
Університети Києва та Кіото 
налагоджують зв’язки

Столиця вдосконалює
дозвільну систему 
Пакет "швидких послуг" кияни можуть отримати в режимі он�лайн

За інформацією, яку озвучив началь�

ник ГУ з питань регуляторної політики

та підприємництва Микола Повороз�

ник, за 9 місяців цього року Міським до�

звільним центром було розглянуто

більше 44 тисяч звернень щодо отриман�

ня документів дозвільного характеру та

понад 12 тисяч — щодо надання адмініс�

тративних послуг. А районними центра�

ми розглянуто понад 5 та 480 тисяч заяв

відповідно. При цьому у 99 % випадків

запити були вирішені позитивно.

Окрім того, значно спростило надання

адміністративних послуг створення спеці�

ального веб�порталу, який дозволяє в ре�

жимі онлайн відслідковувати стан елек�

тронної черги та відстежувати проходжен�

ня поданих документів. Також була створе�

на система електронного документообігу

та автоматизованого обміну даними між

суб’єктами надання адміністративних по�

слуг.

Для мешканців міста та підприємців

у дозвільних центрах запроваджено

спеціальний сервіс “швидких послуг”,

які можна замовити за телефоном або

через “Особистий кабінет” на веб�пор�

талі  http://ac.dozvil�kiev.gov.ua/.  Як

уже повідомляв "Хрещатик", на ньому

кияни можуть отримати 5 послуг, од�

нак, враховуючи популярність сервісу,

їх перелік планують розширити. Для

цього фахівці працюють над впрова�

дженням електронного підпису та клю�

ча.

Однак при впровадженні реформи ви�

никли і деякі труднощі. Зокрема утворен�

ня черг в районних центрах з надання ад�

міністративних послуг. За словами Мико�

ли Поворозника, найбільш гостро ця

проблема стоїть у центральних районах

міста, де кількість суб’єктів господарю�

вання подекуди більша, ніж в деяких об�

ластях держави. “Боротися з цим явищем

можна двома шляхами — або збільшенням

кількості фахівців, або ж створенням єди�

ної системи державної реєстрації, коли

підприємець не прив’язується до конкрет�

ного району, де він здійснює свою діяль�

ність, а може отримувати дозвільні доку�

менти в будь�якому центрі, де завантаже�

ність менша. Однак для впровадження

останньої пропозиції необхідні зміни до

деяких законодавчих актів”, — розповів

“Хрещатику” Микола Поворозник.

Окрім того, як відзначив пан Повороз�

ник, дозвільними центрами відпрацьова�

на багатоетапна процедура погодження

документів державним адміністратором

без участі заявника, наприклад, дозволів

на розміщення зовнішньої реклами у міс�

ті. Однак часто профільні управління мерії

затягують ці процеси та не співпрацюють

із фахівцями центрів.

За словами голови КМДА Олександра

Попова, це питання необхідно взяти під

жорсткий контроль та впровадити персо�

нальну відповідальність працівників за

подібні випадки.

“Я хочу відзначити, що дуже велика ро�

бота у столиці вже проведена і ті зміни, які

відбуваються, безперечно, є позитивни�

ми. Однак наше завдання досягти макси�

мально ефективних результатів — коли

підприємцям комфортно працювати, по�

чинаючи з реєстрації своєї справи до ре�

алізації якихось інвестиційних проектів.

Сьогодні ми обговорили проблемні пи�

тання та визначили ті теми, які необхідно

врегулювати на законодавчому рівні. Од�

нак я хочу наголосити, що буде запрова�

джена персональна відповідальність осіб

за реалізацію тих чи інших механізмів. Ми

беремо це питання на жорсткий кон�

троль. Впевнений, що в цьому році ми ви�

рішимо всі неузгоджені моменти, і з на�

ступного року ця система запрацює іде�

ально, — зазначив Олександр Попов 

Володимир ДЕНИСЕНКО:
"Рішення про надання іпотечного
кредиту приймає банк"  

СТОР. 3 

Столичні енергетики підключили
до опалення об’єкти соцсфери і
житлові будинки  
Завершальний етап подачі тепла б в ви онаний

ніч з 16 на 17 жовтня

СТОР. 2 

Пацієнти першої сімейної
амбулаторії у Києві викликають
швидку втричі рідше 
Та і рез льтати фахівці пояснюють ефе тивною

профіла тичною роботою медза лад

СТОР. 2
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У Києві висаджено понад 
10 тисяч троянд
В рам ах а ції “Кожном иянин по троянді”, запо-

чат ованої оловою КМДА Оле сандром Поповим,
місті вже висаджено понад 10 тисяч щів троянд.
Зо рема помил ватися їхнім цвітінням можна на Спі-
вочом полі, Маріїнсь ом пар , с вері Сантья о-
де-Чилі та на в лиці Тимошен о, що в Оболонсь ом
районі міста. Для збереження насаджень подальшо-
м столичні зеленб дівці план ють облашт вати на
л мбах зрош вальні системи. Їхнє встановлення пе-
редбачено на просп. А адемі а Гл ш ова, на Мос ов-
сь ій та Ам рсь ій площах, що в Голосіївсь ом райо-
ні, а та ож на просп. М. Бажана (Дарниць ий район).
Роботи з під отов и місць для висадження вітів, я і
за півля троянд, тривають. Крім то о, вже зараз зе-
ленб дівці от ють площі для їхньо о висадження на-
весні. “20 жовтня наш оле тив саджатиме троянди в
пар ім. Рильсь о о рам ах за альномісь о о с -
ботни а. Запрош ємо всіх охочих дол читись до цієї
справи”, — розповів ендире тор КО “Київзеленб д”
Михайло Царен о

За 9 місяців роботи столичного 
перинатального центру врятовано
385 немовлят
За дев’ять місяців роботи Київсь о о перинатально-
о центр ньом народилося понад 5800 дітей. Біль-
шість новонароджених — недоношені малю и з ри-
тично малою ва ою тіла — отримали шанс на життя
завдя и з силлям висо о валіфі ованих фахівців і
найновітнішом обладнанню перинатально о центр .
Про це повідомила перший заст пни начальни а ГУ
охорони здоров’я Валентина Залесь а. Спеціальні -
вези, ні альні апарати для проведення тривалої
шт чної вентиляції ле ень та інше с часне стат ван-
ня відділення інтенсивної терапії та реанімації новона-
роджених дозволяють виходж вати дітей, я і народи-
лись важ ом стані, ва ою від 500 рамів. Подальше
лі вання врятовані малю и проходять відділенні па-
толо ії новонароджених перинатально о центр . У ра-
зі необхідності до процес лі вання зал чають фахів-
ців з інших спеціалізованих медичних за ладів столи-
ці. Та им чином немовлята отрим ють необхідн до-
помо , ни аючи вели их ризи ів, пов’язаних із
транспорт ванням. Малень их пацієнтів стабільном
стані випис ють додом , де постійний на ляд здійс-
нює дільничний педіатр

У КМДА знайшли спосіб 
попереджувати аварії 
на тепломережах
Із настанням морозів місті провед ть обстеження

теплових мереж з біт мно-перелітною теплоізоляцією
за допомо ою спеціально о прилад — тепловізора,
я ий дозволяє виявити аварійні місця на он ретній
ділянці тепломережі. Про це повідомив перший за-
ст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча . “Уперше
ми ви ористали тепловізори мин лом році і пере-
оналися, що за допомо ою цих пристроїв можна
ефе тивно визначати місця, де є найбільші втрати
тепла на мережах. Тож ми продовжимо та і обстежен-
ня і цьо о ро ”, — с азав перший заст пни олови
КМДА.
За словами Оле сандра Маз рча а, Києві понад

100 м тр б з біт мно-перелітною теплоізоляцією. Во-
ни досить зношеном стані, том періодично сто-
лиці вини ають пориви, внаслідо я их підмивається
ґр нт та відб ваються провалення асфальт . “Аби по-
передити вини нення аварійної сит ації та не доп сти-
ти травм вання иян, наші фахівці за допомо ою теп-
ловізора обстеж ватим ть ділян и, де про ладені та і
тр би, виявлятим ть потенційно небезпечні місця та
повідомлятим ть про них енер опостачальній омпа-
нії. ПАТ “Київенер о” свою чер вживатиме відпо-
відні заходи”,— на олосив Оле сандр Маз рча

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ та Кіото мають досить дов історію др жніх побратим-
сь их взаємин, я і б ли встановлені 40 ро ів том . Співпраця
між двома містами розвивається зо рема і в манітарній сфе-
рі. Та , днями із др жнім візитом до столиці приб в ре тор Кі-
отсь о о ніверситет , до тор інженерних на Хіроші Мац мо-
то. Він прочитав дві ле ції ст дентам Київсь о о національно о
ніверситет ім. Т. Шевчен а та Національно о технічно о ні-
верситет У раїни “КПІ”. Вчора ж відб вся офіційний прийом
видатно о на овця з Японії столичній мерії. Особисто приві-
тав почесно о остя олова КМДА Оле сандр Попов.

“Мені дуже приємно, що відносини між нашими містами активно розвиваються,

особливо в гуманітарній сфері. Поглиблюються зв’язки з культури, освіти та медици�

ни. Минулого року, коли я з офіційною делегацією перебував у Кіото, мені вдалося

побувати в лабораторії та поспілкуватися з науковцем вашого закладу Шінья Ямана�

ка, який нещодавно став лауреатом Нобелівської премії в галузі медицини. Тож я спо�

діваюся, що ви передасте йому наші найщиріші вітання з таким високим і, безумов�

но, заслуженим визнанням”, — зазначив голова КМДА.

За словами Олександра Попова, Київ зацікавлений у подальшій співпраці з на�

вчальним закладом та особисто з нобелівським лауреатом, зокрема у питаннях ство�

рення філій Кіотського центру дослідження та застосування плюрипотентних індуко�

ваних стовбурових клітин у медзакладах столиці України. Зазначимо, що унікальна

технологія, розроблена професором Яманака, у разі успішного проведення практич�

них випробувань дасть можливість замінювати уражені хворобою органи людського

тіла на неушкоджені, що дозволить лікувати онкологічні захворювання.

В свою чергу Хіроші Мацумото висловив переконання, що співпраця між навчаль�

ними закладами двох міст поглиблюватиметься і надалі. “Я з самого дитинства дуже

багато чув про Київ і, звісно, знав, що тут є два величних навчальних заклади, у яких

нещодавно я мав змогу прочитати лекції. Я був вражений тим запалом, з яким студен�

ти цих двох університетів слухали те, про що я їм розповідав, і відчув у цьому силу

України. Мені б дуже хотілося, щоб стосунки між Києвом та Кіото поглиблювалися й

надалі”, — відзначив Хіроші Мацумото 

ВІДКРИТО НОВУ ДОРОГУ,

ЯКА РОЗВАНТАЖИТЬ

ВУЛИЦІ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ 
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КОМУНАЛЬНИКИ ГОТОВІ

ДО БОРОТЬБИ 

З БУРУЛЬКАМИ 
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ПЕРЕЛІК ЛІКІВ ЗА

РЕГУЛЬОВАНИМИ

ЦІНАМИ РОЗШИРЯТЬ 
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ЕКСПЕРТИ РАДЯТЬ, 

ЯК УБЕРЕГТИ КОШТИ 

НА БАНКІВСЬКІЙ КАРТЦІ 
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Столична влада зацікавлена у співпраці з японським лауреатом 
Нобелівської премії в галузі медицини 

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Одним із основних напрям ів діяльності столичної влади є де-
ре ляція і розвито підприємництва. На ви онання дор чення
Президента У раїни з реформ вання сфери надання адмініс-
тративних посл Києві реаліз ється омпле сний пілотний
прое т: торі б ло від рито Місь ий дозвільний центр, а цьо о
ро запрацювали 10 районних центрів з надання адміністра-
тивних посл . Про здоб т и та проблемні питання йшлося вчо-
ра під час засідання Комітет з е ономічних реформ за часті
олови КМДА Оле сандра Попова.

Для меш анців міста та підприємців дозвільних центрах запроваджено спеціальний сервіс "швид их посл ", я і можна замовити за телефоном або через "Особистий абінет"
на веб-порталі
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“Київенерго” підключила до опалення об’єкти
соцсфери і житлові будинки
Фахівці ПАТ “Київенер о” завершили процес під лючення до цен-

тралізовано о опалення об’є тів соціальної сфери та житлових б -
дин ів. Я і план валося, завершальний етап під лючення б в ви о-
наний ніч з 16 на 17 жовтня. Температ ра теплоносія відповідає
наявним по одним мовам. Станом на рано 17 жовтня омпанія
подала тепло всім працюючим дитячим сад ам, ш олам та лі -
вальним орп сам медичних станов. Заяв и на під лючення до
опалення осподарсь их бло ів і орп сів, я і обсл ов ють соцоб’-
є ти, дея і балансо трим вачі сьо одні не подавали зв’яз з теп-
лою по одою. Та ож тепло подано 97,1 % житлових б дин ів. Від-
с тність теплоносія решті б дин ів пов’язана з пош одженнями
вн трішньоб дин ових мереж під час п с тепла, оперативною
лі відацією пош оджень, я і вини ли під час під лючення на мере-
жах омпанії, а та ож із завершенням робіт із заміни тепломереж.
Ще частина б дин ів, отрі обсл ов ються ЖБК та ОСББ, не отри-
мали тепла, ос іль и їхні ерівни и не подали заяв и на під лючен-
ня. “Плавне входження в опалювальний сезон — це рез льтати
спільної роботи всіх сторін, задіяних стабільном забезпеченні
иян теплом. Компанія зі сво о бо здійснила омпле сн модер-
нізацію 80 м тепломереж рам ах під отов и енер о омпле с
міста до зими”,— зазначив ендире тор ПАТ “Київенер о” Оле -
сандр Фомен о

Місто продасть свій пакет акцій 
Борщагівського хіміко$фармацевтичного 
заводу за реальну ціну
А ціон з продаж па ет 29,95 % а цій ПАТ “НВЦ Борща івсь ий

хімі о-фармацевтичний завод”, що належить територіальній ромаді
Києва, не відб вся через відс тність заяв. Про це повідомив заст п-
ни олови КМДА Оле сандр П занов. Тор и б ли призначені на 17
жовтня. Стартова ціна па ет с ладає 278 млн 331 тис. рн. З ідно із
за онодавством, па ет може б ти виставлений на а ціон ще раз, зі
зниженням стартової ціни на 30 %. “Важ о визначити, що саме зава-
дило інвесторам: традиційне побоювання робити значні по п и на-
передодні виборів до Верховної Ради чи бажання отримати добрий
а тив за зниженою ціною,— розповів Оле сандр П занов.— Місто
бажає провести дійсно від ритий та прозорий продаж, том ся ін-
формація б ла оприлюднена вчасно і в необхідном обсязі. Ми на-
віть дозволили потенційним по пцям зробити due diligence завод .
А оловне, місто має продати свій па ет Борща івсь о о хімі о-фар-
мацевтично о завод за реальн цін . Том на значне зниження вар-
тості по пцям розрахов вати не слід”. Оле сандр П занов зазна-
чив, що зниження ціни б де менш значним, ніж 30 %.
За інформацією ГУ ом нальної власності Києва, станом на 17 ве-

ресня від приватизації ом нально о майна до місь о о бюджет на-
дійшло 171 млн 200 тис. рн. Ще 10 млн рн місто отримає протя ом
жовтня за вже ладеними одами. Плановий по азни надходжень
від продаж майна на 2012 рі становить 400 млн рн

Цифра дня

1 449 000 000 
гривень сплатили кияни до бюджету міста плати за землю з початку
нинішнього року. Порівняно з відповідним періодом минулого року ці
надходження зросли на 20 %, або на 241 мільйон гривень 

Про це йшлося на спільній нараді керівництва ДПС у м. Києві
та КМДА 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01034, м. Київ)34, вул. Володимирська, 51)б
Телефон для довідок 502)34)37, факс: 235)01)93
Телефони рекламного відділу: 234)21)84, 502)34)60, факс: 235)61)48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234)27)35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E)mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E$mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 26836

Пацієнти першої сімейної 
амбулаторії у Києві викликають швидку 
втричі рідше
Протя ом двох ро ів роботи першої столичної амб латорії сімейної

медицини на в л. Алма-Атинсь ій, 37-б рівень оспіталізації серед
населення знизився на 40 %. Швид та невід ладн допомо ви-
ли ають тричі рідше. Та і рез льтати лі ар амб латорії Ірина Ши-
п льня пояснює ефе тивною профіла тичною роботою. “Вчасно ви-
явити хвороб — означає з пинити її розвито , ни н ти с ладнень,
а часом і врят вати життя. Запобі ти хворобі — вза алі “золотий
стандарт” сімейної медицини”,— на олош є пані Ірина. Від почат
роботи амб латорії ній працює подр жжя лі арів Ірини та Івана Ши-
п льня ів. Півтора місяця том сім’я меди ів отримала сл жбов од-
но імнатн вартир і тепер меш ає том ж б дин , де розташо-
вана амб латорія. Наразі чолові із др жиною та лі ар-педіатр Люд-
мила Тара анова втрьох опі ються здоров’ям майже 6,5 тисячі
меш анців. “За два ро и ба ато пацієнтів стали нашими добрими
знайомими. Тож товариш ємо сім’ями”,— розповідає Іван Шип ль-
ня .
На адаємо, що в амб латоріях сімейної медицини ияни мож ть лі-
ватися денном стаціонарі, здавати аналізи, робити еле тро ар-

діо рам , вимірювати тис , рівень ц р рові та отрим вати фізіоте-
рапевтичні процед ри. Та ож разі необхідності медсестра прийде
додом та ви онає призначення лі аря — поставить рапельницю,
зробить ін’є цію, забір рові на аналіз

У столиці проходить фестиваль юних талантів 
з функціональними обмеженнями 
“Повір у себе”
Сьо одні Деснянсь ом районі столиці відб деться ХІV районний

фестиваль творчості дітей та молоді з ф н ціональними обмеження-
ми. Йо о проведенню перед вав відбір овий т р, я ий завершився
4 жовтня приміщенні Деснянсь ої РДА. “Мета проведення захо-
д — соціалізація дітей та молоді з ф н ціональними обмеженнями,
реалізація їх творчих та льт рних можливостей. Ба атьом часни-
ам фестиваль дав п тів життя. Їх вже добре знають не лише
районі, а й місті, де вони неодноразово ставали ла реатами та пе-
реможцями однойменно о місь о о фор м ”,— зазначив дире тор
Деснянсь о о районно о центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та
молоді Дмитро Альтман. За традицією фестиваль проходить два
етапи. Під час першо о відб вся збір індивід альних та р пових за-
яво на часть заході, др ий відбір овий етап визначив часни ів
районно о фестивалю “Повір себе” номінаціях: во ально-хоро-
вий, хорео рафічний, естрадно-інстр ментальний жанри, ви онав-
че, а діовіз альне та нер отворне мистецтво. На завершення фес-
тивалю відб деться свят овий ала- онцерт, вистав а творчих робіт
часни ів та церемонія на ородження ла реатів і переможців он-
рс

Комунальники готові 
до боротьби з бурульками
Столичні рятувальники продемонстрували, як зніматимуть 
накриження із дахів
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Шевчен івсь ом районі столиці
під ерівництвом першо о заст пни-
а олови КМДА Оле сандра Маз р-
ча а відб лися навчання з лі відації
на рижень та вели их б р ль на
шатрових дахах б дівель. До по а-
зових навчань иївсь і рят вальни и
от валися іль а днів — на трьох
б дин ах, що на в лиці Прорізній,
розвісили пінопластові ма ети на-
рижень та б р льо , аби продемон-
стр вати, я им чином фахівці очи-
щатим ть взим дахи від льодових
наростів.

Як розповів начальник Управління з надзви�

чайних ситуацій Шевченківської РДА Володи�

мир Германцев, рятувальники вирішили провес�

ти практичні навчання, аби показати, як працю�

ють взимку на дахах, коли можна використову�

вати для зняття криги спеціальні підйомні

драбини, а в яких випадках необхідно залучати

промислових альпіністів. Також комунальники

влаштували своєрідну виставку спецтехніки, яка

працює взимку, очищаючи вулиці від снігових

заметів.

“Ми спеціально проводимо навчання у рамках

підготовки міста до зими, аби заздалегідь виявити

всі наявні недоліки та врахувати їх у практичній

роботі. Вважаю, що навчання пройшли успішно.

Комунальні служби продемонстрували злагодже�

ну роботу. Відповідні практичні заходи будуть від�

працьовані в усіх районах столиці”,— зауважив

перший заступник голови КМДА.

Приватний транспорт часто взимку ускладнює

роботу комунальників, адже інколи просто не дає

змогу автомобілям зі спецдрабинами під’їхати до

будинку. Тож у таких випадках Олександр Мазур�

чак порадив представникам районів активніше

працювати із співробітниками ДАІ та МВС, аби ті

своєчасно повідомляли киянам, коли у планах

комунальників почистити дахи від бурульок. Як�

що ж авто не вдається прибрати, то кожен ЖЕК

повинен мати спеціальні риштування чи захисні

сітки і встановлювати їх над автівками, аби не по�

шкодити приватний транспорт.

У навчаннях взяли участь і представники кому�

нальної аварійно�рятувальної служби “Київська

служба порятунку” — саме її фахівців залучають

до зняття бурульок найчастіше. “Ми знімаємо бу�

рулі у тих місцях, де не може під’їхати авто з дра�

биною або де необхідне втручання промислових

альпіністів,— розповів “Хрещатику” командир

відділення служби Валерій Моленко.— Найчасті�

ше доводиться працювати на Подолі, адже спеці�

альна техніка просто не може проїхати під низь�

кими арками будинків. У першу чергу працюємо

на соціальних об’єктах — школах, дитсадочках,

лікарнях”

Вчора столичні ом нальни и та рят вальни и провели навчання з очищення дахів від б р льо

У навчаннях взяли участь 
і представники комунальної

аварійно)рятувальної служби
"Київська служба порятунку" — саме

її фахівців залучають до зняття
бурульок найчастіше 

У Києві відкрито нову дорогу
Альтернативна магістраль значно зменшить затори у трьох 
мікрорайонах Лівобережжя у напрямку аеропорту "Бориспіль"

При цьому голова КМДА зазначив,

що столиця розвивається, і це найго�

ловніше. “Сьогодні ми відкриваємо

дорогу, котра дасть змогу забезпечити

альтернативний маршрут руху транс�

порту від аеропорту “Бориспіль” до

середмістя Києва. Це, безумовно,

значно зменшить кількість заторів на

проспекті Миколи Бажана”,— зазна�

чив Олександр Попов.

Прем’єр�міністр підкреслив, що

у планах уряду та місцевої влади —

реалізація багатьох цікавих проек�

тів, які дозволять перетворити Київ

на сучасну європейську столицю.

“Київ реконструюється темпами,

яких він ніколи не знав. Запитайте

у киян: чи були колись такі темпи,

які вони спостерігають впродовж

двох останніх

років? Скіль�

ки будувала�

ся Москов�

ська площа?

Сім років!

Ми її зроби�

ли за півро�

ку!”,— сказав

Микола Азаров.

Водночас глава уряду підкреслив,

що реалізовувати інфраструктурні

проекти у місті, зокрема будівниц�

тво мостів, розв’язок, шляхопрово�

дів, досить непросто, оскільки існу�

ють проблеми фінансового і, що не

менш важливо, технічного характе�

ру. Адже необхідно організувати ро�

боти таким чином, щоб мінімально

перешкоджати руху транспортних

засобів.

Окрім то�

го, Микола

Азаров за�

значив, що у

Києві необ�

хідно ре�

к о н с т р у �

ювати очис�

ні споруди

Бортницької станції аерації, яка бу�

ла споруджена в 60�х роках минуло�

го сторіччя. За його словами, на ці

потреби необхідно близько 3,5

млрд грн

Нова дорога дасть змогу
забезпечити альтернативний

маршрут руху транспорту 
від аеропорту "Бориспіль" 

до середмістя Києва 

Під час заход лава ряд ознайомився з перспе тивами розвит інфрастр т ри Лівобережжя столиці

Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

Вчора прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров та олова
КМДА Оле сандр Попов від рили нов автомобільн до-
ро на лівом березі столиці — від залізничної плат-
форми “Лівий бере ” до Хар івсь о о шляхопровод .
Під час заход лава ряд ознайомився з перспе тива-
ми розвит інфрастр т ри Лівобережжя столиці. “Ми
дося немо то о, щоб аеропорт “Бориспіль” мав надійне
спол чення з центром Києва за двома напрям ами: по
проспе т Бажана і по цій новій дорозі”,— с азав Ми о-
ла Азаров.
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Тенденції

Ділові новини

Побудують п’ять заводів з виробництва 
синтетичного газу
У 2013 році в У раїні розпочнеться б дівництво п’яти заводів, я і вироб-

лятим ть із в ілля синтетичний аз. Про це заявив Президент У раїни
Ві тор Ян ович. Для реалізації цьо о прое т , зазначив лава держави,
зал чатим ться інвестиції в обсязі 3,5 млрд доларів. За словами Ві тора
Ян овича, відповідне рішення б ло прийнято під час йо о державно о ві-
зит до КНР восени 2010 ро . “За рез льтатами спільної роботи з наши-
ми партнерами з Китаю ми прийняли рішення виділити на цю про рам
3,5 млрд доларів”, — с азав він. Два з п’яти передбачених прое том за-
водів б д ть поб довані в Л ансь ій області. “Сьо одні всі до менти
оформлені і починається прое т вання, а потім б дівництво”, — повідо-
мив Президент У раїни

Верховна Рада ратифікувала угоду з Чорногорією
про вільну торгівлю
У ода передбачає створення на базі стандартів Всесвітньої тор овель-

ної ор анізації зони вільної тор івлі між У раїною й Чорно орією. До мент
спрямований на а тивізацію розвит тор ово-е ономічно о співробіт-
ництва між двома раїнами, підвищення ефе тивності розвит націо-
нальної е ономі и і її інте рацію світове осподарство. Очі ється, що
після наб ття чинності оди позитивні рез льтати б д ть спостері атися
в та их се торах е ономі и, я сільсь е осподарство, виробництво ма-
шин і обладнання, метал р ія, зо рема металооброб а. Серед оловних
позитивів оди: збільшення е спорт раїнсь их товарів і посл на ри-
но Чорно орії, а та ож розширення рин ів зб т прод ції раїнсь их то-
варовиробни ів Бал ансь ом ре іоні, ефе тивне ви ористання У ра-
їною транзитних перева проходження пото ів товарів і посл з території
Чорно орії

Перелік ліків з регульованими державою цінами
розширять
Се ретар Ради національної безпе и й оборони Андрій Клюєв про но-

з є, що перелі лі арсь их препаратів, ціни на я і ре лює держава, б де
розширюватись. Про це с азано в повідомленні йо о прес-сл жби.
“Розпочато е сперимент із забезпечення справедливих цін на лі и для лі-
вання іпертонії. Ціни на дея і меди аменти для пацієнтів з підвищеним

тис ом вже знизилися на 18 %. За словами пана Клюєва, перелі препа-
ратів, ціни на я і ре лює держава, повинен розширитися. Відповідно, на
10—25 % подешевшають й інші лі и. Крім то о, Андрій Клюєв зазначив,
що в останні місяці почала зростати част а вітчизняних препаратів на
раїнсь ом рин , що та ож позитивно впливає на зниження цін

“Пожспецмаш” поставить столичним
рятувальникам 5 пожежних машин 
на 5,5 млн грн
Товариство з обмеженою відповідальністю “Прил ць ий завод про-

типожежно о й спеціально о машиноб д вання “Пожспецмаш” (Черні-
івсь а область) домовилося про постав ГУ МНС Києві 5 пожежних
машин на с м 5,493 млн рн до листопада. Про це с азано в повідом-
ленні правління. “Пожспецмаш” ви рав відповідний тендер. До овір
ладено 10 жовтня

Як вберегти гроші
на пластику?
Кращий спосіб уникнути 
шахрайства — фізична безпека
банківської картки
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Шахраї ви ористов ють старі схеми та ви ад ють нові,
аби залізти в ч жий “пласти овий” аманець. Щоб за-
хистити роші, фахівці радять не повідомляти третім
особам параметри своєї бан івсь ої арт и. Розрах н и
в ма азинах через термінали та ож бажано здійснювати
власнор ч.

Фізичний захист пластикової карти і мінімальні обсяги розрахунків в Інтер�

неті є найбільш надійним способом вберегтися від карткового шахрайства. Таку

думку висловив начальник відділу інформаційно�технічної безпеки ПАТ “КБ

“Південкомбанк” Єгор Ізотов, коментуючи інформацію про нову хвилю картко�

вого шахрайства. Зокрема нещодавно одна з нових схем була виявлена в Донець�

кій області. Представляючись то менеджерами мобільного оператора, то співро�

бітниками служби безпеки банку, зловмисники просили назвати дані власника і

номер карти для нарахування бонусів або для запобігання зняття коштів.

За словами Єгора Ізотова, шахраї не тільки винаходять нові схеми розкра�

дання коштів власників карток, але й використовують відомі. “Всі так звані

“нові” схеми шахрайства зводяться до того, щоб тим чи іншим способом з’ясу�

вати у клієнта базові параметри його карти (у тому числі PIN та CVV�коди), в

ідеальному випадку — зняти з неї дані, що дозволяють виготовити карту�клон.

А вже потім використовувати отриману інформацію у своїх злочинних цілях.

Ще одна схема шахрайства заснована на створенні фальшивого інтернет�мага�

зину, і розсилки електронної кореспонденції від імені банку�емітента. З “нови�

нок” використання так званих “скімерів” — пристроїв, призначених для знят�

тя даних з магнітної смуги карти”, — відзначає фахівець.

Експерти наводять три ключові правила, якими повинен користуватися дер�

жатель картки для мінімізації ризику потрапляння “на гачок” шахрая. Зокрема

при розрахунках в супермаркеті необхідно уважно стежити за всіма діями, які

вчиняються з вашою карткою. Ні в якому разі нікому, в тому числі і касиру, не

повідомляти PIN та CVV�код і не передавати картку для здійснення яких�не�

будь дій. Всі операції зі зчитувальними пристроями та ПІН�клавіатурами вико�

нувати особисто. При найменшій підозрі на “нештатний” зчитувач або клаві�

атуру краще розплатитися готівкою.

Для розрахунків в Інтернеті бажано мати віртуальну або реальну картку, при�

значену тільки для мережі. “Залишок коштів на такій картці не повинен пере�

вищувати необхідний для конкретної операції мінімум. Звичайно ж, потрібно

використовувати тільки перевірені Інтернет�магазини, обов’язково вживати

необхідних заходів щодо захисту свого комп’ютера від інформаційних загроз.

Як мінімум, на ньому повинна бути встановлена і активна антивірусна програ�

ма”, — акцентує Єгор Ізотов.

Він також додає, що при знятті грошей в банкоматі необхідно вживати перш

за все заходи, спрямовані на забезпечення фізичної безпеки, на запобігання

банального грабежу і не забувати оглядати банкомат на предмет наявності різ�

них “нетипових” пристроїв.

Банки у свою чергу вживають низку заходів для зменшення ризиків шахрай�

ства. Наприклад, переводять клієнтів на “чіп�карти”, в яких інформація запи�

сується не на магнітній смузі, а в спеціальному чіпі, зчитати інформацію з яко�

го зловмисникові значно складніше.

Як зауважує юрист Віталій Кравцов, власникам карток необхідно уважніше

слідкувати за своїми грошима, бо повернути їх назад на банківський пластик

буде непросто. “Якщо ви виявили крадіжку з картки, негайно пишіть заяву до

свого банку про неправомірну операцію. Це пізніше послугує доказами в суді.

Вкрадену суму мають стягнути зі злодія, але його ще потрібно знайти і притяг�

нути до відповідальності. Процес, як розумієте, розтягнений в часі”, — комен�

тує правознавець
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Володимир ДЕНИСЕНКО: 

"Рішення про надання 
іпотечного кредиту приймає
банк"

Квартирна черга 
зменшується

— Володимире Миколайовичу, яка
наразі ситуація у місті з квартирною
чергою, і як столична влада планує
вирішувати житлове питання у май�
бутньому?

— Квартирна черга за останні роки

у Києві має тенденцію до скорочення.

Якщо у 2009 році на обліку перебува�

ло 123 тисячі киян, то нині — 101,7

тисячі сімей. Тобто черга скорочуєть�

ся (зменшилась за два роки на 21 ти�

сячу осіб), і перш за все завдяки збіль�

шенню обсягів будівництва. Торік у

столиці було зведено 1,5 мільйона ти�

сяч метрів квадратних житла. За попе�

редніми оцінками, цього року буде

побудовано стільки ж. Тобто люди ма�

ють можливість придбати власне по�

мешкання, окрім того, у них з’яви�

лась можливість отримати доступне

житло за пільговим кредитом.

— Про пільгове кредитування хоті�
лося б поговорити детальніше. Чи є у
нього, на вашу думку, перспективи?

— Гадаю, що є, і перспективи абсо�

лютно реальні. Нагадаю, що здешев�

лення іпотечних кредитів — це одна із

ініціатив Президента України, вона

була оприлюднена ще у березні цього

року на засіданні уряду. Наразі будів�

ництво доступного житла та здешев�

лення іпотечного кредитування – це

вже не просто проект, а реальний ме�

ханізм, який набирає все більших

обертів в державі та у столиці. Урядо�

вою постановою за № 343 (до неї вно�

сились зміни) визначений Порядок

здешевлення вартості іпотечних кре�

дитів для забезпечення доступним

житлом громадян, які потребують по�

ліпшення житлових умов.

На сьогодні вже понад 170 грома�

дян, які перебувають на квартирному

обліку у столиці, скористались цією

програмою, підписавши перші кре�

дитні угоди.

Пільга від міста

— Звучить це надто просто, але чи
так легко діє на практиці?

— Рішення про надання або ж не�

надання кредиту приймає банківська

установа — це передбачено у постано�

ві уряду. А при наданні кредитів на

практиці з’ясувалося, що громадяни,

які перебувають на квартирному облі�

ку, далеко не всі можуть скористатися

цим кредитом, оскільки постановою

передбачена необхідність сплати по�

зичальником першого внеску у розмі�

рі 25 % від вартості квартири.

Враховуючи цю ситуацію, голова

КМДА Олександр Попов виступив з

ініціативою надати допомогу у сплаті

першого внеску киянам, які перебу�

вають на квартирному обліку і працю�

ють в бюджетних організаціях міста.

Київрада підтримала це рішення 20

вересня, визначивши дві категорії

осіб, які можуть претендувати на

часткову компенсацію від міста пер�

шого внеску за квартиру. Так, киянам,

які перебувають на квартирному облі�

ку не менше трьох років і пропрацю�

вали на підприємстві не менше трьох

років, відшкодовується не більше 

10 % вартості житла, а киянам, які пе�

ребувають на квартирному обліку

п’ять і більше років і пропрацювали

на підприємстві не менше десяти ро�

ків, відшкодовується не більше 20 %

вартості. Іншими словами, якщо

квартира площею у 58 метрів квадрат�

них коштуватиме 406 тисяч гривень,

то громадянину з першої категорії

місто відшкодує понад 40 тисяч гри�

вень (10 %), а другій категорії понад 

81 тисячу гривень (20 % вартості).

— Але ж сьогодні у Києві чимало лю�
дей, які до цих пір не знають, як саме
скористатися цією програмою...

— Так, ми це розуміємо, тому в Іпо�

течному центрі було проведено низку

зустрічей�тренінгів, а також семінарів

за участю профспілкових лідерів, ке�

рівників головних управлінь та керів�

ників РДА. Ми домовилися про ство�

рення на їх базі консультативних цен�

трів, де б кожен працівник бюджетної

сфери міг отримати вичерпну інфор�

мацію щодо надання пільгового кре�

диту. І лише після такого попередньо�

го ознайомлення людину направля�

ють на консультацію до Іпотечного

центру, де після вивчення всіх доку�

ментів та після розмови з представни�

ком банку бюджетник отримує чітку

відповідь: може він отримати пільгу

від міста чи ні. Якщо відповідь пози�

тивна, то претендент отримує можли�

вість вибрати омріяну квартиру і під�

писує відповідний договір. До речі, в

Іпотечному центрі ведеться поперед�

ній запис бюджетників, які претенду�

ють на знижку від міста. На сьогодні

понад три десятки працівників бю�

джетної сфери міста вже визначені та�

кими, що мають право на отримання

часткової компенсації першого внес�

ку за житло.

Перелік пільговиків 
буде розширено

— Нещодавно було заявлено, що
майже 5 тисяч працівників соціальної
сфери столиці підпадають під право от�
римання допомоги від міста.

— Так. Такого висновку ми дійшли,

детально проаналізувавши ситуацію.

У столичних бюджетних підприєм�

ствах і головних управліннях нарахо�

вується майже п’ять тисяч працівни�

ків, які можуть претендувати на цю

пільгу. Але ми розуміємо, що за кре�

дитами звертаються не всі, тому необ�

хідно, аби більше людей дізнавались

про цю програму і, звичайно, були за�

цікавлені взяти у ній участь.

— Зазначалося, що з часом цей пере�
лік пільговиків буде розширено. Які ка�
тегорії бюджетників мають шанс потра�
пити до цього списку?

— Так. Це планується. Наразі право

на отримання часткової компенсації

вартості квартири, відповідно до рі�

шення Київради, надається працівни�

кам підприємств, установ та організа�

цій комунальної власності: педагогіч�

ним та медичним працівникам, служб

соціального захисту, підприємств

ЖКГ, закладів культури, КП “Київ�

пастранс” КО “Київзеленбуд”, КП

“Київський метрополітен”, КП “Ки�

ївміськсвітло”, КП “Плесо”, КК

“Київавтодор”, ПАТ “Київхліб”, під�

приємств Київської міської організа�

ції Українського товариства сліпих

(УВП�1, УВП�2, УВП�3, УВП�4) та

Київського дослідно�виробничого

підприємства “Контакт” Українсько�

го товариства глухих.

Окрім того, Олександр Попов

доручив проаналізувати ситуацію, хто

саме скористався цією підтримкою

від міста. І за підсумками роботи чет�

вертого кварталу поточного року пла�

нується розширити цей список. На

мою думку, до цього переліку пільго�

виків мають увійти працівники

підприємств медичної галузі, які не є

комунальними, а працюють, напри�

клад, у медичних інститутах Академії

медичних наук, науково�педагогічні

працівники ВНЗ, працівники право�

охоронних органів, які працюють у

столиці. Гадаю, цим поки можна об�

межитись, але це рішення потрібно

приймати лише після того, як ми по�

бачимо реальну картину, як діє цей

механізм. А це станеться не раніше

кінця року.

— Деякі кияни скаржаться на те, що
у Іпотечний центр практично неможли�
во додзвонитись — там не беруть слу�
хавку. Тобто людям важко отримати
всю необхідну інформацію. Чи з’яв�
ляться найближчим часом аналогічні
центри, де інформацію можна буде от�
римати оперативніше?

— Таку інформацію люди можуть

отримати у себе в колективах, де ство�

рені консультативні центри, а також у

місцевих РДА. А те, що в центрі не бе�

руть слухавку, то я можу це пояснити

тим, що проконсультувати людину по

телефону з такого важливого питання

практично неможливо. Адже у кожної

людини окрема життєва ситуація, а по

телефону фахівці можуть лише запро�

сити претендента до себе на прийом з

усіма відповідними документами, аби

на місці надати повну та всебічну кон�

сультацію. Тому в центр потрібно те�

лефонувати лише з цією метою.

— Чи мають право на іпотечну пільгу
від міста багатодітні родини?

— Звичайно, на перший погляд, са�

ме такій родині і потрібно надати до�

помогу на отримання житла. Але у

цьому питанні дуже важливою скла�

довою є сукупний дохід сім’ї. Адже,

повторюсь, рішення про надання іпо�

течного кредиту приймає банк, а та�

ких у місті два — “Укргазбанк” та

“Ощадбанк”. Тобто для того, щоб от�

римати кредит, громадянин, який по�

требує поліпшення житлових умов,

має відповідати вимогам банку. А во�

ни передбачають, що людина має

право на часткову компенсацію від�

сотків за кредит за умови, якщо щомі�

сячний платіж за кредитним догово�

ром з урахуванням часткової компен�

сації відсотків на момент отримання

кредиту не повинен перевищувати 40

% сукупного середньомісячного до�

ходу сім’ї. При цьому сума, що зали�

шається після здійснення всіх щомі�

сячних розрахунків, за кредитним до�

говором повинна бути не менша од�

ного прожиткового мінімуму на пози�

чальника та кожного члена його сім’ї,

що з ним проживають, а це приблиз�

но п’ять тисяч гривень. Середньомі�

сячний дохід позичальника та членів

його родини (заробітна плата, соці�

альна допомога та інше) не повинен

перевищувати десятикратний розмір

середньомісячної заробітної плати у

відповідному регіоні.

Тобто є верхня та нижня межа, а як�

раз більшість багатодітних родин не

вписується в нижню межу. В той же

час місто вирішує житлові проблеми

багатодітних родин, надаючи їм пе�

ріодично квартири безкоштовно.

Здешевлення житла

— Повернімося до теми здешевлення
вартості квадратного метра житла у
столиці. Що робить місто задля цього?

— Що стосується здешевлення вар�

тості квартир, то Олександр Попов

дав доручення, щоб у цій програмі бу�

ли задіяні житлові будинки і кварти�

ри, вартість квадратного метра в яких

складає не більше 7 тисяч гривень.

Наприклад, холдингова компанія

“Київміськбуд” вже внесла свої про�

позиції, а саме 15 трикімнатних квар�

тир з вартістю житла у 7 тисяч гривень

за квадратний метр. Ми наразі пра�

цюємо над тим, аби наші комунальні

підприємства — “Житлоінвестбуд —

УКБ” та “Спецжитлофонд” — також

внесли свої пропозиції за такої ж вар�

тості.

— Виходить, місто робить все, аби
програма з доступної іпотеки працюва�
ла. Але чому у людей виникають сумні�
ви щодо неї?

— Іпотечне кредитування в усі часи

було стимулом для придбання квар�

тир. І якщо їх купують, то і обсяги

житлового будівництва зростають.

Ситуацію гальмувало те, що у поста�

нові уряду передбачено, що 16 % за

користування кредитом позичальник

бере на себе, а потім здійснюється

компенсація 13 % з боку держави, і у

громадян виникають сумніви: “А чи

варто на це погоджуватись?” Багато

хто вагається.

— Що ви робите, аби розвіяти ці сум�
ніви?

— У змінах до Бюджетного кодексу

передбачено, що витрати на компен�

сацію здешевлення іпотечних креди�

тів є захищеною статтею витрат бю�

джету. На цей рік у держбюджеті за�

кладено на це 1 мільярд гривень і у

проекті бюджету на 2013 рік передба�

чається така ж сума. Тобто кошти на

це обов’язково будуть виділятися, і

громадянам нічого не варто бо�

ятись

Спілкувався Іван МАРЕК,
“Хрещатик”
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Ще вересні Київрада прийняла важливе для тисяч и-
ян рішення — про здешевлення вартості іпотечних ре-
дитів для забезпечення ородян дост пним житлом, пе-
редбачивши част ов омпенсацію першо о внес по-
зичальни ам, я і потреб ють поліпшення житлових
мов. На це з місь о о бюджет план ють виділити
25 мільйонів ривень. На адаємо, ініціатором цьо о рі-
шення б в олова КМДА Оле сандр Попов. З то о час
пройшов майже місяць і “Хрещати ” вирішив з’яс вати:
я на пра тиці діє цей механізм? А для цьо о ми по-
спіл вались з начальни ом ГУ житлово о забезпечення
КМДА Володимиром Денисен ом.



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

будинку
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
9.15, 19.45 Про головне
9.40 Спецпроект про

діяльність МВС України
11.55, 20.55 Офіційна

хроніка
12.00, 18.20 Новини
12.10, 15.05, 18.55, 21.20

Діловий світ
12.15 Право на захист
12.35 Темний силует
12.45 Армія
13.00 Х/ф "Овід" 
14.35 Вікно в Америку
15.00 Euronews
15.10 Ближче до народу
15.35 Х/ф "Коли дерева

були великими" 

17.05 Х/ф "Крізь вогонь" 
18.30 Агро:news
18.45, 19.20, 20.15 Вибори:

2012. Передвиборна
агітація

21.00 Підсумки дня
21.30 Країну — народу!
21.50 Останнє

попередження.
"Пiдсумки"

22.55 "Трійка", "Кено",
"Секунда успіху"

23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.25 Від першої особи
23.50 Т/с "Чоловіча

робота"
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 Т/с "Прекрасне
століття.
Роксолана"

12.30 Зніміть це негайно
13.35 Повне перевтілення.

Будинок за тиждень:2
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 "Гола правда"  
23.40 ТСН
0.10 Х/ф "Приречений на

смерть"  
2.05 Х/ф "Останній

кіносеанс"  
4.05 Не бреши мені:3
4.55 Сімейні драми

ІІННТТЕЕРР
5.40 Х/ф "Пірати ХХ

століття"  
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 Знак якості
9.55 Т/с "Повернення

Мухтара"  
12.00 Новини
12.15 До суду

13.20 Вечірній квартал
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 "Земський лікар.

Продовження"  
23.05 Т/с "Зовнішнє

спостереження"  
1.10 Х/ф "Закоханий і

беззбройний"
2.35 Подробиці
3.05 Подробиці. Неформат
3.15 Спорт в Подробицях
3.15 Жадібність
4.45 Знак якості

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

10.00 Т/с "Розлучення"  
12.10 Нехай говорять
13.10 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросерде визнання
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 "Розлучення"  
21.10 Т/с "Карпов"  
22.10 Х/ф "Книга Ілая"  
0.30 Т/с "Життя як 

вирок-2"  
2.10 Х/ф "Антиснайпер"  
3.40 Події
3.55 Події. Спорт
4.00 Нехай говорять
4.50 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.05 Т/с "Стройбатя"  
5.55 Очевидець. Найбільш

шокуюче відео
6.35, 7.05, 7.40, 8.45

Підйом!
6.40 Очевидець. Найбільш

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

вродливою"  
9.55 Т/с "Вороніни"  

13.15, 14.20 Kids' Time
13.20 М/с "Пригоди Джекі

Чана"  
14.45, 15.40 Teen Time
14.50 Т/с "Друзі"  
15.45 Т/с "Світлофор"  
17.50 Т/с "Вороніни"  

16.50 Т/с "Не народися
вродливою"  

19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.35 Піран'ї
20.00 Т/с "Щасливі разом" 
21.00 Т/с "Вороніни"  
22.00 ФБР
23.00 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 "Одна ніч

любові"  
2.20 Т/с "Останній акорд"  
3.05—5.00 Зона ночі

ІІССTTVV
5.10 Служба розшуку дітей
5.20 "Свiтанок"
6.25 Ділові факти
6.35 Спорт
6.40 Т/с "Леся + Рома"
7.30 Ділові факти
7.40 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.30 Спорт
9.35 Надзвичайні новини

10.05 Т/с "Опери"
12.30 Т/с "Прокурорська

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

перевірка"
15.25 Т/с "Надзвичайна

ситуація"
16.25 Т/с "Агент

національної
безпеки"

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

ситуація"
21.40 Вибори:2012
22.45 Факти. Підсумки дня
23.00 Х/ф "Термінатор-4" 
1.35 Спорт
1.45 Надзвичайні новини
2.35 Т/с "Кістки-5"
3.20 Факти
3.50 "Про цiкаве"
4.15 "Свiтанок"

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-2"  

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Понеділок —

день важкий"  

13.30 М/ф
14.20 Будь у курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Дика Америка
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
18.00 Точки перетину
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 Аутсайдери Африки
22.50 Х/ф "Хороший

злодій" 
1.05 Алло, лікарю!
1.55 Світські хроніки
2.20 Х/ф "Басейн" 
4.15 Точки перетину
4.40 Дика Америка
5.05 Аутсайдери Африки

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 Хроніки тижня
9.20, 13.20, 14.20

5 елемент
10.30, 11.20, 12.15

Республіка
15.15 Уперед, 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 Хроніки 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
5.55 Легенди кримінального

розшуку
6.25 Х/ф "Дій за

обставинами!"  
7.35 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Розкол"

11.00 Т/с "УГРО-3"
14.45 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 "Я — лялька" 
2.10 "Свiдок"
2.40 Речовий доказ
3.35 Агенти впливу
4.20 "Свiдок"
4.50 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ
5.00 Чужі помилки. Вдвох

проти всіх
5.40 "Все буде добре!"
7.10 Неймовірна правда про

зірок
8.50 Х/ф "Іван

Васильович змінює
професію"  

10.50 Х/ф "Спокутування"  
13.00 Битва екстрасенсів.

Апокаліпсис
15.50 "Все 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 "День

народження
Буржуя"  

3.20 Найкраще на ТБ
3.25 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!
13.00 Дешево і сердито
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.10 Фазенда
15.45 Т/с "Забійна сила"
17.00 Т/с "Нерівний

шлюб"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять

21.00 Час
21.30 Т/с "Розлучення"
23.50 Вечірній Ургант
0.25 Нічні новини
0.40 Т/с "Без свідків"
1.15 Нехай говорять
2.10 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 "Катерина.

Сім'я"
22.05 Т/с "Чужа особа"
23.05 "Городок"
0.00 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
0.50 Дівчата
1.30 Вісті +
1.45 Х/ф "Батьки і діти",

с. 1
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 "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"  
6.45 Телепузики
7.20 Твініси
7.40 Мультик з Лунтиком
8.00 М/с "Ліло і Стіч"  
8.35 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
9.40 Т/с "Всі жінки —

відьми"  
10.40 Т/с "Беверлі-хіллз

90210. Нове
покоління"  

11.40 Маша і моделі:2
12.45 Т/с "Хто в будинку

господар?"  
13.25 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.30 Одна за всіх
15.00 "Даешь молодежь"!
15.35 "У Тета тато!"
16.00 Досвідос
16.40 Вайфайтери
17.05 Маша і моделі:2
17.45 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
18.50 Богиня шопінгу
19.30 Бардак
20.35 "Даешь молодежь"!
21.40 Ка$та
22.05 Рай, гудбай
22.50 Вайфайтери
23.15 Дурнєв + 1
23.50 Т/с "Втрачена" 
0.45 Бардак
1.35 "У Тета тато!"
2.00 Досвідос
2.25 До світанку

КК11
7.00 М/ф
8.50 Т/с "Баффі —

переможниця
вампірів"

10.45 Х/ф "Пес-чемпіон"  
12.35 Т/с "Баффі —

переможниця
вампірів"

14.15 Звана вечеря
15.15 КВК:2012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг:монстри

20.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Павлик. Зірки
23.00 Розсмішити коміка
0.00 Х/ф "Король

вечірок-3"  
1.50 Нічне життя
3.45 Мобільні розваги
4.00 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.05 М/с "Грандіозна

Людина:павук"  
8.00 Т/с "Спецзагін Кобра

11"  
9.00—10.40 ДАІ. Дорожні

війни
11.05—13.00 Викрадення 

по:нашому
13.45 Т/с "Солдати-5"  
15.55 Т/с "Москва. Три

вокзали-2"  
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 "Каратель"  
23.30 Х/ф "Міцний

горішок"  
2.20 Т/с "Москва. Три

вокзали-2"  
3.50—4.35 Божевільна

прихована камера
5.00 Телемагазин

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00 М/ф
6.30 М/с "Капітан Фламінго"
7.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
8.00 М/с "Видри"
8.30 М/с "Перчинка Енн"
9.00 М/с "Ллойд в космосі"
9.30 М/с "Гаджет і гаджетіни"

10.30 М/с "Скеля Фрегглів"
11.30 Марві Хаммер
12.30 М/ф "Острів скарбів"
14.50 Єралаш
16.00 М/с "Лабораторія

Декстера"
16.30 М/с "Перчинка Енн"
17.00 М/с "Видри"
17.30 М/с "Ллойд в космосі"
18.00 М/с "Гаджет і

гаджетіни"
19.00 М/ф
20.30 Х/ф "По секрету

всьому світу"
22.00 Т/с "Саша + Маша"
23.00 Прихована камера
0.40 Старовинні відкриття
1.25 М/ф
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ПОНЕДІЛОК ЖОВТЕНЬ22

“Пограбування казино”
У римінальном три-

лері Ендрю Доміні а
роль р то о хлопця
дісталася Бред Пітт .
Під час вели ої ри в
по ер б ло с оєно з х-
вале по раб вання а-
зино. Тепер власни и
бізнес жадають по-
мсти й відправляють по
слід авантюристів
елітно о ілера Дже і
Ко ана, я ий воліє не
висл хов вати жалісли-
ві історії своїх жертв, а вбиває їх “ніжно здале ”. Фільм
знятий за мотивами роман Джорджа В. Хі інса “У ода
Ко ана” 1974 ро . Прем’єра іностріч и відб лася на
65-м Каннсь ом інофестивалі

“Алекс Кросс”

У про ат вихо-
дить нова артина
від режисера філь-
м “Форсаж” Роба
Коена. За сюже-
том, знаменитий
дете тив Але с
Кросс (Тайлер
Перрі) йде по слі-
дах серійно о
вбивці і з подивом

виявляє, що почер злочинця схожий на дії безжально о
манія а на прізвись о М’ясни . Десять ро ів том Кросс
зірвав ви онання одно о з йо о смертельних онтра тів,
за що М’ясни бив ва ітн др жин поліцейсь о о і без-
слідно зни . Невже він поверн вся? Кросс вст пає в
смертельн р

“Паранормальне явище�4”

Роз л не-
чисті продов-
ж ється в
фільмі Генрі
Дж сто і Ері-
еля Ш льма-
на. За тради-
цією хоррор
знятий в
псевдодо -
ментальном
жанрі, ві-
бравши в се-
бе ба ат надприродн міфоло ію римсь ої атолиць ої
онфесії. Дія роз ортається в 2011 році, через п’ять ро-
ів після то о, я Кеті вбила сво о хлопця Мі , сестр
Крісті, її чолові а Деніела і зни ла в невідомом напрям-

з дитиною Хантером (зараз йо о зв ть Роббі). У цен-
трі сюжет — Еліс та її мати, в б дин я их починають
відб ватися дивні події після то о, я нові с сіди (Кеті і
Роббі) в’їхали в їхнє містеч о

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
18 жовтня (четвер) — 19.00 "Дон Кіхот", драма, 

2 години 10 хвилин 

19 жовтня (п’ятниця) — 19.00 "Дерева помирають

стоячи", 2 години 35 хвилин 

19 жовтня (п’ятниця) — 20.00 Нова сцена, "Жирна

свиня", 1 година 40 хвилин 

20 жовтня (субота) — 12.00 "Заповіт цнотливого

баболюба", комедія, 2 години 30 хвилин 

20 жовтня (субота) — 18.00 Нова сцена "Скажена

кров", 1 година 30 хвилин 

20 жовтня (субота) — 19.00 прем’єра "Уявний

хворий", комедія, 2 години 35 хвилин 

20 жовтня (субота) — 20.00 Сцена "Під дахом" —

"Edith Piaf: життя в рожевому світлі", 1 година 20 хвилин 

21 жовтня (неділя) — 12.00 "Занадто щасливий

батько", комедія, 2 години 30 хвилин 

21 жовтня (неділя) — 18.00 Нова сцена прем’єра

"Жінки. Фрагмент. Скандал без антракту", драма, 

2 години 

21 жовтня (неділя) — 19.00 "Її шалені чоловіки", 

1 година 40 хвилин 

21 жовтня (неділя) — 20.00 Сцена "Під дахом",

Олександр Вертинський. Бал Господень..., 1 година 

22 жовтня (понеділок) — 19.00 "Сімейна вечеря",

комедія, 2 години 30 хвилин 

22 жовтня (понеділок) — 20.00 Сцена "Під дахом",

"Валентинів день", драма, 2 години 

23 жовтня (вівторок) — 19.00 "Госпожа міністерша",

комедія, 3 години 

23 жовтня (вівторок) — 20.00 Сцена "Під дахом",

прем’єра "Страждання юного Вертера", драма, 

1 година 

24 жовтня (середа) — 19.00 "Сеньйор з вищого світу",

комедія, Бенюк і Хостікоєв 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

18 жовтня (четвер) — 19.00 "Жона є жона", водевіль,

за оповіданнями Антона Чехова 

19 жовтня (п’ятниця) — 19.00 "Буря", трагікомедія,

Уїльям Шекспір 

19 жовтня (п’ятниця) — 19.00 "Поміж небом і

землею", Ігор Афанасьєв, голлівудська мрія, камерна

сцена 

20 жовтня (субота) — 19.00 "Увертюра до

побачення", сценічна версія Андрія Приходька за

новелою Івана Франка "Сойчине крило", камерна

сцена 

21 жовтня (неділя) — 12.00 "Наталка Полтавка",

українське музично?драматичне рококо, Іван

Котляревський 

21 жовтня (неділя) — 19.00 "Соло для годинника з

передзвоном", Освальд Заградник 

23 жовтня (вівторок) — 19.00 "Як тебе не любити,

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

сцена 

24 жовтня (середа) — 19.00 "У неділю рано зілля

копала...", Ольга Кобилянська, інсценізація Неди

Нежданої 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ 

18 жовтня (четвер) — 19.00 "Граємо Чонкіна", 

3 години 

19 жовтня (п’ятниця) — 19.00 "Дні пролітають зі

свистом", Малий зал, 1 година 40 хвилин 

19 жовтня (п’ятниця) — 19.00 "26 кімнат", 2 години 40

хвилин 

20 жовтня (субота) — 15.00 "Голубчики мої!", малий

зал, 1 година 40 хвилин 

20 жовтня (субота) — 19.00 "Корсиканка",

історичний анекдот, 2 години 10 хвилин 

21 жовтня (неділя) — 15.00 "Ти, кого любить душа

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

21 жовтня (неділя) — 19.00 прем’єра "Войцек.

Карнавал плоті", 1 година 40 хвилин 

23 жовтня (вівторок) — 19.00 "Гості грядуть опівночі",

2 години 45 хвилин 

24 жовтня (середа) — 19.00 прем’єра "Дзвінок з

минулого", Малий зал, 1 година 30 хвилин 

24 жовтня (середа) — 19.00 "Куди подме вітер", 2

години 40 хвилин 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР НА ПОДОЛІ 

18 жовтня (четвер) — 19.00 "Звідки беруться діти",

лірична комедія, в ролях — Маша Єфросиніна та Даша

Малахова, малий зал Палацу "Україна" 

19 жовтня (п’ятниця) — 19.00 "Дзеркало Сен?

Жермена", комедія, Борис Акунін, малий зал Палацу

"Україна" 

20 жовтня (субота) — 19.00 "Льовушка", розповідь

про єврейське щастя 

21 жовтня (неділя) — 19.00 "Трактирщиця", комедія,

малий зал Палацу "Україна" 

21 жовтня (неділя) — 19.00 прем’єра "Лист Богу",

лірична комедія, театральна гостьова 

23 жовтня (вівторок) — 19.00 "La bonne Anna, або Як

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

23 жовтня (вівторок) — 19.00 прем’єра "Лист Богу",

лірична комедія, театральна гостьова 

24 жовтня (середа) — 19.00 прем’єра "Старший син",

лірична комедія О. Вампілова, малий зал Палацу

"Україна" 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
18 жовтня (четвер) — 19.00 "Обережно — жінки!",

Мала сцена 

19 жовтня (п’ятниця) — 12.00 прем’єра "Королівна

фантазерів", Велика сцена 

19 жовтня (п’ятниця) — 19.00 "Людина та Вічність",

Мала сцена 

20 жовтня (субота) — 11.00 прем’єра "Не хочу бути

собакою", Велика сцена 

20 жовтня (субота) — 17.00 "Принц і Принцеса",

Велика сцена 

20 жовтня (субота) — 19.00 "Мій бідний Марат",

Мала сцена 

21 жовтня (неділя) — 11.00 "Байки на горищі", Мала

сцена 

21 жовтня (неділя) — 12.00 "Кицин дім", Велика

сцена 

21 жовтня (неділя) — 19.00 "Обережно — жінки!",

Мала сцена 

24 жовтня (середа) — 19.00 "Лісова пісня", Велика

сцена 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРЕТИ 

18 жовтня (четвер) — 19.00 "Сорочинський

ярмарок", оперета, О. Рябов 

19 жовтня (п’ятниця) — 19.00 "За двома зайцями",

оперета, В. Ільїн, В. Лукашов 

20 жовтня (субота) — 19.00 "За двома зайцями",

оперета, В. Ільїн, В. Лукашов 

21 жовтня (неділя) — 19.00 прем’єра "Циганський

барон", оперета, музика Й. Штрауса 

23 жовтня (вівторок) — 19.00 гастролі, "За двома

зайцями", Руслана Писанка, Олексій Панін 

24 жовтня (середа) — 19.00 "Таке єврейське щастя",

мюзикл І. Поклада 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 

18 жовтня (четвер) — 19.00 "Дон Кіхот", балет 

на 3 дії, Л. Мінкус 

19 жовтня (п’ятниця) — 19.00 "Кармен", опера 

на 3 дії, Ж. Бізе 

21 жовтня (неділя) — 19.00 "Лебедине озеро", балет

на 3 дії, П. Чайковський 

23 жовтня (вівторок) — 19.00 "Сільська честь", опера,

П. Масканьї 

24 жовтня (середа) — 19.00 "Дон Карлос", опера 

на 3 дії, Дж. Верді 

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 18 — 24 жовтня

18 – 24 жовтня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН

ДУХLESS ДИКУНИ

42 Київський Міжнародний Кінофестиваль "МОЛОДІСТЬ"

АНШЛАГ, КЛАСІК

ЛЮБОВ З АКЦЕНТОМ ДАВАЙ, ДО ПОБАЧЕННЯ!

КОРОЛІВСТВО ПОВНОГО МІСЯЦЯ НА ДОРОЗІ

ДОЛЯ АНГЕЛІВ ПРОЩАВАЙ, МОЯ КОРОЛЕВО!

Джордж Харрісон: 

ЖИТТЯ В МАТЕРІАЛЬНОМУ СВІТІ (ч. 1, 2)

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

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

Температура +7°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура +13°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура +6°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 89 %

Прогноз погоди на 18 жовтня 2012 року

ОВНИ, д м и про висо е світле і вічне є цілющими. А тивіз йте
діяльність, нині можете ви онати мас справ, при от вати ом сь
сюрприз. Форт нитиме в на овій, релі ійній, юридичній сферах.
Завдя и зар біжним (іно ороднім) зв’яз ам можна розширити р -
озір, отримати ці ав інформацію.
ТЕЛЬЦІ, не бійтеся ризи вати, саме ради альні почини при-

нес ть спіх. Розширюйте оло знайомств, сфер діяльності, за-
в’яз йте ви ідні і пізнавальні онта ти з партнерами з-за ордон ,
відновлюйте стос н и з родичами, що проживають дале о від вас.
У вас б де достатньо енер ії (і помічни ів), щоб почати ремонт
оселі, прист пити до ново о етап в діяльності.
БЛИЗНЯТА, затіявши словесн д ель, неодмінно врахов йте

д м співбесідни а. Йо о знання, соціальний стат с, етична пози-
ція мож ть ба ато в чом с перечити вашим станов ам. Проте по-
дії дня сприятим ть пороз мінню, допомож ть підібрати омпро-
місний варіант розвит стос н ів. Не воюйте!
РАКИ, я що обіцяють оперативно заплатити, ви он йте р тинн

робот з радістю. Клопочіться хатніми справами, ор аніз йте до-
мочадців, сімейний бізнес набирає динамічних обертів. Можна
найнятися на сл жб до іноземців, спішно ви онати роль чителя,
обсл ов ючо о персонал , провести профіла тичні маніп ляції
для поліпшення здоров’я. Не заци люйтеся на дрібницях, а дивіть-
ся на світ з філософсь их вершин, тоді боляч и втеч ть від вас.
ЛЕВИ, ваша енер ія битиме через вінця, схиляючи до фізичної,

роз мової а тивності та ділової самореалізації. Поспішайте по-
знайомитися з ці авими людьми, від рити нов сторін любовних
історій, започат вати творч біо рафію, захопитися новим хобі.
ДІВИ мож ть стати ероєм в за лісній діяльності, ос іль и

здатні расиво і енер ійно ви онати онфіденційне дор чення. Не
бійтеся при цьом вдатися до розвід и боєм. В стос н ах з домо-
чадцями пра ніть до мир та зла оди, т т пан є сейсмічна атмо-
сфера, де ви навіть схильні до беш ет , оли щось не та , втім, мі-
рятися ч бами з домочадцями не слід, армонійно співпрацюйте
разом заради бла а сім’ї.
ТЕРЕЗИ, реальність остинно від риває свої обійми, ловіть щас-

ливі шанси, що йд ть вам наз стріч, і самоствердж йтеся на сла-
в ! В нала одженні онта тів ви сама дос оналість, здатні пробити
стін непороз мінь, схилити на свою точ зор , за іт вати за ідею.
Тіль и не сидіть сиднем, р х — це життєдайна бла одатна стихія,
що насич є свіжими враженнями, тоніз є та цілить д ш .
СКОРПІОНИ, ви один в полі воїн, здатні ба ато чо о добитися

наодинці, натомість в парі з досвідченим партнером дося нення
лише примножаться. Можна не пост патися лідерством др чи
помічни . Беріть ініціатив в р и і дійте, ваші з силля о плять-
ся, а в ладені фінанси принес ть дивіденди.
СТРІЛЬЦІ, день обіцяє піднесений настрій, бойовитість, висо і

шанси стати ероєм дня, завоювавши поп лярність юрби, дати по-
штовх ба атьом починам, розширити р озір. Енер ійно працюйте
вибраном напрямі і в нетрадиційном насамперед. На сердечно-

м небосхилі сонячно, стос н и з дале ими і близь ими родичами,
дітьми розвиватим ться стрім о і подар ють ба ато радості.
КОЗОРОГИ, дале а поїзд а, відрядження може не всьом за-

довольняти індивід альні сма и, але неодмінно принесе задово-
лення і посприяє ви онанню поточних проблем, а саме нала о-
дженню онта тів з потрібними людьми, отриманню ці аво о зав-
дання, замовлення. Інтерес до зв’яз ів з людьми здале можете
реаліз вати за допомо ою телефонних пере оворів, Інтернет . Ба-
атьом поталанить спішно впоратися з небезпечним онфіденцій-
ним дор ченням, ритичною сит ацією в сімейном житті.
ВОДОЛІЇ, дайте поштовх новим прое там, розпочинайте на-

вчання, подорож йте, вст пайте до неформально о співтовари-
ства. Зволі ати з рішеннями не слід, одраз переходьте від слів до
дій (в спорті, бізнесі, ре ламній творчості). Співпрацю можна од-
раз роз ортати в іль ох напрям ах. А боротьба з он рентами
та рити ами тіль и піділлє масла в тр дове пол м’я.
РИБИ, пош и по ровителя, вчителя, адво ата, онс льтанта,

д ховно о наставни а б д ть спішними. Перед вами постане іль-
а шляхів до дося нення мети, обирайте на свій сма , приміром,
ви можете ба ато і наполе ливо працювати, щоб отримати бажа-
не. Інший варіант — а тивно співпрацювати з різними людьми,
част ово пост пившись власними інтересами для збереження ар-
монії взаємних потреб

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Збірна України 
втрачає позиції
Національна футбольна дружина поступилася чорногорцям 
з рахунком 0:1
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо в рам ах відбірно о т рні-
р до Чемпіонат світ з ф тбол
2014 ро на столичном НСК
“Олімпійсь ий” наша національна
оманда приймала непост плив
збірн Чорно орії. У напр женій рі з
рах н ом 1:0 перемо свят вали
ості. Єдиний ол з стрічі напри-
інці першо о тайм забив нападни
чорно орців Деян Дамьяновіч. Та им
чином, збірна У раїни трьох мат-
чах набрала лише 2 оч и і наразі
займає передостанню сходин
р пі Н.

Після двох стартових матчів відбіркового цик�

лу збірна України зуміла набрати лише два очки.

І якщо нічия проти Англії — це, безумовно, здо�

буток, то такий же результат в Кишиневі — вели�

чезна втрата. Перед домашнім поєдинком проти

Чорногорії від “синьо�жовтих” чекали тільки пе�

ремоги. Суперники українців, які стрімко про�

гресують з кожним роком, давно вже довели, що

можуть боротися за потрапляння у фінальну час�

тину світової першості. Тому гості також розра�

ховували на успіх у цьому поєдинку. Головний

тренер чорногорської збірної Бранко Брновіч за�

лишив форварда “Ювентуса” Мірко Вучініча в

запасі, а пару в атаці Стефану Йоветічу склав Де�

ян Дамьяновіч. Виконуючий обов’язки головно�

го керманича українців Андрій Баль цього разу

виставив у нападі Євгена Селезньова та Марка

Девіча.

Розуміючи, що вдома потрібно досягати лише

перемоги, футболісти збірної України не стали

відкладати справу на потім, а одразу заходилися

атакувати. Однак практично всі випади підопіч�

них наставника нашої команди завершувалися на

підступах до штрафного майданчика збірної Чор�

ногорії. Гості без особливих проблем справлялися

з подібного роду атаками, враховуючи, що захис�

ники у них дуже сильні. І лише на двадцять чет�

вертій хвилині збірній України вдалося створити

перший дійсно небезпечний момент. Господарі

поля отримали право на штрафний удар. Руслан

Ротань довго готувався його виконати, але про�

бив у стінку. М’яч зрикошетив від неї і полетів

точно у кут. На щастя вболівальників збірної Чор�

ногорії, їхній голкіпер в останню мить зумів впій�

мати його в руки.

Трохи пізніше вже Олег Гусєв загрожував воро�

там суперника, але йому зовсім трохи забракло

точності. Здавалося, якщо в першому таймі і за�

б’ють гол, то вже точно не у ворота збірної Укра�

їни. Однак під завісу першої половини зустрічі

чорногорці зуміли реалізувати чи не перший свій

небезпечний момент у матчі. Тарас Михалик гру�

бо помилився, подарувавши м’яч суперникові.

Деян Дамьяновіч отримав передачу на хід, ви�

рвався один на один з Андрієм Пятовим і впевне�

но переграв голкіпера української збірної.

Початок другого тайму залишився за збірною

Чорногорії, яка могла зміцнити свою перевагу,

втім, у двох небезпечних епізодах м’яч пролітав

повз ворота. Андрій Баль намагався підсилити

гру, випустивши на поле Романа Зозулю та Андрія

Ярмоленка, проте захист збірної Чорногорії грав

вкрай надійно, практично не припускаючись по�

милок. У заключні п’ятнадцять хвилин швидкість

футболістів різко зросла, що виявилося на руку

чорногорській дружині. Після чергової контрата�

ки гості здобули право на пенальті. Суддівський

вирок згодився виконувати Стефан Йоветіч, але

нападник пробив не найкращим чином, дозво�

ливши Андрію Пятову стати героєм епізоду.

Україна могла врятувати цю зустріч, але на дру�

гій доданій хвилині матчу Руслан Ротань не зумів

дотягнутися до м’яча після навісної передачі від

партнера. Таким чином наша збірна програла з

рахунком 0:1 і після трьох матчів зуміла набрати

лише 2 очки. Тож на зимові канікули вітчизняні

футболісти йдуть передостанньою командою у

групі
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Цей день в історії 18 жовтня

Сьо одні відзначається Євро-
пейсь ий день проти тор івлі
людьми
1723 — Петро I за лав форте-

цю Кронштадт, майб тню олов-
н баз Балтійсь о о флот
1892 — від рилася перша

дов а омерційна телефонна лі-
нія (Чи а о — Нью-Йор )
1955 — стала до лад Кахов-

сь а ГЕС
1967 — радянсь а автоматич-

на станція "Венера-4" вперше
здійснила посад в атмосфері
іншої планети
1993 — Латвія ввела в обі

свою валют — лат
1994— в У раїні дозволена ді-

яльність Компартії
1995 — У раїна вст пила до

Ради Європи
1996 — засновано Констит -

ційний С д У раїни
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
ерой визволь-
ної війни р.
народ проти
Шляхет. Польщі

(1648—54)
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Якщо ви зволікаєте з прийняттям 
рішення, то це означає, що ви вже 
прийняли рішення залишити все як було...

ОСАДЧИЙ ЄВГЕНІЙ — кандидат у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 223 (Шевченківський район міста Києва)
Настав час для молодих та енергійних людей, які чітко ставлять перед собою

цілі та наполегливо ідуть до них. Нам уже набридли політикани, які, потрапив�
ши до Верховної Ради, в першу чергу вирішують свої особисті та кланові питан�
ня, забуваючи про декларовану суспільну місію.

Україна дочекалася своїх справжніх дітей, які виросли разом з нею та вболіва�
ють за її становлення як соборної та незалежної держави. Саме такі люди можуть
реально змінити ситуацію в країні, а не жити тільки примарами про відшуміле
минуле чи ефемерне майбутнє: треба працювати для сучасності, а в ній органіч�
но завжди поєднається і минуле, і майбутнє.

Осадчий Євгеній Сергійович народився 16 червня 1984 року, громадянин Укра�
їни з дня народження. Маючи досвід роботи у банку та працюючи доцентом ка-
федри менеджменту банківської діяльності, заступником декана з науково�педа�
гогічної роботи кредитно�економічного факультету ДВНЗ Київський національ�
ний економічний університет імені В. Гетьмана, глибоко освоїв проблематику
економічних закономірностей розвитку країни та суспільного життя.

Довірені особи кандидата у народні депутати є авторитетними і шанованими
людьми у суспільстві!

ДОВІРЕНА ОСОБА — Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук,
в 1992—2001 роках був деканом філологічного факультету Київського національ�
ного університету імені Тараса Шевченка. На цій посаді дбав про якісний викла�
дацький склад, запрошуючи на роботу перспективних викладачів периферійних
вузів, створюючи умови для наукового зростання.

ДОВІРЕНА ОСОБА — Диба Михайло Іванович, доктор економічних наук, де�

кан кредитно�економічного факультету Київського національного економічно�

го університету імені Вадима Гетьмана.

23 жовтня о 21.00 у ефірі ТРК “Київ” транслюватиметься виступ Євгенія Осадчого —
кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 223!

Задати питання кандидату у народні депутати та висловити свої побажання

щодо розвитку Шевченківського району міста Києва можна на електронному ре�

сурсі www.osadchuy.com

Нападни збірної Чорно орії Деян Дамьяновіч (№14) став автром єдино о ол ворота збірної У раїни

Хокей. У столиці пройде передкваліфікаційний
турнір на XXІІ зимові Олімпійські ігри в Сочі
З 8 по 11 листопада в Києві відб деться півфінальний ра нд відбор

на зимові Олімпійсь і і ри 2014 ро . За єдин п тів до валіфі ацій-
но о етап до р пи Е ( ди вже потрапили Латвія, Франція та Казах-
стан) зма атим ться національні збірні У раїни, Польщі, Естонії та Іспа-
нії. Усі матчі пройд ть на льод иївсь о о Палац спорт . Перший по-
єдино і рово о дня розпочинатиметься о 16.00, др ий — о 20.00. Час
почат з стрічей — иївсь ий. Роз лад матчів т рнір — 8 листопада:
Польща — Естонія; У раїна — Іспанія; 9 листопада: Польща — Іспанія;
Естонія — У раїна; 11 листопада: Іспанія — Естонія; У раїна — Польща.
Тим часом, в зао еансь ій лізі можливе відновлення сезон 2012—2013
ро ів. Представни и НХЛ вівторо зробили нов пропозицію проф-
спілці равців по оле тивній оді. Під час чер ово о ра нд пере ово-
рів, на я их б ли прис тні омісіонер лі и Гарі Беттмен, йо о заст пни
Білл Дейлі, а та ож олови профспіл и Дональд і Стів Фері, об оворю-
валися лючові е ономічні питання, що стали аменем споти ання.
Представни и лі и запропон вали профспілці розподіл доходів 50/50.
При том , що олишній до овір передбачав отримання равцями 57 %
доходів, я ий Лі а хотіла знизити до 46%. Беттмен додав, що Лі а від-
мовилася від ідеї зниження зарплат хо еїстів на 9% за три найближчих
сезони, пообіцявши залишити її без змін. У разі прийняття даної пропо-
зиції сезон, я ий с ладатиметься з 82 матчів, можна б де розпочати 2
листопада. Що стос ється алендаря, то, я що б де потрібно, ожна
оманда проводитиме по додат овій з стрічі ожних п’ять тижнів

Степан ГОЛУБКА:
"Інтереси громадян — понад усе!"

— Степане Михайловичу, чому Ви
вирішили пов’язати своє життя з полі-
тикою?

— Набуваючи життєвий та науко�

во�практичний досвід, я вирішив

максимально наблизитись до полі�

тичного життя, щоб увесь свій по�

тенціал віддати служінню людям.

Саме мої глибокі переконання у не�

обхідності політичних і економіч�

них змін в Україні спонукали мене

прийняти таке важливе рішення —

балотуватися у народні депутати до

Верховної Ради України. Я впевне�

ний, що ніяка політична сила не

здатна так загартувати і виховати

людину, як вона це може зробити са�

ма. Можливо, саме тому, не бажа�

ючи прислуговуватися партійним

керівникам, маючи свої, підтвер�

джені життєвими перипетіями пере�

конання, я залишаюся безпартій�

ним, хоч симпатизую тим політич�

ним силам, котрі проводять виваже�

ну і цілеспрямовану політику щодо

покращення життєвого рівня укра�

їнського народу та його згуртування.

— Якими рисами повинен володіти
публічний державний службовець?

— На моє глибоке переконання,

публічний державний службовець,

особливо верхніх рангів, лице нації.

Тому він повинен чітко розуміти

свою місію, а відтак — віддавати

всього себе задля підвищення доб�

робуту наших громадян задля того,

щоб РОЗУМ переміг.

Наш з вами, шановні читачі, світ

врятує не краса, хоч вона, безумов�

но, і відіграє важливу роль у відтво�

ренні духовності нації, нас врятує

РОЗУМ НАЦІЇ. Адже саме розумом

можна збагнути і віднайти той шлях,

який виведе нас з вами на добробут і

процвітання. Завдяки РОЗУМУ

ГРОМАДИ наше життя прийме ос�

мислений хід, а не рваний ритм,

який не дає шансів на покращення

життєвих умов. Нам потрібно фор�

мувати нову філософію національ�

ного державотворення. І цей час на�

став!

— На Ваш погляд, яка основна роль
народного депутата Верховної Ради
України?

— Роль народного депутата Вер�

ховної Ради України полягає в ши�

рокому розумінні своєї відповідаль�

ності перед усім українським наро�

дом, а також у виконанні наказів

своїх виборців щодо суттєвого по�

кращення життя всієї ГРОМАДИ.

Переконаний, що не потрібно вих�

валятися піар�прикладами щодо по�

кращення вигляду окремих терито�

рій чи ремонтом окремих будівель,

“показушно” набуваючи авторитет у

виборців. Локальними проблемами

повинні займатися відповідні кому�

нальні служби, а також представни�

ки районних владних структур, у то�

му числі й районні депутати. Не це

повинно бути основним у кандидата

в народні депутати до Верховної Ра�

ди України. На моє глибоке переко�

нання, повинна запрацювати дер�

жавна цільова програма щодо підви�

щення культури оснащення наших

будівель і відновлення урбанізова�

них територій. Крім того, потрібно

НА ДІЛІ, а не на словах працювати

над законопроектами щодо СУТТЄ�

ВОГО ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТ�

НОЇ ПЛАТНІ медичним працівни�

кам, освітянам усіх рівнів та ПРИ�

ЗНАЧЕННЯ ГІДНИХ диференці�

йованих СТИПЕНДІЙ студентам.

Настав час для СТВОРЕННЯ пов�

ного ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНО�

ГО ПАКЕТУ для чорнобильців, во�

їнів�афганців, інвалідів, ветеранів

війни та праці, багатодітних сімей.

Наша країна — дуже багата, але роз�

поділ цих багатств потребує суттє�

вих змін.

— Чи потрібна особисто Вам депу-
татська недоторканність?

— Відразу ж хочу наголосити на

тому, що завжди вважав недото�

рканність депутата проявом його

слабкості, тому що саме завдяки

відчуттю безкарності за свої необду�

мані кроки як в стінах Верховної

Ради України, так і за її межами ба�

гато депутатів дозволяють собі чи�

нити беззаконня по відношенню до

інших громадян. Ми часто чуємо і

бачимо, як неналежним чином по�

водять себе деякі депутати, а це все

саме тому, що безкарність змінює

єство людське, спотворює душу і ні

до чого хорошого не приводить. Для

мене це не суттєво, у мене є свої по�

гляди на життя і на свою професій�

ну діяльність, у тому числі і полі�

тичну.

— Уявімо, що Ви отримали мандат
народного депутата України. Які пер-
ші дії від Вас слід очікувати вибор-
цям?

— Перш за все я низько вклонюся

своїм виборцям за високу довіру, яку

вони проявили до мене, надавши

мені право захищати їх інтереси у

вищому законодавчому державному

органі. Саме їх накази та побажання

стануть основним напрямком моєї

діяльності. А власне, ніяк по�іншо�

му і бути не може. Я ж іду працюва�

ти задля людей і на їх благо. Жодним

своїм вчинком не дозволю виклика�

ти у своїх виборців навіть тінь недо�

віри. Мої слова відверті, я за них

повністю несу відповідальність, я не

можу, не хочу і ніколи не буду стави�

ти свої власні вигоди вище, аніж су�

спільно�громадські саме тому, що

мене делегувала ГРОМАДА.

Готовий стати провідником поба�

жань та настанов від своїх виборців

для практичного втілення їх у життя.

Хочу побажати людям вірно ви�

значитися зі своїм кандидатом у на�

родні депутати до Верховної Ради

України.

Слава Україні! Народу слава!

Сергій ІВАНОВ,
спеціально для “Хрещатика”

За зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавецьПолітична ре лама

За зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавець

Політична ре лама


