
Андріївський узвіз: діалог
для успішного розвитку
Проблеми головної мистецької вулиці країни вирішать спільними 
зусиллями громади та митців
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

До Дня Києва меш анці та
ості столиці отримали ч до-
вий подар но — ре онстр йо-
ваний Андріївсь ий звіз. На-
разі на в лиці, я ціл ом за-
сл жено називають раїн-
сь им Монмартром, віднов-
люється льт рне та мис-
тець е життя. Вчора на звіз
завітав олова КМДА Оле -
сандр Попов і спільно з пред-
ставни ами ромадсь ості та
митцями об оворив проблемні
питання подальшо о розвит
звоз .

Головна мистецька вулиця країни

завжди славилася не лише своїми архі�

тектурними спорудами та пам’ятника�

ми, а й тим, що за багато років стала

справжнім осередком розвитку націо�

нального мистецтва. Тут усі охочі мо�

жуть не лише помилуватися виробами

художників та майстрів, а й придбати

крам. Однак із часом така торгівля ста�

ла хаотичною, а недолугі малі архітек�

турні форми, в яких реалізовувалася

продукція, псували красу узвозу.

Після реконструкції було прийняте рі�

шення навести лад і в цій сфері. Повно�

важення для організації постійно діючої

виставки�ярмарки були передані органу

самоорганізації населення “Вуличний

комітет “Андріївський узвіз”. Як зазна�

чив голова ОСНу Віктор Хаматов, наразі

вже розроблена схема розміщення

торговельних місць учасників виставки,

підготовлена їх електронна база та під�

писано 250 договорів з підприємцями.

Серед позитивних зрушень митці та

підприємці під час зустрічі з головою

КМДА Олександром Поповим відміти�

ли створення спеціальної Художньої

ради, яка контролюватиме автентич�

ність тих виробів, які реалізовуються

на виставці�ярмарку. Адже наразі, за

словами генерального директора Цен�

тру української культури та мистецтв

Світлани Долеско, у ятках можна купи�

ти речі, на яких зображена взагалі не

українська символіка. “Художня рада

вкрай необхідна Андріївському узвозу.

Ця вулиця — історична, тут кияни та

гості міста оцінюють культуру України,

її декоративно�ужиткове мистецтво. І

приходячи сюди, вони мають бути

впевнені, що купують речі, які дійсно є

автентичними”,— наголосила Світлана

Долеско.

Озвучили культурні діячі та підпри�

ємці і низку нарікань щодо змін, які

відбуваються на мистецькій вулиці.

Зокрема щодо запровадження грошово�

го внеску на утримання та розвиток

узвозу. Як відмітив Віктор Хаматов, на�

разі внесок складає 100 гривень — для

підприємців та 80 гривень — для худож�

ників.

“Ці кошти ми спрямуємо на розви�

ток інфраструктури виставки�ярмарку.

До кінця цього тижня на узвозі буде

встановлено шість біотуалетів, а згодом

передбачається зведення і стаціонар�

них вбиралень. Також уздовж вулиці

встановлені урни для сміття. У най�

ближчих планах — вирішити питання

розміщення складів для зберігання ін�

вентарю, що є однією з найбільших

проблем для людей, які тут працюють.

Ну і, звісно, ці кошти використовува�

тимуть для прибирання території та

проведення культурно�масових захо�

дів”,— зазначив Віктор Хаматов.

Опоненти ж таких нововведень

стверджують, що для деяких митців, які

вже роками працюють на Андріївсько�

му узвозі, такі суми є непосильними.

“У нас тут працюють і пенсіонери, й ін�

валіди. Сама форма благодійного внес�

ку передбачає, що людина повинна

сплачувати ту суму, яку може”,— роз�

повіла “Хрещатику” Неля Клочкова,

майстриня, яка продає свої вироби на

узвозі вже близько шести років.

Вислухавши всі нарікання та поба�

жання, голова КМДА Олександр Попов

прийняв декілька важливих рішень.

Зокрема митці, для яких сплата грошо�

вого внеску в установленому розмірі є

непосильною, сплачуватимуть його за

пільговим тарифом. Від сплати звіль�

нять художників�ветеранів, які вже ста�

ли живими легендами Андріївського

узвозу. Наостанок очільник міськадмі�

ністрації закликав представників гро�

мадських організацій, підприємців та

митців до конструктивного діалогу.

“Звісно, це природно, що виникають

проблеми, адже ми лише починаємо

наводити лад на узвозі. Це дуже добре,

що у нас є діалог і бажання вирішити

всі спірні питання. На моє переконан�

ня, жодна влада і жоден чиновник не

повинні диктувати свою політику на

Андріївському узвозі. Орган самоорга�

нізації населення уже довів свою діє�

вість і показав себе найефективнішою

формою управління вулицею”,— зазна�

чив Олександр Попов

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У столиці розпочато під лючення житло-
вих б дин ів та об’є тів соціальної сфери
до теплоносія, відповідне розпорядження
підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
Вже зран 10 жовтня місті обі рівало-
ся 189 об’є тів — дитячих садоч ів, лі а-
рень, ш іл та житлових б дин ів. Я за-
значають фахівці “Київенер о”, процес
під лючення житлових б дин ів до цен-
тралізовано о опалення триватиме ці-
лодобовом режимі ще 5-7 днів.

Значна частина мешканців столиці вже отримала теп�

ло у своїх домівках. “Розпочавши підготовку до нового

опалювального сезону одразу після закінчення поперед�

нього, завчасно провівши гідравлічні випробування

теплових мереж на щільність та міцність, вклавши знач�

ні кошти у їх ремонт, ми подбали про те, щоб у домівках

киян було тепло і комфортно. Поетапно теплішатиме не

тільки у закладах бюджетної сфери, а й в житлових бу�

динках”,— наголосив Олександр Попов.

Він також зауважив, що початок опалювального сезо�

ну — складний технологічний процес, який, починаючи з

8 жовтня, відбуватиметься у декілька етапів. Зокрема пер�

ший етап передбачає підключення пологових будинків, лі�

карень та дитсадків. Другий етап охоплює загальноосвітні

навчальні заклади відповідно до їх заявок. На третьому

етапі тепло з’явиться у житлових та адміністративних бу�

дівлях (за заявками їх керівників).

Запуск теплоносія в усіх районах столиці здійснюєть�

ся одночасно і відповідно до графіка, затвердженого в

КМДА. При цьому підключення відбувається незалеж�

но від форми власності будинку. “У першу чергу обігрі�

вають ті споруди, де внутрішньобудинкові мережі тех�

нологічно готові прийняти теплоносій. Також важли�

вим фактором для підключення є відсутність у спожива�

чів боргів за теплову енергію”,— повідомляє

департамент корпоративних комунікацій ПАТ “Київ�

енерго”. Загалом компанія повинна забезпечити теплом

9623 житлових будинки. Станом на 10 жовтня вже обі�

грівається 189 об’єктів — дитсадки, лікарні, школи та

житлові будинки.

“Підключення до тепла такого мегаполісу як Київ —

це складний процес. Йому передувала спільна ретельна

підготовка компанії і міста. Тож розраховуємо на плавне

входження в опалювальний сезон”,— зазначив генди�

ректор ПАТ “Київенерго” Олександр Фоменко.

Нагадаємо, що соціально важливим об’єктам міста

теплоносій почали подавати ще на початку тижня. До

централізованого опалення було підключено дитячий

будинок “Малятко” та міський пологовий будинок

№ 1.

Учора вранці перший заступник голови КМДА Олек�

сандр Мазурчак особисто перевірив готовність систем

гарячого водопостачання житлового фонду до опалю�

вального сезону. Він проінспектував найбільш проблем�

ні будинки Деснянського району, мешканці яких трива�

лий час потерпали від незручностей через відсутність га�

рячої води. Зокрема йдеться про житлові будинки на ву�

лиці Сабурова та Закревського.

“Минулого року під час опалювального сезону на

теплотрасах цих будинків виникало до п’ятдесяти ава�

рій. Моніторинг теплових мереж, який було проведено

нашими фахівцями, визначив ці ділянки як найбільш

проблемні. Заміна окремої ділянки не виправила ситу�

ацію, тому було вирішено повністю перекласти тепло�

мережу”,— наголосив Олександр Мазурчак.

Наразі на вулиці Закревського завершуються роботи

із заміни теплових мереж, згідно з графіком вони мають

бути закінчені до 15 жовтня. На сьогодні чотири будин�

ки вже опалюються, упродовж доби до централізовано�

го опалення буде підключено ще один. Із теплом вже й

мешканці вулиці Сабурова

Відучора розпочато підключення до опалення закладів бюджетної сфери 
та житлових будинків

У столичні оселі прийшло тепло

У столиці відзначатимуть свято
Покрови 
Осеред ами народних лянь стан ть озаць е се-
лище «Мамаєва Слобода» та Співоче поле

СТОР. 2 

Киян попереджають про
шахрайство "на воді" 

"Київводо анал" застері ає меш анців від оплати
сторонніх витанцій на проведення е спертизи пит-
ної води

СТОР. 2 

Вибрати сімейного лікаря городяни
зможуть до 1 січня 

Це стос ється меш анців сіх районів столиці, за
винят ом Дарниць о о та Дніпровсь о о

СТОР. 2

У номері

Новини

На Київщині відкрили найбільший
хлібопекарський комплекс
Президент У раїни Ві тор Ян ович від рив на Ки-

ївщині новозб дований обласний хлібопе арсь ий
омпле с ТМ “К линичі”. Глава держави о лян в е с-
позицію підприємств-виробни ів і постачальни ів об-
ладнання для хлібопе арсь ої ал зі та ознайомився
з новітніми техноло іями па ов и хлібоб лочних і
ондитерсь их виробів. Я відомо, СП “Київсь ий об-
ласний хлібопе арсь ий омпле с” стане найбільшим
в У раїні та Європі об’є том цієї ал зі. На заводі з
повністю автоматизованим ци лом виробництва пра-
цюють 5 виробничих ліній із за альною пот жністю
250 тонн прод ції на доб . Комбінат перше в У ра-
їні ви ористов є техноло ію безтарно о збері ання
борошна. Йо о б дівництво стало одним із най спіш-
ніших інвестиційних прое тів ре іон — за альна с ма
інвестицій становила 45 млн доларів. Завдя и реалі-
зації прое т , в Київсь ій області б де створено 3,5
тис. робочих місць

“Картку киянина” вже отримали
понад 13 тисяч мешканців столиці
У столиці триває реалізація пілотно о прое т

“Карт а иянина”, я ий дозволить підвищити ефе -
тивність надання меш анцям піль , передбачених
місь ими про рамами. “Карт а иянина” дає право
о ремим ате оріям піль ови ів на без оштовний
проїзд метрополітені, на піль и в аптечних п н тах та
на отримання соціально о дис онт для оплати това-
рів ма азинах і с пермар етах. Крім то о, невдовзі
за допомо ою арт и здійснюватиметься обсл ов -
вання в лі вально-профіла тичних становах, надан-
ня медичних посл тощо. В ГУ праці та соціально о
захист населення КМДА інформ ють, що станом на
9 жовтня понад 13 тисяч меш анців столиці вже отри-
мали “Карт иянина”. За алом рай правліннями на-
разі зареєстровано 36 468 заяв від ромадян, я і ба-
жають отримати арт и. Першим трьом піль овим а-
те оріям місто розпочало видач арто червні цьо-
о ро : ба атодітним родинам, пенсіонерам, інвалі-
дам та соціальним працівни ам, я і не мають права
піль ово о проїзд в підземці. Тепер до прое т дол -
чені й інші ате орії населення, зо рема, бать и ба а-
тодітних сімей, пенсіонери та інваліди, я і не мають
права на піль овий проїзд метрополітені, непрацю-
ючі особи, я і здійснюють до ляд за дітьми-інвалідами
та отрим ють державн соціальн допомо , особи,
я і не мають права на пенсію. Усьо о “Карт ияни-
на” на першом етапі реалізації прое т отримають
майже 70 тис. осіб. “Я омо а швидший процес вида-
чі арто — це одне з пріоритетних завдань місь ої
влади, зо рема, районних правлінь соціально о за-
хист . Кияни, я і вже орист ються арт ою, відч ли її
перева и: піль овий проїзд ромадсь ом транспор-
ті, отримання дис онт для оплати меди аментів, то-
варів ма азинах. На черзі — вели і мережі с пер-
мар етів, я і дол чаться до прое т ”,— зазначив за-
ст пни олови КМДА Леонід Новохать о

У парку “Перемога” з’явиться 
алея-музей бойової техніки
Наразі т т триває др а чер а йо о ре онстр ції та

бла о строю— розпочалися роботи зі створення алеї-
м зею бойової техні и. Новий пар овий елемент и-
янам та остям міста презент ють до інця ро . Про
це повідомив перший заст пни олови Дніпровсь ої
РДА Сер ій Кравчен о. У пар спор дж ють майдан-
чи зі спеціальним бетонним по риттям, я ий має ви-
тримати ба атотонні е спонати, а саме: бойовий тан
“Т-64”, бойов ремонтно-е спл атаційн машин
(БРЕМ), а бицю “Д-30” та протитан ов армат . Уся
війсь ова техні а пройшла відповідн під отов для
е спл атації в мовах м зею під від ритим небом. До
речі, рам ах ре онстр ції цьо о ро в пар льт -
ри та відпочин “Перемо а” встановлено с льпт рн
омпозицію “Матері-вдові”, що біля К р ан Безсмер-
тя, а та ож від рито алею при ордонни ів
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У Києві розпочнуть масовий демонтаж 
незаконних МАФів
На цьом тижні з в лиць столиці почн ть масово прибирати неза-
онно встановлені малі архіте т рні форми (МАФи). Про це розпо-
вів олова КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі теле анал “Ки-
їв”. “Ми починаємо реалізацію нашої ампанії з прибирання МАФів.
Хоча ця робота проводиться щодня, більш масштабно вона почне-
ться вже в інці цьо о тижня, щоб навести порядо в цілом по Ки-
єв . Це стос ється, до речі, і в лиці Еле тротехнічної Деснянсь о-
м районі в зв’яз із масовими с ар ами на пор шення норм і пра-
вил тор івлі та санітарно о стан . На найа т альніших об’є тах, де
сьо одні є за важення, прохання або с ар и людей, ми б демо ре-
а вати в перш чер ”, — запевнив він

У столиці відзначатимуть свято Покрови
14 жовтня Києві відзначатим ть вели е свято По рови Пресвя-

тої Бо ородиці та День раїнсь о о озацтва. Осеред ами народ-
них лянь стан ть: озаць е селище “Мамаєва Слобода” (в л. Ми-
хайла Донця, 2) та Співоче поле Печерсь о о ландшафтно о пар .
Дол читися до відзначення одно о з найшанованіших свят в У ра-
їні — По рови — неділю сіх охочих запрош є “Мамаєва Слобо-
да”. Свят ова про рама розпочнеться о 8.30 цер овним передзво-
ном та Божественною літ р ією озаць ій цер ві По рова Пресвя-
тої Бо ородиці. О 12.00 на ярмар овом майдані “Мамаєвої Слобо-
ди” відб д ться рочистості з на оди відзначення Дня раїнсь о о
озацтва. Відвід вачам представлять вист п інно о ас адерсь о-
о підрозділ , онцерт озаць их та фоль лорних оле тивів, об-
зарів, лірни ів. Та ож ияни та ості міста змож ть побачити фехт -
вання на шаблях, стрільб з л а ви онанні воя ів Печерсь ої сот-
ні реєстрово о озацтва. На честь свята прол нають залпи з ар-
мат — фаль онетів та ожи . Крім то о, відб д ться: ярмаро народ-
них майстрів, част вання лішем та арб зовою ашею, народні
ляння з відтворенням давніх запорізь их забав та д жань, а та ож

майстер- лас із середньовічних озаць их та шляхетсь их танців.
Та ож неділю о 13.00 на Співочом полі Печерсь о о

ландшафтно о пар для иян та остей міста відб деться онцерт
творчих оле тивів Київсь о о місь о о центр народної творчості
та льт роло ічних досліджень. Охочі змож ть відвідати вистав
хризантем “Ілюзії осені”

Цифра дня

648 500 000 
гривень, на таку суму в серпні 2012 року було реалізовано в столиці
світлих нафтопродуктів, стисненого та скрапленого газу для
автомобілів 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Вибрати сімейного лікаря 
кияни зможуть 
до 1 січня
Кияни мають право до 1 січня 2013 ро обрати собі сімейно о

лі аря. Це стос ється меш анців сіх районів, за винят ом Дар-
ниць о о і Дніпровсь о о, я і визначені пілотними в проведенні ре-
форми охорони здоров’я в столиці. Про це розповів олова КМДА
Оле сандр Попов прямом ефірі теле анал “Київ”. “Ми від рива-
ємо сімейні амб латорії поряд із місцями, де проживають жителі
столиці. Це д же ви ідно, насамперед, для иян. Та а фі сація є
обов’яз овою, і водночас вона д же демо ратична, адже людина
може заявити про бажання обсл ов ватися в іншо о лі аря, і на-
віть — не в своєм районі. Що стос ється інших районів міста, рім
пілотних Дарниць о о та Дніпровсь о о, то цей процес б де про-
довж ватися до інця ро . І там, де є сімейні лі арі, меди и за-
альної пра ти и, ми повинні до 1 січня та ий процес пройти”,—
під реслив Оле сандр Попов

Місто вшанує пам’ять творця 
першої Конституції
Сьо одні виповнюється 340 ро ів з дня народження Пилипа Ор-

ли а — етьмана У раїни, автора першої раїнсь ої Констит ції. З
цієї на оди столиці відб деться низ а рочистих і просвітниць их
заходів. Зо рема об 11.00 олова КМДА Оле сандр Попов візьме
часть церемонії по ладання вітів до пам’ятни а Пилип Орли .
То о ж дня о 13.00 відб деться історичний хронос оп “Констит ція
П. Орли а — пам’ят а політи о-правової д м и” бібліотеці імені
С. Васильчен а (в л. Половець а, 7/13). А та ож ер дит-лото для
дітей “Не заб вай Шевчен ів спів про орд слав оза ів” бібліо-
теці імені О. Матросова (пр. Артилерійсь ий, 1).
12 жовтня о 13.00 бібліотеці № 9 Шевчен івсь о о район (в л.

Білор сь а, 34) пройде просвітниць а бесіда “Перший онстит цій-
ний речни озаць ої держави”. А 13 жовтня бібліотеці імені
І. Котляревсь о о (в л. М. Берлінсь о о, 4) відб деться о ляд літе-
рат ри “Достойний син сво о народ ”. Почато заход о 14.00. На-
адаємо, пам’ятни авторові першої раїнсь ої Констит ції 1710
ро , етьман Пилип Орли б в від ритий в Києві мин ло о ро-
. Мон мент встановлено с вері на перетині в лиць Липсь ої та

Пилипа Орли а

Юні митці столиці святкуватимуть 
День художника
З на оди відзначення Дня х дожни а 12 жовтня о 14.00 Київ-

сь ій дитячій а адемії мистецтв пройде щорічна традиційна мис-
тець а а ція “Фарби осені”. У рам ах заход відб деться посвята
юних ст дентів І рс фа льтет образотворчо о мистецтва х -
дожни и. Вихованці ІІ рс цьо о ж фа льтет під от вали театра-
лізоване дійство для першо рсни ів, під час я о о представляти-
м ть свої х дожні роботи, де лам ватим ть вірші і проз , ратим ть
на м зичних інстр ментах та ви он ватим ть імнастичні трю и. Та-
ож про рамі — прем’єра пісні, присвяченої першо рсни ам,
ви онанні ст дентів фа льтетів м зично о та театрально о мис-
тецтва.
Зі святом юних оле привітає ре тор а адемії, народний артист

У раїни, професор Михайло Чембержі. Під час рочистостей та ож
відб деться вр чення сертифі атів часни ам вистав и- он рс
“Happinness!” та подя а від афедр фа льтет най ращим ст ден-
там. Крім то о, про рамі м льтимедійна презентація оле цій жи-
вописних робіт пленерів: “Карпати” (весна 2011 р.) та “Г рз ф”
(осінь 2012 р.); фотосалон, “Фані-фейс” та салони др жньої ари-
ат ри, ерамі и, паперопласти и, плетіння, алі рафії та япон-
сь о о живопис ; он рс і ебан, апелюхів та масо

Місто спрямує зусилля 
на подолання туберкульозу
У поліклініці № 1 Деснянського району за сприяння Галини Гереги
з’явиться новий рентген�апарат
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Центральній полі лініці
№ 1 Деснянсь о о район
вчора від рилася тематич-
на вистав а “Т бер -
льоз — за роза, я можна
подолати”. У рам ах бо-
ротьби з цією нед ою ін-
формаційні стенди почер-
ово виставлятим ть всіх
медичних за ладах райо-
н . А вже до інця місяця
районній полі лініці № 1,

за сприяння заст пни а
місь о о олови — се ре-
таря Київради Галини Ге-
ре и, запрацює новий
рент ен-апарат. Саме та-
им чином — по ращ ючи
медичне забезпечення за-
ладів охорони здоров’я та
проводячи а тивн про-
світниць робот — за-
плановано змінити невтіш-
н динамі захворювання
на с хоти в місті.

У Деснянському районі захворю�

ваність на туберкульоз за 6 місяців

поточного року збільшилася на 

18 %. Про це повідомив начальник

ГУ охорони здоров’я КМДА Віталій

Мохорєв. На диспансерному обліку

тут перебуває 710 осіб, із них 230 — з

активною формою, 69 — виявлено

вперше. 55,2 % хворих на різні фор�

ми туберкульозу виявлено при про�

філактичних оглядах. Щоб активізу�

вати просвітницьку і профілактичну

роботу серед населення, у районі,

завдяки допомозі фахівців Націо�

нального медичного університету

імені Богомольця, було створено

експозицію на тему “Туберкульоз —

загроза, яку можна подолати”. Най�

ближчим часом ця тематична ви�

ставка побуває в усіх районних за�

кладах охорони здоров’я.

“Нас турбує зростання рівня захво�

рюваності в районі на туберкульоз, і

головне наше завдання — долучати

якомога більше людей до профілак�

тичних заходів, щоб змінити цю ситу�

ацію, — зазначила “Хрещатику” за�

ступник міського голови — секретар

Київради Галина Герега. — При фор�

муванні бюджету на наступний рік ми

обов’язково передбачимо кошти на

профілактику туберкульозу в місті. А

ще докладемо максимум зусиль, аби в

кожній поліклініці був сучасний

рентген�кабінет, аби у людей була

можливість обстежитися і виявити

хворобу на початковому етапі”.

Галина Герега також долучилася до

боротьби із туберкульозом у районі.

Ще в березні, під час огляду примі�

щення поліклініки № 1 Деснянського

району, вона зауважила, що у медзак�

ладі, який обслуговує понад 58 тисяч

мешканців району, не працює рент�

ген�кабінет, бо апаратура вичерпала

свій ресурс. Саме тоді і виникла ідея

придбати для поліклініки сучасне об�

ладнання. “Як мені повідомили,

рентген�апарат уже до кінця жовтня

буде встановлено”, — заявила секре�

тар Київради.

Як зазначив “Хрещатику” доктор

медичних наук, завідувач кафедри

фтизіатрії Національного університе�

ту імені Богомольця Раду Процюк, не

лише антисоціальний спосіб життя

може ввести в дію пусковий механізм

хвороби на туберкульоз, а й стреси,

травми, погане харчування. Але на�

уковець наголошує, що сухоти — ви�

ліковні. І тому дуже важливо, аби ін�

формація про них була загальнодо�

ступною, щоб люди знали основні її

симптоми (наприклад, кашель, який

триває довше двох�трьох тижнів) і

зверталися до фахівців при перших

ознаках захворювання

Киян попереджають 
про шахрайство "на воді"
"Київводоканал" застерігає мешканців від оплати сторонніх 
квитанцій на проведення експертизи водопровідної води

Як розповіли “Хрещатику” у “Ки�

ївводоканалі”, квитанції для “добро�

вільної” оплати з початку цього тиж�

ня закидають мешканцям у поштові

скриньки. Згідно з отриманою пла�

тіжкою, кошти у кількості 28 грн

просять перерахувати до 20 числа по�

точного місяця на рахунок приватно�

го підприємства "X". У компанії на�

голошують, що подібна діяльність

жодним чином не стосується їхньої

роботи. “Товариство не співпрацює

із зазначеною фірмою і в нас немає

жодної публічної інформації про це

підприємство”, — зазначила радник

голови правління ПАТ АК “Київво�

доканал” з питань інформаційної по�

літики Вікторія Яковлєва.

Директор розрахункового депар�

таменту ПАТ АК “Київводоканал”

Станіслав Каплуненко радить ки�

янам детально ознайомлюватися зі

змістом усіх квитанцій перед здій�

сненням їх оплати, щоб не стати

жертвами шахраїв. Зокрема на ра�

хунку мають бути вказані контактні

дані організації, котра замовляє да�

ну послугу, чого у розданих людям

платіжках не було. “На жаль, такі

випадки не лише псують імідж на�

шого товариства, але й можуть ошу�

кати багатьох людей, які звикли

сумлінно та вчасно сплачувати ко�

мунальні рахунки”, — зауважила

Вікторія Яковлєва.

Як пояснили у “Київводоканалі”,

зробити повноцінний лабораторний

аналіз питної води за 28 гривень —

просто неможливо. Як мінімум, така

експертиза коштуватиме від 400 грн.

Крім того, послуга перевірки води

уже закладена в тариф комунальних

платіжок. “Проведення “Київводо�

каналом” планових перевірок якості

питної води у міській мережі водо�

постачання — це послуга, яка вхо�

дить до складу тарифу та не оплачує�

ться окремо. Наразі єдиним дійсним

документом для оплати мешканцями

багатоквартирних будинків послуг за

водопостачання та водовідведення є

стандартна квитанція, яку житлово�

експлуатаційні організації протягом

багатьох років надають мешканцям

міста поштою”, — зазначив Стані�

слав Каплуненко.

Киянам також слід пам’ятати, що

якість питної води в мережах центра�

лізованого водопостачання міста

знаходиться під жорстким лабора�

торним контролем столичної сан�

епідстанції та трьох виробничих ла�

бораторій “Київводоканалу”. Якість

питної води контролюється цілодо�

бово відповідно до вимог ДержСан�

ПіНу 2.2.4�171�10 “Гігієнічні вимоги

до води питної, призначеної для спо�

живання людиною” від 16.07.2010

року. Щодоби відбирається та аналі�

зується приблизно 1000 проб рідини,

які перевіряються за 22 показника�

ми.

“Усі лабораторії товариства регу�

лярно проходять атестацію на відпо�

відність діючим вимогам, проби від�

бираються фахівцями за усіма прави�

лами. Натомість дослідження води

іншими організаціями, що не мають

відповідного атестату, не можуть га�

рантувати достовірність результатів”,

— розповіла “Хрещатику” головний

технолог ПАТ АК "Київводоканал”

Інна Лавренчук.

Якщо у мешканців столиці є скар�

ги щодо якості питної води, необхід�

но звернутися до “Київводоканалу”

та залишити заявку на пробовідбір.

Для з’ясування проблеми співробіт�

ники товариства обов’язково зроб�

лять аналіз проби безкоштовно та

здійснять необхідні заходи, якщо во�

ни належать до сфери компетенції

“Київводоканалу”

До поштових с риньо иян в идають фі тивні витанції, я их пропон ють
сплатити 28 ривень за проведення е спертизи я ості водопровідної води

Директор розрахункового
департаменту ПАТ АК

"Київводоканал"
Станіслав Каплуненко

радить киянам детально
ознайомлюватися 

зі змістом усіх квитанцій
перед здійсненням їх
оплати, щоб не стати

жертвами шахраїв
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При формуванні бюджету на наступний рік столична
влада обов`язково передбачить кошти 
на профілактику туберкульозу в місті

До інця місяця районній полі лініці № 1 Деснянсь о о район за сприяння Галини Гере и встановлять
новий рент ен-апарат

Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

У столиці з’явилися діл и, отрі займаються перевір ою
питної води. Та , ияни с аржаться на те, що їм пропо-
н ють сплатити витанцію на 28 ривень за проведення
е спертизи я ості водопровідної води. Подібних звер-
нень до ромадсь ої приймальні ПАТ АК "Київводо а-
нал” надійшло вже більше десят а, сі вони зафі сова-
ні в різних районах міста. Більше то о, є випад и, оли
споживачі же всти ли оплатити "посл ". А от “Ки-
ївводо аналі” ствердж ють, що меш анцям міста підсо-
в ють фі тивні платіж и, я і не мають жодно о відно-
шення до роботи основно о столично о водопостачаль-
ни а.



Тенденції 

Ділові новини

Мінфін розпочав 
розміщення казначейських
зобов'язань для населення

10 жовтня, відповідно до по-
станови ряд № 836 "Про ви-
п с азначейсь их зобов'язань",
розпочато розміщення цінних па-
перів на пред'явни а в до мен-
тарній формі серії А обся ом 100
млн доларів США зі стро ом обі-

24 місяці, номінальною вартіс-
тю 500 доларів США, відсот о-
вою став ою 9,2 % річних та
сплатою понів ожні шість мі-
сяців. На адаємо, розмір доход
за ожним поном є фі сованим
і становить 23 долари США. Цін-
ні папери вип с аються двома
серіями: А та Б. Обся вип с
ожної серії становить 100 млн
доларів США за номіналом. Каз-
начейсь і зобов'язання наст пної
серії розміщ ються після прода-
ж попередньої. Продаж цінних
паперів фізичним особам здій-
снюватим ть близь о 500 ста-
нов п блічно о а ціонерно о то-
вариства "Державний ощадний

бан У раїни" на всій території
раїни за вартістю продаж , що
встановлена Мінфіном

МВФ зберіг прогноз 
зростання ВВП України 
на 3,0 %
МВФ збері про ноз зростання

ВВП У раїни на рівні 3,0 % в по-
точном році. Про це с азано
Світовом е ономічном про нозі
(World economic outlook) фонд .
Відповідно до до мента, зрос-
тання ВВП У раїни в 2013 році
становитиме 3,5 %. Разом з тим,
МВФ по ращив про ноз інфляції
в У раїні з 7,9 % до 6,0 % в по-
точном році. Інфляція в 2013 ро-
ці, за оцін ами МВФ, становити-
ме 5,9 %. Фонд та ож по ращив
про ноз дефіцит поточно о ра-
х н платіжно о баланс У раїни
з 5,9 % ВВП до 5,6 %. У 2013 ро-
ці, на д м е спертів фонд , де-
фіцит поточно о рах н платіж-
но о баланс У раїни становити-
ме 6,6 % ВВП, передають "У ра-
їнсь і новини"

Кабмін передав Києву
управління об'єктами 
Дарницького мосту

Уряд передав КМДА ф н ції
правління об'є тами першо о п с-
ово о омпле с Дарниць о о за-
лізнично-автомобільно о мостово-
о переход через Дніпро на заліз-
ничній ділянці "Київ-Мос ов-
сь ий — Дарниця". Про це с азано
в розпорядженні Кабмін № 748.
Крім то о, ряд дор чив Мінінфрас-
тр т ри й Мінфін в місячний тер-
мін надати пропозиції з ре лю-
вання питання щодо по ашення
редит Південно-Західною заліз-
ницею, отримано о для фінанс -
вання б дівництва автомобільної
с ладової залізнично-автомобіль-
но о переход через Дніпро

USAID виділить на боротьбу
з туберкульозом 
17,9 млн дол.
Про це повідомив дире тор ре-
іональної місії USAID в У раїні,
Білор сі й Молдові Джед Бартон.

З йо о слів, тривалість цьо о про-
е т становить 5 ро ів ( вітень
2012 — вітень 2017), бюджет
про рами — 17,9 млн дол. Пе-
редбачено, що в йо о рам ах б -
д ть впровадж ватися спішні
міжнародні моделі протидії т -
бер льоз в 10 ре іонах У раїни:
Донець ій, Хар івсь ій, Дніпро-
петровсь ій, Запорізь ій, Херсон-
сь ій, Одесь ій, Л ансь ій об-
ластях, Автономній респ бліці
Крим, а та ож Києві й Севасто-
полі

Уряд ініціює скорочення
кількості податків

Про це заявив віце-прем'єр-мі-
ністр У раїни Сер ій Ті іп о. З йо-
о слів, відповідний за онопрое т
під отовлений Міністерством фі-
нансів і Міністерством е ономіч-
но о розвит й тор івлі. Най-
ближчим часом, я передбачаєть-
ся, цей за онопрое т б де роз-
лян тий на засіданні ряд . До-
мент, за інформацією Ті іп а,

передбачає с орочення іль ості

подат ів з 23 до 9, а іль ості по-
дат ових звітних форм — зі 115
до 22. Віце-прем'єр висловився
за с ас вання шляхом пост пово-
о спрощення інстит т подат о-
вої на ладної, а та ож за впрова-
дження системи еле тронно о
де лар вання й сплати подат ів

"Укрпошта" виділить 300
млн грн на впровадження
IT-технологій
Про це повідомила ендире тор

"У рпошти" О сана Плотні ова. "У
наст пном році ми план ємо ви-
ділити близь о 300 млн рн на
впровадження й під лючення с -
часної мережі",— с азала вона. Зі
слів Плотні ової, цьо о ро ом-
панія же виділила 150 млн рн на
впровадження IT-техноло ій, не-
забаром повинен запрацювати
новий офіційний сайт "У рпошти",
а в наст пном році всі відділення
зв'яз б д ть під лючені до інтер-
нет-мережі. О рім то о, наст п-
ном році підприємство план є
виділити 100 млн рн на придбан-

ня близь о 400 автомобілів. Най-
ближчим часом б де проведено
он рс, рез льтати я о о визна-
чать, я і автомобілі б д ть за п-
лені: Renault або Honda

Тарифи на газ 
підвищуватися не будуть

Про це заявив прем'єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров. "Для на-
селення тарифи на аз після ви-
борів підвищ ватися не б д ть.
Ми зараз д маємо про те, я зни-
зити тарифи для промислово-
сті",— під реслив Ми ола Аза-
ров. Він та ож зазначив, що
надвисо і ціни на російсь ий аз
ставлять раїнсь их виробни ів
нерівні мови і, відповідно, їх

прод ція є не он рентоздат-
ною на рин . "Ми проводимо пе-
ре овори з Росією із цьо о питан-
ня, і самі д маємо, я им чином
здешевити аз для промислово-
сті",— зазначив прем'єр-міністр.
Він на адав, що У раїна вже в два
рази зменшила споживання до-
ро о о російсь о о палива

Інфляція у вересні
була близькою 
до нуля
Експерти очікують цінової 
стабільності й у жовтні
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Інде с споживчих цін (ІСЦ) вересні після чотирьох мі-
сяців дефляції нарешті поверн вся в позитивн площи-
н (0,1 % до попередньо о місяця). Тим не менш, він
я і раніше залишається нижчим за онсенс с-про ноз
аналіти ів. У річном вираженні зростання ІСЦ зали-
шається н льовим.

У вересні ціни практично у всіх групах товарів і послуг залишилися на по�

передньому рівні або демонстрували коливання в діапазоні від —0,1 % до

0,1 %, засвідчуючи про відсутність стійких тенденцій до зростання.

На думку аналітиків, інфляція у вересні виявилася нижче очікуваного

рівня через зниження цін на продукти харчування (—0,1 % — у місячному

і —2,1 % — у річному вираженні) на тлі гарного врожаю фруктів і овочів у

цьому році, а також нульового зростання цін на м'ясо.

У той же час вартість бензину підвищилася на 1,5 % (на 6,3 % — з почат�

ку року) під впливом світових цін на нафту, проте це не мало істотного

впливу на ІСЦ, оскільки бензин займає незначну частку споживчого коши�

ка. Інші його компоненти змінилися несуттєво, включаючи тарифи на ос�

віту, які зазвичай істотно підвищуються у вересні з початком нового на�

вчального року.

"Що стосується індексу цін виробників, то в харчовій промисловості во�

ни підвищилися на 1,2 % впродовж вересня, що стало найбільшим місяч�

ним зростанням із серпня 2011 року і має спричинити зростання цін на

продовольство для кінцевих споживачів протягом одного�двох місяців, —

пояснює головний економіст компанії Dragon Capital Олена Бєлан. — Під�

вищення цін у харчовій промисловості було частково компенсовано

зменшенням тарифів на комунальні послуги на 0,7 % у місячному виражен�

ні за рахунок невеликого зниження тарифів на електроенергію для промис�

лових споживачів. Ціни в металургії підвищилися на 0,1 %".

Незважаючи на більш низьку, в порівнянні з прогнозами, інфляцію у ве�

ресні, на думку експертів, через підвищення цін виробників у харчовій про�

мисловості найближчим часом слід очікувати зростання ІСЦ.

"За підсумками жовтня динаміка ІСЦ залишиться незмінною, але з лис�

топада можливе прискорення зростання даного показника. Ми підтверджу�

ємо наш прогноз за підсумками року на рівні 4,7 %. Вважаємо, що за під�

сумками жовтня показник інфляції залишиться відносно незмінним через

вплив передвиборчого фактора. Тим не менш, в листопаді�грудні (після по�

слаблення заходів адміністративного контролю) ми очікуємо прискорення

зростання цін", — зауважують експерти ING Bank.

"Враховуючи дуже повільні темпи зростання споживчих цін з початку ро�

ку (—0,3 %), підсумковий показник інфляції може виявитися нижче нашо�

го поточного прогнозу в 4,5 % річних. Ми вважаємо, що в наступному році

збережеться плавна динаміка цін на продовольчі та промислові товари на

тлі очікуваного різкого уповільнення внутрішнього споживчого попиту. Ра�

зом з тим, враховуючи необхідне для співпраці з МВФ підвищення газових

тарифів (відновлення кредитної програми МВФ є частиною базового сце�

нарію на 2013 р.), ми прогнозуємо прискорення споживчої інфляції до 10 %

на кінець 2013", — підсумовує Олена Бєлан
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Правоохоронцям обіцяють нову реформу і високу зарплату

Міліцію замінить поліція?
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
"Хрещатик"

У раїнсь і міліціоне-
ри мають стати пра-
воохоронцями євро-
пейсь о о зраз а.
Про це йдеться в за-
онопрое ті № 10688
"Про поліцію". У разі
йо о хвалення іль-
ість стражів поряд-
с ттєво змен-

шиться, а їхні зар-
плати збільшаться в
де іль а разів.

Страж порядку 
"подорожчає"

Згідно з вимогами законо�

проекту № 10688, працівни�

ки міліції (які виявили ба�

жання йти на службу до по�

ліції) підлягають позачерго�

вій атестації в порядку та

терміни, визначені МВС

України. Для цього мають

створити Департамент полі�

ції, в складі якого будуть від�

повідні служби: криміналь�

ної поліції, поліції громад�

ської безпеки, транспортної

поліції, досудового слідства,

державної охорони, внут�

рішньої безпеки, забезпе�

чення, експертно�криміна�

лістична, а також Україн�

ське бюро Інтерполу.

Як зазначено в першій

статті проекту закону, "полі�

ція є системою озброєних

правоохоронних органів

держави". Вона (як, до речі, і

міліція) призначена для

"охорони та захисту прав,

свобод та законних інтересів

фізичних осіб, прав та інте�

ресів юридичних осіб, інте�

ресів держави та територі�

альних громад від проти�

правних посягань, боротьби

зі злочинністю, а також охо�

рони громадського порядку,

власності та забезпечення

громадської безпеки".

Новоспеченим правоохо�

ронцям обіцяють і нову зар�

плату: за статтею 65 проекту

грошове забезпечення ря�

дового й молодшого на�

чальницького складу поліції

"не може бути меншим п'я�

тикратного розміру міні�

мальної місячної заробітної

плати", а в середнього й

старшого начальницького

складу — "не може бути

меншим семикратного роз�

міру мінімальної місячної

заробітної плати". Тобто по�

ліцейські повинні отриму�

вати щонайменше 5�7 тисяч

гривень (до того ж, грошове

забезпечення "підлягає ін�

дексації").

У той же час сьогоднішня

зарплата працівника МВС

законодавчо не прописана.

В нинішніх умовах обов'яз�

ковими складовими грошо�

вого забезпечення (тобто

мінімальною зарплатою)

кожного міліціонера є: по�

садовий оклад, оклад за

спеціальне звання, надбав�

ка за вислугу років і стовід�

соткова надбавка. Але ці ви�

плати сягають лише 30 %

усієї зарплати, решта 70 % —

необов'язкові надбавки, до�

плати та премії. У європей�

ських поліцейських усе нав�

паки: у структурі їхньої зар�

плати обов'язкова частина

становить 70—80 %, а сти�

мулюючі надбавки — лише

20—30 %.

"З прийняттям нового за�

кону будуть встановлені

нові стандарти для провід�

ного правоохоронного ін�

ституту в державі, сфор�

муються сучасні демокра�

тичні основи функціону�

вання поліції, що сприяти�

ме ефективному виконан�

ню покладених на неї обо�

в'язків — з одного боку, і

належному контролю за її

діяльністю — з другого,—

переконаний один із спів�

авторів законопроекту, на�

родний депутат Василь

Грицак.— Положення зако�

ну, присвячені статусу полі�

цейського та проходженню

служби в поліції, дозволять

забезпечити прийняття до

її лав гідних, професійно

підготовлених фахівців та

подальше проходження ни�

ми служби винятково на

професійній основі. Гаран�

тії правового і соціального

захисту, закріплені в законі,

підвищать престижність

служби та сприятимуть

зміцненню професійного

кадрового ядра".

"В межах асигнувань"

Наразі запропоновані но�

вели викликають більше за�

питань, аніж відповідей.

Про це свідчить п'ятий роз�

діл пояснювальної записки

(до проекту № 10688) "Фі�

нансово�економічне об�

ґрунтування": "Реалізація

положень закону України

після його прийняття не по�

требуватиме додаткових фі�

нансових витрат, пов'язаних

з організаційно�штатними

заходами перетворення мі�

ліції в поліцію. Фінансуван�

ня цих витрат пропонується

здійснювати в межах асиг�

нувань, передбачених на ут�

римання МВС України та за

рахунок штатної оптимізації

при переатестації особового

складу".

Як здійснюватимуть пере�

атестацію і де ті підрахунки,

за якими можна заощадити

мільйони гривень, необхідні

для виготовлення нових по�

свідчень, значків, уніформи,

бланків, печаток тощо? Ще

одна проблема, пов'язана з

наданням українським полі�

цейським досить незвичай�

ної функції. За статтею 14

проекту, вони можуть про�

водити "перевірки суб'єктів

господарювання". Наскіль�

ки це має право на життя,

сказати важко. Принаймні,

в нинішніх умовах їхні дії

суперечитимуть статті 26 За�

кону "Про захист прав спо�

живачів" і наказу № 310 Мі�

ністерства економічного

розвитку (саме воно й відпо�

відає за проведення переві�

рок суб'єктів господарюван�

ня).

Здається, єдине, чого

вдалося досягнути законо�

творцям,— детально об�

ґрунтувати у своїй поясню�

вальній записці доцільність

зміни назви правоохорон�

ного органу: "Авторами за�

конопроекту запропонова�

но поміж іншого замінити

назву "міліція" на "поліція",

виходячи з того, що згідно з

етимологічними джерелами

слово "міліція" означає не�

регулярні збройні форму�

вання, які використовують�

ся в тому числі й для під�

тримки громадського по�

рядку, що формуються з

добровольців і не входять

до складу офіційної систе�

ми державних правоохо�

ронних органів під час ре�

волюційних перетворень в

державі".

За словами народного де�

путата Василя Грицака, мілі�

ція була утворена як вико�

навчий орган з охорони ре�

волюційного суспільного

порядку в 1917 році після

подій, що відбулися в ко�

лишній Російській імперії

(надалі термін "міліція" був

сприйнятий радянським

урядом і поширений на те�

риторії країн, що потрапили

в сферу впливу СРСР). На�

томість слово "поліція" за

загальним підходом означає

систему державних служб і

органів, що виконують на

професійній основі функції

з охорони громадського по�

рядку, боротьби зі злочин�

ністю.

Проте в самому МВС до

цієї ідеї ставляться досить

обережно: мовляв, чи варто

вести мову про поліцію єв�

ропейського зразка в умовах

невисокої зарплати, слабкої

соціальної захищеності й

недостатньої кількості тех�

нічних засобів. Тобто меха�

нічне перейменування мож�

на вітати хіба що з такої точ�

ки зору: "як корабель на�

звеш, так він і попливе". До

того ж, окрім вирішення фі�

нансових питань, депутати й

урядовці також мають внес�

ти ще силу�силенну змін у

численні нормативно�пра�

вові акти, щоб забезпечити

їхню відповідність "поліцей�

ському" закону.

Досвід сусідів

Поява в Україні поліції

звичайно наблизить нашу

державу до країн Європи, де

діє саме поліція. У той же

час, там — абсолютно інший

підхід до її розвитку. Звісно,

ніхто не заперечує, що для

підвищення рівня життя на�

ших вартових порядку по�

трібно реформувати право�

охоронні органи. За досві�

дом із цього питання можна

звернутися не лише до Мос�

кви (у Росії вже переймену�

вали міліцію у поліцію), а й

до Тбілісі. Про те, як рефор�

мували тамтешню право�

охоронну систему ще на�

прикінці березня 2012�го,

розповідав у Києві міністр

юстиції Грузії Зураб Адеіш�

вілі. За його словами, для

перетворення міліції на по�

ліцію грузини зробили де�

кілька важливих кроків: об'�

єднали окремі правоохорон�

ні структури, оснастили їх

необхідним високотехноло�

гічним обладнанням, потур�

бувалися про належне мате�

ріально�технічне забезпе�

чення тощо.

Отже, з досвіду наших су�

сідів можна дійти висновку:

без економічного обґрунту�

вання й фінансового під�

кріплення запровадити "по�

ліцейський" проект у життя

буде досить складно
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З прийняттям нового закону будуть 
встановлені нові стандарти для провідного

правоохоронного інституту в державі,
сформуються сучасні демократичні основи

функціонування поліції, що сприятиме
ефективному виконанню покладених 

на неї обов'язків



ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05, 17.40
Мультляндія

7.25, 2.35 Київ. Музика
8.00 СТН. Спорт. Тижневик

10.15 Прогулянки містом
13.20, 0.20 Громадська

приймальня
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 Міський дозор
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"

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, 7.45 Господар в домі
7.20 Країна online
7.25 Голос народу
7.30 Ера бізнесу
7.50 Фінансові поради
8.20 Твій голос
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.30, 11.50, 20.55 Офіційна

хроніка
9.40 Про головне

10.05 Легко бути жінкою
11.00 Шеф;кухар
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.10, 18.45, 21.25

Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армія
13.05 Х/ф "Мій друг Іван

Лапшин"  
14.40 Вікно в Америку
15.05 Euronews
15.15 Ближче до народу
15.45 Т/с "Синдикат!2"  

16.50 Х/ф "Полювання на
оленя"  

18.00 Свобода вибору.
Реальне життя

18.10 Справжня Україна
18.25 Останнє попередження
18.30 Агро;news
19.00, 20.20 Вибори;2012.

Передвиборна агітація
19.30 Осінній жарт з...
20.00 Сільрада
20.50 Плюс;мінус
21.00 Підсумки дня
21.40 Країну – народу!
22.00 Зірки гумору
22.55 "Трійка", "Кено",

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

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 "Одного разу в

Римі" 
23.30 ТСН
0.00 Х/ф "Барханов і його

охоронець" 
2.20 Х/ф "Четвертий вид" 
3.50 Багаті теж плачуть
4.50 Т/с "Слідаки"

ІІННТТЕЕРР

6.05 Т/с "П'ята група крові"  
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 "Синдром
Дракона"  

12.00 Новини
14.10 Слідство вели...
15.10 Право на зустріч
16.10 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 "Синдром

Дракона"  
23.15 Х/ф "Голий пістолет"  
1.10 Х/ф "В капкані"  
2.40 Подробиці
3.10 Подробиці. Неформат
3.20 Спорт в Подробицях
3.25 Жадібність

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Єфросинія!2"   
7.00 Ранок з "Україною"
9.25 Т/с "Слід"   

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

сім'я"   
12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Слід"   
15.35 Щиросердне 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"   
22.15 Т/с "Карпов"   
23.15 Х/ф "В ім'я короля"  
1.45 Т/с "Життя як вирок!

2"  
3.35 Події
3.50 Події. Спорт
3.55 Говорить Україна
4.35 Нехай говорять
5.25 Срібний апельсин

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
19.55 Т/с "Щасливі разом"
20.55 Т/с "Татусеві доньки"  
22.00 ФБР
22.55 Т/с "Світлофор"  
0.00 Т/с "Звабливі і вільні"  
0.55 Репортер
1.15 Спортрепортер
1.25 Служба розшуку дітей
1.30 Т/с "Ясновидець!4"  
2.10 Т/с "Останній акорд"  
3.00–5.05 Зона ночі

ІІССTTVV

5.25 Служба розшуку дітей
5.35 Свiтанок
6.35 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

10.10 Х/ф "Дочка якудзи"
12.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
15.30 Т/с "Надзвичайна

ситуація"
16.35 Х/ф "Лисий нянька"
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 Факти
2.55 Свобода слова
4.30 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.30 Ф;стиль
7.00 Країна порад

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!2"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.50 Незаймана планета
22.50 Алло, лікарю!
23.50 Т/с "Червоне і чорне" 
0.55 Світські хроніки
1.25 Як я заробив свої

мільйони
1.50 Дика Америка
2.20 Країна порад
3.00 Інші землі
3.55 Диваки
4.25 Т/с "Червоне і чорне" 
5.15 Незаймана планета

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

5.50 Легенди кримінального
розшуку

6.20 Х/ф "Рись
повертається"  

7.30 Агенти впливу

8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Розкол"

11.00 Т/с "УГРО!3"
14.50 Т/с "Каменська!5"
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 "Заміна!2.

Останній урок"   
2.00 Свiдок
2.30 Речовий доказ
3.15 Агенти впливу
4.00 Свiдок
4.35 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ

5.25 Документальний детектив
6.15 Усе буде добре!
8.00 Неймовірна правда про

зірок
9.25 Х/ф "Москва сльозам

не вірить"  
13.00 Битва екстрасенсів.

Апокаліпсис
15.50 Усе буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда про

зірок
20.05 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 Т/с "День народження

Буржуя"   
3.25 Краще на ТБ
3.30 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Жити здорово!

10.25 Контрольна закупівля
10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
12.55 Дешево і сердито
14.00 Інші новини
14.15 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Фазенда
15.45 Т/с "Забійна сила"
16.55 Т/с "Нерівний шлюб"
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"
1.10 Д/ф "Ангеліна Вовк.

Жінка, яка веде"
2.05 Т/с "Нерівний шлюб"
3.05 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 Все буде добре!
14.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
15.50 Вісті. Спорт
16.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Т/с "П'ята група

крові"
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Прямий ефір
20.20 Т/с "Життя і доля"
21.45 Т/с "Лорд. Пес!

поліцейський"
22.45 Алсиб. Секретна траса
23.50 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
0.45 Вісті +

Нічна профілактика

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 "Гончаки"
14.35 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 "П'ятницький!2"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів!12"
0.30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів!11"
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 "Хто в домі

господар?"  
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" 
21.00 Т/с "Діффчатка" 
21.25 Ка$та
21.50 Рай, гудбай
22.40 Вайфайтери
23.05 Дурнєв + 1
23.30 Т/с "Втрачена" 
0.25 Бардак
1.00 Досвідос
1.25 До світанку

КК11

7.00 М/ф
8.45 Т/с "Баффі –

переможниця
вампірів"

10.40 Х/ф "Велика пригода
Осси і Теда"  

12.35 Т/с "Баффі –
переможниця
вампірів"

14.30 Звана вечеря

15.30 КВК;2012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг;монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.00 ШОУМОНРОУ
23.35 Х/ф "Король вечірок" 
2.50 Нічне життя
3.35 Мобільні розваги
3.50 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.05 М/с "Грандіозна Людина;

павук"  
8.00 Т/с "Спецзагін "Кобра

11"  
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.40 Х/ф "1492.

Завоювання раю"  
13.00 Х/ф "Двохсотрічна

людина"  
15.55 Т/с "Свій!чужий"  
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 "Місіонер"   
23.55 Х/ф "Звір" 
1.45 Т/с "Свій!чужий"  
3.25 Т/с "Острів любові.

Наречена"   
4.30 Божевільна прихована

камера
5.00 Телемагазин

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.30, 19.00, 1.25 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 "Сніжна

королева"
14.50 Єралаш
20.30 Х/ф "Стороннім вхід

дозволений"
22.00 Т/с "Саша + Маша"
23.00 Прихована камера
0.40 Старовинні відкриття

4
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“Порочна пристрасть”
Фільм режисера-

дебютанта Ні оласа
Джаре і — дете тив-
на історія про фінан-
сово о енія Роберта
Міллера (Річард Гір),
я ий запл тався
власній брехні. Го-
ловний ерой — ха-
ризматичний афе-
рист і еніальний оханець, я ий зви до то о, що ліж
йо о завжди че ають др жина (Сьюзан Сарандон) і о-
хан а (Летиція Каста), а величезні роші робляться прос-
то з повітря. Але д тий бізнес не може триматися дов о.
Відч вши провал, він пра не я найшвидше продати свій
хедж-фонд вели ом бан , перш ніж роз риються йо о
махінації. Проте непередбачені події та без л зді помил-
и штовхають йо о на відчайд шний ро . Картина протя-
ом майже двох один ствердж є мо тність і без арність
людини, я а вміє приймати рішення та ризи вати

“Любов з акцентом”

Стріч а режисе-
ра Резо Гі інеішвілі
п р и с в я ч е н а
справжньом о-
ханню: яс равом і
п ри с т р а с ном ,
зрілом і нещадно-
м , наївном і без-
л здом , щасли-
вом і не д же. По-

дії роз ортаються в с часній Гр зії в оточенні мальовни-
чих ір і тепло о Чорно о моря. Глядачі побачать сім аб-
солютно різних історій, що сплітаються в вели омедію
про любов, що не знає ні ордонів, ні за онів, ні націо-
нальностей. У романтичних при одах несхожих один на
одно о ероїв рають відомі російсь і та р зинсь і а то-
ри: Світлана Бондарч , Філіп Ян овсь ий, Надія і Анна
Михал ови, Ми ита Єфремов, Арт р Смольянінов, Ірина
Пе ова, Оле Басилашвілі, Вахтан Кі абідзе

“Аеротачки 3D”

У центрі сімей-
но о м льтфільм
від режисера Тоні
Тен а — малень-
ий літа Тінні,
я ий нія не може
домо тися визнан-
ня. Щоб стати
справжнім ероєм,
він напере ір Капі-
тан Бен відправ-
ляється наодинці
рят вати меш анців міста від пожежі і сам трохи не ине.
Тоді Тінні йде працювати на шахт , де при пожежі, рят -
ючи своїх др зів, свідомлює своє справжнє по ли ання і
повертається до оманди пожежних літа ів, долаючи свій
страх висоти заради безпе и рідно о міста

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
11 жовтня (четвер) — 19.00 прем’єра “Уявний хво�

рий”, комедія, 2 години 35 хвилин

12 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Сто п’ята сторінка

про кохання”, 2 години 45 хвилин

12 жовтня (п’ятниця) — 20.00 “Янголятко, або Сек�

суальні неврози наших батьків”, 1 година 50 хвилин

13 жовтня (субота) — 18.00 Нова сцена — “Справжній

чоловік на початку тисячоліття...”, 1 година 30 хвилин

13 жовтня (субота) — 19.00 прем’єра “Уявний хво�

рий”, комедія, 2 години 35 хвилин

13 жовтня (субота) — 20.00 Сцена “Під дахом” —

“JULIA@ROMEO. com (Norway. Today)”, 1 година 20

хвилин

14 жовтня (неділя) — 12.00 “Занадто одружений так�

сист”, комедія, 2 години 30 хвилин

14 жовтня (неділя) — 18.00 “1001 пристрасть, або

Дрібниці життя”, трагікомедія, 1 година 30 хвилин

14 жовтня (неділя) — 19.00 “Квартет”, 2 години 35

хвилин

14 жовтня (неділя) — 20.00 Сцена “Під дахом” —

“Edith Piaf: життя в рожевому світлі”, 1 година 20 хви�

лин

15 жовтня (понеділок) — 19.00 “Цинічна комедія”,

театральна фантазія, 2 години 30 хвилин

16 жовтня (вівторок) — 19.00 “Дивна місіс Севідж”,

трагікомедія, 2 години 30 хвилин

17 жовтня (середа) — 19.00 “Вишневий сад”, коме�

дія, 3 години 15 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

11 жовтня (четвер) — 19.00 “Сон смішної людини”,

інсценізація Петра Панчука за оповіданням Ф. Досто�

євського, камерна сцена

12 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Як тебе не любити,

Києве мій!”, вальси і пісні, присвячені Києву, камерна

сцена

13 жовтня (субота) — 19.00 “Райське діло”, автопор�

трет перед дзеркалом за творами Івана Малковича

14 жовтня (неділя) — 12.00 “Попелюшка”, казковий

мюзикл, Вікторія Васалатій, за мотивами кіносцена�

рію Євгена Шварца

14 жовтня (неділя) — 19.00 “Назар Стодоля”, лицар�

ська балада, Тарас Шевченко

16 жовтня (вівторок) — 19.00 “Весілля Фігаро”,

П’єр�Огюстен Бомарше

17 жовтня (середа) — 19.00 “Грек Зорба”, театраль�

ний роман, Нікос Казандзакіс

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

11 жовтня (четвер) — 19.00 “Дрібний біс”, 2 години

35 хвилин

12 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Мене немає (Пізно

лякати...)”, малий зал, 2 години

12 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Сильвія”, 2 години

13 жовтня (субота) — 15.00 “Трохи вина... або 70

обертів”, малий зал, 1 година 40 хвилин

13 жовтня (субота) — 19.00 “Брешемо чисту правду”,

2 години 30 хвилин

14 жовтня (неділя) — 15.00 “Три сестри”, малий зал,

2 години 40 хвилин

14 жовтня (неділя) — 19.00 “Чотири причини вийти

заміж”, 1 година 40 хвилин

16 жовтня (вівторок) — 19.00 прем’єра “Дзвінок з

минулого”, малий зал, 1 година 30 хвилин

16 жовтня (вівторок) — 19.00 “Не все коту масляна”,

2 години 30 хвилин

17 жовтня (середа) — 19.00 “Черга”, 2 години 50 хвилин

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ

11 жовтня (четвер) — 19.00 “Шість чорних свічок”,

чорна комедія, малий зал Палацу “Україна”

12 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Мертві душі”, комедія

за поемою М. Гоголя, малий зал Палацу “Україна”

12 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Моє сторіччя”, мело�

драма, театральна гостьова

13 жовтня (субота) — 19.00 “Минулого літа в Чулим�

ську”, драма О. Вампілова, малий зал Палацу “Україна”

13 жовтня (субота) — 19.00 “Ніч на двох”, лірична

комедія, театральна гостьова

14 жовтня (неділя) — 19.00 “Майстер�клас Марії

Каллас”, драма, театральна гостьова

14 жовтня (неділя) — 19.00 “Минулого літа в Чулим�

ську”, драма О. Вампілова, малий зал Палацу “Україна”

16 жовтня (вівторок) — 19.00 “La bonne Anna, або Як

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

17 жовтня (середа) — 19.00 прем’єра “Недоумкува�

тий Журден”, комедія з музикою та танцями, малий

зал Палацу “Україна”

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

11 жовтня (четвер) — 12.00 “Вождь червоношкірих”,

Мала сцена

12 жовтня (п’ятниця) — 12.00 “Привид замку Кен�

тервіль”, Велика сцена

12 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Шинель”, Мала сце�

на

13 жовтня (субота) — 12.00 “Чарівна Пеппі”, Велика

сцена

13 жовтня (субота) — 13.00 прем’єра “Не хочу бути

собакою”, Велика сцена

14 жовтня (неділя) — 12.00 “Добрий Хортон”, Вели�

ка сцена

14 жовтня (неділя) — 19.00 “Химера”, Мала сцена

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ

11 жовтня (четвер) — 19.00 “Містер Ікс”, оперета 

І. Кальмана

12 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Таке єврейське щас�

тя”, мюзикл І. Поклада

13 жовтня (субота) — 19.00 “Welcome to Ukraine, або

Подорож у кохання”, романтичний мюзикл

14 жовтня (неділя) — 19.00 “Бал у Савойї”, оперета,

П. Абрахам

16 жовтня (вівторок) — 19.00 “Весела вдова”, опере�

та, Ф. Легар

17 жовтня (середа) — 19.00 “Моя чарівна леді”, мю�

зикл, Ф. Лоу

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

12 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Грек Зорба”, балет на

2 дії, М. Теодоракіс

13 жовтня (субота) — 19.00 “Бал�маскарад”, опера на

3 дії, Дж. Верді

14 жовтня (неділя) — 12.00 “Чіполліно”, балет на 3

дії, К. Хачатурян

14 жовтня (неділя) — 19.00 “Мадам Баттерфляй (Чіо�

Чіо�Сан)”, опера на 3 дії, Дж. Пуччіні

16 жовтня (вівторок) — 19.00 “Ромео і Джульєтта”,

балет на 3 дії, С. Прокоф’єв

17 жовтня (середа) — 19.00 “Травіата”, опера на 4 дії,

Дж. Верді, виконується італійською мовою

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
11 жовтня (четвер)— 19.00“Жінка у пісках”, притча, Кобо Абе

12 жовтня (п’ятниця) — 19.00 “Оскар – Богу”, діалог

з таїною, Ерік�Емманюель Шмітт

13 жовтня (субота) — 19.00 “Леттіс і Лавідж”, забави

з примарами, Пітер Шеффер

14 жовтня (неділя) — 19.00 прем’єра “Ниоткуда с лю�

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

тинський, О. Галич та інші

17 жовтня (середа) — 19.00 прем’єра “Вогні”, сторін�

ки оповідання, Антон Чехов

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 11 — 17 жовтня

11 – 17 жовтня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ДУХLESS ОРДА

НА ДОРОЗІ

АНШЛАГ, КЛАСІК
ДОЛЯ АНГЕЛІВ КОРОЛІВСТВО ПОВНОЇ ЛУНИ

4 КІНОФЕСТИВАЛЬ "НОВЕ КІНО БОЛГАРІЇ"

5 ВСЕУКРАЇНСЬ КИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСЬКОЇ

КУЛЬТУРИ ТА АНІМАЦІЇ — ОТОБЕ 2012

ДЖОРДЖ ХАРРІСОН: 

ЖИТТЯ В МАТЕРІАЛЬНОМУ СВІТІ. Ч. 1, 2

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЗВІРІ ДИКОГО ПІВДНЯ

NEW VISION — BEST AUTUMN SHORTS!
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СПОРТ
Хрещатик 11 жовтня 2012 року

Спортивні новини

Бодібілдинг. Українці посіли третє місце 
на ЧС�2012
Чемпіонат світ -2012, я ий відб вся 5-7 жовтня польсь ом Біло-

сто , в чер овий раз підтвердив висо ий лас раїнсь их спортсме-
нів. Вони здоб ли чотири медалі та вибороли третє за ально оманд-
не місце серед 38-ти раїн світ . Що особливо приємно перед прове-
денням жіночо о Чемпіонат світ -2013 в У раїні, я ий відб деться в
Києві 13-16 вересня наст пно о ро . У раїнці чотири рази піднімали-
ся на п’єдестал пошани, ви равши по дві срібні та бронзові медалі.
Дворазова чемпіон а світ з фітнес серед юніорів О сана Оробець
(фітнес, понад 163 см) додала до своєї першої “дорослої” бронзи
Чемпіонат Європи-2012 срібн на ород . Чемпіон а Європи-2012
Марина Альф (бодібілдин , понад 55 ) теж стала володар ою срібної
медалі. Федір Хашалов став бронзовим призером Чемпіонат світ -
2012 в чоловічом фітнесі. Майстер спорт зі спортивної імнасти и,
чемпіон У раїни зі спортивної аеробі и, дворазовий чемпіон світ з па-
ерліфтин , чотириразовий чемпіон світ з аеробно о фітнес , Федір
тіль и з мин ло о ро почав вист пати фітнесі с ладі ФББУ. Оль-
а Караваєва в цьом році на всіх зма аннях по аз є хорош форм і
втішає вболівальни ів своїми висо ими рез льтатами. До бронзової
на ороди Чемпіонат Європи-2012 Оль а додала медаль та ої ж ідно-
сті, завойован в Білостоці (бодіфітнес, понад 168 см)

Плавання. Вітчизняні спортсмени здобули 
сім медалей на етапі Кубка світу
Днями в Д баї (ОАЕ) завершився перший етап К б а світ з плаван-

ня на орот ій воді, де раїнсь і спортсмени вибороли — одне “золо-
то”, одне “срібло” та п’ять бронзових на ород. Зо рема Дарина Зеві-
на завоювала “золото” на дистанції 200 м на спині, “срібло” на дис-
танції 100 м на спині, а та ож дві “бронзи” вільном стилі на дистан-
ціях 200 м та 400 м. Ще дві бронзові на ороди в раїнсь с арбнич-

по лала донеччан а Ганна Дзер аль на 200-метрівці в омпле сно-
м плаванні та 200-метрівці брасом. Останню “бронз ” для У раїни ви-
боров Сер ій Фролов на дистанції 1500 м вільним стилем. За алом
часть зма аннях взяло 360 спортсменів з 30-ти раїн світ

Легка атлетика. Усейн Болт захищатиме свої 
титули на олімпіаді в Ріо�де�Жанейро
Ямайсь ий спринтер Усейн Болт заявив, що має намір захищати

свої олімпійсь і дося нення бі на 100 і 200 метрів на наст пній
олімпіаді 2016 ро , я а відб деться в Ріо-де-Жанейро. Після лон-
донсь ої олімпіади Болт повідомив, що хоче вист пити в нових дис-
циплінах, зо рема спроб вати свої сили в стриб ах довжин . На-
адаємо, Усейн Болт є першим спортсменом в історії ле ої атле-
ти и, хто встановив світові ре орди на трьох дистанціях (Пе ін-
2008), а та ож став першим спортсменом, я ий ви рав на двох
олімпіадах поспіль (Пе ін-2008 і Лондон-2012) на дистанціях 100 і
200 метрів

Температура +7°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +10°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +6°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 85 %

Прогноз погоди на 11 жовтня 2012 року

ОВНИ, я що не можете піймати айф від життя, романтичні при-
страсті безповоротно пере оріли, не варто це сприймати я тра е-
дію, влаштов вати істери и, ваш ендорфін щастя — в др жбі, а
точніше, д ховних стос н ах, поб дованих на висо их ідеалах,
спільних по лядах, альтр їзмі, братерсь их поч ттях.
ТЕЛЬЦІ, впевнено прям йте до ар’єрно о олімп , лавір ючи

між бар’єрами переш од, я і вам підносять воро и- омпле си.
Причеп ріть вн трішній храм, зла в д ші тримати не слід, тоді без
то о не ативно о вантаж швидше дістанетеся заповітної мети.
БЛИЗНЯТА, ш айте спільни ів по д х , вам потрібні приятелі

висо ої льт ри, роз мні, винахідливі, неординарні, втрачати до-
ро оцінний час на порожні теревені з людьми обмеженими — про-
типо азано. Засіяти нив зернами добро о вічно о — ось ваше
завдання. Вирішення болючих питань від ладіть.
РАКИ, на бізнесовом небосхилі то розові хмари, то ясне сон-

це, приб т и і збит и ро ють др жно в парі. У відчай не впадай-
те, це нормальний робочий процес, арт йтеся, ділова дос она-
лість потреб є трен вань професійних м с лів. А роші від вас
п’ятами не на ивають, я що дбайливо спрямов ватимете ошти
ви ідні справи, по п и й не від ладатимете зароблене на чорний
день.
ЛЕВИ, претензії, з хвалість разом з манією величі зап стять

механізм ріховної то си ації, отже, вам доведеться пережити ос-
тр риз свідомості, перехворіти й оздоровитися, від ривши для
себе ба ато ці аво о, приміром, що “спаяна” армонійна ділова
оманда — це най оротший шлях до щастя та спіх .
ДІВИ, не стрим йте наснажливі поч ття, нехай ллються широ-

ою рі ою, вам потрібне свято для д ші, яс раві враження, життє-
ствердж ючі емоції! Знайдіть джерело радості та творчо о нат-
хнення, і воно живитиме вас зсередини. Тіль и робота, що дар є
творч насолод , роз онсервов є пласти природних талантів, має
вас ці авити! Я що страждаєте від таємно о охання, тя а до
об’є та симпатій значно посилиться.
ТЕРЕЗИ, др жні лави поповняться новими союзни ами за інте-

ресами, а дехто навіть знайде причал вашом серці. Ще б па ,
ваша харизма має ч додійний ефе т! Головне — не зненавидіти
свою робот , б дьте раціоналістами і пам’ятайте: вам потрібно за-
робляти роші, дбати про сім’ю.
СКОРПІОНИ, омерційна жил а вас зап льс є під натис ом

проблем, пов’язаних з домашнім бла о строєм, т т еній винахід-
ливості роз вітне ма симально, тіль и не зловживайте сл жбовою
посадою заради власниць их потреб. Я що вас манить слава, по-
п лярність, любовні лаври, цілеспрямовано йдіть до мети.
СТРІЛЬЦЯМ форт нитиме, особливо на романтичних теренах,

в дорозі, дале о від домів и, вам б де най раще, д х мандрів та-
ий п’ян ий, надихає, заворож є враженнями, полонить д ш
свят овим піднесенням! В цей час вами може ер вати релі ійний
запал, інстин т равця, азарт спортивно о болівальни а. Залежно
від особистих обставин ви зможете а тивно займатися питаннями
емі рації, зар біжних поїздо або, навпа и, пристрасно пра н ти
поверн тися з дале их раїв на бать івщин .
КОЗОРОГИ, розірвіть стос н и з людьми, отрі заздрять вашо-

м щастю, а ті, хто залишаться, стан ть надійними с п тни ами, з
я ими можна б д вати майб тнє, заробляти роші, вести спільний
бізнес. За оханим порада: хочете б ти щасливими — нічо о не
бійтеся, ризи йте, боріться за сердечно о обранця!
ВОДОЛІЇ, стро ість та діловитість швидше ш одять, ніж допо-

ма ають взаємороз мінню. Най ращий рецепт спішно о діало-
— поєднання товарись ості, артистизм і дипломатичності. Ни-

ні потрібен яс равий талановитий партнер, я ий відтіняє ваші пер-
сональні чесноти. Я що доля послала та особ , радійте і поста-
райтеся тримати її біля себе. Можливо, саме їй с дилося стати
для вас постійним с п тни ом або надійним діловим союзни ом на
дов і ро и.
РИБИ, лінощі, пасивність, похм рий настрій сьо одні протипо-

азані. Запаліть себе во нем оптимізм й не сидіть без діла. Аби
розвіяти ж рб , спроб йте допомо ти іншим. Т рботи про дітей,
домашніх тварин розрадять д ш . А оловне — побережіть свій ор-
анізм і не перенавантаж йте йо о додат овою роботою. Перевто-
ма небезпечна. Тр діться зі святом в серці, тоді цир ляція енер ії
в тілі проходитиме армонійно, що створить захисний бар’єр від
хвороб

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

"Донбас" здобув другу
перемогу вдома у КХЛ
Підопічні Юліуса Шуплера здолали череповецьку "Сєвєрсталь" 
з рахунком 4:1
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо єдиний представни
У раїни Континентальній хо ейній
лізі донець ий “Донбас” приймав на
своєм майданчи “Сєвєрсталь” з
Череповця. Гра видалася ба атою на
острі моменти і завершилася роз-
ромом остей з рах н ом 4:1. Та-
им чином донеччани здоб ли др
перемо вдома рам ах т рнір .
Наразі “Донбас” з 16-ма оч ами
займає передостанню сходин
західній онференції КХЛ.

Головна команда хокейного клубу “Донбас” у

цьогорічному сезоні КХЛ не часто радує місцевих

вболівальників. Єдину до звітного матчу  перемо!

гу вони здобули лише тиждень тому, коли з рахун!

ком 4:2 обіграли ризьке “Динамо”. Потім донеч!

чани зазнали прикрої поразки від “Вітязя” з Че!

хова — 1:2, і ось нарешті черга дійшла до черепо!

вецької “Сєвєрсталі”, на гру з якою “донбасівці”

вийшли надмотивованими.

Дебютну двадцятихвилинку можна коротко

охарактеризувати “періодом невикористаних

можливостей”. Хокеїсти “Донбасу” відразу захо!

пили ініціативу у свої руки і раз по раз створюва!

ли небезпеку біля воріт суперника. Вже на 2 хви!

лині зустрічі американський легіонер донецького

клубу Клей Уїлсон вийшов на вдалу позицію для

удару, але йому забракло бомбардирського хисту

— і шайбу зумів відбити голкіпер гостей. Наступ!

ний небезпечний момент вболівальникам дове!

лося чекати не довго. Отримавши гарну передачу

від партнера, Сергій Варламов не зміг влучити у

ворота. Такі локальні невдачі лише додавали до!

неччанам певної спортивної злості і з кожним ра!

зом їхні атаки ставали дедалі гострішими. Втім, у

першому періоді хокеїсти “Сєвєрсталі” спромог!

лися зберегти свої ворота "сухими".

У другому періоді перебіг подій на майданчику

не змінився. Гравці “Донбасу” продовжували

створювати небезпеку на половині гостей і на 30!

й хвилині матчу все ж таки домоглися успіху.

Представник НХЛ Руслан Федотенко, який на

час локауту виступає за донецький клуб, зумів

обійти кількох суперників і пробити по воротах. З

прямим ударом українця голкіпер “Сєвєрсталі”

Василь Кошечкін впорався, але на добиванні був

першим Туомас Кііскінен, який і відкрив рахунок

у цьому матчі. Закинута шайба додала впевнено!

сті донеччанам, і вони ще з більшим запалом по!

чали атакувати ворота череповецької команди.

Втім, лише під завісу другої третини матчу раху!

нок було подвоєно завдяки влучному кидку Вац!

лава Недороста.

У третьому періоді хокеїсти “Сєвєрсталі” поча!

ли чинити опір господарям майданчика. У сере!

дині двадцятихвилинки Денис Казіонов міг би

скоротити відставання череповецької команди,

але з його ударом впорався воротар “Донбасу”

Ерік Ерсберг. Аби не спокушати долю, гравці до!

нецького клубу з інтервалом у 4 хвилини закріпи!

ли свою перевагу. Спочатку Петер Подхрадскі до!

вів рахунок у матчі до 3:0, а потім Фредрік Пет!

терсон зняв усі питання про переможця зустрічі.

Єдине, на що спромоглися гості, — це гол прес!

тижу, який провів Геннадій Столяров. Тож оста!

точний рахунок 4:1 на користь “Донбасу” — і до!

неччани здобувають другу перемогу у рідних сті!

нах і п’яту загалом
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Цей день в історії 11 жовтня

1853 – Нью-Йор від рито
перший в Америці лірин овий
бан
1881 – амери анець Девід

Х'юстон зі штат Північна Да ота
запатент вав перш фотоплів
1887 – амери ансь ий вина-

хідни Томас Едісон запатент -
вав еле тричн машин для під-
рах н олосів на виборах
1918 – Франції відб вся пер-

ший радіо ерований політ літа а,
я ий тривав рівно один , б ла
подолана відстань 100 м
1984 – Кетрін Саллівен стала

першою жін ою-астронавтом
США, я а здійснила вихід від-
ритий осмос
1999 – Хар ові відб вся

демонстраційний політ першо о
раїнсь о о літа а АН-140

Відповіді на с анворд
на 7-й стор.
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Нападни "Донбас " Фредрі Петтерсон (з шайбою) став автором четверто о ол ворота череповець ої
"Сєвєрсталі"
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