 лютого (п’ятниця) — 19.00 "Наполеон і корсикан�

ка", 2 години 40 хвилин

1 лютого ( п’ятниця) — 20.00 прем’єра, Сцена "Під

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

2 лютого (субота) — 12.00 "Скажена кров", 1 година

30 хвилин

2 лютого (субота) — 18.00 прем’єра, Нова сцена, "Жін�

ки. Фрагмент. Скандал без антракту", драма, 2 години

2 лютого (субота) — 19.00 "Сімейна вечеря", комедія,

2 години 20 хвилин

3 лютого (неділя) — 12.00 "Занадто одружений так�

сист", комедія, 2 години 30 хвилин

3 лютого (неділя) — 18.00 Нова сцена, "Пізанська ве�

жа", фарс, 2 години

3 лютого (неділя) — 19.00 "Дивна місіс Севідж", тра�

гікомедія, 2 години 30 хвилин

3 лютого (неділя) — 20.00 Сцена "Під дахом" —

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

4 лютого (понеділок) — 19.00 "Школа скандалу", ко�

медія, 3 години

4 лютого (понеділок) — 20.00 Сцена "Під дахом", Олек�

сандр Вертинський. Бал Господень... 1 година 30 хвилин

5 лютого (вівторок) — 19.00 "Заповіт цнотливого ба�

бія", комедія, 2 години 20 хвилин

5 лютого (вівторок) — 20.00 "Янголятко, або Сексу�

альні неврози наших батьків", 1 година 50 хвилин

6 лютого (середа) — 19.00 "Дерева помирають стоя�

чи", 2 години 35 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

31 січня (четвер) — 19.00 "Ромео і Джульєтта", Уіль�

ям Шекспір

1 лютого ( п’ятниця) — 19.00 "Перехресні стежки",

трагіфарс, за однойменною повістю Івана Франка

1 лютого ( п’ятниця) — 19.00 "Я — спадкоємець",

Едуардо де Філіппо, камерна сцена

2 лютого (субота) — 19.00 "Чайка", Антон Чехов,

пам’яті Богдана Ступки

3 лютого (неділя) — 12.00 "Шельменко�денщик", ко�

медія, Григорій Квітка�Основ’яненко

3 лютого (неділя) — 19.00 "Едіт Піаф. Життя в кре�

дит", мюзикл, Юрій Рибчинський, Вікторія Васалатій

5 лютого (вівторок) — 19.00 "Поміж небом і землею",

Ігор Афанасьєв, голлівудська мрія, камерна сцена

6 лютого (середа) — 19.00 "Morituri te salutant" ("У нас

все свято"), Василь Стефаник, камерна сцена

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

31 січня (четвер) — 19.00 "Дрібний біс", за романом

Федора Сологуба, 2 години 35 хвилин

1 лютого ( п’ятниця) — 19.00 "Брешемо чисту прав�

ду", 2 години 30 хвилин

2 лютого (субота) — 15.00 "Мене немає (Пізно ляка�

ти...)", мала сцена, 2 години

2 лютого (субота) — 19.00 "Анна Кареніна", 2 години

30 хвилин

3 лютого (неділя) — 15.00 "Море... Ніч... Свічки...",

мала сцена, 1 година 50 хвилин

3 лютого (неділя) — 19.00 "Дон Жуан, або Уроки спо�

куси" ("Гості грядуть опівночі"), 2 години 35 хвилин

5 лютого (вівторок) — 19.00 "Сірано де Бержерак", 2

години 40 хвилин

6 лютого (середа) — 19.00 "Сильвія", 2 години

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ

31 січня (четвер) — 19.00 "La bonne Anna, або Як збе�

регти сім’ю", комедія, малий зал Палацу "Україна"

2 лютого (субота) — 19.00 прем’єра "Старший син",

лірична комедія О. Вампілова, малий зал Палацу

"Україна"

3 лютого (неділя) — 19.00 "Трактирщиця", комедія,

малий зал Палацу "Україна"

3 лютого (неділя) — 19.00 "Льовушка", розповідь про

єврейське щастя, театральна гостьова

5 лютого (вівторок) — 19.00 "Мертві душі", комедія за

поемою М. Гоголя, малий зал Палацу "Україна"

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ

31 січня (четвер) — 19.00 "Весела вдова", Ф. Легар,

оперета

1 лютого ( п’ятниця) — 19.00 "Таке єврейське щастя",

мюзикл І. Поклада

2 лютого (субота) — 19.00 "Моя чарівна леді", мю�

зикл, Ф. Лоу

3 лютого (неділя) — 12.00 "Лампа Аладдіна", вистава

для дітей С. Бедусенка

3 лютого (неділя) — 19.00 "За двома зайцями", опере�

та, В. Ільїн, В. Лукашов

6 лютого (середа) — 19.00 "Летюча миша", оперета,

Й. Штраус

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

31 січня (четвер) — 19.00 "Вечір романсу"

1 лютого ( п’ятниця) — 19.00 "Аїда" Дж. Верді, опера

на 4 дії, виконується італійською мовою

2 лютого (субота) — 19.00 "Капризи долі", балет на 2

дії, Н. Паганіні — М. Скорик

3 лютого (неділя) — 19.00 "Іоланта", П. Чайковський,

опера на 2 дії

5 лютого (вівторок) — 19.00 "Лебедине озеро", балет

на 3 дії, П. Чайковський

6 лютого (середа) — 19.00 "Кармен", опера на 3 дії,

Ж. Бізе, виконується французькою мовою

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР НА ЛИПКАХ
1 лютого ( п’ятниця) — 11.00 "Ярмарковий гарми�

дер", народний бурлеск, велика сцена

1 лютого ( п’ятниця) — 18.00 "Поліанна", драма, ве�

лика сцена

1 лютого ( п’ятниця) — 18.00 "Вовки та...", кримі�

нальна комедія, мала сцена

2 лютого (субота) — 11.00 "Не хочу бути собакою",

казка�пригода, велика сцена

2 лютого (субота) — 12.00 "Поліанна", драма, велика

сцена

2 лютого (субота) — 13.00 "Не хочу бути собакою",

казка�гра для дітей, мала сцена

2 лютого (субота) — 19.00 "Ігри вночі", анекдот, мала

сцена

3 лютого (неділя) — 12.00 "Кицін дім", мюзикл, вели�

ка сцена

3 лютого (неділя) — 19.00 прем’єра "Вишневий сад",

комедія, велика сцена

3 лютого (неділя) — 19.00 "Обережно — жінки!", ме�

лодраматична комедія, мала сцена

6 лютого (середа) — 12.00 прем’єра "Королівна фан�

тазерів", пригоди в казковій країні, велика сцена

6 лютого (середа) — 19.00 "Шинель", трагікомедія,

мала сцена

ТЕАТР "СУЗІР’Я"
31 січня (четвер) — 19.00 "Все про кохання", Олек�

сандр Олесь, тессеракт за п’єсою

2 лютого (субота) — 19.00 "Холостяки і холостячки",

комедія, Ханох Левін, мікросцена

2 лютого (субота) — 19.00 "Цвєтаєва + Пастернак",

роман життя, Євгенія Чуприна

3 лютого (неділя) — 19.00 концерт "Каблуками по

брусчатке"

3 лютого (неділя) — 19.00 "Жайворонок", історія

Жанни Д’Арк, Жан Ануй, мікросцена

5 лютого (вівторок) — 19.00 "Ассо та Піаф", Олег Ми�

колайчик�Низовецький, історія одного кохання

6 лютого (середа) — 19.00 "Ниоткуда с любовью",

емігрантський мюзикл, Й. Бродський, О. Вертин�

ський, О. Галич та інші

"Обладунки Бога 3: місія Зодіак"
Дже і Чан в

я ості режисе-
ра зняв про-
довження ві-
домої історії,
де зі рав о-
ловн роль.
Ле ендарний
злодій на

прізьвись о "Ястр б" знов в справі. На цей раз йо о ме-
та — 12 бронзових олів тварин, що символіз ють зна и
Зодіа . Аби позбавити власни ів цінних артефа тів, йо-
м доведеться здійснити т рне по світ ...
Дже і Чан все ще "в сідлі", і йо о фільм традиційно

сповнений трю ів, бійо , веселих при од та сюжетних по-
воротів. При цьом Чан-а тор сам, майже без допомо и
ас адерів, в свої 58 ро ів ви онав левов част трю ів

"Мисливці за відьмами"

Головні ерої
стріч и — брат
Ганзель (Джеремі
Реннер) і йо о
сестра Гретель
(Джемма Артер-
тон) — запозичені
сценаристом і ре-
жисером Томмі
Вір олою братів
Грімм, підросли і після отриманої в дитинстві психоло іч-
ної травми, оли їх нама алася з'їсти відьма, стали про-
фесійними мисливцями за нечистою силою. У битві з
чер овими відьмами їм належить дізнатися більше про
своє мин ле, я е обидва нама аються заб ти.
У фільмі ба ато ривавих бійо , відьом з надмірним
римом, і навіть трохи мор , від чо о вся хелловінсь а
історія, я а відб вається напередодні шабаш відьом і
Криваво о місяця, зовсім не здається та ою вже й
страшною

"Future Shorts: Зима 2013"

У зимов
оле цію о-
рот ометра-
жо від Future
Shorts вій-
шло сім робіт
з різних раїн
світ . Серед
них історія со-

малійсь их піратів з точ и зор самих сомалійців, аніма-
ція в стилі рець ої тра едії, розі раної бель ійсь ими
півнями, розповідь про страхітливий орпоративний
символ — ло отип омпанії Screen Gems, відомий я "пе-
ельна б ва S", дослідження подібності пташино о і
людсь о о життя.
Та ож лядачі побачать дві різні історії про подр жні

пари і сюрреалістичн замальов про малень імнаст-
, я а під час зма ань починає бачити нав олишній світ

іна ше

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 31 січня — 6 лютого

31 січня – 6 лютого

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
АННА КАРЕНІНА ДЖАНҐО ВІЛЬНИЙ

ХОББІТ: НЕСПОДІВАНА ПОДОРОЖ

МИСЛИВЦІ НА ГАНГСТЕРІВ ЖИТТЯ ПІ

АНШЛАГ, КЛАСІК
КОХАННЯ СІМ ПСИХОПАТІВ

КОХАННЯ НА КІНЧИКАХ ПАЛЬЦІВ

FUTURE SHORTS: ЗИМА&2013

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ПРОФЕСІОНАЛКИ ВЕНЕЦІЯ І СЕКС

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. Українські юніори здобули 
три нагороди на чемпіонаті світу
На першості світ з біатлон серед юніорів, я а цими днями прохо-

дить в австрійсь ом Обертіллах , вітчизняні спортсмени здоб ли три
на ороди — дві срібні та одн бронзов , інформ є НОК У раїни. У
дівчат в індивід альній онці на 10 м жодна з 89 часниць не обійшла-
ся без штрафних хвилин, я і додаються до рез льтат біатлоніст и за
ожен доп щений промах. Юлія Ж раво на ожній стрільбі стоячи по
одном раз прип стилась помило . Анастасія Мер шина на першій
стійці не “розбила” дві мішені, а на за лючном во невом р бежі —
одн . Проте швид ість, продемонстрована нашими дівчатами, дозво-
лила їм піднятися на др та третю сходин п’єдестал пошани від-
повідно. Перемо свят вала росіян а Уляна Кайшева, я а прип сти-
лася двох промахів. Ще дві раїн и Анастасія Ничипорен о та Сніжа-
на Тисеєва посіли відповідно 9-е та 26-те місце. Не обійшлося без
раїнців на п’єдесталі пошани і зма аннях юна ів. В індивід альній
онці на 12,5 м Антон Ми да прип стився лише одно о промах на
чотирьох во невих р бежах і в підс м по азав третій рез льтат

Футбол. Маріо Балотеллі став гравцем 
італійського “Мілану”
Нападани “Манчестер Сіті” Маріо Балотеллі все ж продовжить а-

р’єр в “Мілані”. Італієць підписав онтра т на 4,5 ро . Зарплата ф т-
боліста становитиме 4 мільйони євро на рі . С ма трансфер с лала
20 мільйонів євро. “Городяни” по одилися на оплат в розстроч ,
тобто по 5 мільйонів євро на рі . Та ож “россонері” мож ть доплатити
“Сіті” бон си за вдалі вист пи равця розмірі 3 мільйони євро.
Тим часом в Росії ф н ціонери не полишають надій створити об’єд-

наний чемпіонат з ф тбол раїн СНД. Зо рема, олишній наставни
иївсь о о динамо Валерій Газзаєв, я ий очолює Ор омітет Об’єдна-
но о чемпіонат з ф тбол , повідомив, що запрошення вст пити до
ньо о б д ть розіслані л бам вищих дивізіонів чемпіонатів Росії та
У раїни. Їх отримають по 16 оманд з ожної раїни. Валерій Газзаєв
точнив, що нов лі спроб ють сформ вати з представни ів саме
цих держав. При цьом нова стр т ра повинна с ладатися з двох ди-
візіонів. На засіданні та ож об оворювався ре ламент майб тньо о
т рнір . За словами Валерія Газзаєва, б ло вироблено низ пропо-
зицій, я і б д ть об оворюватися спільно з представни ами заці авле-
них прое ті л бів середині люто о

Гандбол. Столичний “Спартак” залишився 
без тренера
Головний тренер иївсь о о андбольно о л б “Спарта ” б в

звільнений з посади. Ви он ючим обов’яз и наставни а призначений
Костянтин Порадни . Відстав а очільни а оманди пов’язана з неза-
довільними вист пами “Спарта а” вітчизняній першості. У т рнірній
таблиці раїнсь ої жіночої С перлі и л б з Києва йде четвертим, від-
стаючи від лідера чемпіонат херсонсь ої “Дніпрян и” на вісім очо

Температура +2°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +5°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +5°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 31 січня 2013 року

ОВНИ, міння діяти в парі нині важливіше, ніж демонстрація
власних перева . Індивід алістам не мин ти стрес : адже при не-
обхідності розділити відповідальність з партнером вони сприйма-
тим ть це я за роз своїй свободі. Нині вдала пора для с місних
заходів, де ініціатива надходитиме від інших людей, та оле тивних
а цій, де часни ів єднає спільна захоплива ідея. Ба атьом пощас-
тить ласти од , діловий союз.
ТЕЛЬЦІ, я що поставили за мет заробити рошей та поліпши-

ти доброб т, робіть став на заняття, пов’язані з посередни-
цтвом, ви ладанням, наданням інформаційних посл , літерат р-
ним реда ванням. Не бійтеся спроб вати себе в ролі пере лада-
ча, оментатора, ж рналіста, ле тора, е с рсовода.
БЛИЗНЯТА острі на язи , жартівливі, р хливі, я рт ть, ом ні-

абельні, том навряд чи с м ватим ть на самоті. Пройти тест чи
с ласти іспит, зав’язати ці аве знайомство або зробити на ове
від риття, повісити ом сь ло шин на в ха чи запалити ори іналь-
ною ідеєю тр днощів не с ладе. Т т ви еній!
РАКИ, я омо а більше навантаж йте та трен йте роз мові літи-

ни. Більше читайте, освоюйте освітні царини, ш айте ці ав ін-
формацію. У сімейних стінах оселилася дача, том не ш айте
при од на стороні, а айф йте біля родинно о во нища.
ЛЕВИ, бажання зводити рах н и женіть еть, я що переб ваєте

з имось в “ онтрах”, відвойов вати персональні права — марна
витрата сил. Не дозволяйте собі йти на повід людей або сит -
ацій, “ орона” з вас не спаде, поч ття власної ідності залишиться
на висоті, вас шан ватим ть, довірятим ть найпотаємніше, вп -
с аючи в д ш .
ДІВИ, розслабтеся і присвятіть день собі любим, попестіть свої

бажання. Коли щось не вдається — облиште перти то о воза, а о-
ли хтось роздратов є, обходьте т особ десятою доро ою. Нюх на
отр йний не атив вас ч довий, тож тримайте ніс за вітром, і тоді
не епнетеся ні в я халеп . Я що зад мали придбати цінн річ,
присл хайтеся до інт їції.
ТЕРЕЗИ, знизьте енер етичн динамі , осмічні ритми дня

сприяють відновленню вн трішніх психоло ічних рес рсів, а тиві-
з ють сил волі для позбавлення від по аних звичо та відновлен-
ня здоров’я. Саме сьо одні за ладається про рама на місяць, тож
а ратно пере лючайтеся на новий життєвий темп, вдалих вам
стартів!
СКОРПІОНИ, день промайне на тлі армічних подій, отже, при-

бор айте ініціативний пост п, доля сама вас знайде і зм сить тан-
цювати під свою д д , а точніше, спон атиме виправляти там, де
ви олись доп стилися помило . Отже, нині все, що відб вається,
с оріше не підля ає здоровій ло іці і є маревом, що заважає бачи-
ти реальність, бло є правильні дії.
СТРІЛЬЦІ, відсійте зерна від олю в др жньом оточенні, т т

вам потрібна не іль ість, а я ість. Тіль и з побратимами, я им щи-
ро довіряєте, з им сво о час п д солі з’їли, можна мати справ .
Нині в процесі с місної роботи пощастить ле о розпізнати вірних
союзни ів, хоча попрацювати доведеться ба ато і навіть збито
собі. Ува а: не перевантаж йте себе справами, я і виснаж ють,
завдають матеріально о та морально о збит .
КОЗОРОГИ, я не парадо сально, але нині вам доцільно обра-

ти та ти байд жості, не перти напролом до ар’єрних вершин,
це допоможе не приймати близь о до серця ч жі вади, дивацтва,
і вс переч всім за онам ло і и, наблизить вас до потрібної люди-
ни (співтовариства), забезпечить дост п до джерел інформації, в
я их ви заці авлені. А ось шефа о орніть лас ою, дипломатично
“шн р йте” і тоді можете розрахов вати на поблаж и з йо о бо .
ВОДОЛІЇ, присвятіть день приємним розва ам (сьо одні ба а-

тьом пощастить з стріти омріяний ідеал охано о), робота не вов ,
в ліс не втече; мрійливий або ледачий настрій, пра нення до ар-
монії і омфорт може зовсім відбити вас бажання працювати,
робити а тивні з силля в том або іншом напрямі. Не оріть себе
за та недбалість, адже насправді день не підходить для енер ій-
ної діяльності, потім все надол жите.
РИБИ, влаштов йте онфіденційні з стрічі, прони айте в ч жі

таємниці, пізнавайте тон ощі оле тивної психоло ії. В цей час ви
здатні злитися з нав олишнім простором в єдине ціле, стати йо о
невід’ємною частиною. Чар йте шефа, оле , майб тнє ар’єри
залежить від їх милості, до робочих модернізацій ставтеся з ент -
зіазмом. Але т т слід дозовано вип с ати тр дов пар , особливо
в моменти страх , оли бояз о брати на себе нові зобов’язання

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Оттава" виявилася
сильнішою у дербі двох
столиць
Канадський хокейний клуб переміг гостей із Вашингтона
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У чер овий і ровий день в ре ляр-
ном чемпіонаті НХЛ відб лася низ-
а принципових протистоянь. У та
званом “дербі двох столиць” хо-
ейний л б “Оттава” приймав на
своєм майданчи амери ансь ий
“Вашин тон Кепіталз”. З стріч ви-
явилася ці авою та видовищною,
лядачі побачили п’ять за ин тих
шайб. Після першо о період ості
вели рах н 2:0. Одна зарано
почали рати “на відбій” і підс м
не змо ли втримати перева . Оста-
точний рез льтат матч — 3:2 на о-
ристь “Оттави”.

Вчора в НХЛ відбувся дуже цікавий матч. На

льоду в місті Оттаві зустрічалися два столичні

клуби — місцевий та “Вашингтон Кепіталз”. У

нинішньому сезоні команди демонструють абсо$

лютно різні результати. Якщо господарі у 5 матчах

зазнали лише дві поразки, то у американського

колективу цей показник сягнув чотирьох. Тому

хокеїсти “Вашингтона” намагалися якнайшвид$

ше виправити становище, адже подібний старт

може дорого коштувати команді. Однак “Отта$

ва”, тим більше при домашніх трибунах, не зби$

ралася поступатися в дербі двох столиць, тому

“Кепіталз” чекало дуже серйозне випробування.

Перший період зустрічі налаштував шануваль$

ників “Вагшингтона” на дуже позитивний лад.

Хокеїсти гостей діяли швидко, агресивно і пока$

зували свій кращий хокей, який зовсім скоро при$

ніс результат. Шайби Троя Брауера на 13$й хвили$

ні і Метта Хендрікса на 17$й зафіксували ком$

фортну перевагу гостей до першої перерви — 2:0.

Проте надалі всі старання гравців “Кепіталз”

зійшли нанівець. Склалося враження, що хокеїс$

ти “Вашингтона” самі не очікували від себе такої

вдалої гри, тому вже у другому періоді заходилися

грати “на відбій” і утримувати здобутий результат.

До пори до часу у гостей це виходило, проте тиск

з боку хокеїстів “Оттави” зростав, і наприкінці

другої третини матчу канадці таки домоглися сво$

го — Джим О’Брайєн відквитав одну шайбу, тому

на останню перерву команди пішли за рахунку 2:1

на користь “Кепіталз”.

У третьому ігровому відрізку місцевий клуб

дотиснув суперника. Гості все ще розраховували

втримати позитивний результат, але під кінець

зустрічі їхня оборона не впоралася з натиском

господарів і капітулювала. На 55 хвилині Мілан

Міхалек точним кидком зрівняв рахунок у матчі.

Переможну крапку поставив російський легіо$

нер “сенаторів” Сергій Гончар, який вразив во$

рота Міхала Нойвірта при реалізації більшості,

за 2 хвилини до кінця матчу. Таким чином, “От$

тава” перервала серію з двох поразок поспіль і

вийшла на друге місце в Північно$Східному ди$

візіоні. Натомість “Вашингтон”, на жаль для

своїх вболівальників, залишився внизу турнірної

таблиці.

В іншому американо$канадському протистоян$

ні було закинуто 7 шайб. Колектив з США “Баф$

фало” приймав на своїй спортивній арені “То$

ронто”. Увесь матч на льоду точилася рівна бо$

ротьба, і рахунок 3:3 у основний час став повним

відображенням перебігу подій. Переможці гри

визначилися в овертаймі. Ними стали гості, які

завдяки голу Метта Фреттіна здобули третю пере$

могу у сезоні
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Цей день в історії 31 січня

1714 – імператор Петро I зас-
н вав Петерб рзі нст амер
– найстаріший м зей Росії
1865 – хімі Дмитро Менделє-

єв захистив дисертацію "Про
з'єднання спирт з водою".
Умовна дата народження рецеп-
та російсь ої оріл и
1920 – Нью-Йор почала

виходити перша щоденна раїн-
сь а азета в США "У раїнсь і
щоденні вісті". З 1957 ро – "У -
раїнсь і вісті"
1966 – постановою Ради Мініс-

трів СРСР створено Київсь ий тор-
овельно-е ономічний інстит т
1977 – Парижі від рито Наці-

ональний центр мистецтв і ль-
т ри імені Жоржа Помпід
2004 – марсохід "Opportunity",

я ий приб в на Марс 25 січня,
розпочав вивчати Червон пла-
нет

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Матч, в я ом "Баффало" приймав на своєм майданчи "Торонто", завершився перемо ою остей
овертаймі з рах н ом 4:3

Результати ігрового дня 
в НХЛ:

“Бостон” — “Нью-Джерсі” — 2:1 (б лліти)
“Нью-Йор Рейнджерс” — “Філадельфія” —
2:1
“Монреаль — “Вінніпе ” — 4:3
“Піттсб р ” — “Нью-Йор Айлендерс” — 1:4
“Тампа-Бей” — “Флорида” — 5:2
“Детройт” — “Даллас” — 4:1
“Міннесота” — “Коламб с” 3:2
“Сан-Хосе” — “Анахайм” — 3:2 (б лліти)
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