
Столиця готується до масштабних змін в медицині
За рік реформ зарплата лікарів у двох районах Києва зросла удвічі

Місто оновлює соціальну
інфраструктуру 
Вчора у столиці відкрили надсучасну лабораторію та шкільні басейни 

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Місь а влада дбає про розви-
то соціальної інфрастр т ри
столиці. Вчора на території
Дарниць о о район б ло від-
рито басейн дитсад
“Пролісо ” та с часн лабора-
торію Київсь ій місь ій лі-
арні № 1. Зазначені об’є ти
відвідав олова КМДА Оле -
сандр Попов. О рім то о, він
проінспе т вав хід б дівниц-
тва с вер на в лиці Анни Ах-
матової, 43.

Сквер на місці скандальної 
забудови

Ще рік тому територія біля будинку за

згаданою адресою була огороджена пар�

каном і тут тривало будівництво торго�

во�офісного центру. Але своє чітке “ні”

сказали місцеві жителі, адже у них фак�

тично відбирали площу для розміщення

дитячого майданчика, а нова споруда

мала вирости ледве не під вікнами бу�

динку.

Аргументи киян були почуті та підтри�

мані у КМДА. Олександр Попов особис�

то виїжджав на проблемну ділянку і під�

тримав мешканців. Тож інвестору, який

запланував тут будівництво, було виділе�

но альтернативну земельну ділянку, а для

людей було вирішено розбити сучасний

сквер. Так у місті зникла ще одна кон�

фліктна забудова.

“Завдяки спільним діям влади та гро�

мади скандальних будівництв у Києві з

кожним днем стає все менше. Ми ведемо

активну роботу у цьому напрямку. Забу�

довникам пропонуються інші варіанти

земельних ділянок, а на спірному місці

ми облаштовуємо зелені зони. І сквер на

Анни Ахматової, 43 — яскравий приклад

такої роботи”,— зазначив “Хрещатику”

голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, процес будівництва

зеленої оази буде прискорено — вже за

місяць тут виросте унікальний сквер,

з’являться два спортивних майданчи�

ки — баскетбольний та для настільного

тенісу. Будівельники облаштують пішо�

хідні доріжки, встановлять паркове ос�

вітлення. “Ця зелена зона дійсно уні�

кальна, бо буде саме такою, якою її хо�

чуть бачити кияни. Місцева ініціативна

група, яка й домоглася припинення неза�

конного будівництва, розробила власний

проект скверу. Ми перенесли ідеї людей у

креслення і нині вже втілюємо їх у жит�

тя”,— наголосив Олександр Попов.

Як зазначив “Хрещатику” голова Дар�

ницької РДА Сергій Вітковський, всі ро�

боти з будівництва скверу виконуються

на замовлення КО “Київзеленбуд”, а їх

вартість становить 1,6 млн грн. “У цьому

та сусідніх будинках мешкає багато дітей.

Їм практично немає де проводити дозвіл�

ля — мікрорайон досить щільно забудо�

ваний. Тому було вирішено наповнити

сквер дитячими та спортивними майдан�

чиками”,— зазначає Сергій Вітковський.

Безкоштовне обслуговування
для малозабезпечених

Відучора значно покращилось і медич�

не обслуговування району. В Київській

міській клінічній лікарні № 1 запрацюва�

ла надсучасна лабораторія, де соціально

незахищені кияни обслуговуватимуться

безкоштовно. На закупівлю сучасної тех�

ніки з міського бюджету було виділено

1,7 млн грн.

Медики продемонстрували голові

КМДА, як працює новітнє обладнання

(до речі, японського виробництва). Лікарі

зауважують, що відтепер вони зможуть

обслуговувати щодня до 500 пацієнтів.

Мешканці району можуть пройти обсте�

ження та за направленням сімейного лі�

каря здати аналізи безпосередньо у новій

лабораторії. Зазначимо, що подібні дослі�

дження є наймасовішими діагностични�

ми процедурами, тож клінічна лаборатор�

на діагностика є однією з найважливіших

складових системи охорони здоров’я.

“Обладнання такого рівня досі у Києві

було тільки у приватних клініках. Важли�

во, що це перша лабораторія, де соціаль�

но незахищених киян обслуговуватимуть

безкоштовно. Ми плануємо оснастити

таким сучасним устаткуванням усі діа�

гностичні центри столиці”,— запевнив

Олександр Попов.

Басейнів стає більше
Дбають у районі і про здоров’я наймо�

лодших його мешканців. Учора відбуло�

ся відкриття басейну у дитячому садочку

“Пролісок” (вул. Бориспільська, 51).

Варто зазначити, що водний комплекс

не працював тут 12 років. І лише за під�

тримки КМДА він отримав нове життя.

На ремонт восьмиметрового басейну з

міського бюджету було спрямовано 700

тис. грн.

Вихованці дитсадка вже отримують

тут перші уроки з плавання. Свої здо�

бутки вони продемонстрували голові

КМДА. До речі, в рамках реконструкції

тут відремонтували роздягальні, душові

кабіни та кімнати для тренера і медич�

ного працівника.

“Відкриття подібних басейнів запла�

новано у кожному дитсадку столиці.

Таким чином, ми прагнемо значно по�

ліпшити стан здоров’я та фізичної під�

готовки юних киян. До кінця цього ро�

ку ми відкриємо новий садочок на Пе�

черську, а наступного у Києві запрацю�

ють 20 реконструйованих та новозведе�

них закладів”,— зазначив Олександр

Попов.

До речі, як розповів “Хрещатику” Сер�

гій Вітковський, днями у мікрорайоні

Бортничі у школі № 305 було відкрито

ще один басейн. Цей об’єкт не діяв понад

п’ять років. Інвестор вклав в його онов�

лення 1,5 мільйона гривень. Тепер юні

мешканці Бортничів будуть займатись у

басейні безкоштовно

У столиці увіковічать пам`ять 52�х
Героїв Радянського Союзу 
В Національном ніверситеті оборони У раїни від-
б деться рочиста церемонія від риття меморіаль-
них стел
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На Андріївській вулиці заборонено
зупинку і стоянку авто 

Та е нововведення прийнято через інтенсивність
р х на в зь ій ма істралі
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Антимонопольний комітет слідкує
за соціальними ринками 

Це дало змо підприємцям та меш анцям Києва
заощадити 80 млн рн
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26 тисяч робочих місць 
у Деснянському районі з’явиться
після реалізації інвестпроектів
Реалізація масштабних інвестиційних прое тів

Деснянсь ом районі дозволить створити більше
26 тисяч робочих місць. Про це с азав народний
деп тат, заст пни олови Комітет з питань бю-
джет Верховної Ради У раїни Валерій Борисов
під час засідання омітет з е ономічних реформ
при КМДА. Він зазначив, що сьо одні на Троєщи-
ні фа тично проживає понад 500 тис. осіб, а це
майже дорівнює іль ості меш анців та их облас-
них центрів, я Л ць та Полтава разом зятих.
Але більшість доросло о населення зм шена що-
дня їздити на робот на Правий бере . “Б дівниц-
тво на території промв зла на в л. П хівсь ій зо-
ни офісних та ділових центрів дозволить створити
майже 11 тис. робочих місць. План ється, що на
території більше 500 а розмістять на ово-до-
слідні технопар и, ромадсь і та ділові омпле -
си, за лади ромадсь о о харч вання, б де нала-
оджено висо отехноло ічне ба атопрофільне ви-
робництво. Зо рема основні робочі місця ви-
робничом омпле сі б д ть ал зях полі рафії,
ле ої промисловості, висо оточно о механічно о
с ладання, енер озбері аючих техноло ій. Перед-
бачається та ож розвито на ово-дослідних с-
танов сфері фарма оло ії, охорони нав олиш-
ньо о середовища, інформаційно-обчислюваль-
но о забезпечення, що дозволить створити
близь о 15 тис. робочих місць”,— на олосив Ва-
лерій Борисов

Комісія з благоустрою надала
районам тиждень на усунення 
недоліків
Упродовж тижня ерівни и столичних РДА повинні
с н ти недолі и, я і б ли виявлені місь ою омісією
з проведення осінньо о місячни а з бла о строю.
Про це під час об’їзд двох останніх районів — Шев-
чен івсь о о та Печерсь о о — повідомив начальни
ГУ онтролю за бла о строєм КМДА Сер ій Садо-
вой. “Ми проінспе т вали сі десять районів міста.
Ба ато зроблено за цей період, проте залишається
ще чимало недолі ів. Це і невідновлений бла о ст-
рій після розриття, і незадовільний санітарний стан,
і досі на територіях дея их районів залишаються не
прибраними с хостійні дерева. Звертаюся до олів
РДА з проханням прис орити робот . У нас є лише
тиждень, аби виправити сит ацію”,— с азав Сер ій
Садовой. Про підс м и проведення осінньо о місяч-
ни а з бла о строю та за альні планові по азни и
звіт ватим ть столичній адміністрації найближчим
часом

У київське метро повернули 
англомовне оголошення 
назв станцій
З 23 жовтня поїздах столичної підзем и знов

почали озв ч вати назви станцій ан лійсь ою мовою,
я це б ло під час проведення Києві Євро-2012.
Про це “Хрещати ” повідомили прес-сл жбі КП
“Київсь ий метрополітен”. "За 7—10 днів ан лійсь а
повернеться в сі поїзди”,— розповіли прес-сл ж-
бі. Після то о, я відмінили ан ломовн озв ч , на
аряч лінію метро почали надходити дзвін и від па-
сажирів з проханням поверн ти іноземн мов в
озв ч ванні назв станцій метро. Інша причина, чом
метрополітені вирішили поверн тися до ан лійсь ої

мови, поля ає в том , що Київ — європейсь е місто,
ди приїжджає чимало т ристів, том прийнято рі-

шення поверн ти ан лійсь і створити належні мо-
ви для іноземців. До то о ж, повернення до ан ло-
мовної версії озв ч вання станцій не потреб є до-
дат ових оштів

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У 2013 році вся система охорони здо-
ров’я столиці запрацює новом режи-
мі — це пов’язано з масштабним рефор-
м ванням медичної ал зі. Днями олова
КМДА Оле сандр Попов з стрівся з сі-
мейними лі арями та об оворив перспе -
тиви впровадження змін. Очільни міста
подя вав меди ам пілотних Дніпров-
сь о о та Дарниць о о районів за те, що
ті не побоялися стати першопрохідцями
процесі реформ вання. Він та ож за-
ли ав лі арів не мовчати і об оворювати
всі проблеми, з я ими вони сти аються
при запровадженні нововведень.

Як зазначив Олександр Попов, реформа медичної га�

лузі ще в жодній країні легко не проходила. “Але вже

сьогодні ми розуміємо, що рухаємося у правильному

напрямку. Це нелегкий шлях, однак місто вже отримало

позитивні результати. Крім того, з 1 січня ми почина�

ємо жити за новими нормативною і законодавчою база�

ми, а відтак — не зможемо фінансувати ті медичні за�

клади, що не пройшли реорганізації. Для нас принци�

пово важливо створити комфортні умови праці для лі�

карів та їхніх пацієнтів, підвищити рівень здоров’я ки�

ян”,— наголосив голова КМДА.

На необхідності змін наголошують й самі медики. “У

цій реформі є раціональне зерно, адже без новацій в га�

лузі ми не зможемо розвиватись і рухатись далі”,— пе�

реконана сімейний лікар Дарницького району Світлана

Хілько.

У пілотних районах неможливо не помітити позитив�

них результатів внаслідок впровадження нововведень у

сфері охорони здоров’я. “Спостерігається стабільне

зменшення викликів швидкої допомоги та відповідно

кількості госпіталізованих з цієї причини. Помітні змі�

ни і в тих районах, де працюють амбулаторії сімейної

медицини”,— розповів “Хрещатику” головний лікар

Київської міської станції швидкої допомоги та медици�

ни катастроф Анатолій Вершигора.

До того ж, протягом останнього року значно збільшив�

ся бюджет медичної галузі вищезгаданих районів. Зокре�

ма лікарям підвищено заробітну плату на 50—70 %, онов�

лено рухомий склад парку швидкої та невідкладної до�

помоги, покращено фінансування медикаментозного

забезпечення. Однак Олександр Попов переконаний:

успіх медичної реформи залежить від готовності міста

оперативно реагувати і вирішувати проблеми, з якими

стикається галузь, а самих медиків — рухатись у ногу з

часом.

Крім того, голова міськадміністрації розповів про ме�

ханізм отримання дешевої іпотеки, що вже нині дає

можливість придбати житло працівникам бюджетної

сфери столиці, у тому числі лікарям. Цей підхід перед�

бачає допомогу міста у виплаті першого внеску, допомо�

гу держави у сплаті відсотків за кредитом (позичальник

сплачує лише 3 % річних), та суттєве здешевлення собі�

вартості житла через безкоштовне виділення землі під

пільгове будівництво

НА ТРОЄЩИНІ

ЗАПУСТИЛИ 

ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ

СТОР. 2

ЗА МІСЯЦЬ У СТОЛИЦІ 

ДЕМОНТУВАЛИ 

ПОНАД 300 МАФІВ

СТОР. 2

КИЯНИ ОТРИМАЮТЬ 

МАТЕРІАЛЬНУ

ДОПОМОГУ

СТОР. 2

КИЇВ ЗНАЧНО СПРОЩУЄ 

ПОГОДЖЕННЯ

ІНВЕСТПРОЕКТІВ

СТОР. 3

25 жовтня 2012 ЧЕТВЕР № 150 (4170)
Ф

от
о 

Бо
ри

са
 К

О
РП

У
С

ЕН
К

А
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Кияни отримають матеріальну допомогу 
до річниць визволення Києва та України
З на оди відзначення 68-ї річниці визволення У раїни та 69-ї річни-

ці визволення Києва від фашистсь их за арбни ів о ремі ате орії и-
ян отримають одноразов адресн матеріальн допомо від місь ої
влади. Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр
Попов.
Та , майже 56 тисячам ветеранів Вели ої Вітчизняної війни та жерт-

вам нацистсь их переслід вань виплатять матеріальн допомо та-
ом розмірі: 1500 рн — особам, я і мають особливі засл и перед
Бать івщиною; 1000 рн — иянам, я і брали часть ероїчній оборо-
ні столиці та я им встановлено стат с “ часни а народно о ополчен-
ня”; 300 рн — інвалідам ВВВ І р пи та олишнім малолітнім в’язням
онцентраційних таборів, етто та інших місць прим сово о тримання,
що мають І р п інвалідності; 200 рн — інвалідам ВВВ ІІ р пи та о-
лишнім малолітнім в’язням онцентраційних таборів, етто та інших
місць прим сово о тримання, визнаних інвалідами ІІ р пи; 200 рн —
інвалідам ВВВ ІІІ р пи та олишнім малолітнім в’язням онцентрацій-
них таборів, етто та інших місць прим сово о тримання, що та ож ма-
ють ІІІ р п інвалідності; 300 рн — часни ам бойових дій період
Вели ої Вітчизняної війни та олишнім неповнолітнім в’язням онцен-
траційних таборів, етто, інших місць прим сово о тримання; 200
рн — вдовам Героїв Радянсь о о Союз ; 200 рн — часни ам ВВВ та
олишнім в’язням онцентраційних таборів, етто та інших місць при-
м сово о тримання

На вулиці Андріївській заборонено зупинку 
і стоянку авто
Ос іль и Андріївсь а в лиця має незначн ширин проїжджої части-

ни та врахов ючи збільшення інтенсивності р х транспорт , т т б ло
заборонено з пин та стоян сіх транспортних засобів шляхом
впровадження додат ових дорожніх зна ів “Стоян а заборонена”. Тим
самим забезпеч ється безпереш одний р х авто, повідомляє офіцій-
ний сайт Управління ДАІ Києва. Я відомо, зв’яз з ре онстр цією
автомобільної розв’яз и на Поштовій площі б ло за рито р х сіх ви-
дів транспорт з в л. Набережно-Хрещатиць ої на Боричів звіз в на-
прям в лиці Са айдачно о. Для заїзд авто до центральної частини
міста б ли передбачені відповідні об’їзні шляхи. До їх перелі б ла
в лючена в лиця Андріївсь а, з я ої можна проїхати на в л. Са айдач-
но о в напрям Володимирсь о о звоз

Цифра дня

14 078 500 000 
гривень — на таку суму отримано доходів столичними підприємства�
ми пошти та зв`язку у січні—серпні 2012 року, що на 4 % більше, ніж за
відповідний період минулого року 
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Боротьба з МАФами триває
За місяць у Києві демонтували понад 300 тимчасових споруд

Як розповів “Хрещатику” началь�

ник ГУ контролю за благоустроєм

КМДА Сергій Садовой, у процесі

демонтажу незаконних МАФів в

першу чергу прибирають ті тимчасо�

ві споруди, на які кияни скаржаться

в столичний call�центр. “Відповідно

до отриманих звернень ми працю�

ємо над очищенням території біля

входу на станцію “Чернігівська” з

вул. Червоногвардійської. Тут де�

монтажу підлягають 35 МАФів та 12

тимчасових споруд, що складали

торговельний ряд й діяли не у пра�

вовому полі”,— зазначає Сергій

Миколайович.

Власники торгових точок, що

підлягають знесенню, обурюються,

адже були впевнені, що працюють

на ринку “Чернігівський” та, як ви�

явилося на подив самих бізнесме�

нів, у столиці такого підприємства

не існує. Валентина Білан на цьому

місці продає солодощі вже не один

рік. Жінка каже, що має усі папери

на проведення торговельної діяль�

ності, але головного документа,

який би врятував її робоче місце,

договору про сплату пайової участі,

не має. Так, як і в більшості її колег.

Зазначимо, що столична влада ще

на початку року забов’язала підпри�

ємців узаконити свою діяльність,

сплативши пайову участь. На це

бізнесмени мали чимало часу. Знач�

но оптимістичніше про акцію з де�

монтажу відгукуються тутешні

мешканці, які через хаотично

розташовані МАФи щодня були

змушені проштовхуватись крізь на�

товп людей до метро. “Тепер, зви�

чайно, тут буде просторіше і зручні�

ше, й кіоски не заважатимуть вільно

проходити до станції,— каже киян�

ка Марія Іванич.— До того ж значно

покращиться санітарний стан тери�

торії”.

До речі, виселені торговці мо�

жуть узаконити свою діяльність й

отримати робоче місце на одному зі

столичних ринків. “У нас є вільні

місця на ринках для торгівлі. Під�

приємці можуть звернутись до нас і

ми забезпечимо їх роботою, запро�

понуємо їм робочі місця на закон�

них підставах з усіма дозвільними

документами, але вони мають пого�

дитися працювати винятково у пра�

вовому полі”,— зазначив Сергій

Садовой

Вчора біля станції метро "Черні івсь а" ом нальни и демонт вали 11 об`є тів,
всьо о ж план ють знести 47 неза онних іос ів

Виселені торговці можуть
узаконити свою

діяльність й отримати
робоче місце на одному 

зі столичних ринків 

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

За останніх три місяці в місті б ло демонтовано при-
близно дві тисячі тимчасових спор д. У перш чер
прибирають іос и без належної дозвільної до мента-
ції, а та ож ті, я і встановлені з пор шенням правил
бла о строю Києва та заважають проход до станцій
метрополітен . Від чора значно просторіше стало біля
станції метро “Черні івсь а” — ом нальни и демонт -
вали 11 об’є тів, всьо о ж план ють знести 47 іос ів.
На адаємо, місь а влада обіцяє до інця ро прибра-
ти 1,5 тисячі неза онних тимчасових спор д з в лиць
столиці.

Прокуратура вимагає повернути приміщення
столичній гімназії
Про рат ра Подільсь о о район заявила до Господарсь о о с д

Києва позов про визнання недійсним інвестиційно о до овор з ре-
онстр ції ш ільно о приміщення імназії № 19 по в л. Межи ірсь ій,
14 та повернення йо о ом нальн власність. На адаємо, що з ада-
ний б дино переб ває в ом нальній власності та з 1988 ро ви о-
ристов ється імназією № 19 для розміщення спеціалізованих ласів
з вивчення ан лійсь ої мови. У 2010 році між Подільсь ою РДА та ТОВ
“Кримб дЮ ” б ло ладено інвестиційний до овір на ре онстр цію
б дин . Проте, я з’яс валося, до овір б ло ладено без відома
власни а ом нально о майна — КМДА. У подальшом б дино пе-
рейшов власність ТОВ “Кримб дЮ ”, отрим мови інвестиційно о
до овор не ви онано, та й досі не проведено жодних робіт з йо о ре-
онстр ції.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Подільсь о-
о район , відповідно до Положення про порядо проведення інвести-
ційних он рсів, затверджено о рішенням Київради від 24.05.2007,
визначення інвестора для б дівництва чи ре онстр ції здійснюється
ГУ е ономі и та інвестицій КМДА. Питання наб ття права власності на
майно (б дин и, спор ди, приміщення), що належить до ом нальної
власності територіальної ромади Києва, може виріш ватися шляхом
надання цьо о майна власність переможцеві інвестиційно о он р-
с після реалізації інвестиційно о прое т та прийняття об’є та інвес-
т вання в е спл атацію

Столична ДАІ оголосила 
конкурс для дітей
З метою виховання за оносл хняних часни ів дорожньо о р х та

форм вання дітей навичо безпечної поведін и на доро ах столич-
на ДАІ спільно з ГУ освіти і на и КМДА з 10 жовтня по 20 листопада
о олосила он рс на тем “Я ліплю із пластилін дядю Стьоп і ма-
шин ”. До часті в он рсі запрош ються діти ві ом до 16 ро ів. За
допомо ою пластилін , іпс , лини та природних матеріалів (листя
дерев, віто , насіння рослин, соломи тощо) часни и ви отовляти-
м ть творчі роботи ви ляді артин, стат ето , я і мають відобража-
ти дорожні сит ації та все, що пов’язано з безпе ою в лично о р х .
Переможці он рс отримають дипломи та призи. На ородження та
вистав а он рсних робіт відб деться в р дні. Творчі роботи пода-
ються до районних правлінь освіти не пізніше 15 листопада ниніш-
ньо о ро

У місті увіковічать пам’ять 52=х 
Героїв Радянського Союзу
З на оди 68-ї річниці визволення У раїни від німець о-фашистсь их

за арбни ів сьо одні о 15.00 в Національном ніверситеті оборони
У раїни (НУОУ) відб деться рочиста церемонія від риття меморіаль-
них стел, я і вічнять пам’ять 52-х Героїв Радянсь о о Союз , вип с -
ни ів Київсь о о зенітно о ра етно о інженерно о чилища (КВЗРІУ)
ім. Кірова, правонаст пни ом я о о є НУОУ.
В рочистостях візьм ть часть представни и МО У раїни, ерівниц-

тво КМДА та Солом’янсь ої РДА, представни и ветерансь их ор ані-
зацій, працівни и Меморіально о омпле с “Національний м зей іс-
торії Вели ої Вітчизняної війни 1941—1945 ро ів”. Від риття меморіал
стало можливим завдя и ініціативі Асоціації ветеранів, вип с ни ів та
однополчан КВЗРІУ “Однополчани”, я очолює начальни цьо о чи-
лища (1979—1991 рр.), а нині олова Солом’янсь ої районної ор ані-
зації ветеранів енерал-лейтенант відставці Борис Парафейні ов, та
завдя и а тивній підтримці оманд вання НУОУ, ерівництва Соло-
м’янсь ої РДА

Троєщина отримала 
швидкісний трамвай
Новий громадський транспорт прийняв перших пасажирів

Вчора прем’єр�міністр України

Микола Азаров та голова КМДА

Олександр Попов проїхали новим

маршрутом. “Ми витратили всьго

десять хвилин, щоб доїхати від стан�

ції “Сабурова” до пересадки на лі�

нію кільцевої електрички. Мешкан�

ці Троєщини отримали достатньо

зручний вихід до міської електрички

та у центр міста”,— зазначив Мико�

ла Азаров. Він також повідомив, що

для зручності пасажирів інтервали

руху поїздів кільцевої електрички

планується скоротити, щоб поїзди

рухалися частіше.

Варто зазначити, що пересадка зі

швидкісного трамвая до електрички

продумана до дрібниць. “Вперше в

Україні ми застосували таку техно�

логію, яка дозволяє пасажирам

швидко пересісти з трамвая на елек�

тричку. Таким чином, цей процес

займає в середньому близько 30 се�

кунд”,— розповів автор проекту

Віктор Рєзніков.

Для проїзду в трамваї розроблені

спеціальні квитки. “Ми використали

термопапір із захисними елементами.

На зворотному боці квитка знахо�

дяться білі стрічки для гасіння. Спе�

ціальні електронні пристрої, які вста�

новлені на кожній зупинці, розпізна�

ють кількість гасінь та придатність

квитка для проїзду”,— розповів

“Хрещатику” гендиректор компанії

“Кард�Сістемс” Анатолій Долинний.

Тож звичайний квиток, який за�

раз використовується у громадсько�

му транспорті міста, для проїзду в

троєщинському трамваї не підійде.

“Пасажирам потрібно купувати

квитки безпосередньо на станціях

швидкісного. Проте всі безконтакт�

ні карти, в тому числі й “Картка ки�

янина”, що поширені у Києві, ді�

ятимуть і у цьому трамваї”,— пояс�

нює Анатолій Долинний.

Паралельно зі звичайним квитком,

який коштує 1,5 грн, розроблено

комбінований документ для проїзду в

трамваї та міській електричці. Його

вартість становить 2 грн. Як зазначив

голова КМДА Олександр Попов,

комбінований квиток не лише зруч�

ний у використанні, а й дозволяє па�

сажирам економити. “Вартість проїз�

ного документа на 1,2 гривні нижча,

ніж вартість квитків на трамвай та на

електричку, придбаних окремо. Тобто

людина може заощадити 30 % влас�

них коштів на проїзді”,— зазначив

очільник КМДА.

Загалом, за словами Олександра

Попова, запуск швидкісного трамвая

дозволить частково вирішити проб�

лему транспортного сполучення для

мешканців Троєщини на час, поки

будується метро. А після його зведен�

ня швидкісний залишиться зручним

додатком до транспортної інфра�

структури столиці. “На час, поки ми

прокладаємо метро на Троєщину,

трамвай з пересадкою на кільцеву

електричку візьме на себе основне

навантаження з пасажирських пере�

везень на житловому масиві. Цей

проект допоможе скоротити час,

який кияни проводять у транспорті,

дістаючись до роботи або домів�

ки”,— зазначив Олександр Попов

Паралельно зі звичайним квитком, який коштує 
1,5 грн, розроблено комбінований для проїзду 
в швидкісному трамваї та міській електричці. 

Його вартість становить 2 грн

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Меш анці ліво о бере а столиці отримали омфортне
спол чення з центром міста. Учора відб вся зап с
швид існо о трамвая, я о о жителі Деснянсь о о район
че али не один рі . Новий ромадсь ий транспорт до-
їжджає від станції “Милославсь а” до місь ої ільцевої
еле трич и за 15 хвилин. На повн пот жність лінія за-
працювала сьо одні з шостої ран , тепер вона до інця
жовтня перевозитиме иян без оштовно.

Вчора прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров та олова КМДА Оле сандр Попов о лян ли новозб дован лінію швид існо о трамвая на Троєщині
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Тенденції 

Ділові новини

Банки мають розширити
кредитування 
підприємств

У раїнсь і бан и повинні пра-
цювати напрям розширення
редит вання вітчизняних під-
приємств. Про це заявив Пре-
зидент У раїни Ві тор Ян ович.
Він зазначив, що сьо одні в
У раїні є проблеми з редит -
ванням е ономі и. “Наші бан и
по и що не вийшли на нормаль-
ний рівень редит вання, але
ми в цьом році роз лянемо це
питання і пост пово б демо
зниж вати редитні став и та
створювати мови для розвит
наших підприємств за рах но
власних редитних рес рсів”,—
с азав Президент. Ві тор Ян -
ович о ремо на олосив на важ-
ливості посилення он ренто-
спроможності раїнсь ої про-
д ції. У цьом онте сті він під-
реслив а т альність впрова-
дження інноваційних техноло ій
різних ал зях осподарства

Уряд сподівається на угоду 
з МВФ без підвищення 
тарифів на енергоносії

У раїна сподівається отрима-
ти транш від Міжнародно о ва-
лютно о фонд , не піднімаючи
ціни на поб товий аз та опа-
лення. Про це заявив прем’єр-
міністр У раїни Ми ола Азаров в
інтерв’ю а ентств Reuters.
Фонд не виділяв ошти У раїні з
почат 2011 ро , після то о, я
ряд відмовився підвищ вати
тарифи на енер оносії для насе-
лення, вважаючи, що ромадяни
не повинні нести тя ар неспра-
ведливо висо ої ціни за росій-
сь ий аз. “Я д маю, що є пер-
спе тиви продовження нашої
співпраці (з фондом), і ми в ос-
новном ви он ємо вимо и
МВФ. Звичайно, це створює
сприятливі мови для віднов-
лення фінанс вання У раїни. Ми
сподіваємося, що дося немо
цієї домовленості”,— зазначив
прем’єр-міністр

Immochan планує щорічно
інвестувати 30 млн євро
в Україну

Франц зь а омпанія Immochan
International, що входить до
Auchan Group, має намір інвест -
вати по 30 млн євро щорічно в
розвито об’є тів в У раїні. Про
це повідомив ендире тор
Immochan Ері Делеплан . З йо о
слів, в сьом світі омпанія що-
річно інвест є в розвито своїх
об’є тів більш ніж 300 млн євро.
“Ми маємо намір виділяти 10 %
оштів (від за альної с ми 300
млн євро) на розвито об’є тів в
У раїні”,— с азав він. Водночас
Делеплан додав, що обся ош-
тів залежатиме від необхідності
прое тів, що розвиваються в ра-
їні, і може б ти збільшений. Та-
ож ендире тор зазначив, що
омпанія воліє інвест вати в роз-
вито своїх об’є тів власні, а не
редитні ошти. За йо о словами,
наразі пріоритетними раїнами
для інвест вання для омпанії є

Р м нія, У орщина, Росія, Поль-
ща та У раїна

Держава експортувала 
продукції АПК 
на 12,4 млрд доларів
З ідно з аналізом е спорт та

імпорт за 9 місяців поточно о ро-
, за альнотор овельний баланс

прод ції АПК с лав 17,95 млрд
доларів. Зо рема за цей період
У раїна е спорт вала прод ції а -
ропромислово о омпле с на с -
м 12,4 млрд дол. та імпорт вала
на 5,55 млрд дол. Та им чином
зовнішньотор овельне сальдо є
позитивним та дорівнює 6,9 млрд
дол. Зовнішньотор овельний обі
основних видів прод ції харчової
та переробної промисловості за 9
місяців поточно о ро с лав
9560,4 млн дол., що порівняно з
відповідним періодом мин ло о
ро , більше на 1046,8 млн дол.,
або на 12,3 %. Зовнішньотор о-
вельне сальдо позитивне і дорів-
нює 2841,3 млн дол., або 130,4 %

порівняно з та им же періодом
мин ло о ро

Столичні підприємства 
погасили борги 
по заробітній платі майже
на 67 млн грн
Одним з оловних завдань ор а-

нів ДПС є онтроль за дотриман-
ням підприємствами вимо чинно о
за онодавства при виплаті заробіт-
ної плати з обов’яз овою сплатою
подат на доходи фізичних осіб і
відрах вань до Пенсійно о фонд
У раїни. Подат овою сл жбою Ки-
єва разом з ор анами місцевої вла-
ди постійно проводиться омпле с
спільних заходів. По ожном
боржни здійснюється аналіз при-
чин вини нення забор ованості та
визначаються шляхи її по ашення.
Та , за наслід ами роботи з ерів-
ни ами підприємств-боржни ів та
тимчасових омісій, створених при
столичних РДА, с ладі я их пра-
цюють столичні подат івці, за 9 мі-
сяців поточно о ро відб лось по-

ашення забор ованості по виплаті
заробітної плати працівни ам на
1349 підприємствах на за альн с -
м 66 мільйонів 721 тисяча ривень.
До бюджет надійшло 11 мільйонів
525 тисяч ривень подат на дохо-
ди фізичних осіб

Продаж алкогольних напоїв
у вечірній час можуть 
заборонити
Про це с азано в прое ті За он

№ 11374, зареєстрованом в пар-
ламенті. Автори до мента пропо-
н ють заборонити продаж ал о-
ольних напоїв і тютюнових виробів
на відстані менше 300 метрів від
за альноосвітніх і дош ільних на-
вчальних за ладів. Крім то о, пе-
редбачено підвищення штрафів,
пов’язаних із продажем і вживан-
ням ал о олю. Зо рема за розпи-
вання ал о ольних напоїв ро-
мадсь их місцях пропон ється
встановити штраф в обсязі два-
дцяти неоподат ов ваних мінім -
мів доходів ромадян

Антимонопольний
комітет слідкує 
за соціальними
ринками
Це дало змогу підприємцям 
та мешканцям Києва заощадити
80 млн грн
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Особлив ва фахівці Київсь о о місь о о територі-
ально о відділення Антимонопольно о омітет приділя-
ють соціально важливим рин ам. Мова йде про адмін-
посл и, пасажирсь і перевезення, б дівництво, реалі-
зацію лі ів та прод тів харч вання. О рім цьо о, в
У раїні запровадж ють систем виправдання часни а
артельної змови, я ий добровільно повідомив про неї
АМКУ.

За дев’ять місяців цього року Київське міське територіальне відділення

Антимонопольного комітету України опрацювало 335 заяв про порушення

конкурентного законодавства та припинило 160 порушень. Цей показник

удвічі перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Про це

“Хрещатику” повідомив голова відділення Денис Радов.

“З метою попередження порушень конкурентного законодавства відді(

ленням надано 64 рекомендації структурним підрозділам Київської міськ(

держадміністрації, районним державним адміністраціям, суб’єктам госпо(

дарювання. Вони спрямовані на розвиток конкуренції і запобігання моно(

полізації ринків”,— зауважив Денис Радов.

Зазначимо, що особливу увагу фахівці Київського міського територіаль(

ного відділення АМКУ приділяють соціально важливим ринкам. Це, зокре(

ма, сфера перевезення пасажирів, адміністративних, житлово(комуналь(

них, медичних послуг, реалізації лікарських засобів, продуктів харчування,

будівництва, державних закупівель. За словами Дениса Радова, завдяки ан(

тимонопольним діям на цих ринках мешканці та підприємці столиці за

звітний період заощадили майже 80 млн грн.

Голова відділення також повідомив про запровадження Антимонополь(

ним комітетом України порядку звільнення від відповідальності суб’єктів

господарювання, що добровільно повідомили про свою участь у картельних

змовах. “Картельні змови завдають найбільшу шкоду економіці, тому роз(

робка “покрокового” порядку реалізації вже існуючої норми конкурентно(

го законодавства про звільнення від відповідальності учасника картелю,

який першим добровільно повідомив про змову, дозволить більш ефектив(

но викривати антиконкурентні узгоджені дії на певному ринку”,— пояснив

Денис Радов. Він додав, що за дев’ять місяців поточного року столичне від(

ділення АМКУ розкрило у Києві шість економічних змов.

Відповідно до вимог порядку, в Комітеті визначено уповноважену поса(

дову особу, яка буде відповідати за прийняття заяв про звільнення від відпо(

відальності. Інформацію про контактні номери телефонів уповноваженої

посадової особи Комітету розміщено на офіційному веб(сайті відомства:

www.amc.gov.ua.

Нагадаємо, Законом України “Про захист економічної конкуренції” пе(

редбачено, що особа, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але рані(

ше за інших учасників добровільно повідомила про це Комітет та надала ін(

формацію, що має суттєве значення для прийняття рішення у справі, звіль(

няється від відповідальності. Така практика широко застосовується у світі

та відома під назвою програма “Ліненсі”
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Київ спрощує погодження
інвестпроектів
Загальна кількість підписів та терміни оформлення документів 
скоротяться в рази
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Столична влада продовж є
працювати над поліпшен-
ням бізнес- лімат . Наразі
розроблено прое т рішен-
ня Київради, за я им про-
цес по одження інвестпро-
е тів б де зр чнішим та
пришвидшеним часі.
Зо рема іль ість засідань
профільної омісії та про-
то олів зменшиться з 4-х
до 2-х, розпоряджень
КМДА — з 2-х до 1- о, під-
писів — наполовин . За а-
лом до 2015 ро влада
Києва має намір зал чити
в е ономі столиці 957
млрд рн прямих інвести-
цій.

Нова схема інвестиційного
процесу

Київ сформував банк інвестицій(

них проектів та просувається в на(

прямку до їх реалізації. Активізація

за останній рік цього процесу пока(

зала, що процедура погодження біз(

нес(розробок занадто ускладнена,

тому її необхідно змінювати. Про це

вчора на засіданні комітету з еконо(

мічних реформ заявив голова

КМДА Олександр Попов.

“Стратегія розвитку нашого міста

передбачає процес реалізації інвес(

тиційних проектів із залученням 170

мільярдів гривень в різні галузі роз(

витку Києва. Ми почали конкретно

займатися формуванням банку ін(

вестиційних пропозицій приблизно

рік тому. Можемо на сьогодні сказа(

ти, що ці проекти розраховані на 142

мільярди гривень інвестицій. Наша

практика роботи з такими інвести(

ційними проектами показує, що ба(

гато рішень, які ми приймали з місь(

кою радою, дали можливість працю(

вати більш ефективно. Але в той же

час система залишається досить бю(

рократичною і потребує подальшого

вдосконалення”, — сказав Олек(

сандр Попов.

Мова йде про спрощення бюрок(

ратичних процедур та скорочення

їхньої кількості. Наприклад, чин(

ний процес проходження інвести(

ційної пропозиції від її ініціювання

до підписання інвестиційного до(

говору складає 3 місяці. Це за пози(

тивним сценарієм, а фактично про(

цес такого погодження може трива(

ти півроку.

Як повідомив заступник голови

КМДА Руслан Крамаренко, наразі

розроблено проект рішення Київра(

ди, що передбачає суттєве вдоскона(

лення інвестиційного процесу. “Це

дасть можливість проводити замість

чотирьох засі(

дань інвестицій(

ної комісії два,

підписувати за(

мість двох одне

розпорядження

КМДА, змен(

шити кількість

підписів чинов(

ників на документах удвічі та скоро(

тити тривалість процедури до двох

місяців”,— пояснив посадовець. За(

уважимо, що принципові рішення

(про оголошення конкурсу, затвер(

дження його умов та переможця) за(

лишаються у повноваженні інвест(

комісії. За словами Руслана Крама(

ренка, оновлена процедура дозво(

лить спростити інвестиційний про(

цес удвічі та підвищити його ефек(

тивність.

Короткострокові розробки

За розрахунками експертів, роз(

мір прямих іноземних інвестицій у

Київ до 2025 року має збільшитися

до 957 млрд грн. При цьому в рам(

ках виконання Стратегії запланова(

но реалізацію інвестиційних проек(

тів орієнтовною вартістю 176 млрд

грн. “Для забезпечення цих показ(

ників та динамічного розвитку сто(

лиці створено єдину інвестиційну

платформу — відновлено ефектив(

ну роботу інвестиційної комісії, за(

проваджено єдиний інвестиційний

процес, запроше(

но фахівців із

кожного напрям(

ку діяльності.

Так, першими ре(

зультатами робо(

ти стали підписа(

ні інвестдогово(

ри, проведені під(

готовчі роботи зі стратегічних ін(

вестиційних проектів та сформова(

ний реєстр інвестиційних пропози(

цій”,— наголосив Руслан Крама(

ренко.

На даний час Київ акумулював

більше трьох тисяч інвестиційних

пропозицій, 416 розглянуто на засі(

даннях комісії, 391 розробку на за(

гальну суму більше 142,7 млрд грн

затверджено як інвестиційно при(

вабливу. З них за 7(ма проектами

вже підписано інвестиційні догово(

ри на загальну суму більше 150 млн

грн. Вони стосуються короткостро(

кових розробок: облаштування пі(

шохідних підземних переходів вар(

тістю 90 млн грн, будівництво ін(

фраструктури рухомого мобільного

зв’язку в київському метрополі(

тені — 70 млн грн та встановлення

туристичних інформаційних цен(

трів — понад 2 млн грн.

Стратегічні проекти

Приблизно 60 % вартості сформо(

ваної бази інвестиційних проектів

Києва займає будівництво стратегіч(

них об’єктів, вартість яких складає

82 млрд грн. Це будівництво бізнес(

району “Київ(Сіті”, четвертої лінії

метро та інноваційного парку “Біо(

нік Хілл”. Сюди також віднесено

проект модернізації систем водопос(

тачання та водовідведення Києва.

“Щодо проекту “Київ(Сіті”, то

вже проведено конкурсні торги з

визначення консультанта(виконав(

ця підготовчих робіт. Переможцем

визначено компанію DТZ та отри(

мано її звіт щодо аналізу п’яти зе(

мельних ділянок. Також завершено

конкурсні торги щодо проекту “Бу(

дівництво нової гілки метрополі(

тену”. Зацікавленість у ньому ви(

явили відомі компанії: “Іточу Кор(

порейшн” (Японія), “Сбербанк Ро(

сії” (Російська Федерація), “Мет(

робуд” (Україна) “СМЕС” (Китай)

та інші. Переможцем визначено

ВАТ “Федеральний центр проект(

ного фінансування”,— повідомив

Руслан Крамаренко. Він також до(

дав, що проектування для будів(

ництва складових проекту “Біонік(

Хілл” розпочнеться вже у І кварталі

2013 року.

Крім того, як повідомив заступ(

ник начальника ГУ економіки та

інвестицій КМДА Роман Качур,

ще один інноваційний парк може

з’явитися у Деснянському районі

Києва. За останній час на цій тери(

торії у комунальну власність міста

повернули 270 га незаконно відчу(

женої землі. Тут влада міста планує

побудувати комплекс, який забез(

печить робочими місцями меш(

канців мікрорайону Троєщина. За

рахунок цього зменшиться щоден(

на “міграція” киян з лівого на пра(

вий берег і навпаки, а відтак роз(

вантажиться транспортна мережа.

За словами Романа Качура, сто(

совно згаданої території вже є заці(

кавленість від бізнесу. Однак кон(

кретне призначення ділянки буде

відомо пізніше — після детальної

розробки інвестиційної ідеї
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До 2015 року влада Києва
планує залучити 

в економіку столиці 
957 млрд грн прямих

інвестицій
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ТТРРКК  ККииїївв
6.00, 8.45, 11.05, 17.40

Мультляндія
7.25, 1.40 Київ. Музика
8.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.00, 23.00, 0.25
СТН

10.15 Прогулянки містом
13.20, 23.25, 4.40

Громадська
приймальня

15.10, 1.15, 5.40 Дивіться,
хто прийшов

15.40 Гаряча лінія "102"
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
18.10 Т/с "Відчайдушні

батьки"
19.30, 0.50 Столиця
21.25 Служба порятунку
22.00 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

Спорт
6.15, 7.10, 8.10, 23.15 За

80 днів навколо спорту
6.25, 7.20 Заголовки
6.30 Православний календар
6.35, 7.40 Тема дня
6.45 М/ф
6.50, 7.30 Глас народу
7.25 Країна online
7.35 Ера бізнесу
7.50 Фінансові поради
8.20 Між рядків
8.40 Корисні поради
9.00 Діловий світ. Тиждень
9.30, 10.10, 12.20, 14.10

Включення зі ЦВК
10.00, 12.00, 14.00, 18.20

Новини
11.50, 19.00 Фінансова

правда
12.10, 15.10, 18.45, 21.25

Діловий світ
13.30 Право на захист
13.50 Армія
14.50 Вікно в Америку
15.20 Т/с "Звільнення"
18.30 Агро9News
19.10, 21.35 Спецпроект.

Вибори92012.
Пiдсумки

20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.00 Пiдсумки
23.25 Від першої особи

23.50 Т/с "Чоловіча
робота"

0.35 Твій голос. Спецвипуск

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 М/ф
10.50 Т/с "Чудове століття.

Роксолана"
12.50 Зніміть це негайно
13.50 Повне перевтілення.

Будинок за тиждень
14.50 Сімейні драми
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Чудове століття.

Роксолана"
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Відкрийте, 

це я!"
0.00 ТСН
0.15 Х/ф "Ніколи не

здавайся"
2.15 Х/ф "Чоловік на

годину"
3.50 ТСН
4.05 Сімейні драми
4.50 Т/с "Слідаки"

ІІННТТЕЕРР
5.30 Х/ф "Спортлото&82"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт у Подробицях
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Знак якості
9.50 Т/с "Доярка з

Хацапетівки"
12.00 Новини
13.00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки"
13.55 Детективи
14.15 До суду
15.15 Право на зустріч
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровинонька"
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Подробиці. Неформат
20.40 Спорт у Подробицях
21.00 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
22.55 Т/с "Зовнішнє

спостереження"
0.50 Х/ф "Наречений за

оголошенням"

2.25 Подробиці
3.00 Подробиці. Неформат
3.10 Спорт у Подробицях
3.10 Д/с "Королівські

весілля"
4.50 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"
11.10 Т/с "Карпов"
12.10 Нехай говорять
13.10 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
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Урятувати боса"
21.30 Т/с "Карпов"
22.30 Х/ф "Будинок мрій"
0.30 Т/с "Життя як 

вирок&2"
1.20 Х/ф "Фартовий"
3.00 Щиросердне зізнання
3.30 Події
3.50 Події. Спорт
3.55 Нехай говорять
4.50 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.00 Т/с "Стройбатя"
5.45 Очевидець. Смішно до

болю
6.40, 7.05, 7.40, 8.45

Підйом!
6.45 Очевидець. Смішно до

болю
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Не народися

вродливою"
10.00 Т/с "Вороніни"
13.20, 14.20 Kids' Time
13.25 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с "Друзі"
15.50 Т/с "Світлофор"
16.50 Т/с "Не народися

вродливою"
17.50 Т/с "Вороніни"
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Піраньї
20.00 Т/с "Закрита школа"
21.00 Т/с "Вороніни"
22.00 Т/с "Кухня"
23.00 ФБР
0.55 Репортер
1.15 Спортрепортер
1.25 Служба розшуку дітей
1.30 Т/с "Одна ніч

любові"

2.15 Т/с "Останній акорд"
3.00–4.55 Зона ночі

ІІССTTVV
5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок
6.25 Ділові факти
6.35 Спорт
6.45 Факти. Вибори92012
8.45 Факти. Ранок
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.30 Х/ф "Кривавий
спорт"

12.25 Анекдоти по9українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.15 Т/с "Надзвичайна

ситуація"
15.15 Х/ф "Троя"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Надзвичайна

ситуація"
21.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
22.40 Факти. Підсумки дня
22.55 Свобода слова
0.55 Спорт
1.05 Надзвичайні новини
2.00 Т/с "Кості&5"
3.15 Факти
3.45 Свобода слова

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.30 Ф9Стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Дві сестри&2"

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Алегро з

вогнем"
14.20 Будь у курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Дика Америка
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
18.00 Точки перетинання
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
21.40 А. Арканов. Рояль у

кущах
22.40 Х/ф "Герой родини"
0.50 Алло, лікарю!
1.50 Світські хроніки
2.10 Х/ф "Відкрите море"
3.30 Точки перетинання
3.50 Дика Америка
4.20 Країна порад

5.05 А. Арканов. Рояль у
кущах

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
Бізнес9час

7.20 Автопілот9новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.50 Трансмісія9новини
8.30 Хроніка 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 Хроніка дня
20.10, 21.10, 1.00, 5.00

Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 6.00 Час9тайм
22.00, 2.40 Податковий

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

ННТТНН

6.00 Х/ф "Хто ви, пан
Ка?"

7.45 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&8"

23.45 Свiдок
0.15 Х/ф "Смертоносний

воїн"
2.10 Свiдок
2.40 Речовий доказ
3.30 Агенти впливу
4.00 Свiдок
4.30 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ
5.05 Чужі помилки. Зашморг

для нареченого
5.50 Усе буде добре!
7.20 Неймовірна правда про

зірок
8.50 Х/ф "У бій ідуть одні

"старики"
10.50 Х/ф "Сонцестояння"
13.10 Битва екстрасенсів.

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

про зірок
20.10 Куб93
22.00 Вiкна. Новини
22.20 Детектор брехні92
23.20 Т/с "Доктор Хаус"
0.20 Т/с "Комісар Рекс"
1.20 Вiкна. Спорт
1.30 Т/с "День

народження
Буржуя&2"

3.10 Найкраще на ТБ
3.15 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 й сердито
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Фазенда
15.45 Т/с "Убивча 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 "Мосгаз"
23.30 Вечірній Ургант
0.10 Нічні новини
0.25 Т/с "Без свідків"
1.00 Нехай говорять
1.55 Т/с "Нерівний шлюб"
3.05 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

4.00 Ранок Росії
8.05 Шукачі
9.00 Вісті
9.30 1000 дрібниць

10.15 Про найголовніше
11.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Вісті. Чергова частина
13.00 Усе буде добре!
13.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
14.50 Вісті. Спорт
15.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва
15.50 Т/с "На сонячній

стороні вулиці"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Санта Лючія"
21.05 Т/с "Чуже обличчя"
22.05 Малювати, потім

співати. М. Магомаев
23.00 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
23.55 Вісті+
0.10 Х/ф "Моє життя", с. 1
1.25 Кімната сміху
2.10 Прямий ефір
2.50 Вісті.ru
3.05 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

3.55 НТВ ранок
6.40 Т/с "Повернення

Мухтара&2"
7.35 Надзвичайна подія
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
9.05 Програма9максимум

10.05 Російські сенсації
11.00 Сьогодні
11.30 До суду
12.30 Суд присяжних
13.30 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні
14.30 Т/с "Гончі&2"
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
18.35 Говоримо й показуємо
19.25 Т/с "П`ятницкий&2"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів&
12"

23.30 Т/с "Вулиці
розбитих
ліхтарів&11"

1.20 Т/с "Прокурорська
перевірка"

2.25 Суд присяжних
3.25 Золотий пил

ТТЕЕТТ
6.00 М/с "Перерва"
6.50 Телепузики
7.25 Твініси
7.45 Мультик з Лунтиком
8.15 М/с "Ліло й Стіч"
8.40 М/с "Білка й Стрілка.

Бешкетна сімейка"
9.00 Т/с "Кремлівські

курсанти"
10.00 Т/с "Усі жінки –

відьми"
11.00 Т/с "Беверлі&Хіллз

90210. Нове
покоління"

11.55 Богиня шопінгу
12.30 Маша й моделі92
13.35 Т/с "Моя прекрасна

нянька"
14.40 Одна за всіх
15.05 "Даешь молодежь!"
15.40 У Тета тато!
16.05 Досвідос
16.40 Вайфайтеры
17.05 Маша й моделі92
17.45 Т/с "Моя прекрасна

нянька"
18.50 Богиня шопінгу
19.25 БарДак
20.25 "Даешь молодежь!"
21.15 Віталька
21.50 Ка$та
22.15 Рай, гудбай
22.55 Вайфайтеры
23.20 Дурнєв + 1
23.55 Т/с "Загублена"
0.50 БарДак
1.40 У Тета тато!
2.05 Досвідос
2.30 Ка$та
2.55 Рай, гудбай
3.25 Дурнєв + 1
3.50 До світанку

КК11

6.30 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.45 Т/с "Баффі –

переможниця
вампірів"

10.40 Х/ф "Реальні
дівчиська"

12.35 Т/с "Баффі –
переможниця
вампірів"

14.15 Звана вечеря
15.20 КВК92012
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг9монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Вечір. Паша. Зірки
23.00 Розсміши коміка
0.00 Х/ф "Красунчик"

3.50 Мобільні розваги
4.05 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.05 М/с "Грандіозна

Людина9павук"
8.00 Т/с "Спецзагін

"Кобра 11"
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.45 Х/ф "Ельдорадо.

Храм Сонця"
11.45 Х/ф "Ельдорадо.

Місто золота"
13.45 Х/ф "Щурячі

перегони"
16.00 Т/с "Трюкачі"
18.00 Т/с "ППС"
20.00 Божевільне відео по9

українски92
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф "Не бійся

темряви"
23.50 Х/ф "Міцний

горішок&2"
2.15 Т/с "Трюкачі"
3.45 Х/ф "Будинок

батька твого", с. 1

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00 М/ф
6.30 М/с "Стенлі"
7.00 М/с "Видри"
8.30 М/с "Стенлі"

10.00 Містер Мейкер
10.30 Марві Хаммер
11.00 М/с "Бернард"
11.30 М/с "Перчинка Енн"
12.30 М/с "Ллойд у космосі"
13.30 М/с "Гаджет і

гаджетіни"
14.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
15.30 М/с "Бернард"
16.00 М/ф "Дух живого лісу"
17.25 М/ф
20.30 Х/ф "Лялька&Руслан

і його друг Санька"
22.00 Х/ф "Мама"
23.40 Прихована камера
0.30 11 вересня. Версія мера

Джуліані
1.15 М/ф
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"Сайлент Хілл 2" 3D 
На вели-
і е рани
виходить
п р о д о в -
ження по-
п лярно о
фільм жа-
хів 2006
ро "Сай-
лент Хілл",
я ий зайняв 1-ше місце в про аті США. В основ сцена-
рію по ладений сюжет омп`ютерної ри.
Головна ероїня др ої частини — 18-річна дівчина

Хізер Мейсон — зам чена нічними ошмарами і зм -
шена разом з бать ом постійно змінювати місце про-
живання, ховаючись від таємничих сил. Напередодні
повноліття Хізер повертається додом і виявляє, що її
бать о зни , а на стіні знаходить напис "вир шай в
Сайлент Хілл". У Сайлент Хіллі Хізер дізнається, що
вона є не тою, им себе вважає, і що її б ло обрано,
щоб з пинити демона, я ий тримає місто в страх
більше тридцяти ро ів.

"Астерікс та Обелікс в Британії" 3D 

Цезар з власни-
ми ле іонами вирі-
ш є завоювати та-
ємничий острів
Британія. Тоді
Корделія, ороле-
ва британців,
звертається за до-
помо ою до Галлії,
відомою своїм на-
поле ливим опо-

ром римлянам, а та ож м жніми ероями Астері сом і
Обелі сом. Озброївшись ма ічним зіллям, невтомні ал-
ли відправляються визволяти др зів-британців від ніт
Юлія Цезаря. У Британії Астері са та Обелі са че ають
нові при оди і з стрічі: знайомство з леді Офелією, міс
Ма інтош і навіть самою оролевою Ан лії.

"Корпорація "Святі мотори" 

Нова арти-
на відомо о
франц зь о о
режисера Лео
Кара са ("По-
ана ров",
"Коханці з Но-
во о мост "
"Пола Х") роз-
повідає про
один день з
життя люди-
ни, я а одно-
часно вист пає в різних образах: вбивці, дире тора під-
приємства, ч довись а, жебра а. Картина отримала Мо-
лодіжн премію Каннсь о о інофестивалю 2012, в ній
знялася співач а Кайлі Міно і а триса Єва Мендес.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

25 жовтня (четвер) — 20.00 "1001 пристрасть, або

Дрібниці життя", трагікомедія, 1 година 30 хвилин 

26 жовтня (п`ятниця) — 19.00 "Наполеон і

корсиканка", 2 години 40 хвилин 

26 жовтня (п`ятниця) — 20.00 Нова сцена. Прем`єра

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

2 години 

27 жовтня (субота) — 12.00 "Сімейна вечеря",

комедія, 2 години 30 хвилин 

27 жовтня (субота) — 18.00 Нова сцена,

"Прощальне танго", трагікомедія, 2 години 30 хвилин 

27 жовтня (субота) — 19.00 "Ревізор", комедія, 

3 години 20 хвилин 

27 жовтня (субота) — 20.00 Сцена "Під дахом",

"Шлюби укладаються на небесах", 1 година 

20 хвилин 

28 жовтня (неділя) — 12.00 "№ 13 (Шалена ніч, або

Одруження Пігдена)", комедія наших днів, 2 години

30 хвилин 

28 жовтня (неділя) — 18.00 "1001 пристрасть, або

Дрібниці життя", трагікомедія, 1 година 30 хвилин 

28 жовтня (неділя) — 19.00 "Дядечків сон" 

(з мордасівських літописів), трагікомедія, 2 години 

30 хвилин 

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

прем`єра "Страждання юного Вертера", драма, 

1 година 

29 жовтня (понеділок) — 19.00 "Дохідне місце",

комедія, 3 години 

30 жовтня (вівторок) — 19.00 "Бабине літо", лірична

комедія, 2 години 35 хвилин 

30 жовтня (вівторок) — 20.00 Нова сцена, "Жирна

свиня", 1 година 40 хвилин 

31 жовтня (середа) — 19.00 "Школа скандалу",

комедія, 3 години 

31 жовтня (середа) — 20.00 Нова сцена,

"Прощальне танго", трагікомедія, 2 години 30 хвилин 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

25 жовтня (четвер) — 19.00 "Гімн демократичної

молоді", трагікомедія, Сергій Жадан 

26 жовтня (п`ятниця) — 19.00 "Приборкання

норовливої", комедія, Уільям Шекспір 

26 жовтня (п`ятниця) — 19.00 "Поміж небом і

землею", Ігор Афанасьєв, голлівудська мрія,

камерна сцена 

27 жовтня (субота) — 19.00 "Урус=Шайтан",

байки про Сірка, Ігор Афанасьєв 

27 жовтня (субота) — 19.00 "Момент кохання",

інсценізація Тараса Жирка за творами

Володимира Винниченка, слідчий експеримент,

камерна сцена 

28 жовтня (неділя) — 12.00 "Шельменко=

денщик", комедія, Григорій Квітка=Основ`яненко 

28 жовтня (неділя) — 19.00 "Едіт Піаф. Життя в

кредит", мюзикл, Юрій Рибчинський, Вікторія

Васалатій

28 жовтня (неділя) — 19.00 "Голгофа",

інсценізація Юрія Розстального за мотивами

драматичних поем Лесі Українки, камерна сцена 

30 жовтня (вівторок) — 19.00 "Я —

спадкоємець", Едуардо де Філіппо, камерна сцена 

30 жовтня (вівторок) — 19.00 "Швейк",

інсценізація М. Гринишина та А. Жолдака=

Тобілевича за мотивами роману "Пригоди бравого

вояки Швейка" Я. Гашека 

31 жовтня (середа) — 19.00 "Ромео і Джульєтта",

Уільям Шекспір 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

25 жовтня (четвер) — 19.00 "Небезпечні

зв`язки", 3 години 

26 жовтня (п`ятниця) — 19.00 "Мене немає

(Пізно лякати...)", малий зал, 2 години 

26 жовтня (п`ятниця) — 19.00 "Торгівці гумою", 2

години 50 хвилин 

27 жовтня (субота) — 12.00 "Пасажир у валізі",

вистава для дітей, 1 година 

27 жовтня (субота) — 15.00 "Море... Ніч...

Свічки...", Мала сцена, 1 година 50 хвилин 

27 жовтня (субота) — 19.00 "Чотири причини

вийти заміж", 1 година 40 хвилин 

28 жовтня (неділя) — 15.00 "Три сестри", малий

зал, 2 години 40 хвилин 

28 жовтня (неділя) — 19.00 "Брешемо чисту

правду", 2 години 30 хвилин 

29 жовтня (понеділок) — 19.00 "Глядачі на

виставу не допускаються!", 3 години 40 хвилин 

30 жовтня (вівторок) — 19.00 "Глядачі на виставу

не допускаються!", 3 години 40 хвилин 

31 жовтня (середа) — 19.00 "Трохи вина... або 70

обертів", малий зал, 1 година 40 хвилин 

31 жовтня (середа) — 19.00 прем`єра "Войцек.

Карнавал плоті", 1 година 40 хвилин 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ

25 жовтня (четвер) — 19.00 прем`єра "Старший

син", лірична комедія О. Вампілова, малий зал

Палацу "Україна" 

26 жовтня (п`ятниця) — 19.00 "Льовушка",

розповідь про єврейське щастя, театральна

гостьова 

27 жовтня (субота) — 19.00 "Люксембурзький

сад", фантазія=шансон, театральна гостьова 

28 жовтня (неділя) — 19.00 "Ніч на двох",

лірична комедія, театральна гостьова 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР НА
ЛИПКАХ 

25 жовтня (четвер) — 12.00 "Ярмарковий

гармидер", Велика сцена 

25 жовтня (четвер) — 19.00 "Ромео і Джульєтта",

Велика сцена 

26 жовтня (п`ятниця) — 12.00 "Снігова

королева", Велика сцена

26 жовтня (п`ятниця) — 19.00 "Сон літньої

ночі", Велика сцена 

27 жовтня (субота) — 11.00 прем`єра "Не хочу

бути собакою", Велика сцена 

27 жовтня (субота) — 12.00 "Снігова

королева", Велика сцена 

27 жовтня (субота) — 19.00 "Сон літньої ночі",

Велика сцена 

28 жовтня (неділя) — 12.00 "Король

Дроздобород", Велика сцена 

30 жовтня (вівторок) — 12.00 "Привид замку

Кентервіль", Велика сцена 

30 жовтня (вівторок) — 18.00 "Вовки та...",

Мала сцена 

31 жовтня (середа) — 12.00 "Вождь

червоношкірих", Мала сцена 

31 жовтня (середа) — 16.00 "Ляльковий дім",

Мала сцена 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ 

25 жовтня (четвер) — 19.00 "Танго життя",

танцювально=пластичне шоу 

26 жовтня (п`ятниця) — 19.00 "Ключ на

бруківці, або пригоди весільної ночі", комічна

оперета, Ж. Оффенбах, "Театр у фойє" 

27 жовтня (субота) — 19.00 "Летюча миша",

оперета, Й. Штраус 

28 жовтня (неділя) — 12.00 "Білосніжка 

та семеро гномів", музична казка 

В. Домшинського 

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 25 — 31 жовтня

25 – 31 жовтня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН

ДУХLESS ПУХНАСТІ ПРОТИ ЗУБАТИХ

42 Київський Міжнародний Кінофестиваль "МОЛОДІСТЬ"

ЛЮБОВ З АКЦЕНТОМ

FUTURE SHORTS: ОСЕНЬ,2012

АНШЛАГ, КЛАСІК

КОРПОРАЦІЯ "СВЯТІ МОТОРИ" НА ДОРОЗІ

ДАВАЙ, ДО ПОБАЧЕННЯ!

ПРОЩАВАЙ, МОЯ КОРОЛЕВО!

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

ДОЛЯ АНГЕЛІВ

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

Футзал. Визначився склад збірної України 
на Чемпіонат світу�2012
Тренерсь ий штаб національної збірної з ф тзал визначився із за-

яв ою равців для часті в Чемпіонаті світ 2012 ро , я ий з 1 по 8
листопада проходитиме Таїланді. Учасни ами зма ань стан ть 14
равців, я і представляють чотири л би. Воротарі: Єв ен Іваня (“Ло-
омотив”); Дмитро Литвинен о (“Ло омотив”); Кирило Цип н (“Ура-
ан”). Польові равці: Єв ен Ро ачов (“Енер ія”); Степан Стр (“Енер-
ія”); Ма сим Павлен о (“Енер ія”); Денис Овсянні ов (“Енер ія”); Сер-
ій Чепорню (“Енер ія”); Петро Шот рма (“Ура ан”); Дмитро Федор-
чен о (“Ло омотив”); Сер ій Ж рба (“Ло омотив”); Оле сандр Соро ін
(“Ло омотив”); Дмитро Соро ін (“Ло омотив”); Михайло Романов
(“Політех”, Сан т-Петерб р )

Теніс. У Стамбулі стартував підсумковий турнір
WTA
У Стамб лі (Т реччина) старт вав підс м овий т рнір WTA на за ри-

тих ортах (хард) з призовим фондом $ 4 900 000. Др а ра ет а сві-
т росіян а Марія Шарапова ле о обі рала тенісист з Італії Сар Ер-
рані, що займає світовом рейтин 7-е місце, з рах н ом 6:3, 6:2.
Протистояння між спортсмен ами тривало півтори одини. Росіян а
за всіма по азни ами б ла сильнішою за свою с перницю. Марія ви-
рала чотири ейми на подачі Еррані і один раз не втримала свою по-
дач . На рах н росіян и 6 ейсів і 4 подвійні помил и, а Сара навиліт
не подавала і помилилася на подачі двічі. За рах но своїх а тивних
дій Шарапова ви рала 39 очо , доп стивши 26 невим шених помило ,
в італій и — 6/13 відповідно. У іншом матчі поль а А неш а Радван-
сь а перемо ла чеш Петр Квітов з рах н ом 6:3, 6:2

Велоспорт. Сергій Лагкуті — бронзовий призер
чемпіонату Європи з велотреку
В місті Паневежис (Литва) завершився чемпіонат Європи з велотре ,

на я ом раїнсь і спортсмени завоювали одн на ород . Володарем
“бронзи” став Сер ій Ла ті. В р повій онці він набрав 25 п н тів, по-
ст пившись лише одним оч ом росіянин Кирил Свєшні ов . Чемпіон-
сь е звання цій дисципліні здоб в італієць Елія Вівіані — 44 бали. За а-
лом в зма аннях взяли часть 290 спортсменів з 33-х раїн Європи

Більярд. Артур Півченко — бронзовий медаліст
світової першості

У Мінсь визначилися переможці і призери Чемпіонат світ з “Віль-
ної піраміди” серед чолові ів та жіно . Збірна У раїни повертається з
Білор сі з бронзовою на ородою, я здоб в 21-річний запорізь ий
більярдист Арт р Півчен о. Йом зовсім тріш и забра ло везіння, аби
поборотися за "золото",— півфіналі він пост пився росіянин Андрію
Фрейзе лише онтровій партії. Чемпіоном світ став росіянин Влади-
слав Осьмінін. У поєдин за “золото” він з рах н ом 7:5 перемі спів-
вітчизни а Андрія Фрейзе. Серед жіно най раще себе проявили фіна-
ліст и цьо орічно о чемпіонат У раїни — Анастасія Ковальч і срібна
призер а Ганна Котляр. Вони дійшли до чвертьфінал , де про рали
Ользі Добріян з Білор сі та Дарині Михайловій з Росії

Температура +4°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +6°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +6°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 25 жовтня 2012 року

ОВНИ, ви надто імп льсивні, роз м онфлі т ватиме з емоці-
ями, від оптимізм до відчаю один ро . День армічний, розслаб-
теся і не робіть нічо о під впливом б рхливих емоцій, іх спе тр ба-
атобарвний: від творчо о та любовно о азарт , від ревнощів до
релі ійно о фанатизм . Найліпше самітнитися, помолитися, по-
медит вати під приємн мелодію.
ТЕЛЬЦІ, день наповнений форс-мажорними сит аціями, ви

здатні до ризи і можете раптово ви ин ти несподіваний фо с.
Я що підвладні навіюванням, ни айте завзятих ш ачів при од.
За омпанію з ними можете зробити те, на що ні оли не зважили-
ся б поодинці.
БЛИЗНЯТАМИ ер ватиме за острене самолюбство, правед-

ний нів, пристрасні бажання, пориви до ідеальної мети. Не підда-
вайтеся на прово ації, піднімати ин т вам р авич небезпечно:
не еровані емоції завед ть далі, ніж потрібно. Впл тавшись в бій
навіть за свят справ , ви вже не зможете з пинитися і зазнаєте
фіас о.
РАКІВ вразить вір с либо их переживань, від ри їх яви всьо-

о лише один ро до он ретних дій. Ви ладні б дете на все, аби
відстояти свої ідеали, засл жити на ород , реаліз вати таємні на-
дії. Втім, все, що відб вається, є на бла о, адже ваші вчин и б д ть
об мовлені шляхетними мотивами: релі ійним натхненням або
бла очестивими поривами заради щастя інших людей.
ЛЕВИ налаштовані сентиментально, надто вразливі, здатні спів-

переживати, прони аючи либо о в ч ж д ш . Одна жорст ий
емоційний само онтроль може дати збій, і тоді ви ризи єте вс о-
чити в халеп в бізнесі, на діловом та сердечном фронтах. Ба-
жання тоніз ючо о “драйв ”, захопливо о азарт є спо сою, за
я доведеться заплатити нервовими потрясіннями та зайвими
проблемами, я их можна б ло б спо ійно ни н ти.
ДІВИ сяють чарівністю і хоч ть всім подобатися. Це нормально.

Проте засоби, я і ви для цьо о вибираєте, не впис ються в норма-
тиви армонійних взаємин. Не заб вайте, що нів, ревнощі, дратів-
ливість, мінливість настрою не приваблюють, а відштовх ють лю-
дей.
ТЕРЕЗИ, олова паморочитиметься від термінових лопотів та

пов’язаних з ними переживань. Втім, хто спішить, той людей на-
смішить. С млінно та прод тивно працюйте, проте це не та
просто, ос іль и на д ші б ш ють ра ани, фізичний стан по аний,
що може призвести до недбалості, пор шення тр дово о рафі .
СКОРПІОНИ, обирайте заняття, що дають простір творчим фан-

тазіям. Т т ви неперевершені, особливо я що ослабите віж и са-
мо онтролю. Зате менеджерам, бізнесменам слід пильн вати на
всі сто. Ходите над прірвою, один необережний ро може при-
звести до втрати рошей, апітал , реп тації.
СТРІЛЬЦІ, ент зіазм фонтан ватиме невичерпним джерелом,

емоції заш алюватим ть. Я що ви романти , то здатні ори пере-
верн ти чи небо прихилити до ні оханих! А ось справах через
с ладні обставини а тивіз ються не чесноти, а вади єства, нищів-
но вдаривши по реп тації. Уни айте надмірностей, стресових си-
т ацій, емоційно о перезб дження, зароз мілості, ділових афер,
домашніх сваро , не зловживайте ал о олем.
КОЗОРОГИ, не замах йтеся на рандіозні прое ти, раще в ла-

діть фізичн і д шевн енер ію вирішення дрібних справ. Атмо-
сфера дня емоційна, наповнює тоніз ючими враженнями, сприяє
розширенню ола знайомств, інтеле т альном розвит . Зайва
доброта і надмірне завзяття нині б д ть по арані, та ще й завда-
д ть ш оди здоров’ю.
ВОДОЛІЇ, ви надто вразливі, що зниж є ефе тивність дій. Нічо-

о не робіть під впливом ілюзій. Не заїдайте переживання делі а-
тесами та не заливайте їх міцними ал о ольними напоями. Корис-
ті н ль, о рім тимчасової емоційної ейфорії і швид о о набор зай-
вої ва и. Не смітіть рошима під впливом бла ородно о порив :
добродійна а ція або вели а по п а може з’їсти всі ваші заощад-
ження.
РИБАМ б дь-я і іперапетити за рож ють проблемами. Осо-

бливо небажана др жба з зеленим змієм, зловживання сильними
лі ами, жадібність, втрата волі, вам треба вчасно за альм вати і
тверезо оцінити себе. Ампліт да ваших відч ттів нині вельми ши-
ро а. Тримайте себе в р ах, емоційна розп ста до добра не при-
веде, є ризи зазнати пораз и на ділових та любовних теренах. Я -
що здається, що ви на всіх парах мчите наз стріч щастю — то ома-
на, с оріше всьо о, що десь поряд вас че ає паст а

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Шахтар" впевнено здолав
"Челсі"
Після важливої перемоги над лондонським клубом донеччани 
вибилися в одноосібні лідери групи Е
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо поновилися
зма ання р повом ета-
пі Лі и чемпіонів. Один з
представни ів У раїни до-
нець ий “Шахтар” прий-
мав на своєм стадіоні
чинно о володаря б а
цьо о престижно о т рнір
лондонсь ий “Челсі”. По-
при про нози с епти ів,
вітчизняний л б впевнено
здоб в важливих три оч и,
перемі ши с перни а з ра-
х н ом 2:1. Перший ол в
дебюті матч провів бра-
зильсь ий ле іонер “ ірни-
ів” Але с Тейшейра. На
почат др о о тайм йо-
о співвітчизни Фернанді-
ньо подвоїв перева
“Шахтаря”. Лише під заві-
с з стрічі ості спромо -
лися від витати один м’яч.
Рез льтативний дар на
рах н Ос ара.

Перед матчем “Шахтар”—“Челсі”

думки щодо фінального результату

цієї зустрічі розділилася майже 50 на

50. Ще рік тому донеччани безслав#

но завершували груповий турнір Лі#

ги чемпіонів, а вже у цьому розігра#

ші демонструють феноменальну гру

і в компанії чинного європейського

чемпіона “Челсі” та володаря золо#

тих медалей італійської першості

“Ювентуса” виглядають не тільки

на рівних, а й подекуди сильнішими

за визнаних грандів, що в черговий

раз і підтвердили на полі “Донбас#

арени”.

Не встигли вболівальники розсіс#

тися на своїх місцях, як “Шахтар”

вже був попереду з рахунком 1:0.

Організували взяття воріт англійців

бразильські легіонери донецького

клубу. Вілліан пробив з лінії штраф#

ного майданчика, м’яч рикошетом

від захисника лондонців Джона Тер#

рі потрапив до Алекса Тейшейри,

який точним ударом спрямував його

повз голкіпера Петера Чеха. Забив#

ши швидкий гол, “гірники” свідомо

віддали ініціативу гостям і зробили

ставку на блискавичні контратаки.

На щастя, у складі “Шахтаря” є

швидкі бразильці, які за такої такти#

ки почувають себе, як риба у воді.

У “Челсі” в стартові хвилини виді#

лявся лише Фернандо Торрес. Після

випаду іспанця відмінний пас через

захисника йому зробив Рамірес, в

останню мить донеччан врятував во#

ротар Андрій Пятов, який вчасно

опинився на лінії штрафного май#

данчика. Але то був лише епізод: за#

галом атаки гостей розбивалися на

підступах до донецьких володінь.

Контратаки гравців “Шахтаря” були

куди гострішими, і якби не вдалі дії

голкіпера “Челсі” Петера Чеха, то

про розгром лондонців можна було б

говорити ще у першій половині мат#

чу. Втім, після перерви навіть він був

безсилий врятувати свою команду

від другого голу. Фернандіньо пере#

хопив м’яч у центрі поля, зіграв у

довгу стінку з Луїсом Адріано і про#

бив у дальній кут. Рахунок став 2:0, і

“Шахтар” заграв значно впевнені#

ше. Через кілька хвилин все той же

Фернандіньо потужно пробив метрів

з 22#х, але цього разу м’яч пройшов

повз ворота.

Гості намагалися вирівняти гру і

перевести її ближче до центру поля,

але це їм вдавалося досить важко.

Позбавлені м’яча, лондонці думали

лише про оборону власних воріт.

Втім, під завісу матчу “аристократи”

таки скоротили відставання. Миттє#

ва контратака нападників “Челсі”,

яку завершив Оскар, дала примарну

надію англійцям на нічию. Але за

решту часу вони більше нічого не

змогли створити. І “Шахтар” більш

ніж впевнено здобув важливих три

очки, очоливши при цьому групу Е.

На післяматчевій прес#конференції

головний тренер гірників Мірча Лу#

ческу не приховував свого задово#

лення: “Гра вийшла такою, як я і

припускав. Напевно, це один з най#

більш видовищних наших матчів за

останній час. Це підтвердження то#

го, що наша майстерність зростає,

наша молодь міцнішає і стає все

впевненішою. Сьогоднішній “Чел#

сі” сильніший того, який вигравав

Лігу чемпіонів. Тому наша перемога

ще більш вагома. Вона могла бути і

результативнішою, але Чех творив

чудеса у воротах”
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Цей день в історії 25 жовтня

1825 — США від рили анал
Ері, я ий спол чає Вели і озера
через річ Г дзон із Нью-Йор ом
1839 — Манчестері (Вели а

Британія) вип стили перший
світі залізничний роз лад
1881 — народився Пабло Пі-
ассо, іспансь ий х дожни ,
с льптор, рафі і дизайнер, ос-
новоположни бізм
1889 — завершено б дівниц-

тво с часно о символ Парижа -
Ейфелевої вежі
1920 — чотирьох анадсь их

провінціях запроваджено "с хий
за он"
1938 — створено Спіл ра-

їнсь их х дожни ів
1955 — амери ансь а фірма

Tappan Company вперше пред-
ставила мі рохвильов піч
2001 — вип щена система

Microsoft Windows XP
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

синій барвни
з метиленової

синь и

мар а
пістолета

без л здя,
нісенітниця

Х Р Е Щ А Т И К протидія

б рхливе
переживання

людини
(психол.)

розпорядни
бен ет

а ент таємної
поліції

збір
на подар н и
т рець ом
с лтан

прісноводна
тварина

новела Цвей а

соляний розчин
висо ої

онцентрації

частина
драматично о

твор

іспансь ий
апелюх

ОУН—...

бо неба (міф.)

"Вершни без
олови", автор

японс. ра

земля,
передана

цер ві (заст.)
вен . поет
ХІХ—ХХ ст.

оле ція
рослин

стар. монета
(фран.)

вид пастили

положення
місяця

ан л. а триса,
"Трамвай
бажань"

спорода
в порт

сплав алюмінію
з міддю,
ремнієм

отр йна
тварина лас
ба атоніжо

поза
в ласичном

балеті

мала планета
№ 1566, син

Дедала

еле трично
заряджені
частин и
речовини

чений
манежний інь

Рез льтати матчів
3- о т р Лі и чемпіонів:

“Нордшелланд” — “Ювент с” —
1:1
“Барселона” — “Селті ” — 2:1
“Спарта ” — “Бенфі а” — 2:1
“БАТЕ” — “Валенсія” — 0:3
“Лілль” — “Баварія” — 0:1
“Манчестер Юнайтед” — “Бра-
а” — 3:2
“Галатасарай” — “ЧФР Кл ж” —
1:1

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Автор першо о ол ворота "Челсі" Але с Тейшейра (лівор ч) боротьбі проти півзахисни а лондонсь о о л б Ха на Мата
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