
У центрі столиці з’явилися 
перші велопарковки
Із часом їх кількість буде лише збільшуватись 

Троєщина отримає 
швидкісний трамвай
Наразі будівельно�монтажні роботи на новій лінії завершуються

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Незабаром меш анці житлово о масив
Троєщина, отрим щодня доводиться
простоювати одини “пі ” заторах на
Мос овсь ом мості, отримають зр чний
та швид ий вид транспорт . Найближчим
часом т т запрацює альтернативне трам-
вайне спол чення на зразо швид існо о
трамвая на Борща івці. Р х потя ів про-
ля атиме вздовж ма істральної в лиці
Бальза а до станції ільцевої місь ої
еле трич и “Райд жна”. Ва они р хати-
м ться за двома маршр тами №4 від
о олиці Троєщини (в л. Милославсь ої)
та №5 (від в л. Саб рова).

Як зазначають фахівці, на пасажирів чекатимуть

якісно збудовані станції, з широкими та високими

платформами, зручними для посадки у вагони. Тут

встановлене сучасне освітлення та павільйони для

очікування транспорту. На усіх зупинках працюватиме

достатня кількість кас з продажу проїзних документів.

На станції швидкісного трамвая “Сабурова” ціло$

добово працюють будівельні бригади. Вже сьогодні

старе колійне полотно цілком відновлене і готове до

руху вагонів, а на новому тривають активні роботи.

“На маршруті швидкісного це єдина станція з будів$

лею, де розмістяться служби, які обслуговуватимуть

трамвай, та диспетчерська маршруту. На цьому об’єкті

задіяно 53 робітники. Електромонтажні та оздоблюваль$

ні роботи виконані на 80 %.”, — розповів “Хрещатику”

директор будівельної компанії “Куб” Сергій Брижко.

За його словами, всі інші трамвайні зупинки на

маршруті нині повністю оздоблені: пофарбовані опо$

ри, встановлені навісні металеві конструкції.Освіт$

лювати платформи будуть люмінесцентні лампи. Вже

перед самим запуском швидкісного трамвая на зу$

пинках з’являться турнікети,  через які пасажири

будуть потрапляти на платформи. До речі, вартість

проїзду у швидкісному трамваї становитиме 1,5 грн. 

“Для мешканців Троєщини транспортне питання

досить наболіле. Тому відкриття трамвайної лінії у

цьому житловому районі — це позитивна для міста

подія, яку можна лише вітати. Адже за рахунок запус$

ку трамвайного руху зменшиться транспортне наван$

таження на все місто. Так роблять у всьому світі”, —

запевнив “Хрещатик” екс$мер Києва, голова нагляд$

ової ради Асоціації “Всеукраїнський союз виробників

будівельних матеріалів та виробів” Іван Салій.

Біля залізничної платформи “Райдужна” будівель$

но$оздоблювальні роботи теж тривають на повну по$

тужність. Тут бригади майже завершили облаштуван$

ня пересадкової платформи і активно монтують про$

їзд для трамвая. Щоби швидкісний зробив розворот і

висадив пасажирів у цьому місці, зводять аж три еста$

кади.

Планується, що на маршрути запустять нові вагони

(київського виробництва), основною перевагою яких

є низька підлога у середній частині вагону, що дозво$

ляє безперешкодно користуватися ними людям з об$

меженими фізичними можливостями. Також для

зручності пасажирів буде облаштована і навколишня

інфраструктура — збудовані перехідні мостики та

арочні переходи над трамвайними коліями.

До речі, довжина трамвайної лінії з добудовою в од$

нопутному вимірі становитиме 14,8 км. Як повідоми$

ли “Хрещатику” у КП “Київпастранс”, всього на лінії

буде діяти 7 станцій, а мешканці Троєщини зможуть

швидко та зручно діставатись до міської електрички 

Б дівельни и обіцяють, що вже незабаром швид існий трамвай прийме своїх перших пасажирів

Київські парки стають 
зручнішими 
В люблених місцях відпочин иян з’явилися
омфортні альтан и
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Столичні школярі безкоштовно
відвідають виставку хризантем
"Ілюзії осені" 
«Київзеленб д» започат ов є а цію «Подар й дитині
свято»
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Депутати схвалили електронні
паспорти 

Верховна рада в др ом читанні прийняла
за онопрое т про Єдиний державний
демо рафічний реєстр
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На мосту Патона 
триває капітальний ремонт 
тротуарів
У КК “Київавтодор” повідомили, що в рам ах
апремонт вже проведені роботи з демонтаж і
заміни трот арних плит верхово о трот ар мос-
т . Встановлено металев олесовідбійн о оро-
ж , ви онано індивід альне ришт вання, здійсне-
но ремонт та влашт вання деформаційних швів,
водовідводних пристроїв, лю ів стовпів освітлен-
ня, бетон вання о ремих діляно трот ар . Та ож
посилені що ли освітлення та поперечні бал и.
План ється, що роботи з ремонт верхової части-
ни трот ар б д ть завершені до інця нинішньо-
о ро . Повне завершення заходів із апітально-
о ремонт трот арів план ється 2013 році. На-
адаємо, червні цьо о ро біля мост ім. Є. Па-
тона від рили транспортн розв’яз , я а збіль-
шила проп с н спроможність в зла до 150 тис.
авто на один

У столиці продовжується 
оновлення прибудинкових 
територій
У рам ах за альномісь ої про рами КК “Київ-

автодор” продовж ється асфальт вання приб -
дин ових територій та між вартальних проїздів
одраз в сіх районах міста. Наразі роботи вже
ви онані на 72 об’є тах. До інця поточно о тиж-
ня план ють здати об’є ти за та ими адресами:
в л. Полісь а, 14, 28; в л. Приво зальна, 8; в л.
Вереснева, 5; в л. Бориспільсь а, 34; в л. Де-
абристів, 5 Б; просп. Гри орен а, 39 Дар-
ниць ом районі; в л. Вол ова, 24, 26; в л.
Марини Цвєтаєвої, 12, 14; просп. Лісовий, 41
Деснянсь ом районі; в л. Райд жна, 14, 16,
18, 20; в л. Петра Запорожця, 7 А, 9 А, 9 Б
Дніпровсь ом районі; в л. Автозаводсь а, 5,
5 А, 7, 7 А, 9 А; в л. Бо атирсь а, 14, 16, 18;
просп. Оболонсь ий, 23 А, 31, 37 в Оболон-
сь ом районі; в л. Щорса, 15 ( орп.1-3) Пе-
черсь ом районі; в л. Фр нзе, 111, 124; в л.
Т льчинсь а, 3 Подільсь ом районі; просп.
Відрадний, 36 Б, 38, 38 А, 40, 40 А; в л. Вол о-
радсь а, 4 Солом’янсь ом районі; в л.
А адемі а Т полєва, 16-16 Ж, 18 Є; в л. П ачо-
ва, 17 Шевчен івсь ом районі. У ом наль-
ній орпорації зазначають, що ремонт приб дин-
ових територій здійснюється омпле сно: з від-
новленням асфальтно о по риття, бла о стро-
єм, влашт ванням освітлення

Кабмін має намір передбачити 
в держбюджеті кошти 
на перший внесок на купівлю 
житла для педагогів
Уряд має намір передбачити в прое ті держав-

но о бюджет на 2013 рі ошти для сплати пер-
шо о внес на півлю житла для педа о ів. Про
це заявив прем’єр-міністр Ми ола Азаров. “Для
то о, щоб ефе тивно запрацювали про рами із
забезпечення житла педа о ів, давайте роз ляне-
мо питання сплати першо о внес за рах но
бюджетних оштів”, — заявив він. Прем’єр зазна-
чив, що місцеві державні адміністрації й міністер-
ство фінансів повинні за ласти необхідні ошти
при під отовці держбюджет -2013. Зі слів Ми о-
ли Азарова, на інець 2012 ро середня зарпла-
та вчителів становитиме 3 тис. ривень, а до ін-
ця 2013 ро вона збільшиться до 3,5 тис. ри-
вень.
Разом із цим прем’єр привітав педа о ів із

Днем чителя, що наближається, й побажав їм
творчих спіхів

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Працівни и КП “Київтранспар сервіс”
розпочали облашт вання без оштовних
велосипедних пар ово Києві. За ва-
жимо, до середини жовтня місті з’я-
виться 182 веломісця за 27 адресами.
Учора перші з них від рили централь-
ній частині столиці — біля Національної
опери У раїни (в л. Володимирсь а, 50)
та поряд із б дівлею КМДА (в л. Хреща-
ти , 36).

Як зазначив заступник голови КМДА Анатолій Го$

лубченко, київськими вулицями щодня рухаються

близько 2 мільйонів автомобілів, і транспортна ситуація

дедалі ускладнюється. “Будівництво дорожніх розв’язок

та нових вулиць не зможе повністю вирішити проблему

заторів, паралельно нам необхідно займатися розвит$

ком громадського та альтернативних видів транспорту.

Саме така політика проводиться в провідних містах Єв$

ропи. Тож на них рівняється і Київ. Одне з першочерго$

вих наших завдань — створити комфортні умови для ве$

лосипедистів та допомогти розвитку велосипедного ру$

ху в столиці”, — переконаний Анатолій Голубченко.

Для цього у столиці активно працюють над реаліза$

цією однієї з ініціатив Стратегії розвитку Києва до 2025

року. Зокрема у місті розпочали облаштування безкош$

товних шести$ та десятимісних велопарковок. “Стоян$

ки для велосипедів уже з’явилися на Русанівській набе$

режній (на шість місць), а також біля станцій метро

“Позняки” та “Осокорки” (на десять велосипедів кож$

на). Всього ж планується встановити велопаркінги за 27

адресами загальною кількістю 182 місця”, — розповів

“Хрещатику” начальник управління організації парку$

вальних майданчиків КП “Київтранспарксервіс” Ми$

кола Євдокимов.

А відучора стало значно простіше залишити “двоко$

лісного” і тим велолюбителям, які працюють в центрі

міста — нові стоянки для велосипедів обладнали біля

Національної опери України (вул. Володимирська, 50)

та поряд з будівлею КМДА (вул. Хрещатик, 36).

За словами представника Асоціації велосипедистів

Києва Дмитра Соляниченка, велопарковки тут конче

потрібні, адже в районі багато офісів і люди, які хо$

чуть приїздити на роботу велосипедом, матимуть міс$

це, де його залишити. “Не всім велолюбителям дозво$

лять паркуватися біля офісу, а тепер можна залишити

“двоколісного” тут. І як я розумію, біля Оперного те$

атру є камери відеоспостереження, тому охорона сте$

житиме, щоб його не вкрали”, — розповів “Хрещати$

ку” велосипедист.

Варто зазначити, що з кожним днем у місті буде збіль$

шуватись кількість велопарковок. Зокрема стоянки на

десять веломісць облаштують біля входу у Національ$

ний ботанічний сад ім. М. М. Гришка та на площі перед

Палацом спорту. Стоянки на шість місць з’являться на

Оболонській набережній, біля “Ракушки” у Маріїн$

ському парку, поряд із музейним комплексом “Мис$

тецький арсенал” та пам’ятником жертвам Голодомору,

у парку “Володимирська гірка” біля фунікулера, біля

Національного заповідника “Софія Київська”, у парку

“Золоті Ворота”, біля входу до Київського зоопарку та в

інших куточках Києва

У СТОЛИЧНІЙ МЕРІЇ 

ВІДЗНАЧИЛИ КРАЩИХ

ОСВІТЯН  
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ІПОТЕКА ПО3КИЇВСЬКИ

— МЕХАНІЗМ,

ПЕРЕВІРЕНИЙ ЧАСОМ 
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ВАЛЮТНІ ДЕПОЗИТИ 

НАБУВАЮТЬ

ПОПУЛЯРНОСТІ 
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СТВОРЯТЬ ДЕРЖАВНИЙ

РЕЄСТР 

КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ  
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Новини

Звернення Громадянського форуму Києва 
з приводу мовного питання 
до голови КМДА Олександра Попова 
та секретаря Київради Галини Гереги
Шановна Галино Федорівно!
Шановний Оле сандре Павлович !
Громадянсь ий фор м Києва висловлює ст рбованість меш анців

столиці про тенденцію запровадження ре іональних мов, що с лалася
нашій державі внаслідо прийняття За он У раїни “Про засади дер-

жавної мовної політи и” № 5029-VI від 05.06.2012 р.
Сьо одні ми, ияни різних професій, віросповідань і політичних по-
лядів, стали свід ами зроблених політи ами ро ів до втрати одно о
з оловних символів нашої ідентичності і самоб тності, до посилення
відцентрових тенденцій в У раїні, а тивізації дестр тивних сил, спря-
мованих на роз ол держави.
Протя ом двох десят ів ро ів У раїна рт валася нав оло ідеї неза-

лежності і самостійності. Громадяни, особливо молодь, почали зви а-
ти і спішно оволодівати державною мовою. Стаття 10 Констит ції
У раїни надійно захистила мови національних меншин, дала особливе
право на розвито російсь ої мови. Пере онані, що нам потрібно йти
цим спо ійним шляхом, щоб ожна дитина знала в У раїні рідн , дер-
жавн , російсь і ан лійсь чи інші іноземні мови.
Я і одиться для столиці, Києві схрестилися інтереси сход і захо-

д , півночі й півдня. Йо о славетн історію і сьо одення творять люди,
що народилися різних точ ах У раїни. Та за велінням долі опинив-
шись цьом бла ословенном місті, ми д ховно об’єдналися, щоб
піднімати велич раїнсь ої держави, збері ати свою мов та святині.
Ми вважаємо, що політичні мови, в я их прийнято За он У раїни

№ 5029-VI, та с перечності, я і він посіяв с спільстві, йд ть на ш о-
д державі. За ли аємо Вас особисто, шановна Галино Федорівно,
шановний Оле сандре Павлович , та весь деп татсь ий орп с Київ-
ради не доп стити прийняття російсь ої чи б дь-я ої іншої мови націо-
нальних меншин я ості ре іональної столиці.
Сподіваємося на ваше свідомлення об’єдн ючої місії в державі, я

тисячоліттями несе місто Київ, та відповідальності перед мин лими й
прийдешніми по оліннями.
З пова ою, від імені Громадянсь о о фор м Києва: Кравч Лео-

нід Ма арович, олова Громадянсь о о фор м Києва, перший
Президент У раїни; Г берсь ий Леонід Васильович, ре тор Київ-
сь о о національно о ніверситет ім. Т. Шевчен а, а адемі НАН
У раїни, Герой У раїни; Петрен о Володимир Іванович, енераль-
ний дире тор ПАТ “Київметроб д”, Герой У раїни; Войцехівсь ий
Михайло Федорович, дире тор Інстит т післядипломної педа о іч-
ної освіти Київсь о о ніверситет ім. Б. Грінчен а; К рдельч Да-
нило Мар ович, президент У раїнсь ої іноземної юридичної оле ії,
заст пни олови Союз юристів У раїни, віце-президент світово о
он рес раїнсь их юристів; Сирота Віра Вадимівна, олова Гро-
мадсь ої ради при КМДА, олова Київсь о о місь о о відділення
“Кон рес ділових жіно У раїни”; Менжерес Галина Ми олаївна,
олова Спіл и жіно Києва; С рип а Оле Юрійович, продюсер, лі-
дер рт “Воплі Відоплясова”, ромадсь ий діяч, засновни фес-
тивалю “Країна мрій”; Білонож о Віталій Васильович, народний ар-
тист У раїни; Білонож о Світлана Гри орівна, народна артист а
У раїни; Верни ора Надія Федорівна, ба аторічний ерівни ГУ Пен-
сійно о фонд міста Києва, засл жений е ономіст У раїни

Цифра дня

549 100 000 
пасажирів перевезено міським електричним транспортом у січні—
серпні 2012 року 
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Нагороди для педагогів
У Київській мерії відзначили кращих освітян

Заступник голови КМДА Анато�

лій Голубченко привітав присутніх з

наступаючим святом та вручив низ�

ку нагород та відзнак. Зокрема 15 пе�

дагогів були нагороджені нагрудним

знаком “Відмінник столичної осві�

ти” та почесною грамотою голови

КМДА, ще 16 — отримали пам’ятну

медаль “На відзначення 1530�річчя

Києва” за багаторічну плідну працю,

високі досягнення у професійній ді�

яльності та вагомий внесок у розбу�

дову столичної освіти.

“На мій погляд — це велике свято

для всіх нагороджених. Адже ми не

просто вручаємо відзнаки, ми відзна�

чаємо здобутки людини, оцінюємо її

життєвий шлях. Особисто для мене —

велика честь нагороджувати людей,

які щодня виховують наше підроста�

юче покоління. Адже саме нинішні

школярі вже зовсім скоро розбудову�

ватимуть Київ та Україну. Тож вітаю

ще раз усіх освітян столиці з профе�

сійним святом”,— зазначив під час

урочистостей Анатолій Голубченко.

Долучилася до привітань з нагоди

професійного свята і начальник ГУ

освіти та науки КМДА Оксана Доб�

ровольська. Вона побажала педаго�

гам наснаги в їхній непростій що�

денній праці. До речі, до офіційних

почесних грамот додадуть також і

фінансову допомогу. Так, педаго�

гам, котрі отримали відзнаку “Від�

мінник столичної освіти”, буде на�

рахована премія у розмірі двох по�

садових окладів.

“Така нагорода для кожного київ�

ського вчителя є дуже почесною.

Адже це — визнання нашої роботи,

нашого професіоналізму. Останнім

часом міська влада надає достатню

підтримку освітній галузі. Тож най�

кращим подарунком до професій�

ного свята для нас стало прийняття

такого важливого та амбітного до�

кумента, як “Столичний стандарт

освіти”. Ми розуміємо, що саме на

нас лежить вагома місія: виконува�

ти закладені цим документом зав�

дання та рішення. І можу запевни�

ти, що освітяни столиці до цього го�

тові”,— розповіла “Хрещатику” ди�

ректор Скандинавської гімназії

Дарницького району Тетяна Пуш�

карьова.

Також у цей день нагороди та

відзнаки від міської влади отрима�

ли матері�героїні, працівники ко�

мунальних служб та підприємств

міста

Столичні парки стають 
зручнішими

“Ми підтримали цю чудову ініці�

ативу, започатковану "Радіо Київ 98

FM" та Головним управлінням кон�

тролю за благоустроєм міста. Тож

сьогодні презентуємо альтанки в

трьох зелених зонах столиці — пар�

ках Кіото, Перемоги та Голосіївсько�

му,— розповіла “Хрещатику” Галина

Герега.— Мені дуже приємно, що ки�

яни самі вказали нам місця, де вони

люблять відпочивати. Також ми взя�

ли на себе зобов’язання навести лад у

цих зелених зонах — будемо виса�

джувати дерева, квіти, щоб людям

було цікаво, зручно та комфортно”.

У парку Кіото ошатну дерев’яну

альтанку встановили поруч із штуч�

ним озером. Цікаво, щойно закін�

чилася офіційна частина відкриття,

як ажурну “хатку” одразу ж зайняли

студенти розташованого поруч Ки�

ївського національного торговель�

но�економічного університету. Як

розповіла другокурсниця Аня, у

парку достатньо лавок, де можуть

посидіти мами із малими дітьми чи

пенсіонери, але таких місць, де б

розмістилася велика компанія, було

небагато. “Думаю, тепер ця альтанка

стане нашим улюбленим місцем для

зустрічей”,— сказала дівчина.

Начальник ГУ контролю за благо�

устроєм КМДА Сергій Садовой вва�

жає, що така спільна акція — це чудо�

ва нагода довести до широкого загалу

киян інформацію про ті місця у сто�

лиці, де можна повноцінно відпочи�

ти. “Ми вдячні радіостанції за чудову

ідею, а Галині Герезі — за її підтрим�

ку,— зазначив пан Садовой.— Споді�

ваюся, що кияни дбайливо ставити�

муться до цих місць, не руйнувати�

муть садові меблі і не смітитимуть”.

Як розповіла програмний дирек�

тор “Радіо Київ 98 FM” Ольга Гера�

симчук, на проведенні благоустрою

акція не завершується. “У нас є за�

дум на основі інтернет�проекту

“Яндекс. Карти” створити мапу

улюблених місць відпочинку киян,

аби всі мешканці нашого мегаполі�

су дізнались, де найкраще відпочи�

ти на природі з дітьми, де шукати

усамітнення, а де можна просто ри�

балити,— зазначила пані Ольга.—

Крім того, уже незабаром разом з

ГУ контролю за благоустроєм та

киянами ми шукатимемо та визна�

чатимемо найкращі столичні под�

вір’я. Наша мета — донести до всіх,

що можна і треба гуртом робити на�

ше місто кращим”

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У столиці облаштов ють 10 місць відпочин , я і обра-
ли ияни під час а ції “Не ш ай мене, бо я ш аю лі-
то...”, що проходила на "Радіо Київ 98 FM". У пар ах
Кіото, Перемо и та Голосіївсь ом , завдя и сприянню
заст пни а місь о о олови — се ретаря Київради Гали-
ни Гере и вже встановили дерев’яні альтан и, а ще в
семи ло аціях — лави для відпочин .

За сприяння Галини Гере и нові альтан и з'явились пар ах Кіото, Перемо и
та Голосіївсь ом

Заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о привітав столичних чителів зі святом та вр чив низ на ород і відзна

У Національному палаці мистецтв “Україна”
відзначили День працівників освіти
Привітати столичних освітян прийшли олова КМДА Оле сандр По-

пов, міністр освіти і на и, молоді та спорт У раїни Дмитро Табачни ,
деп тат Верховної Ради У раїни Ма сим Л ць ий. “2011—2012 навчаль-
ний рі для столичної освіти видався насиченим і рез льтативним. Вже
завершено об оворення стандарт столичної освіти і прийнято рішення
подати йо о на роз ляд Київради. Ми ставимо перед собою амбітні ці-
лі — підняти престиж професії вчителя та вивести столичн освіт на
найвищий с часний рівень. Це не просто, але реально. Я пере онаний,
що спільними з силлями ми дося немо значних рез льтатів і зможемо
ідно он р вати з іншими європейсь ими столицями”,— зазначив
Оле сандр Попов. Під час рочистостей олова КМДА та ож вр чив
пам’ятні медалі "На відзначення 1530-річчя Києва" ращим педа о ам,
а п’ятеро із них отримали повідомлення про одержання вартир

У суботу за Суперкубок змагатимуться 
переможці трьох сезонів танцювального 
проекту “Майдан’S”
Цієї с боти иївсь а оманда “майдансерів” знов вийде на танцю-

вальне поле битви. У вирішальном зма анні за С пер бо наймас-
штабнішо о танцювально о шо раїни “Майдан’S” зійд ться перемож-
ці трьох сезонів — оманди Кірово рада, Києва та Криво о Ро . Сьо о-
дні, 4 жовтня, олова КМДА Оле сандр Попов відвідає репетицію сто-
личної оманди, поспіл ється з часни ами та побажає їм перемо и. “Я
впевнений, що иївсь а оманда має вели і шанси перемо ти та вдр -
е заявити на всю У раїн , що Київ — танцювальна столиця”,— с азав
Оле сандр Попов та за ли ав сіх меш анців міста підтримати свою
оманд . На адаємо, зма ання за С пер бо між танцювальними
омандами Кірово рада, Києва та Криво о Ро відб деться 6 жовтня о
20.30 на майдані Незалежності. Спостері ати за зма аннями можна б -
де і в прямом ефірі теле анал “Інтер”

Столичні школярі безкоштовно відвідають 
виставку хризантем “Ілюзії осені”
В рам ах вистав и хризантем “Ілюзії осені” та з метою естетично-про-

світниць о о виховання ш олярів КО “Київзеленб д” започат ов є а цію
“Подар й дитині свято”. Із 8 жовтня всі ш олярі столиці змож ть відвідати
вистав хризантем на Співочом полі без оштовно. Про це повідомив е-
неральний дире тор підприємства Михайло Царен о. “А ція діє лише в ро-
бочі дні та триватиме до 21 жовтня. Крім то о, двері “Ілюзій осені” відчи-
нені й для ш олярів з інших міст. Але для чіт ої ор анізаційної роботи ви-
став и і безпечення с пчення дітей пар необхідно повідомити ор о-
мітет вистав и (тел. 044-272-40-18, info@kievzelenbud.com.) про бажаний
час відвід вання з онта тами ласно о ерівни а або відповідальної осо-
би”,— розповів Михайло Царен о

Галина Герега: "Ми взяли
на себе зобов’язання

навести лад у цих
зелених зонах � будемо

висаджувати дерева,
квіти, щоб людям було

цікаво, зручно та
комфортно"

Вчора 15 педагогів були нагороджені нагрудним
знаком "Відмінник столичної освіти" та почесною

грамотою голови КМДА, ще 16 — отримали пам’ятну
медаль "На відзначення 1530�річчя Києва" 

В улюблених місцях відпочинку киян з’явилися комфортні альтанки

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Кожно о ро в перш неділю жовтня раїнці рочисто
свят ють День працівни ів освіти. Саме в цю осінню
пор ми з ад ємо та вшанов ємо тих педа о ів, я і
протя ом дов их ро ів допома али нам пізнавати нав о-
лишній світ, вчили пова и та взаємороз міння. Вчора,
напередодні професійно о свята, ращих освітян приві-
тали в Колонній залі місь адміністрації.
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Доступне житло

Ділові новини

Депутати схвалили 
електронні паспорти
Верховна рада др ом читан-

ні прийняла за онопрое т про
Єдиний державний демо рафіч-
ний реєстр. Він зо рема передба-
чає впровадження еле тронних
паспортів для раїнців. У поясню-
вальній записці до до мента за-
значено, що метою йо о прийнят-
тя є запровадження за ально-
прийнятої Європейсь ої пра ти и
щодо створення та забезпечення
ф н ціон вання реєстр населен-
ня. Крім то о, за он прийнятий на
ви онання У раїною зобов’язань
перед Європейсь ою спільнотою
на шлях до членства в Європей-
сь ом союзі в частині, що стос є-
ться забезпечення в державі обі
до ментів з еле тронним носієм
інформації

Україна і Білорусь
відкриють спільне 
підприємство в галузі 
машинобудування
У раїна й Білор сь домовилися

про створення спільно о підпри-
ємства в машиноб дівній сфері до

червня 2013 ро . Про це заявив
міністр е ономічно о розвит й
тор івлі Петро Порошен о. Він по-
відомив, що під час наради олів
рядів СНД раїнсь а деле ація
провела прод тивні двосторонні
перемовини з білор сь ими оле-
ами. Міністр не он ретиз вав, за
часті я их підприємств б де
створюватися СП, додавши, що
особливий попит сьо одні має
прод ція сільсь о осподарсь о о
машиноб д вання, повідомляють
"У раїнсь і новини"

Створять державний реєстр
кредитних історій

Парламент має намір зо-
бов’язати Нац омісію з цінних па-
перів і фондово о рин створити
державний реєстр редитних іс-
торій, відповідний за онопрое т
№ 10292 б в прийнятий першо-
м читанні. До мент визначає
держреєстр редитних історій я
єдин державн інформаційн
систем , що забезпеч є збір, на-
опичення й опрацювання відо-
мостей про наявність редитної
історії то о чи іншо о с б’є та в

том чи іншом бюро редитних
історій. Відповідно до за онопро-
е т , бюро редитних історій зо-
бов’язані протя ом 2 робочих
днів передавати в держреєстр ін-
формацію про форм вання ож-
ної нової редитної історії і про
внесення змін до вже сформова-
них. Інформація з держреєстр
б де надаватися орист вачам і
с б’є там редитної історії на
без оштовній основі в поряд ,
становленом Нацфінпосл

Держагентство з інвестицій
представило в Польщі 
вітчизняні нацпроекти
Днями Варшаві відб лося ро-
д-шо із презентацією для інвес-
торів вітчизняних прое тів. Серед
них: б дівництво термінал з ре-
азифі ації с раплено о природ-
но о аз ; б дівництво вели ої
о р жної доро и нав оло Києва;
б дівництво сміттєпереробних
заводів "Чисте місто", а та ож
створення інд стріальних пар ів
та мережі сільсь о осподарсь их
рин ів "Зелені рин и" та інші. Го-
лова Держнацпрое т Владислав

Кась ів зазначив, що на відмін
від торішньої варшавсь ої пре-
зентації, оли новостворена ста-
нова представила сам можли-
вість інвест вання в У раїн , те-
пер бізнесменам пропон ється
низ а прое тів, за я ими же за-
тверджені рядом техні о-е оно-
мічні обґр нт вання. "Я що сьо о-
дні інвестор, я ий сидить залі,
вирішить завтра прийти в У раїн ,
він не б де з ідеєю працювати, він
отримає, напри лад, сміттєпере-
робний завод он ретном міс-
ті, з он ретною до ментацією,
розробленою однією із провідних
європейсь их омпаній", —
зазначив пан Кась ів

Дипломати активізують
співробітництво 
з міжнародними 
фінінститутами
Прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров просить за ордонні диплома-
тичні представництва У раїни а -
тивіз вати робот зі співробіт-
ництва з міжнародними фінансо-
вими ор анізаціями. Про це він
с азав на нараді з ерівни ами

за ордонних дип станов У раїни.
"У онте сті зал чення зовнішніх
фінансових рес рсів особлив
ва слід приділити розвит
співробітництва з міжнародними
фінансовими інстит тами",— за-
значив Ми ола Азаров. Зо рема
прем’єр виділив Світовий бан
ре онстр ції та розвит , Євро-
пейсь ий бан ре онстр ції та
розвит і Європейсь ий інвести-
ційний бан . Поряд із цим, Ми о-
ла Азаров вважає, що дипломати
повинні та ож зверн ти особлив
ва на робот з Євразійсь ою
е ономічною омісією, ос іль и
раїни митно о союз в рам ах
Єдино о е ономічно о простор
(Росія, Білор сь і Казахстан) є
важливими тор овельними парт-
нерами для У раїни

Самобуди можна 
узаконювати 
до січня 2014 року
Верховна Рада продовжить до

1 січня 2014 ро можливість
прийняття в е спл атацію само-
вільно зведених житлових б дов
(самоб дів), спор джених із 5

серпня 1992 до 12 березня 2011
ро . Відповідний за онопрое т
за № 11252 б в прийнятий пер-
шом читанні. До ментом пе-
редбачається до 2014 ро про-
довжити можливість прийняття в
е спл атацію ромадсь их спо-
р д першої й др ої ате орії
с ладності, поб дованих до 12
березня 2011 ро . Ця норма
стос ється індивід альних житло-
вих, садових і дачних б дин ів,
осподарсь их присадибних б -
дин ів і спор д, приб дов до них.
Рада має намір визначити, що
без оштовне прийняття та их
об’є тів е спл атацію б де
здійснюватися інспе ціями дер-
жавно о архіте т рно-б дівель-
но о онтролю за рез льтатами
технічно о обстеження їх б ді-
вельних онстр цій та інженер-
них мереж протя ом 10 робочих
днів від дня подачі заяви власни-
ами. Крім то о, парламент має
намір внести в за онодавство
низ змін, я і дозволять спро-
стити дозвільн систем й до-
с оналити за онодавство в сфері
містоб д вання, повідомляють
"У раїнсь і новини"

Іпотека 
по�київськи — 
механізм, 
перевірений часом
Завдяки кредитуванню була 
зведена значна частина центру
столиці
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Київ нарощ є темпи б дівництва дост пно о житла.
Місь а влада реалізов є власні ініціативи щодо підви-
щення дост пності помеш ань для иян. Одна , я
з’яс валося, традиції зведення дост пно о житла в Ки-
єві мають либо е оріння. З історією механізмів зде-
шевлення б дівництва днями ознайомився олова КМДА
Оле сандр Попов під час ділової про лян и центром
столиці.

Як розповіла на зустрічі екскурсовод Марина Саморукова, іпотечне кре�

дитування — зовсім не сучасний винахід. Так, перші його прототипи зустрі�

чалися ще в Стародавній Греції та Римі. На землях української держави бу�

дівництво під заставу почало поширюватися ще у Середньовіччі, однак ци�

вілізованих форм воно набуло у другій половині XIX століття.

"Саме в зазначений період цим питанням почали займатися київські при�

ватні та державні банки. І наразі всі історики дійшли спільної думки, що як�

би не запровадження пільгового іпотечного кредитування, то в Києві не

сталося б ні будівельного буму кінця XIX століття, ні другої його хвилі 10�х

років ХХ століття. Причому умови тогочасної іпотеки були досить прий�

нятними: людина, яка брала кошти під заставу, повинна була виплачувати

5—6 % річних. Однак варто не забувати, що зведені за такої схеми прибут�

кові будинки приносили їх власникам не менше 10 % заробітку",— зазначи�

ла Марина Саморукова.

Саме завдяки іпотечному кредитуванню була зведена значна частина бу�

дівель сучасного центру Києва. Зокрема після розпланування садиби Ме�

рінга. Цьому кияни мають завдячувати відомому київському архітектору,

банкіру та бізнесмену Георгію Шлейферу. Під його керівництвом (1895) бу�

ло створено київське домобудівне товариство, яке, викупивши у спадкоєм�

ців професора медицини університету Св. Володимира Федора Мерінга йо�

го величезну садибу (в межах Хрещатика, частини вулиць Інститутської,

Банкової та Лютеранської), розпланувало на цій території чотири нові ву�

лиці — Миколаївську (тепер — Архітектора Городецького), Ольгинську,

Мерінгівську (тепер — Заньковецької) та Нову (тепер — Станіславського).

У центрі садиби (нині сквері Заньковецької) тогочасні будівельники ви�

сушили озеро, а навколо нього були зведені найдорожчі на той час помеш�

кання у Києві, а також торговельні приміщення, фабрика та цирк.

Цікаво, що за кошти іпотеки був збудований і славнозвісний Будинок з

химерами архітектора Владислава Городецького. У чудернацькій будівлі

знаходилася квартира зодчого та помешкання для пожильців.

Як відзначив голова КМДА Олександр Попов, Київ відроджує давні тра�

диції іпотеки. "Все нове — це забуте старе. І, власне, пільгова іпотека — не

винахід сучасності. Так склалося, що саме завдяки такій схемі збудовано

всю історичну частину нашого міста. Тому можна впевнено говорити, що

іпотека — це механізм, перевірений століттями київської історії. На сього�

дні ми вже сформували комплексний підхід до вирішення квартирного пи�

тання у столиці. І завдяки його втіленню житло в Києві стане дійсно до�

ступним",— зазначив Олександр Попов.

За його словами, скористатися найдешевшою в державі іпотекою кияни

зможуть уже цього року. Для того, аби надати працівникам бюджетної сфе�

ри допомогу в сплаті першого внеску, у бюджеті міста передбачили 15 міль�

йонів гривень. Це означає, що 20 або 10 відсотків вартості житла (залежно

від стажу роботи) для сплати першого внеску вже цього року отримають

близько 150 київських сімей.

Окрім того, завдяки ініціативі, яку підтримали депутати Київради, зе�

мельні ділянки для будівництва доступного житла, що контролює київська

громада, передаватимуться будівельним компаніям безкоштовно. Це дозво�

лить знизити вартість одного квадратного метра до 7 тисяч гривень
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 4 жовтня 2012 року

Валютні депозити 
набувають популярності
"Хрещатик" з’ясував, чого очікувати від депозитних ставок 
у майбутньому
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Обся и розміщення депо-
зитів серпні продовжили
р х в ор , хоча і незначни-
ми темпами — всьо о на
0,6 %. Динамі а депозитів
фізичних осіб за типами
валюти відображає зрос-
тання лише в се менті ва-
лютних в ладів — на 2,5 %,
тоді я депозити націо-
нальній валюті залишають-
ся пра тично незмінними.
"Хрещати " вирішив з’яс -
вати, я бан и наразі нама-
аються зал чати ошти на-
селення і чо о очі вати від
депозитних ставо май-
б тньом .

Банки поповнюють ресурсну
базу

Згідно з даними НБУ, у серпні су�

купний чистий прибуток україн�

ських банків склав 652 млн грн, до�

сягнувши показника у 2,8 млрд грн

за підсумками восьми місяців по�

точного року. Для порівняння: від�

повідний період минулого року

банківська система закінчила з чис�

тим збитком у 4,6 млрд грн. Екс�

перти зазначають, що банки покра�

щили фінансовий результат, однак

рентабельність у секторі залиша�

ється досить скромною.

"Серпневий показник чистого

прибутку був отриманий головним

чином за рахунок скорочення від�

рахувань у резерви на покриття

кредитних втрат на 10 %. Наразі на

банки здійснює тиск висока вар�

тість гривневих депозитів",— вва�

жає старший аналітик компанії

"Dragon Capital" Анастасія Туюкова.

Водночас, за повідомленням ре�

гулятора, депозити у серпні про�

довжили зростання, хоча і незнач�

ними темпами (0,6 %). "Це засвід�

чує прагнення банків до поповнен�

ня ресурсної бази після постійного

дефіциту ліквідності на грошовому

ринку. Зростання середньої ставки

за депозитами на 169 базисних

пункти — до 15,5 % — лише під�

тверджує дане прагнення. Разом з

тим, у серпні зросли лише роздріб�

ні депозити, тоді як вклади юри�

дичних осіб знизилися на 0,6 %, що

може бути пов’язано зі сплатою у

серпні податків",— коментують

експерти аналітичного відділу ING

Bank.

Динаміка депозитних ставок

За словами експертів, вартість за�

лучення депозитних коштів зміню�

ється в залежності від потреб на фі�

нансовому ринку. Тому протягом

цього року коливання ставок у на�

ціональній та іноземній валютах ма�

ли різні тенденції. На сьогодні в роз�

різі валют депозитні ставки за серед�

ньостроковими депозитами (вклади

на 6 місяців) в середньому склада�

ють 18,5 % у гривні, 8 % — у доларах

та 7 % — у євро.

"Динаміка депозитних ставок у

серпні була досить рівною в розрізі

основних валют, без значних коли�

вань. Середні ставки за коротко�

строковими депозитами у гривні

знаходились в межах 17–18 % річ�

них. Із серпня під впливом сезон�

ного фактора — осіннього підви�

щення ділової та економічної ак�

тивності, а також змін у стані лік�

відності ринку — середні ставки за

короткостроковими депозитами у

гривні зросли до 21 %",— пояснює

директор департаменту депозитів

Universal Bank Панайотіс Саранто�

поулос.

Начальник департаменту марке�

тингу і сегментів ПАТ "Укрсоцбанк"

UniCredit Bank Валерія Малахова

додає, що у порівнянні з початком

року зараз ставки за валютними де�

позитами залишаються на тому ж

рівні, незважаючи на незначні коли�

вання протягом першого півріччя в

діапазоні 0,5—1,5 %. "Для банків

більш цікавими є довгострокові

вклади, тому найбільший розмір

відсоткової ставки пропонується за

депозитами з терміном від 12 міся�

ців. Інша ситуація спостерігалася зі

ставками у нацвалюті. На початку

року їх розмір був стабільний, проте,

починаючи з ІІІ кварталу, спостері�

гається швидка динаміка росту, на

сьогоднішній день загальна різниця

складає 5—6 пунктів",— коментує

Валерія Малахова.

Як пояснили "Хрещатику" в Асо�

ціації українських банків (АУБ), ди�

наміка депозитних ставок залежить

від розміру інфляції та рівня ризи�

ків, які за оцінкою вкладника він бе�

ре на себе, розміщуючи свої заощад�

ження в банку. На оцінку таких ри�

зиків впливає довіра населення до

фінустанов, яка в повній мірі не від�

новлена після кризи 2008—2009 ро�

ків. "Зважаючи на практично нульо�

ву інфляцію у цьому році, саме від�

сутність довіри до банків стала ос�

новною складовою формування ви�

соких відсоткових ставок за депози�

тами. Потреба вітчизняних банків у

поповненні ресурсної бази за раху�

нок депозитів зумовлена також від�

током іноземних кредитних ресур�

сів, що пов’язано з кризою в Євро�

зоні та погіршенням, у зв’язку з

цим, фінансового стану багатьох єв�

ропейських банків",— підсумовують

в АУБ.

Як обрати депозит
Нині банки пропонують досить

високі відсоткові ставки як в націо�

нальній, так і в іноземній валютах.

Та пріоритетним залишається залу�

чення коштів у гривні. "У зв’язку з

цим існує безліч різноманітних ак�

ційних вкладів на короткий строк та

з високою дохідністю, додатковими

бонусами, лояльними умовами до�

строкового розірвання угод, мож�

ливістю приймати участь у розігра�

ші призів",— розповідає Валерія

Малахова.

За словами експертів, при виборі

банку для відкриття депозиту най�

важливішими залишаються два фак�

тори: відсоткова ставка та надійність

банку. В останньому основними

чинниками є фінансова стабільність

банку і його імідж на ринках як

України, так і Європи.

Ще одним важливим критерієм

при виборі банку для клієнта є

участь фінустанови у Фонді гаранту�

вання вкладів. Експерти також ра�

дять споживачам банківських по�

слуг звертати увагу на умови достро�

кового розірвання вкладу, можли�

вість внесення додаткових коштів,

періодичність та умови виплати від�

сотків, наявність комісії за послуги

банку. Варто пам’ятати, що деякі фі�

нустанови можуть встановлювати

комісії за дострокове розірвання до�

говору та за перерахування суми де�

позиту на поточний або картковий

рахунок.

В АУБ наголошують: одним із ос�

новних правил фінансового ринку є

"не складати усі яйця в одну корзи�

ну". Це означає, що і заощадження

краще тримати у різних валютах. За

словами фахівців, найбільш вигід�

ними наразі залишаються довго�

строкові депозити у національній

валюті. Але для тих клієнтів, які

прагнуть отримати прибуток у ко�

роткостроковій перспективі й не

мають можливості "блокувати" кош�

ти на довгий термін, ринок пропо�

нує досить вигідні умови і за корот�

костроковими вкладами.

Аналітики АУБ прогнозують, що

у передвиборчий період та на Ново�

річні свята депозитні ставки, віро�

гідніше за все, будуть на високому

рівні. Що ж стосується наступного

року, то можна передбачити, що

економічний прагматизм візьме го�

ру, це проявиться у тенденції до зни�

ження відсоткової ставки за депози�

тами
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ТТРРКК  ККииїївв
6.00, 17.40 Мультляндія
7.25, 2.35 Київ. Музика

Профілактика на каналі до
14.00

14.00 Прогулянки містом
15.00, 17.00, 19.00, 22.00,

0.00, 1.20 СТН
15.10, 2.10, 5.35 Дивіться,

хто прийшов
15.40, 21.25 Гаряча лінія

"102"
16.10, 1.45 У центрі уваги
16.50, 18.50, 19.20, 20.50,

23.55 Міська варта
18.00 Т/с "Відчайдушні

батьки"
19.30 Столиця
21.00 Якісне життя
22.25 Служба порятунку
23.00 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112"

0.20 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 "Доброго ранку,

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

1.10 Спорт
6.15, 7.10, 8.10, 23.15,

1.15 За 80 днів
навколо спорту

6.25 Православний календар
6.30, 7.35 Тема дня
6.35 М/ф
6.45 Вчимося разом
6.50, 7.50 Господар в

будинку
7.20 Країна online
7.25 Голос народу
7.30 Ера бізнесу
8.20, 0.40 Між рядків
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.35, 11.50, 20.55 Офіційна

хроніка
9.45, 19.30 Про головне

10.10 Легко бути жінкою
10.55 Шеф:кухар
12.00, 15.00, 18.15 Новини
12.10, 15.25, 18.45, 21.10

Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армія
13.10 Х/ф "В небі нічні

відьми"  
14.35 Вікно в Америку
15.20 Euronews
15.35 Д/ф "Євро:2012. Вся

правда про бойкот"
16.20 Х/ф "У вогні броду

немає"  

17.55 Свобода вибору.
Реальне життя

18.05 Справжня Україна
18.25 Останнє попередження
18.30 Агро:news
19.00, 20.20 Вибори:2012.

Передвиборна агітація
19.50 Фестиваль пісні і

гумору в Коблево
20.00 Сільрада
20.50 Плюс:мінус
21.00 Підсумки дня
21.15 Країну : народу!
21.35 Один на один. В. Клічко

: С. Шустер
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.25 Від першої особи
23.45 Фестиваль "Покров"

11++11
6.15 ТСН
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 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
11.05 Т/с "Слідаки"
12.30 Зніміть це негайно
13.35 Повне перевтілення.

Будинок за тиждень
14.35 Не бреши мені:3
15.40 Сімейні драми
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана"

19.30 ТСН
20.15 Багаті теж плачуть
21.30 Х/ф "Любов та інші

ліки" 
0.05 ТСН
0.20 Х/ф "Поїздочка" 
2.20 Х/ф "Суші)girl" 
3.50 Багаті теж плачуть
4.50 Т/с "Слідаки"

ІІННТТЕЕРР
4.30 Х/ф "Екіпаж"  
6.50 Ранок з Інтером
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт в 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 "Люба. Любов"  

12.00 Новини
12.45 Т/с "Люба. Любов"
13.45 Знак якості

14.10 Слідство вели...
15.10 Право на зустріч
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровинонька"  
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Подробиці. Неформат
20.40 Спорт в Подробицях
21.00 Т/с "Мосгаз" 
23.00 Х/ф "Не можу

сказати "прощай"  
Нічна профілактика

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Т/с "Єфросинія)2"  
7.00 Ранок з "Україною"
9.25 Т/с "Слід"  

10.00 Т/с "Країна 03"  
11.10 Т/с "Моя велика

сім'я"  
13.10 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросерде зізнання
16.00 Право на захист
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Джамайка"  
19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Країна 03"  
21.10 Т/с "Карпов"  
22.15 Х/ф "Поцілунок

дракона"   
0.20 Щиросерде зізнання 

Нічна профілактика

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.10 Т/с " Стройбатя"  
6.00 Очевидець. Найбільш

шокуюче відео
6.40, 7.05, 7.40, 8.45

Підйом!
6.45 Очевидець. Найбільш

шокуюче відео
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Не народися

вродливою"  
9.55 Т/с "Вороніни"  

13.20, 14.20 Kids' Time
13.25 М/с "Пригоди Джекі

Чана"  
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Т/с "Друзі"  
15.55 Т/с "Світлофор"  
16.55 Т/с "Не народися

вродливою"  
17.50 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.35 Піраньї
20.00 Т/с "Щасливі разом" 
21.00 Т/с "Татусеві

доньки"  
22.00 ФБР
23.00 Т/с "Світлофор"  

0.05 Т/с "Звабливі і
вільні"  

1.00 Репортер
1.15 Спортрепортер
1.25 Служба розшуку дітей
1.30 Т/с "Ясновидець)4"  
2.15 Т/с "Останній акорд"  
3.05–5.05 Зона ночі

ІІССTTVV
5.25 Служба розшуку дітей
5.35 "Свiтанок"
6.40 Ділові факти
6.50 Спорт
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.40 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.30 Спорт
9.35 Надзвичайні новини

10.40 Х/ф "Американський
ніндзя"

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по:українськи
13.10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.25 Т/с "Надзвичайна

ситуація"
15.30 Х/ф "Шерлок

Холмс"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Надзвичайна

ситуація"
21.20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
22.55 Факти. Підсумки дня
23.10 Свобода слова
1.15 Спорт
1.20 Надзвичайні новини
2.20 "Про цiкаве"
3.05 Факти
3.35 Свобода слова

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.30 Ф:стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Дві сестри"  

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Корпус

генерала
Шубникова"  

14.20 Будь у курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Дика Америка
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
18.00 Як я заробив свої

мільйони
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.05 Т/с "Дві сестри"  

20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.50 Картинки дикої

природи
23.00 Алло, лікарю!
23.55 Т/с "Рані"  
1.05 Світські хроніки
1.35 Як я заробив свої

мільйони
1.55 Дика Америка
2.25 Країна порад
3.10 Диваки
4.05 Т/с "Рані"  
4.55 Картинки дикої природи

55��йй  ККААННААЛЛ
6.30, 18.40, 22.40, 0.00

Київський час
6.45, 8.25, 18.50, 23.40,

0.30, 3.25 Час спорту
6.50, 7.25, 8.40, 23.45,

0.40, 2.35, 3.35,
4.35 Огляд преси

7.00–21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.10, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 6.15
Бізнес:час

7.20 Автопілот:новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.50 Трансмісія:новини
8.30 Хроніка тижня
9.20, 13.20, 14.20 5

елемент
10.30, 11.20, 12.15

Республіка
15.15 Вперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25, 4.10 У кабінетах
18.15, 4.40 Територія закону
19.30, 2.10 Час інтерв'ю
19.50, 2.30, 3.30, 4.30,

6.25 Хроніка дня
20.10, 21.10, 1.00, 5.00

Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 6.00 Час:тайм
22.00, 2.40 Податковий

щоденник
23.00, 2.00, 4.00 Час новин
23.30, 0.25, 3.20 Crime news

ННТТНН
5.45 Легенди кримінального

розшуку
6.15 Х/ф "Справа для

справжніх
чоловіків"  

7.30 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Розкол"

10.55 Т/с "УГРО)2"
14.50 Т/с "Каменська)4"
18.30 Правда життя
19.00 "Свiдок"
19.30 Т/с "Літєйний"

21.45 Т/с "Криміналісти.
Мислити, як
злочинець"   

22.45 Т/с "C.S.I. Нью)
Йорк)7"   

23.45 "Свiдок"
0.15 Х/ф "Титанік)2"   
2.00 "Свiдок"
2.30 Речовий доказ
3.15 Агенти впливу
4.00 "Свiдок"
4.35 Уроки тітоньки Сови
5.25 Правда життя

ССТТББ
5.25 Документальний

детектив
5.55 Т/с "Комісар Рекс"  
6.40 Усе буде добре!
8.25 Неймовірна правда про

зірок
10.05 Х/ф "Мама

мимоволі"  
13.00 Битва екстрасенсів.

Апокаліпсис
16.00 Усе буде добре!
18.00 "Вiкна". Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Куб:3
22.00 "Вiкна". Новини
22.20 Детектор брехні:2
23.20 Т/с "Доктор Хаус"  
0.25 Т/с "Комісар Рекс"  
1.25 "Вiкна". Спорт
1.35 Х/ф "Щит і меч"  
3.00 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа
5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Контрольна закупівля
9.40 Жити здорово!

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
12.55 Т/с "На край світу"
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Дешево і сердито
16.05 Т/с "Забійна сила"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Однолюби"
23.45 Вечірній Ургант
0.20 Нічні новини
0.35 Т/с "Без свідків"
1.05 Нехай говорять
2.00 Т/с "На край світу"
3.10 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА
5.00 Ранок Росії
9.05 Шукачі

10.00 Вісті
10.30 1000 дрібниць
11.15 Про найголовніше
12.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.00 Люблю, не можу!
14.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
15.50 Вісті. Спорт
16.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Т/с "Останній

кордон"
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Прямий ефір
20.20 Т/с "Скліфосовський"
22.10 Т/с "Зоннентау"
23.05 Викликаю дух

Македонського.
Спіритизм

0.00 Т/с "Опери. Хроніки
забійного відділу"

0.55 Дівчата
1.30 Вісті +
1.45 Т/с "Ходіння по

муках"
3.10 Прямий ефір
3.45 Вісті.ru
4.05 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ
4.55 НТВ вранці
7.40 Т/с "Повернення

Мухтара)2"
8.35 Надзвичайна подія
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.05 Програма:максимум
11.05 Російські сенсації
12.00 Сьогодні
12.35 Т/с "Морські

дияволи. Долі"
14.30 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 До суду
16.30 Суд присяжних
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо й показуємо
20.25 Т/с "Карпов"
22.15 Сьогодні
22.40 Росія. Повне

затьмарення
23.40 Дзвінок долі
0.35 Т/с "У.Е."

2.20 Т/с "Прокурорська
перевірка"

3.25 Суд присяжних
4.25 Живуть же люди!

ТТЕЕТТ
6.00 М/с "Пеппер Енн"  
6.20 М/с "Зміна"  
6.45 Телепузики
7.20 Твініси
7.40 Мультик з Лунтиком
8.05 М/с "Ліло і Стіч"  
8.40 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
9.45 Т/с "Всі жінки )

відьми"  
10.45 Т/с "Беверлі)хіллз

90210. Нове
покоління"  

11.45 Маша і моделі:2
12.50 Т/с "Зайцев +1"  
13.25 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.30 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
15.35 "У Тета тато!"
16.15 Досвідос
16.40 Вайфайтери
17.05 Маша і моделі:2
17.45 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
18.50 Богиня шопінгу
19.15 Бардак
19.55 "Даешь молодежь"!
20.20 Т/с "Зайцев +1"  
20.55 Т/с "Діффчатка"  
21.20 Ка$та
22.00 Х/ф "Не загрожуй

Південному
Централу,
попиваючи сік у
себе в кварталі"  

23.45 Дурнєв + 1
0.10 Слава з С. Славіним
0.20 М/с "Масяня"  
0.45 Дуже грубо для Ю:туба
1.10 Бардак
1.40 Вайфайтери
2.05 Досвідос
2.30 До світанку

КК11
7.00 М/ф
8.45 Т/с "Баффі )

переможниця
вампірів"

10.40 Х/ф "Думки про
свободу"  

12.40 Т/с "Баффі )
переможниця
вампірів"

14.35 Звана вечеря
15.35 КВК:2012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг:монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"

22.35 Штучки
23.00 ШОУМОНРОУ
23.35 Х/ф "Щасливий

кінець" 
3.05 Нічне життя
3.50 Мобільні розваги
4.05 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.05 М/с "Грандіозна

Людина:павук"  
8.00 Т/с "Горець"  
9.00 Ралі Фараонів
9.25 ДАІ. Дорожні війни

10.45 Ульотне відео по:
російськи

11.10 Х/ф "Подвійний
удар"  

13.45 Т/с "Солдати)4"  
15.55 Т/с "Спецгрупа"  
18.00 Т/с "ППС"  
20.00 Божевільне відео по:

українськи:2
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф "Рептізавр"   
23.25 Х/ф "Соляріс"   
1.35–4.05 Т/с "По той бік

вовків)2"   
4.50 Божевільна прихована

камера
5.00 Телемагазин

ППЛЛЮЮСС ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.30, 19.00 М/ф
6.30 М/с "Капітан Фламінго"
7.30, 16.00 М/с

"Лабораторія
Декстера"

8.00, 17.00 М/с "Видри"
8.30, 16.30 М/с "Перчинка

Енн"
9.00, 17.30 М/с "Ллойд в

космосі"
9.30, 18.00 М/с "Гаджет і

гаджетіни"
10.30 М/с "Скеля Фрегглів"
11.30 Марві Хаммер
13.30 Х/ф "Там, на

незвіданих
доріжках"

14.50 Єралаш
20.30 Х/ф "Подарунок

чорного чаклуна"
21.50 Т/с "Саша + Маша"
22.50 Прихована камера
0.30 Стародавні відкриття
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«ДухLess» 
Дія фільм ,

знято о за мо-
тивами одной-
менно о росій-
сь о о бестсе-
лера Сер ія Мі-
наєва, відб ва-
ється в с час-
ній Мос ві з ат-
риб тами ба ато о життя: модні л би, престижні офіси,
роз ішні автомобілі, за риті вечір и. Головний ерой
Ма с (Данило Козловсь ий) - спішний бан ір, працює
величезном офісном центрі, відпочиває нічних л бах
і з стрічається з примхливою старлет ою (її зі рала де-
п тат Д ми Маша Кожевні ова). Одно о раз Ма с зна-
йомиться з Юлею, дівчиною не йо о ола, ст дент ою
МДУ і а тивіст ою підпільно о р п вання анти лобаліс-
тів. Ця з стріч змінює весь звичний хід йо о життя

«Дикуни» 

Режисер Олі-
вер Сто н зібрав
в своїй артині
ціл плеяд ол-
лів дсь их зіро .
За сюжетом, мо-
лоді мільйонери
Бен (Аарон Тей-
лор-Джонсон) і
Чон (Тейлор

Кітч) вирощ ють най ращ на збережжі Каліфорнії тра-
в і виріш ють засн вати власний бізнес. Надприб т о-
вим підприємництвом заці авився ме си ансь ий ар-
тель, на чолі я о о пре расна Олена (Сальма Хайє ). Во-
на нама ається роздоб ти роші, ви радаючи люблен
дівчин мільйонерів - чарівн Офелію (Блей Лайвлі), за-
ради я ої хлопці отові на все

«На дорозі» 

П р и х и л ь н и
фільмів про віль-
них людей на до-
розі бразиль-
сь ий режисер
Вальтер Саллес
( «Щ о д е н н и и
мотоци ліста»)
знов зверн вся
до любленої те-
ми. На цей раз
знявши стріч за романом біт-по оління «На дорозі»
Дже а Кер а а. Після смерті бать а нью-йор сь ий
письменни Сел Парадайз (Сем Райлі) знайомиться з
молодим і чарівним Діном Моріарті (Гаррет Хедл нд),
я ий нещодавно вийшов з в'язниці і одр жений на спо-
сливій рас ні Маріл (Крістен Стюарт). Вони миттє-

во стають нерозл чними др зями. Пра н чи до свобо-
ди, Сел, Дін і Маріл поривають з мовностями життя і
відправляються в подорож наз стріч світ , людям і са-
мим собі

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

10 жовтня (середа) — 19.00 “В полоні пристрастей

(Камінний господар)”, драма, 1 година 25 хвилин

10 жовтня (середа) — 20.00 Сцена “Під дахом”,

Олександр Вертинський. Бал Господень..., 1 година 

30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

4 жовтня (четвер) — 19.00 “Фредерік, або Бульвар

злочинів”, театральний роман, Ерік#Емануель

Шмітт

5 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Маленькі подружні

злочини”, психологічний детектив, Ерік#Емануель

Шмітт

6 жовтня (субота) — 19.00 “Одруження”, Микола

Гоголь

7 жовтня (неділя) — 12.00 “Бременські музиканти”,

мюзикл, Геннадій Гладков, Василій Ліванов, Юрій

Ентін

7 жовтня (неділя) — 19.00 “Швейк”, інсценізація 

М. Гринишина та А. Жолдака#Тобілевича за мотива#

ми роману “Пригоди бравого вояки Швейка” Я. Га#

шека

9 жовтня (вівторок) — 19.00 “Кайдашева сім’я”, ко#

медія, Іван Нечуй#Левицький

10 жовтня (середа) — 19.00 “Самотня леді”, мело#

драма, Ігор Афанасьєв, камерна сцена імені Сергія

Данченка

10 жовтня (середа) — 19.00 “Сентиментальний кру#

їз”, Тамара Кандала

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

5 жовтня (п’ятниця) — 12.00 прем’єра “Королева

фантазерів”, Велика сцена

5 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Романтик з планети

eBay”, Велика сцена

6 жовтня (субота) — 11.00 прем’єра “Не хочу бути

собакою”, Велика сцена

6 жовтня (субота) — 19.00 “Роман доктора”, Мала

сцена

7 жовтня (неділя) — 12.00 прем’єра “Королева фан#

тазерів”, Велика сцена

7 жовтня (неділя) — 19.00 “Людина та Вічність”,

Мала сцена

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ

9 жовтня (вівторок) — 19.00 “Звідки беруться діти”,

лірична комедія, в ролях — Маша Єфросиніна та Да#

ша Малахова, малий зал Палацу “Україна”

9 жовтня (вівторок) — 19.00 “Фараони”, комедія#

фарс, малий зал Палацу “Україна”

10 жовтня (середа) — 19.00 “Люксембурзький сад”,

фантазія#шансон, театральна гостьова

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

4 жовтня (четвер) — 19.00 “Так закінчилось літо”, 

2 години 10 хвилин

5 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Найвище благо на сві#

ті...”, 3 години 15 хвилин

6 жовтня (субота) — 15.00 прем’єра “Дзвінок з ми#

нулого”, Малий зал

6 жовтня (субота) — 19.00 “Глядачі на виставу не до#

пускаються!”, 3 години 40 хвилин

7 жовтня (неділя) — 15.00 “Дні пролітають зі свис#

том”, Малий зал, 1 година 40 хвилин

7 жовтня (неділя) — 19.00 “Повернення блудного

батька”, 2 години 10 хвилин

9 жовтня (вівторок) — 19.00 прем’єра “Войцек. Кар#

навал плоті”, 1 година 40 хвилин

10 жовтня (середа) — 19.00 “Ти, кого любить душа

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

10 жовтня (середа) — 19.00 “Майн Кампф, або

Шкарпетки в кавнику”, 2 години 40 хвилин

ТЕАТР “СУЗІР’Я”

4 жовтня (четвер) — 19.00 “В Барабанном переул#

ке”, вокзальна історія у 27 картинах, Булат Окуджава

5 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Самотня леді”, лірич#

на комедія, Ігор Афанасьєв

6 жовтня (субота) — 19.30 “Цвєтаєва + Пастернак”,

роман життя, Євгенія Чуприна, мікросцена

7 жовтня (неділя) — 19.00 “Синій птах”, музична

казка, Моріс Метерлінк

7 жовтня (неділя) — 19.00 прем’єра “Ниоткуда с лю#

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

Вертинський, О. Галич та інші

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

4 жовтня (четвер) — 19.00 “Наталка Полтавка”, опе#

ра на 2 дії, М. Лисенко

5 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Севільський цируль#

ник”, опера на 3 дії, Дж. Россіні

6 жовтня (субота) — 12.00 “Лускунчик”, балет 

на 2 дії, П. Чайковський

6 жовтня (субота) — 19.00 “Аїда”, опера на 4 дії, Дж.

Верді, виконується італійською мовою

7 жовтня (неділя) — 19.00 “Лебедине озеро”, балет

на 3 дії, П. Чайковський

9 жовтня (вівторок) — 19.00 “Каприси долі”, балет

на 2 дії, Н. Паганіні — М. Скорик

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ

4 жовтня (четвер) — 19.00 “Сорочинський ярмарок”,

оперета, О. Рябов

5 жовтня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Циганський

барон”, оперета, музика Й. Штрауса

6 жовтня (субота) — 19.00 “Він — моя сестра”, коме#

дія, в ролях — О. Маклаков, В. Горянський

7 жовтня (неділя) — 12.00 “Лампа Аладдіна”, вистава

для дітей С. Бедусенка

7 жовтня (неділя) — 19.00 “За двома зайцями”, опе#

рета, В. Ільїн, В. Лукашов

9 жовтня (вівторок) — 19.00 “Сільва”, оперета 

І. Кальмана

10 жовтня (середа) — 19.00 “Баядера”, оперета 

І. Кальмана

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 4 — 10 жовтня

4 – 10 жовтня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ДУХLESS ОРДА

ДИКУНИ СПАДОК БОРНА

АНШЛАГ, КЛАСІК
НА ДОРОЗІ ДОЛЯ АНГЕЛІВ

ДЖОРДЖ ХАРРИСОН: 

ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ. ч. 1, 2

MANHATTAN SHORT FILM FESTIVAL � 2012

КОРОЛІВСТВО ПОВНОЇ ЛУНИ

ПРОЩАВАЙ, МОЯ КОРОЛЕВО!

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЗВІРІ ДИКОГО ПІВДНЯ ЦЕЗАР МАЄ ПОМЕРТИ

NEW VISION � BEST AUTUMN SHORTS!

ПРИСУТНІСТЬ ПИШНОТИ

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

Олімпійський рух. Яна Дементьєва 
визнана найкращою спортсменкою 
вересня
Лідер жіночої парної четвір и з а адемічно о весл вання Яна Де-

ментьєва вересні визнана Національним олімпійсь им омітетом
най ращою спортсмен ою У раїни. Най ращим тренером місяця
названо Володимира Морозова — старшо о тренера збірної та осо-
бисто о наставни а Яни Дементьєвої. У вересні в італійсь ом Ва-
резе за рібна та найдосвідченіша вітчизняна весл вальниця разом
із Оль ою Г р овсь ою, Наталією Дов одь о та Катериною Тарасен-
о захистили тит л чемпіоно Європи. На адаємо, що на Олімпій-
сь их і рах в Лондоні вартет раїно здоб в пере онлив перемо-

і піднявся на найвищ сходин олімпійсь о о п’єдестал

Регбі. У Києві відбудеться 
міжнародний юнацький 
турнір
6–7 жовтня на стадіоні “Спарта ” Києві пройде традиційний,

вже дев’ятий за лі ом щорічний міжнародний юнаць ий т рнір з
ре бі на бо Джона Марша. У цьом році зма ання, ор анізовані
Комітетом пам’яті Джона Марша, відб д ться за підтрим и КМДА.
У т рнірі візьм ть часть 10 оманд з У раїни та Росії. А по їх завер-
шенню 7 жовтня о 15.30 всіх болівальни ів і шан вальни ів ри че-
ає подар но — товарись ий матч між часни ами чемпіонат
У раїни з ре бі серед оманд вищої лі и — иївсь им “Е ером” та
івано-фран івсь им “Роландом”. “Це дивовижний вид спорт , я ий
робить з хлопчи ів справжніх чолові ів,— вважає оловний арбітр
т рнір , с ддя міжнародної ате орії Дмитро Самойлен о. — І ми
сподіваємося, що ра і юних ре бістів, і спортсменів висо о о ла-
с надихне иївсь их хлопчи ів, я і прийд ть ці дні на “Спарта ”,
вз ти б тси, взяти в р и овальний м’яч і спроб вати самим вийти
на поле”

Футбол. ФІФА оприлюднила 
щомісячний рейтинг
Міжнародна федерація ф тбольних асоціацій 3 жовтня оп блі -

вала чер овий щомісячний рейтин національних збірних світ .
Збірна У раїни оп стилася на три п н ти, тепер ми на 42-м місці
(хоча і маємо зараз на два бали більше рейтин , ніж вересні) і
переб ваємо між збірними Замбії та Панами. У трійці лідерів та ож
відб лися зміни: збірна Ан лії оп стилася на п’яте місце, а замість
неї встала оманда Порт алії. Та ож певною несподіван ою стала
нинішня позиція національної оманди Бразилії, наразі вона займає
незвичн для себе 14 сходин . Російсь а збірна — 12. Фахівці від-
значають значний про рес збірної Кол мбії, я а піднялася аж на 13
п н тів. Наразі десят а ращих збірних світ за версією ФІФА є
та ою: 1. (1). Іспанія — 1611 (очо ); 2. (2). Німеччина — 1459; 3. (4).
Порт алія — 1259; 4. (7). Ар ентина — 1208; 5. (3). Ан лія — 1196;
6. (8). Нідерланди — 1141; 7. (5). Ур вай — 1140; 8. (6). Італія —
1106; 9. (22). Кол мбія — 1102; 10. (11). Греція — 1029

Степан Михайлович Гол б а завжди йшов до
своєї мети, натхненно працюючи і віддаючи
всьо о себе справі. Вихов вався ба атодіт-
ній родині, на “відмінно” за інчив ш ол -ін-
тернат, відсл жив стро ов сл жб . Після
за інчення Львівсь о о державно о ніверси-
тет імені Івана Фран а захистив андидат-
сь дисертацію, здоб в на овий ст пінь
андидата е ономічних на . Йо о держав-
ниць ий хист найбільше проявився період,
оли він працював центральном апараті
Міністерства фінансів У раїни. Нині Степан
Михайлович — провідний на овий співробіт-
ни А адемії фінансово о правління Мініс-
терства фінансів У раїни та доцент афедри
фінансів Університет бан івсь ої справи
Нацбан У раїни. Бать о трьох дітей та, не-
зважаючи на постійний дефіцит вільно о ча-
с , є автором понад 100 на ових праць,
том числі 9 ни . Засн вав серії видань
“Національна еліта” та “Національна фінан-
сова спадщина”. Любить історію, пишається
і поважає мин ле раїнсь о о народ . Про
те, що йо о т рб є, рад є, чим він займа-
ється, Степан Гол б а розповів “Хрещати-
”.

— Степане Михайловичу, знаючи, що ви багато досягли
у своєму житті, хочеться спитати: чим захоплюєтеся у віль�
ний час? Чи займаєтесь спортом? Яке у вас хобі?

— Я пишаюся своїми науковими досягненнями:

маю близько ста публікацій, у тому числі дев’ять книг.

Багато публікуюсь у наукових та художніх виданнях.

Завдяки постійному розширенню власного кругозору

в мене виробилось глобальне бачення навіть локаль"

них проблем. Незважаючи на професійний фах еко"

номіста, основним моїм хобі є написання художньо"

біографічних книг. Колекціонував монети, значки,

марки. Люблю грати на дримбі, в дитинстві грав на

скрипці. Захоплююсь кінним спортом, а також віль"

ною боротьбою.

У вільний час займаюся легкою атлетикою; люблю

читати, грати в шахи. Хочу підкреслити, що ми повинні

переглянути своє ставлення до власного здоров’я і, не"

зважаючи на велику кількість спокус, у тому числі таких,

які викликають залежність, завжди прислуховуватись до

“мови свого тіла” — воно підкаже, як потрібно діяти для

того, щоб підтримувати себе у хорошому стані.

— Окрім насиченої професійної діяльності, ви чимало
часу присвячуєте й громадській роботі?

— Мої погляди на життя, професійну та громадську

діяльність формувалися ще зі студентських років. Набу"

ваючи фах економіста, я очолював студентське наукове

товариство університету. Згодом став заступником дека"

на економічного факультету з наукової роботи та заві"

дуючим кафедрою. Працюючи в центральному апараті

Міністерства фінансів України, курував діяльність

Громадської ради.

— Чи важлива для вас думка оточуючих? Як ви створю�
єте свою репутацію?

— Репутація залежить від багатьох складових, але го"

ловними, на мій погляд, є порядність та відповідаль"

ність, управлінські та професійні здібності, які дають

змогу оточенню зробити відповідні висновки щодо тієї

чи іншої людини. А оскільки я людина громадсько"пуб"

лічна, то, безумовно, стежу за тим, щоб репутація моя бу"

ла завжди, як мовиться, “на висоті”.

Інколи стає сумно, якщо підтримання своєї репутації на

високому рівні викликає нерозуміння чи заздрість в інших,

особливо якщо вони вважають себе набагато успішнішими

чи самодостатнішими. Всіма правдами і неправдами такі

люди стараються “підмочити” репутацію порядної люди"

ни. Такі випадки, на жаль, дуже часто трапляються також і

на вищих сходинках влади, а відтак всім іншим можна теж

займатися такими нехорошими справами?

— Чи часто у вас виникає почуття провини, і яким чином
вам вдається спокутувати його?

— Якщо не порушувати закони та діяти на благо свого

народу, то й не буде почуття провини. Але це ще дуже доб"

ре, коли після нечемної поведінки чи неправильних дій у

людини виникає таке почуття. Хто відчуває свою провину,

той знайде можливість виправити ситуацію. Як воно має

спокутуватися? На це питання можна відповісти по"різ"

ному: визнати свою провину і виправити ситуацію; знай"

ти слова пояснення свого вчинку. У всякому разі, всі дії

повинні мати під собою якесь підґрунтя, а не виникати

спонтанно, тому завжди можна відстояти свою точку зору

або прийняти позицію більшості, наприклад.

— Чи є у вас авторитети у житті? Хто вони?
— Безумовно, є видатні особистості, яким я симпати"

зую та з самого дитинства завжди хотів бути схожим на

них. З плином часу вони змінювалися, але найбільш

впливові залишаються і до сьогодення. І саме вони є для

мене авторитетними. Це непересічні особистості україн"

ської нації, які завдяки своїм досягненням прославили

наш народ. Життєва дорога та здобутки деяких з них ви"

світлені у серії книг “Національна еліта” та “Фінансова

національна спадщина”. Не буду вдаватися до прізвищ, у

кожного з них своя життєва філософія і погляд на суспіль"

но"політичну ситуацію в країні. Вони роблять свою спра"

ву чесно і відповідально: є високопрофесійними фахівця"

ми, які чітко орієнтуються у відповідних ситуаціях, вміють

донести своє слово до людей, знають суспільно"економіч"

ні проблеми та психологію політичного життя країни. 

На закінчення нашої розмови, щоб ви хотіли побажати
нашим читачам?

Бажаю побільше щасливих та радісних миттєвостей у

житті, здоров’я, щастя та сімейної злагоди. Використову"

ючи свій невичерпний розумовий та життєдайний потен"

ціали, докласти максимум зусиль для створення благодій"

ного суспільства, процвітання нашої держави та нації

Розмову вів 
Павло БІЛОЗЕРСЬКИЙ, 

“Хрещатик”

Температура +16°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +19°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +15°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 88 %

Прогноз погоди на 4 жовтня 2012 року

ОВНИ, не затівайте майнових та фінансових “розбіро ” зран ,
п ття від то о не б де. Др а половина дня видасться неперед-
бач ваною, аби зроз міти, де правда, а де брехня, доведеться по-
ладатися не на фа ти, а на інт їцію. Утримайтеся від важливих
з стрічей, підписання серйозних до ментів.
ТЕЛЬЦІВ першій половині дня очі є емоційний землетр с,

не люйте на зовнішні а ресивні напади, прибор айте злість, візь-
міть себе під онтроль, свар и — це преро атива ницих д хом.
Вечір проб дить сентиментальність в д ші, проте не поспішайте з
виснов ами, є ризи обман тися під впливом недостовірної ін-
формації.
БЛИЗНЯТА, до обід сидіть тихо, е ономте сили, рошима не

смітіть. Др а половина дня промайне на хвилі сонливості, через
інертність та не важність ви здатні наробити помило , хоча по ла-
датися можна лише на себе, ос іль и дов ола вас витим ться хит-
р ни та непорядні особи, я им ате орично протипо азано від-
ривати д ш .
РАКИ, перша половина дня обіцяє спішне завершення розпо-

чатих раніше справ, де матеріальна та се с альна заці авленість
посідають чільне місце. Жа а до рошей та інтим стане пот жним
стим лом до дій. Др половин дня присвятіть спіл ванню, ін-
теле т альном зба аченню, обмін досвідом.
ЛЕВИ, не розслабляйтеся, б дьте в тон сі, онфлі ти, невдачі

та провали до обід не привід для розчар вань. Я що шеф ви ли-
че "на илим", майте на вазі: від вашо о візит залежить ар’єр-
не майб тнє. Вечір видасться ці авим, дайте волю др жнім поч т-
тям, одна не слід беззастережно довіряти новим др зям, осо-
бливо я що вони дають вам фінансові поради.
ДІВИ, основні справи маєте завершити до пол дня, незважа-

ючи на переш оди. У др ій половині дня зведіть а тивні дії до мі-
нім м , не давайте обіцяно , не хвалюйте важливих рішень, не
женіться за ле ими рошима, не довіряйте с мнівним особам.
ТЕРЕЗИ, на альним фінансовим справам присвятіть перш по-

ловин дня. Увечері пош и ви оди зміняться потребою в ці аво-
м спіл ванні, флірті, обміні новинами, роз ад ванні се ретів.
Посилиться ваша ом ні абельність, стан ть витонченішими і різ-
номанітнішими д шевні запити.
СКОРПІОНИ, я що вранці я ісь незба ненні переш оди зава-

жатим ть нала одити мирні стос н и з людьми, не поспішайте з
виснов ами. С оріше всьо о, т т є ваша вина. У др ій половині
дня слід розвіятися, вволю вибала атися. Можна змінити обста-
нов , оло спіл вання або робити ревізію власно о світобачен-
ня, позб вшись д мо та пере онань, я і віджили, і по лян ти на
світ з оновлено о ра рс . А ось залицяння авалерів та флірти
дам не сприймайте серйозно.
СТРІЛЬЦІ, завершіть обридлі справи до обід й заб дьте про

них! У др ій половині дня атмосфера ардинально зміниться,
проте не всі зміни під ть вам на ористь. Поведін а оточення б -
де дивною, забавною, інтри ючою. Я що і нор ватимете — по-
трапите в паст , тримайтеся від підписання до ментів, ство-
рення ділових союзів, не вист пайте в ролі посередни а, онс ль-
танта. А ось вибратися зі с р ти допоможе тіль и нестандартний
прийом.
КОЗОРОГИ, ма симальна рез льтативність дій завдя и ділови-

тості та наполе ливості вас очі є до обід . Потім повіють інші віт-
ри, де через хаотичність інтересів та змін настрою ваше життєве
с дно втратить орієнтири і бл атиме в морі проблем без визна-
чено о рс . Втім, це призведе до ледарсь ої розбещеності, а
вам я особі, що несе перед Небесами місію відповідальності за
долі інших людей, це зовсім не до лиця!
ВОДОЛІЇ, першій половині дня напр ження ся не сво о пі а,

спрово вавши чимало р йнацій, не че айте поблажо від долі,
налашт йтеся на хвилю боє отовності і с млінно ви он йте все,
що від вас вима ається. План а персональних можливостей до-
сить висо а. Опол дні атмосфера стабіліз ється, настрій поліп-
шиться, можете зайнятися любленими справами, давши волю
творчим фантазіям.
РИБИ до обід спішно пливтим ть за течією подій, а ось др -

ій половині дня слід змінити страте ію дій, діловий фронт потре-
б є тотальної мобілізації сіх рес рсів. Поводьтеся чесно та по-
рядно, авантюрні і ри протипо азані, спроб вавши обд рити о-
ось, ви самі потрапите на ачо обман . Хитрощами справам не
зарадите, а лише дасте оточенню привід зас мніватися вашій
надійності

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  4  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

"Шахтар" та "Ювентус" 
розійшлися миром
Відбувся другий тур групового раунду Ліги чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо після двотижне-
вої перерви відновилися
баталії Лізі чемпіонів. У
р пі Е для вітчизняних
вболівальни ів ці авим ви-
дався матч в італійсь ом
Т рині, в я ом зійшлися
два чемпіони своїх раїн —
“Ювент с” та “Шахтар”.
Я і належить з стрічам
та о о рівня, ра проходи-
ла за величезної іль ості
острих моментів і завер-
шилася бойовою нічиєю
1:1. В іншом матчі цієї
р пи лондонсь ий “Челсі”
роз ромив на виїзді дан-
сь ий “Норшелланд” —
4:0.

Після жеребкування групи Е, куди

потрапили “Челсі”, “Ювентус”,

“Шахтар” та “Норшеллнад”, майже

всі футбольні експерти були одно"

стайні у своїх висновках. Згідно з

прогнозами, лідируватимуть лон"

донський та туринський футбольні

клуби, а конкуренцію їм можуть

скласти лише “гірники”. Втім, не"

зважаючи на думку фахівців, керів"

ництво донецького клубу поставило

перед тренером команди Мірчею Лу"

ческу цілком конкретне “завдання"

мінімум”: вийти до 1/8 фіналу. Тому,

аби його виконати, “Шахтарю” не"

обхідно віднімати очки у номіналь"

них лідерів.

Саме з таким настроєм українці і

почали цей поєдинок. Донеччани не

стали довго чекати, коли “Ювентус”

надасть їм гарну нагоду для взяття

воріт, і самі захопили ініціативу. Вже

на четвертій хвилині “гірники” ство"

рили найнебезпечніший момент біля

воріт Джанлуїджі Буффона. Разван

Рац прискорився лівим флангом і ви"

конав прострільну передачу на даль"

ню штангу, де ніким не прикритий

Генріх Мхітарян у падінні пробив го"

ловою. “Ювентусу” пощастило, що

м’яч пролетів над воротами. На цьо"

му підопічні Мірчи Луческу не зупи"

нилися, і вже на 13 хвилині українці

знову серйозно загрожували воротам

туринців. Алекс Тейшейра справа ви"

конав прострільну передачу вздовж

воріт. Лічених сантиметрів не виста"

чило Вілліану для того, щоб дістатися

до м’яча і перевести його у ворота. За

такої кількості гострих моментів гол

у ворота господарів поля став питан"

ням часу. І на 22 хвилині рахунок у

матчі було відкрито. “Шахтарю” вда"

лося провести стрімку атаку, в ре"

зультаті якої Алекс Тейшейра вийшов

на ударну позицію і відправив м’яч у

сітку воріт. Втім, радість гостей три"

вала лише 3 хвилини. Туринці, отри"

мавши право на кутовий, зуміли від"

новити паритет. Андреа Пірло зробив

точний пас на Леандро Бонуччі, а

той, незважаючи на своє амплуа за"

хисника, впевнено пробив повз Ан"

дрія Пятова. За рахунку 1:1 футболіс"

ти відправилися на перерву.

Другий тайм туринці почали з

атак, розуміючи, що друга нічия ніяк

не відповідає завданням і амбіціям

клубу в Лізі чемпіонів. Особливо ак"

тивним був Мірко Вучиніч, але м’яч

після ударів чорногорського форвар"

да летів куди завгодно, тільки не у во"

рота. Загалом у другій половині мат"

чу темп гри значно прискорився, але

поспіх негативно вплинув на реаліза"

цію нагод обох команд. Чим ближче

було до закінчення зустрічі, тим ви"

щою ставала ціна помилки. “Шах"

тар” хотів перемоги не менше

“Ювентуса” і також шукав щастя бі"

ля чужих воріт. На сімдесят четвертій

хвилині “гірники” створили одразу

два гострих моменти. Спочатку Даріо

Срна пробив зі штрафного, але виру"

чив Буффон, потім Генріх Мхітарян

не потрапив у ворота з вигідної пози"

ції. Не зміг забити і Вілліан, вже у

компенсований час бразилець з кіль"

кох метрів влучив у поперечину воріт.

У підсумку фінальний свисток зафік"

сував нічию 1:1, якою навряд чи за"

доволені обидві команди: “Ювентус”

розраховував на більше, а “Шахтар”

також мав чудову нагоду перемогти.

У іншому матчі цієї групи лондон"

ський “Челсі” з розгромним рахун"

ком здолав на виїзді данський “Нор"

шелланд” — 4:0
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Цей день в історії 4 жовтня

1535 — надр овано перш
ан ломовн Біблію
1582 — Папа Римсь ий Гри о-

рій XIII запровадив " ри оріан-
сь ий алендар"
1675 — олландсь ий фізи

Хрістіан Гюйґенс запатент вав
ишень овий одинни
1911 — Лондоні введено в

дію перший світі ес алатор
1957— з осмодром Тюратам

в Казахстані зап щено перший
світі шт чний с п тни Землі.
ООН про олосив цей день Днем
почат осмічної ери людства
1958 — із Лондона до Нью-

Йор а розпочалися перші ре -
лярні трансатлантичні рейси ре-
а тивних літа ів
1989 — Києво-Печерсь ій

лаврі від рито д ховн семінарію
Російсь ої православної цер ви

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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Стефани ,
ініціали

підрозділ
бан ів

Гравець "Шахтаря" Але с Тейшейра від рив рах но матчі з "Ювент сом"

Степан ГОЛУБКА: "Інтереси громадян — понад усе!"


