
У столиці на третину зменшилася
дитяча злочинність
Для попередження негативних явищ юних киян залучають у різноманітні
секції та гуртки

Перші кроки до медичного 
страхування
Міська влада запускає власний проект забезпечення ліками соціально 
незахищених киян

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Щоденно на лі и для одно о
хворо о при стаціонарном лі-
ванні витрачається близь о

10 рн. Ціл ом зроз міло, що
цієї с ми в рай недостатньо
для я існо о обсл ов вання
пацієнта. Саме том місь а
влада вирішила доповнити
державні арантії власними
ініціативами. Цьо о ро до
пілотно о прое т , я ий реалі-
зов ватиметься на базі М ні-
ципальної лі арняної аси,
план ють дол чити чорно-
бильців та воїнів-інтернаціона-
лістів. А вже наст пно о —
бюджетни ів і працівни ів о-
м нальних підприємств. Аби
перевірити, нас іль и ияни
отові до впровадження та о о
прототип страхової медици-
ни, вчора олова КМДА Оле -
сандр Попов відвідав Київсь
місь лінічн лі арню № 1,
я а однією з перших почала
обсл ов вати членів "М ніци-
пальної лі арняної аси", та
поспіл вався з медперсона-
лом і пацієнтами за лад .

Володимир Московчук є членом "Му�

ніципальної лікарняної каси" вже майже

два роки. За цей час йому двічі доводило�

ся звертатися по медикаменти: вперше

при амбулаторному лікуванні, і ось вдру�

ге — при стаціонарному. До Київської

міської клінічної лікарні № 1 він потра�

пив три дні тому — загострилася хроніч�

на хвороба. “Хрещатику” пан Володи�

мир розповідає: всі необхідні ліки отри�

мав відразу та без перешкод.

“На сьогодні завдяки лікарняній касі я

отримав медикаментів на понад тисячу

гривень. Я навіть не думав, що в нашому

місті таке є можливим. Адже для таких

людей, як я, пенсіонерів, ця система —

саме те, що справді допомагає в скрутній

ситуації”,— додає Володимир Москов�

чук.

Чоловік зазначив, що з першим та що�

місячним внеском до лікарняної каси

сплачує близько 360 грн на рік. Ця сума

для пенсіонера є прийнятною.

Всього у Київській клінічній лікарні

№ 1 наразі обслуговується п’ять пацієн�

тів, які є членами "Муніципальної лікар�

няної каси". За тим, аби вони отримува�

ли якісне та необхідне лікування, нагля�

дає лікар�експерт, який є одночасно пра�

цівником і медичного закладу, і лікарня�

ної каси. Це дозволяє забезпечити інди�

відуальний підхід до кожного пацієнта та

відразу надавати саме ті медикаменти,

які потрібні в кожному окремому випад�

ку.

За словами головного лікаря медично�

го закладу Ігоря Чермака, всього за два

роки співпраці з Благодійною організа�

цією “Муніципальна лікарняна каса” тут

пролікувалося 372 людини, які є її члена�

ми. В середньому на лікування одного

пацієнта витрачалося близько 1264 грн.

“На медикаментозне забезпечення од�

ного пацієнта в день виділяється близько

7 грн. Зрозуміло, що якісно надати ме�

дичні послуги за такі кошти ми не може�

мо. Саме тому створення лікарняної ка�

си — це серйозний підхід, цивілізоване

використання лікарських засобів в ме�

дичній установі. Я бачу, як це реалізовує�

ться на практиці, як позначається на

ставленні до кожного пацієнта. І ця сис�

тема справді діє”,— зазначив пан Чер�

мак.

Поспілкувався з пацієнтами, які наразі

знаходяться на лікуванні та є членами лі�

карняної каси, і голова КМДА Олександр

Попов. Відгуками очільник міськадмініс�

трації залишився задоволеним та повідо�

мив, що міська влада підготувала проект,

який дозволить за такою схемою забезпе�

чити якісними медикаментами соціально

незахищені верстви населення.

“Цим проектом ми хочемо доповнити

загальнодержавні програми, які спрямо�

вані на соціальний захист населення та

зініційовані Президентом України Вік�

тором Януковичем і підтримані урядом.

Адже проблема забезпечення медика�

ментами дуже актуальна на сьогодні. І

поки в Україні на державному рівні не

прийнятий закон про обов’язкове ме�

дичне страхування, цей проект зможе

вирішити питання забезпечення ліками

соціально незахищені верстви населен�

ня”,— наголосив пан Попов.

Так, на першому етапі вже цього року

до проекту планують залучити чорно�

бильців, воїнів�інтернаціоналістів та по�

роділь — загалом близько 80 тисяч киян.

Реалізовуватимуть його на базі "Муніци�

пальної лікарняної каси". А от після вда�

лого проходження “пілота” в 2014 році

до ініціативи приєднаються працівники

бюджетної сфери та комунальних під�

приємств — всього 1 млн киян. Тоді ж

місто розгляне можливість такого “стра�

хування” не лише на базі лікарняної ка�

си, а й у співпраці зі страховими компа�

ніями. При цьому Олександр Попов на�

голошує — участь в проекті абсолютно

добровільна. Що не менш важливо — ро�

зуміючи важкий фінансовий стан зазна�

чених категорій громадян, київська вла�

да виплачуватиме перший та щомісяч�

ний внесок, який складатиме 17 грн.

Цьогоріч така допомога міській скарбни�

ці обійдеться в 4�6 млн грн. А вже в на�

ступному — у 180 млн грн, якщо проект

запрацює на повну потужність.

Голова КМДА також повідомив, що в

майбутньому цю ініціативу об’єднають й

з іншим соціальним проектом — “Карт�

кою киянина”. “Картка киянина” має

багато напрямків соціального захисту,

які ініційовані містом. І одна з про�

грам — це столична модель медичного

страхування. Саме тому ми цей проект

будемо інтегрувати з “Карткою кияни�

на” як один з її елементів”,— додав

Олександр Попов.

До речі, на сьогодні членами "Муніци�

пальної лікарняної каси" є майже 18 ти�

сяч киян. При цьому якщо раніше лево�

ву частку членів благодійної організації

складали медичні працівники, то нині

зростає кількість й інших категорій гро�

мадян

Боротьба зі СНІДом: 
новий рівень 
У Києві реаліз ють низ про рам з профіла ти и
випад ів інфі вання

СТОР. 2 

Пластикова "чарівна паличка" 
Меш анці Солом’ян и а тивно реєстр ються в сис-
темі "Карт а иянина"

СТОР. 2 

Легалізуй "самобуд" 
Оновлений порядо ле алізації самочинно о б дів-
ництва дозволить за онити йо о впродовж 10 ро-
бочих днів

СТОР. 3 

У номері

Новини

Місць у дитсадках 
вистачить усім
Двома новими імназіями і 20-ма оновленими ди-

тячими сад ами з стріла столиця новий навчальний
рі . У поточном році влада план є не зменш вати
темпи і зробити все для то о, щоб с оротити чер
до дитсад ів, я а нині становить 7 тис. малю ів. За
словами лави КМДА Оле сандра Попова, забезпе-
чення дітей місцями дитячих сад ах і ш олах є од-
ним із першочер ових завдань влади. Та , в прямо-
м ефірі анал “Київ” він пообіцяв, що до інця ро-

в е спл атацію б де введено майже 10 тис. до-
дат ових місць дош ільних навчальних за ладах.
“У нас д же позитивна демо рафічна сит ація,
іль ість малень их иян, на щастя, збільш ється, і,
без мовно, потреба в дитячих сад ах зросте. До
інця ро ми план ємо від рити близь о 10 тис.
додат ових місць дош ільних навчальних за ла-
дах. Я д маю, що, справді, за ро и не тіль и неза-
лежності та о о масово о відновлення або б дів-
ництва дош ільних станов нас Києві не б ло,
том потреба є, й її треба задовольнити. Це ом-
петенції місь ої влади, і це я раз дор чення Прези-
дента У раїни Ві тора Ян овича, це політи а ряд .
Том ми весь потенціал, я ий нас є, перш за все,
а м люємо і спрямов ємо на вирішення цієї проб-
леми,— за важив Оле сандр Попов.— На наст п-
ний рі , я не с мніваюся, що ми значно збільшимо
іль ість об’є тів, я і б д ть введені в е спл ата-
цію”

Конкурс для молодих 
підприємців

2 вересня старт вав ХІ Київсь ий місь ий он рс
“Молодий підприємець ро ”. Мета он рс — ви-
явлення най ращих молодих підприємців за номіна-
ціями “Бізнес-почато ”, “Малий бізнес” і “Середній
та вели ий бізнес”. Ор анізатори заход — Київсь а
місь а рада, КМДА, Департамент промисловості та
розвит підприємництва, Київсь ий молодіжний
центр праці, Рада молодих підприємців У раїни,
МГО “Центр інноваційних техноло ій “Лайф ді-
ре шн”.
До часті в он рсі запрош ють підприємців ві-
ом до 35 ро ів, я і зареєстровані в м. Києві я фі-
зичні особи — с б’є ти підприємниць ої діяльності;
є ерівни ами с б’є тів підприємниць ої діяльно-
сті — юридичних осіб, зареєстрованих в столиці.
Прийом заяв та матеріалів для часті он рсі

здійснюється за адресою:
м. Київ, в л. Дніпровсь а набережна, 19-Б, імн.

312; на e-mail — credit28@email.ua; за тел. (044)
590-54-24

“Картка киянина” 
все популярніша

Голова Голосіївсь ої РДА Юрій К рінний ознайо-
мився з ходом реалізації прое т “Карт а иянина”.
У вівторо він відвідав районне правління праці та
соціально о захист населення.
Прое т “Карт а иянина” спішно втілюється в Го-

лосіївсь ом районі. Та , станом на 1 вересня 2013
ро арт и отримали 6010 меш анців район . Для
отримання “Карт и иянина” зареєстр валось
14 534 особи, вже ви отовлено 8695 арто . Орієн-
товна іль ість осіб, я им встановлено право на от-
римання “Карт и иянина” до інця 2013 ро , с ла-
дає 30000 осіб.
На адаємо, що соціальний прое т “Карт а ияни-

на” впровадж ється в рам ах реалізації в ре іонах
завдань та дор чень Президента У раїни Ві тора
Ян овича щодо вирішення а т альних проблем ре-
іон . Утрим вачі арт и мож ть орист ватись
піль ами: без оштовно їздити в метрополітені, -
п вати зі зниж ою лі и в мережі апте “Фармація”
та товари в найбільших мережах с пермар етів
столиці

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Кіль ість злочинів, с оєних дітьми, за
останній рі зменшилася на третин . Та і
цифри оприлюднили фахівці римінальної
міліції справах неповнолітніх. Одна
дитячі правопор шення залишаються од-
нією з най остріших проблем. Про це на
спільній нараді оворили правоохоронці,
представни и столичної влади та Уповно-
важено о Президента У раїни з прав ди-
тини.

Фахівці вкотре наголошують — особистість правопо�

рушника формується поступово, тож надзвичайно важ�

ливим є питання профілактики злочинності. Йдеться

про пропагування активного та здорового способу жит�

тя серед дітей та підлітків, а також ліквідацію торгових

точок із алкоголем та тютюном поблизу навчальних за�

кладів.

Крім того, правоохоронці пообіцяли демонструвати

роботу своїх підрозділів у навчальних закладах, влашто�

вуючи показові виступи різних служб, зокрема — кіно�

логічної.

“Переконаний, боротися з наслідками — остання

справа. Немає поганих дітей, є діти, які незайняті. На�

разі в столиці працює 99 спортивних шкіл, де займають�

ся понад 40 тисяч дітей. Більше 70 000 дітей відвідують

різноманітні гуртки. Однак наша мета — залучити до

змістовного дозвілля всіх юних киян”,— зазначив за�

ступник голови КМДА Віктор Корж.

У Службі у справах дітей КМДА інформують: з метою

виявлення випадків дитячої безпритульності та бездо�

глядності, випадків використання дітей у найгірших

формах праці, втягнення дітей у злочинну діяльність

фахівцями служби спільно з представниками Відділу

кримінальної міліції у справах дітей у першому півріччі

2013 року проведено 144 профілактичних рейди “Діти

вулиці”. Під час рейдів було виявлено 30 неповнолітніх.

З них чотирнадцять осіб — повернуто в сім’ю, п’ятьох

влаштовано до Центру соціально�психологічної реабі�

літації, троє потрапили до закладів охорони здоров’я та

восьмеро дітей повернено до навчальних закладів.

Під час проведення рейдів і роботи в рамках обсте�

ження житлово�побутових умов проживання 182�х

батьків було попереджено про відповідальність за неви�

конання своїх обов’язків. Також ініційовано 28 притяг�

нень до відповідальності батьків за неналежне виконан�

ня батьківських обов’язків
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Новини

Міська влада зберегла ціни на основні види
продуктів
Ціни на соціальні сорти хліба в Києві залишаться низь ими. Завдя-
и своєчасним та дієвим ро ам держави з подолання ризи, місь ій
владі вдалося збере ти нинішні ціни на хлібоб лочні вироби та інші ос-
новні прод ти харч вання й посилити соціальний захист населення.
Крім то о, проведення вже традиційних ярмар ів дало змо иянам
п вати недоро та я існ сільсь о осподарсь прод цію від без-

посередньо о виробни а. Про це під час прямо о ефір на ТРК “Київ”
про рамі “Столиця” повідомив очільни КМДА Оле сандр Попов.
“За останніх два ро и ціни на основні види прод тів не зростали. Це

рез льтат анти ризових заходів ряд та реалізації ініційованих Прези-
дентом У раїни реформ і ви онання завдань, я і лава держави ставить
перед місцевими ор анами влади”,— с азав Оле сандр Попов.
Він та ож за важив, що стрим вати ціни на основні прод ти харч -

вання вдається за допомо ою ре лярно о проведення сіль оспяр-
мар ів. Вони стали настіль и поп лярними, що місь а влада вже поча-
ла їх проводити не лише вихідні дні, а й по б днях.
Та ож пан Попов на олосив, що сільсь о осподарсь і ярмар и — це

не тіль и широ ий асортимент прод ції, а й я існий товар. Причом
фермери чи товаровиробни и не сплач ють оштів за часть них.
Столична влада постійно працює над тим, аби зал чати я омо а біль-
ше часни ів до проведення та их ярмар ів. Зо рема в серпні Київ-
сь а місь а державна адміністрація підписала спільно з Київсь ою об-
ласною держадміністрацією та виробни ами сільсь о осподарсь ої
прод ції до овір щодо забезпечення стабільної цінової сит ації на
рин сільсь о осподарсь ої прод ції в Києві та області

Річковий трамвай візьме новий курс
Напри інці серпня Києві б ло зап щено річ овий трамвай. Цей вид

транспорт , я по аз є пра ти а, орист ється поп лярністю не тіль и
остей міста, а й орінних меш анців столиці. Тож иївсь а влада

не ви лючає, що в майб тньом річ овий трамвай зможе здійснювати
перевезення в різних напрям ах. Про це в прямом ефірі анал “Ки-
їв” повідомив олова КМДА Оле сандр Попов.
“Це б ло моє дор чення — відновити та ий вид транспорт , я річ-
овий трамвай, бо не ви ористов вати Дніпро для транспортних цілей
б ло б без л здо. По и що цей маршр т нас працює в е сперимен-
тальном варіанті, й по и що ми вивчаємо на ньо о попит,— відзначив
пан Попов.— На щастя, перші дні роботи по азали, що трамвайчи о-
рист ється поп лярністю не тіль и остей столиці та молодих людей,
а й піль ови ів, тобто літніх людей, а це означає, що є перспе тива”.
Я розповів очільни місь адміністрації, на наст пний рі влада вже

б де план вати розвито , можливо, й не одно о та о о прое т , а іль-
ох, де річ ові трамвайчи и рс ватим ть за різними маршр тами.
Питання тіль и в том , що з часом треба п вати с часні плавзасоби,
ос іль и сьо одні все, що нас є на Дніпрі, на жаль, д же дов о е с-
пл ат ється й потреб є оновлення

Цифра дня

8 486 400 
гривень — на таку суму в середньому було реалізовано послуг одним
столичним підприємством сфери послуг за січень—червень 2013 року 
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Перевірки для столичних парковок
З відповідним проханням до столичної про рат ри зверн вся оло-

ва постійної омісії Київради з питань правопоряд , ре ламент та
деп татсь ої ети и Віталій Павли .
“В мовах надзвичайної сит ації з відс тністю в бюджеті міста необ-

хідних оштів для фінанс вання ре онстр ції та ремонт автодорі ,
об’є тів транспортної та соціальної інфрастр т ри, недонадходження
відповідних оштів — є ритичним”,— за важив олова омісії.
Звертаючись до про рора міста, він висловив особисте прип щен-

ня, що наразі виявлена лише незначна частина пор шень, я і мають
місце цій сфері.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі столичної про рат ри,

представни Київради офіційно зверн вся до правоохоронців щодо
необхідності проведення перевіро сіх без винят пар вальних
майданчи ів на предмет відповідності їх діяльності вимо ам за он та
повноти ви онання власни ами автостояно фінансових зобов’язань
перед територіальною ромадою.
Я повідомлялося, в поточном році про рат ра Києва виявила

близь о 60 пар майданчи ів, я і працюють з р бими пор шеннями.
Встановлено, що внаслідо їх ф н ціон вання бюджет столиці щоміся-
ця недоотрим є майже 17 млн ривень подат ів. За рез льтатами пе-
ревіро місь а про рат ра вже пред’явила до с д 17 позовів щодо
розірвання до оворів між КП “Київтранспар сервіс” та с б’є тами ос-
подарювання, я і е спл ат ють пар вальні майданчи и без належних
правових підстав.
Перевір и тривають

Лікбез від “Київводоканалу”
Відтепер орист ватися офіційним сайтом ПАТ АК “Київводо анал”

стало наба ато простіше. Зо рема перейшовши за посиланням “Ін-
формаційні ампанії”, можна ознайомитись із тематичними п блі аці-
ями, презентаціями, фото тощо.
На адаємо, що “Київводо анал” проводить а тивн інформаційн ді-

яльність і одночасно веде іль а ампаній.
Зо рема інформ ампанія “Стоп фосфати”, розпочата листопаді

2011 ро , має на меті на за онодавчом рівні повністю заборонити
розповсюдження на території У раїни фосфатовмісних мийних засобів
та ви ористання фосфатів під час їх виробництва.
Інформ ампанія “Бор и ОСББ та ЖБК” запроваджена з метою вбе-

ре ти населення, я е є інцевим споживачем ПАТ “АК “Київводо а-
нал”, від неправомірних дій ерівництва ОСББ та ЖБК — балансо три-
м вачів ба ато вартирних б дин ів, а саме від припинення подачі а-
рячої води через неможливість її ви отовлення з причини несплати е-
рівництвом зазначених е спл атаційних ор анізацій за холодн вод ,
що ви ористов ється для при от вання арячої. Крім то о, передба-
чається донести до иян, що посл и, я і надаються підприємством,
відповідають сім стандартам я ості та мають б ти сплачені в повно-
м обсязі з ідно з чинними за онодавчими до ментами й норматив-
ними а тами.
Кампанія “Обережно, МАФ” по ли ана вбере ти иян від за рози

для життя та здоров’я, я нес ть тимчасові спор ди, розташовані в
санітарній зоні інженерних мереж “Київводо анал ”, а та ож поінфор-
м вати про проблеми, я і вини ають під час ло алізації та лі відації
аварійних сит ацій на мережах із неза онно встановленими на них
МАФами

Боротьба зі СНІДом: 
новий рівень
У Києві реалізують низку програм з профілактики випадків 
інфікування
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Проблема ВІЛ/СНІД для У раїни в
цілом й Києва зо рема є надзви-
чайно а т альною. Та , столиця по-
сідає четверте місце в раїні за
іль істю нових випад ів інфі ван-
ня. На д м дея их фахівців, сит -
ація вже наб ла стат с епідемії.
Тож місто реалізов є низ про рам
для профіла ти и інфі вання насе-
лення та підтрим и ВІЛ-позитивних
меш анців міста. Одним із ро ів
цьом напрям стало й підписання
меморанд м про співпрацю між
КМДА та Міжнародним бла одійним
фондом “Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в У раїні” (“Альянс-У ра-
їна”). Від місь ої влади од підпи-
сав олова КМДА Оле сандр Попов,
від бла одійно о фонд — йо о ви о-
навчий дире тор Андрій Клепі ов.
З ідно з до ментом, ерівництво
міста надає підтрим про рамам
профіла ти и та лі вання ВІЛ/СНІ-
Д , вір сних епатитів В та С, т бер-
льоз та інфе цій, я і передаються

статевим шляхом.

Як розповів “Хрещатику” виконавчий дирек�

тор МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в

Україні” Андрій Клепіков, організація вже давно

працює над запобіганням поширенню цих смер�

тельних хвороб у Києві. “Наші програми вже да�

ли перші результати — в 2012 році нам вперше

вдалося досягти зниження приросту нових ви�

падків інфікування ВІЛ через вживання ін’єкцій�

них наркотиків,— зауважив пан Клепіков.— Ме�

морандум же тільки закріпить наші стосунки з

міською владою й сприятиме активнішій роботі”.

Отже, підписаним договором встановлено, що у

2013 році “Альянс�Україна” надаватиме грантову

допомогу місцевим неурядовим організаціям з ме�

тою реалізації програм профілактики ВІЛ�інфек�

ції за кошти Глобального фонду для боротьби зі

СНІДом та туберкульозом на загальну суму понад

20 млн грн. Так, профілактичні послуги зможуть

отримати понад 46 тис. мешканців столиці, які

належать до найбільш уразливих груп до ВІЛ —

споживачі ін’єкційних наркотиків, надавачі по�

слуг з комерційного сексу, “діти вулиці” тощо.

Крім цього, 12 медичних закладів та 9 неурядових

організацій Києва отримають благодійну матеріаль�

но�технічну допомогу на суму понад 4,8 млн грн —

швидкі тести, вакцини для щеплення проти вірус�

ного гепатиту В, лікарські засоби та препарати. Та�

кож заплановано передати до Київського міського

центрального протитуберкульозного диспансеру

найновітнішу систему для проведення полімераз�

но�ланцюгової реакції у реальному часі GeneXpert,

яка дозволить за кілька годин діагностувати захво�

рювання на туберкульоз. Це революційний метод

для Києва, який значно скоротить витрати часу як

медиків, так і пацієнтів й сприятиме проведенню

більшої кількості діагностик. Так, за рік обстежити�

ся зможуть близько 4—5 тис. людей.

“Дякую за ініціативу, яку ви виявляєте і в мас�

штабах усієї країни, і в Києві. Ми не перший рік

співпрацюємо з вами і знаємо, наскільки важливі

ваші програми для міста, зокрема корисна така

співпраця у частині лікування та профілактики

небезпечних хвороб”,— сказав Олександр Попов

під час підписання договору та запевнив, що

міська влада всіляко підтримуватиме діяльність

благодійного фонду, адже мета у них одна — зупи�

нити епідемію ВІЛ/СНІДу в Києві.

Додамо: договір сприятиме ефективнішій взає�

модії міських закладів охорони здоров’я, міжна�

родних донорів та громадських організацій у рам�

ках реалізації Загальнодержавної програми забез�

печення профілактики ВІЛ�інфекції, лікування,

догляду та підтримки ВІЛ�інфікованих і хворих

на СНІД на 2009—2013 роки, а також Концепції

загальнодержавної цільової соціальної програми

протидії захворюванню на туберкульоз на

2012—2016 роки. Відзначимо, що ці програми

спрямовані на виконання соціальних інінціатив

Президента України Віктора Януковича

Пластикова "чарівна паличка"
Мешканці Солом’янки активно реєструються в системі 
"Картка киянина"
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Києві триває впрова-
дження широ омасштабно-
о прое т “Карт а ияни-
на”. Вчора ерівни и Со-
лом’янсь о о район пере-
віряли, я приймають за-
яви на отримання цьо о
соціально о до мента та
видають отові посвідчен-
ня філії правління праці
та соціально о захист на-
селення на в лиці Гармат-
ній, 29/31.

На сьогодні у Солом’янському

районі в системі “Картка киянина”

зареєстровано 19541 особу, а 7904 —

її вже отримали. В управлінні праці

та соціального захисту населення

скоригували свою роботу таким чи�

ном, щоб зробити прийом докумен�

тів на отримання карток максималь�

но зручним для мешканців району.

Зокрема оформити картки можна в

управлінні на Повітрофлотському

проспекті, 40 або на вулиці Гармат�

ній, 29/3. Причому працюють спе�

ціалісти з 09.00 до 18.00, без обідньої

перерви.

“Сьогодні ми переконалися, що

роботу із прийому документів і ви�

дачі “Карток киянина” у філії на

Гарматній організовано досить доб�

ре. Документи приймають в одному

кабінеті одразу три фахівці, один —

за записом, два інших в порядку

живої черги. Механізм прийому до�

кументів теж максимально швид�

кий і прозорий. Вистачає також ін�

формаційних матеріалів про мож�

ливості, які надає “Картка кияни�

на”,— розповів “Хрещатику” за�

ступник голови Солом’янської РДА

Андріян Рев’юк.

За словами начальника управлін�

ня праці та соціального захисту на�

селення Солом’янської РДА Любові

Хоменко, “Картка киянина” для

міста є пріоритетним соціальним

проектом, який упроваджується в

рамках реалізації соціальних ініці�

атив Президента України Віктора

Януковича. Сьогодні картка дозво�

ляє зі значними знижками купувати

ліки в мережі аптек комунального

підприємства “Фармація”, товари в

найбільших мережах супермаркетів і

водночас є “проїзним” у метропо�

літені.

У Солом’янському районі в про�

грамі проекту “Картка киянина” за�

діяні кілька аптек. Це аптеки КП

“Фармація”: № 12 (просп. Відрад�

ний, 6), № 17 (вул. Урицького, 27/5),

№ 36 (просп. Перемоги, 45), № 73

(вул. О. Пироговського, 4) та № 110,

(вул. Гарматна, 16/85). А також соці�

альна аптека, в якій власники картки

можуть придбати ліки на 10—40 %

нижче від роздрібної ціни в мережі

аптек КП “Фармація”. “Хочу заува�

жити, що ці знижки діють на перелік

з понад трьох тисяч найменувань ме�

дичних препаратів, у тому числі тих,

які відпускаються за рецептом ліка�

ря”,— пояснила представник КП

“Фармація” Лідія Романова.

Пенсіонерка Зоя Тищенко про

“Картку киянина” вперше почула

по радіо, а детальніше розпитала в

свого дільничного терапевта, яка

порадила жінці отримати цей доку�

мент, аби мати суттєві знижки на не�

обхідні ліки. Також пані Зоя, яка має

статус дитини війни, планує актив�

но користуватися карткою, щоб де�

шевше купувати продукти у супер�

маркеті, який працює поруч із до�

мом. Цікаво, що у черзі на подання

документів серед людей похилого

віку були також і молоді жінки. Се�

ред них пані Олена (має статус оди�

нокої матері) — оформлює картку,

аби отримувати на неї кошти, які

виплачують для цієї категорії з місь�

кого бюджету. Хоча, безпосередньо

у черзі дізнавшись більше про мож�

ливості, які надає картка, каже, що,

напевно, користуватиметься нею і в

супермаркетах.

“Щоб прийняти документи у од�

нієї особи, потрібно хвилин 15, щоб

отримати картку — 5. Оформлюють її

протягом місяця. Коли вона готова,

ми самі обдзвонюємо людей і проси�

мо прийти забрати документ”,— роз�

повідає завідувач філії — заступник

начальника управління праці та соці�

ального захисту населення Соло�

м’янської РДА Наталя Тарасенко.

Нагадаємо — місто розширювати�

ме функціональність картки, пропо�

нуючи її утримувачам все нові й но�

ві соціальні послуги. Цього року от�

римати картку мають право 425 ти�

сяч мешканців столиці, серед яких

пенсіонери, інваліди, чорнобильці

та інші пільговики

12 медичних закладів та 
9 неурядових організацій Києва

отримають благодійну матеріально"
технічну допомогу на суму понад

4,8 млн грн — швидкі тести,
вакцини для щеплення проти

вірусного гепатиту В, лікарські
засоби

У столиці відб лося підписання меморанд м про співпрацю між КМДА та Міжнародним бла одійним
фондом "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в У раїні"

На сьогодні у
Солом‘янському районі в
системі "Картка киянина"

зареєстровано 19541
особу, а 7904 — її вже

отримали 

У філії правління праці та соціально о захист населення с ори вали свою
робот та им чином, щоб зробити прийом до ментів на отримання арто
ма симально зр чним для меш анців Солом`янсь о о район
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Ділові новини

Угода з ЄС вигідна Києву
Підписання У оди про асоці-

ацію з ЄС додасть динамі и роз-
вит е ономі и Києва, й же в
середньостро овій перспе тиві
столичні підприємства відч ють
перева и євроінте рації. Та
д м висловив ерівни Інстит -
т медіа-моделювання та політи-
о-е ономічно о аналіз “Пер-
спе тива” Єв ен Чернен о. “На-
віть сьо одні Євросоюз займає
провідне місце зовнішньое о-
номічній діяльності столиці. За
статисти ою, в першом півріччі
поточно о ро е спорт товарів
столичних підприємств до раїн
Євросоюз становив 28,7 %, е с-
порт посл — 38,9 %. Ще більш
ва ома част а раїн ЄС в імпорті.
По товарах це більше 40 %, по
посл ах — понад 60 %. По с ті,
е ономі а столиці вже давно орі-
єнтована на Євросоюз, том під-
писання У оди про асоціацію з
ЄС і в йо о рам ах — У оди про
зон вільної тор івлі, без мовно,
д же позитивно позначиться на
е ономіці столиці вже в серед-
ньостро овій перспе тиві”,— за-
значив пан Чернен о. За йо о
словами, столичний бізнес може
розрахов вати, насамперед, на
зростання європейсь их інвести-
цій в е ономі міста та на широ-
ий вихід своїх товарів на євро-
пейсь і рин и. “Водночас не вар-
то заб вати, що тор івля з РФ та
раїнами СНД займає не менш
важливе місце в е ономіці столи-
ці. По азни и е спорт в раїни
СНД лише трохи пост паються
анало ічним по азни ам тор івлі
з Євросоюзом. Том можна ово-
рити про те, що політи а Прези-
дента Ві тора Ян овича, я ий
обрав рс на євроінте рацію і

паралельно — на зміцнення ос-
подарсь их зв’яз ів з Росією та
раїнами СНД, оптимальна для
столично о бізнес і в підс м —
для столичної е ономі и”,— за-
значив Єв ен Чернен о.
На адаємо, що під час сво о

вист п на від ритті третьої сесії
Верховної Ради сьомо о с ли ан-
ня Президент Ві тор Ян ович
за ли ав народних деп татів
об’єднати з силля нав оло вирі-
шення важливих для У раїни пи-
тань: “Асоціація з ЄС потрібна не
владі чи опозиції. Асоціація по-
трібна У раїні. Це, в перш чер ,
стим л до подальшо о реформ -
вання, прис ореної модернізації,
підвищення соціальних стандар-
тів”. При цьом лава держави
застері політи ів від спроб про-
тиставити співпрацю на європей-
сь ом ве торі і співпрацю з РФ
та раїнами Євразійсь о о спів-
товариства. “Спроби протистави-
ти співпрацю на європейсь ом
ве торі і співпрацю з нашими
страте ічними партнерами — Ро-
сійсь ою Федерацією та раїна-
ми Євразійсь о о співтовари-
ства — безпідставні”,— с азав
Ві тор Ян ович. За словами
Президента У раїни, з точ и зор
страте ічної перспе тиви підпи-
сання оди про Асоціацію та зо-
н вільної тор івлі посилить пози-
ції У раїни, від риє нові можливо-
сті для взаємови ідної співпраці
та подальшо о зближення зі
страте ічними партнерами в єв-
разійсь ом ре іоні

Вітчизняне замість 
імпортного

Уряд розпорядженням від
17.07.2013 ро № 603-р схвалив

Концепцію за альнодержавної ці-
льової е ономічної про рами роз-
вит промисловості на період до
2020 ро , на ад є Державна
сл жба з питань ре ляторної по-
літи и та підприємництва. Кон-
цепція Про рами сформована
для омпле сно о розв’язання
проблемних питань промисло-
вом се торі е ономі и держави.
Зо рема до ментом передба-
чається вирішення та их питань:
недос оналість інвестиційно- ре-
дитної системи, що спричиняє
відплив власно о апітал , змен-
шення фінансових рес рсів та
зниження рівня інноваційно-ін-
вестиційної а тивності с б’є тів
осподарювання; низь ий рівень
задоволення потреб вн трішньо-
о рин в прод ції вітчизняно о
виробництва; відс тність зв’яз
між на ою та виробництвом; іс-
тотне відставання У раїни в сфе-
рі ви ористання інформаційних
техноло ій; залежність е ономі и
У раїни від зовнішньої он’юн т -
ри; зменшення част и висо отех-
ноло ічних виробництв, що при-
зводить до с орочення попит на
власні на ово-дослідні та при-
ладні розроб и і стрим є розви-
то трансфер техноло ій

Безготівкові розрахунки

Я що с ма до овор півлі-
продаж , що ладається між фі-
зичними особами, перевищ є
150 тис. рн, то нотарі с з 1 ве-
ресня 2013 ро має здійснювати
посвідчення та ої оди лише піс-
ля то о, я пере онається, що
сторони дотримали вимо про
проведення розрах н ів без о-
тів овій формі. Про це йдеться
листі-роз’ясненні Нацбан У ра-

їни щодо проведення розрах н ів
без отів овій формі за до ово-

рами півлі-продаж , що підля-
ають нотаріальном посвідчен-
ню, на с м понад 150 000 рн.
Я що оплат б ло здійснено

шляхом пере аз оштів з поточ-
но о рах н фізичної особи-по-
пця на поточний рах но фізич-

ної особи-продавця, то підтверд-
ними до ментами про прове-
дення розрах н ів без отів овій
формі є дор чення або до мент
за операціями з платіжною арт-
ою, сформований відповідно до
правил платіжної системи. При
цьом дор чення має б ти за-
свідчене підписом відповідально-
о ви онавця та відбит ом штам-
па бан .
Я що розрах но проводиться

шляхом від риття фізичною осо-
бою-по пцем в ладно о (депо-
зитно о) рах н на ім’я фізичної
особи-продавця, то підтвер-
дженням операції є роздр ова-
ний відповідний асовий до -
мент ( витанція/че бан омата,
сліп/інший до мент бан , що є
підтвердженням внесення отів-
и відповідній платіжній систе-
мі). Здійснення платеж та ож
можна підтвердити платіжним
дор ченням або до ментом за
операцією з платіжною арт ою.
Ре лятор під реслює, що
оформлений при цьом до овір
бан івсь о о в лад має містити
мови вст п володіння ошта-
ми фізичною особою-продав-
цем — наявність посвідчено о
нотарі сом до овор півлі-про-
даж тощо, а та ож визначати
мови від ли ання оштів фізич-
ною особою-по пцем.
Крім то о, НБУ в аз є на те, що

оплата може б ти здійснена:

— шляхом внесення оштів на
депозит на о ремий поточний ра-
х но нотарі са;
— із застос ванням а редитив-

ної форми розрах н ів;
— шляхом внесення отів и на

поточний рах но фізичної осо-
би-продавця.
На ад ємо, що з 1 вересня

2013 ро НБУ запровадив обме-
ження на отів ові операції на с -
м понад 150 тисяч рн. Гранична
с ма отів ових розрах н ів під-
приємств (підприємців) між со-
бою протя ом одно о дня зали-
шається незмінною і с ладає 10
тис. рн

Оптом дешевше 
та якісніше

Оптові рин и сіль осппрод ції
довели свою ефе тивність — -
п ючи прод цію на та их рин ах,
ромадяни відч тно е ономлять.
Та , наразі овочі борщово о на-
бор на ОРСП в середньом на 38
% дешевші, ніж с пермар етах.
Про це повідомив лава Міністер-
ства а рарної політи и та продо-
вольства Ми ола Присяжню , ін-
форм є прес-сл жба відомства.
“Оптові рин и сіль осппрод ції
вже наб ли неабия ої поп лярно-
сті серед споживачів та сіль осп-
виробни ів. І це очевидно. Адже
п ючи т т продовольство без

посередни ів, можна відч тно
зе ономити. Особливо це стос є-
ться ородини, арний рожай
я ої збирають в У раїні. Та , се-
редньом вартість овочів борщо-
во о набор на ОРСП на 38 %
нижча, ніж мережах с пермар-
етів”,— зазначив міністр. Ми ола
Присяжню додав, що, напри-
лад, на львівсь ом “Ш варі” о-

родина дешевша за ма азинн на
50 %, на иївсь ом “Столично-
м ” — на 40 %, а на донець ом
“Господарі” — на 26 %. “Та а різ-
ниця пояснюється д же просто —
на ОРСП немає посередни ів.
О рім то о, т т дрібнотоварні ви-
робни и не переплач ють за по-
сл и рин та мож ть збері ати
свою прод цію висо отехноло-
ічних сховищах. Том держава
продовжить розвивати цей анал
зб т . Цьо о місяця ми план ємо
від рити ще один та ий рино
Марі полі. ОРСП “Азовсь ий” по-
повнить трій провідних оптових
рин ів У раїни”, — на олосив Ми-
ола Присяжню

Штрафи на дорозі зростуть

Уряд ініціює підвищення штра-
фів за пор шення правил дорож-
ньо о р х , повідомив начальни
Центр безпе и дорожньо о р х
та автоматизованих систем при
МВС У раїни Сер ій Б дни . “Від-
повідний за онопрое т ряд схва-
лив мин ло о тижня”,— цит є йо-
о “Інтерфа с-У раїна”. Зо рема
в до менті пропон ється за пе-
ревищення норм тон вання с ла
збільшити розмір штраф від
340—425 рн до 510—680 рн. Та-
ож передбачається підвищення
штраф за пор шення правил о-
рист вання ременями безпе и та
шоломами від 51-85 рн до
85—170 рн. О рім цьо о, пропо-
н ється посилити відповідаль-
ність за ви ористання та встанов-
лення зовнішніх освітлювальних
приладів, я і не передбачені
онстр цією транспортно о за-
соб та не відповідають чинним
стандартам, зі штрафом за це
розміром 510—595 рн
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 5 вересня 2013 року

Легалізуй "самобуд"
Оновлений порядок легалізації самочинного будівництва дозволить узаконити його впродовж 
10 робочих днів
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

У нашій раїні ми постійно
сти аємося з проблемою
неза онно о, самочинно о
б дівництва різно о род
спор д, б дівель тощо.
Доводити тез про те, що
починати б дівництво не-
обхідно за онно — сенс
немає. Певна річ, що ви-
онання б дівельних робіт
без попередньо о по о-
дження є доволі доро им
та проблематичним. А від-
та запитання щодо до-
цільності попередньо о от-
римання дозвільних до -
ментів на б дівництво є
риторичним. Проте життє-
ва сит ація мо ла с ласти-
ся та , що ви все ж зб д -
вали об’є т без дозвол
або отримали земельн ді-
лян встановленом за-
оном поряд , одна не
по одили б дівництво. Що
ж робити в та ом випад-
? “Хрещати ” вирішив

розібратися, я ою є про-
цед ра ле алізації само-
чинно о б дівництва.

Встигнути до 31 грудня
Нагадаємо, 5 січня 2013 року на�

був чинності Закон України “Про

внесення змін до деяких законодав�

чих актів України з питань регулю�

вання містобудівної діяльності” від

20 листопада 2012 року. Цим законо�

проектом подовжено строки прий�

няття в експлуатацію об’єктів будів�

ництва, які були споруджені без до�

зволу на виконання будівельних ро�

біт, за спрощеною процедурою — до

кінця 2013�го.

Тож власники (користувачі) зе�

мельних ділянок, на яких розміщені

об’єкти будівництва, зведені без до�

зволу на виконання будівельних ро�

біт, мають до 31 грудня 2013 року по�

дати відповідну заяву та заповнену

декларацію  про готовність до екс�

плуатації до інспекції Державного

архітектурно�будівельного контро�

лю. Там упродовж 10 робочих днів з

дня подання документів після їх пе�

ревірки за результатами технічного

обстеження будівельних конструк�

цій та інженерних мереж мають

прийняти об’єкт в експлуатацію. Це

має бути зроблено безоплатно.

Зокрема йдеться як про індивіду�

альні (садибні) житлові будинки,

садові, дачні будинки, так і про гос�

подарські (присадибні) будівлі і

споруди, прибудови до них, збудо�

вані у період з 5 серпня 1992 року до

12 березня 2011 року; громадські бу�

динки I і II категорій складності;

будівлі та споруди сільськогоспо�

дарського призначення I і II катего�

рій складності.

Порядок та документи

Сам порядок прийняття в експлу�

атацію “самобуду” визначений від�

повідним наказом Міністерства ре�

гіонального розвитку, будівництва

та житлово�комунального госпо�

дарства України від 19 березня 2013

року № 95 “Про затвердження По�

рядку прийняття в експлуатацію ін�

дивідуальних (садибних) житлових

будинків, садових, дачних будинків,

господарських (присадибних) буді�

вель і споруд, прибудов до них, гро�

мадських будинків та будівель і спо�

руд сільськогосподарського призна�

чення I та II категорій складності,

які збудовані без дозволу на вико�

нання будівельних робіт, і прове�

дення технічного обстеження їх бу�

дівельних конструкцій та інженер�

них мереж”, який набрав чинності

29 квітня 2013 року. Відповідно до

Порядку, замовник або його упов�

новажена особа подає особисто або

надсилає рекомендованим листом з

описом вкладення до Держархбуд�

інспекції за місцезнаходженням

об’єкта заяву про прийняття в екс�

плуатацію об’єкта за формою, наве�

деною у додатку № 3 цього доку�

мента.

До заяви мають додаватися:

а) два примірники заповненої де�

кларації про готовність до експлуа�

тації;

б) звіт про проведення технічного

обстеження будівельних конструк�

цій та інженерних мереж об’єкта з

висновком про їх відповідність ви�

могам надійності і безпечної експлу�

атації (крім індивідуальних (садиб�

них) житлових будинків, садових,

дачних будинків, прибудов до них

загальною площею до 300 квадрат�

них метрів включно, господарських

(присадибних) будівель і споруд,

прибудов до них загальною площею

до 100 квадратних метрів включно);

в) засвідчені в установленому по�

рядку копії:

— документа, що посвідчує право

власності чи користування земель�

ною ділянкою, на якій розміщено

об’єкт;

— технічного паспорта.

Заява про прийняття в експлуата�

цію об’єкта підписується також

співвласниками земельної ділянки

та зазначеного об’єкта (у разі їх на�

явності).

Якщо “самобудові” 
понад 21 рік

Що стосується процедури прийо�

му в експлуатацію будинків, які збу�

довані без дозволу на виконання бу�

дівельних робіт до 5 серпня 1992 ро�

ку, то вона законом не визначена. У

цьому випадку діють за усталеною

практикою, яка відображена у листі

Держархбудінспекції від 1 вересня

2011 року № 40�12�2409 “Щодо

прийняття в експлуатацію об’єктів,

закінчених будівництвом до 5 серп�

ня 1992 року”.

Держархбудінспекція у своєму

листі пояснює, що 5 серпня 1992 ро�

ку вперше на законодавчому рівні

було встановлено порядок та умови

прийняття в експлуатацію об’єктів

будівництва постановою КабМіну

№ 449 “Про порядок прийняття в

експлуатацію закінчених будівниц�

твом об’єктів державного замовлен�

ня” (втратила чинність). Тобто до

цієї дати не передбачалася процеду�

ра введення приватних житлових бу�

динків в експлуатацію при оформ�

ленні права власності.

Відповідно до частини першої

статті 58 Конституції України, зако�

ни та інші нормативно�правові акти

не мають зворотної дії в часі, крім

випадків, коли вони пом’якшують

або скасовують відповідальність

особи. Крім того, згідно з частиною

першою та частиною другою статті 5

Цивільного кодексу України, акти

цивільного законодавства регулю�

ють відносини, які виникли з дня

набрання ними чинності.

Тому з аналізу положень Консти�

туції та Цивільного кодексу Укра�

їни випливає, що не вимагається

введення в експлуатацію приват�

них житлових будинків, побудова�

них до 5 серпня 1992 року, при на�

бутті права власності на такі об’єк�

ти. Для забезпечення конституцій�

ного права громадян на житло

(стаття 47 Конституції України) ви�

рішення питання набуття права

власності на приватні житлові бу�

динки з господарськими будівлями

і спорудами, які були збудовані до 5

серпня 1992 року, наразі вивчається

з метою врегулювання на законо�

давчому рівні.

Тобто вводити такі будинки в екс�

плуатацію зараз поки що не потріб�

но, якщо власник має докази, що

цей будинок збудований ним за йо�

го рахунок. А відтак і штрафи, пе�

редбачені ст. 97 Кодексу про адмі�

ністративні правопорушення за са�

мовільне будівництво, на власників

таких будинків не можуть бути на�

кладені.

Як довести дату 
самочинного будівництва?

Для того, щоб встановити дату са�

мочинного будівництва, потрібно за�

зирнути у технічний паспорт, який

оформлюється в Бюро технічної ін�

вентаризації (БТІ). Це найперший

документ, який показує дату будів�

ництва й який затребує ДАБІ і будь�

який інший орган. Якщо ж немає

технічного паспорта, то власник бу�

динку може замовити в БТІ таку по�

слугу, як “проведення технічної ін�

вентаризації”, завдяки якій встанов�

люється більш�менш чітка дата бу�

дівництва. Процедуру технічної ін�

вентаризації проводить інженер БТІ,

який виїжджає на місце для оцінки

стану будинку. Дана експертиза про�

водиться згідно з Інструкцією про

порядок проведення технічної інвен�

таризації об’єктів нерухомого майна,

яка затверджена наказом Державно�

го комітету будівництва, архітектури

та житлової політики України № 127

від 24 травня 2001 року.

Всі свої вимірювання представ�

ник БТІ оформлює в технічному

паспорті, де й зазначає всі дані про

будинок: дату будівництва, площу,

поверховість будинку, наявність са�

мовільного будівництва тощо.

Згідно з цією інструкцією, дату

побудови інженер встановлює зі слів

власника, однак насправді переві�

ряються і зовнішній вигляд будинку,

і всі можливі документи, які цю дату

можуть підтвердити. Це може бути

як “старий” техпаспорт, так й довід�

ки й рішення місцевої ради, записи

в будинкових та земельних книгах,

договір купівлі�продажу, дарування,

міни тощо.

Як же отримати право власності

на споруди, збудовані до 1992 року?

На це відповіла Державна реєстра�

ційна служба України, яка у своєму

листі від 12 березня 2013 року надала

роз’яснення щодо держреєстрації

прав з видачею свідоцтва про право

власності на нерухоме майно, побу�

доване до 1992 року. Отже, для реєс�

трації права власності на побудовані

до 5 серпня 1992 року об’єкти до�

статня наявність технічного паспор�

та з датою будівництва споруди. При

цьому документи, що підтверджу�

ють уведення в експлуатацію, не по�

трібні

Об'єкти будівництва, які були споруджені 
без дозволу на виконання будівельних робіт, 
мають приймати за спрощеною процедурою 

до кінця 2013 року  
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На Новому каналі з’явився "Абзац!"
Нова розважально-інформаційна про рама форматі інфотеймент старт -
вала 2 вересня під назвою "Абзац!". Прое т виходить з понеділ а по п'ятни-
цю о 19.05 — одраз після п'ятихвилинно о вип с новин "Репортер".
В "Абзаці!" б д ть ж рналісти-індивід алісти і вед чі-анта оністи, а т альні
репортажі, розслід вання та прямі в лючення, повідомляють прес-сл жбі
анал .
В прямом ефірі дві пари вед чих — Михайло Шаманов та Андрій Шабанов,
Ганна Жижа та Ірина Вол ова — об оворюють, жарт ють і аналіз ють події. А
та ож подають їх із несподівано о ра рс і по шматоч ах с ладають цілісн
артин дня. "Ніхто з наших чотирьох вед чих ні оли в житті не б в ди то-
ром, тобто тіль и "бала чою оловою". У нас є досвід або вед чих, або ре-
да торів, або ж рналістів, том імпровізація і висловлювання своїх д мо для
нас не проблема",— розповіла Ганна Жижа.

На Першому національному тривають 
Дні корейського кіно
Теле анал по аже іль а фільмів, наданих Національній теле омпанії У раїни
(НТКУ) південно орейсь им мовни ом Arirang TV. В обраних стріч ах йдеться
про людсь і стос н и та життєві цінності — др жб , охання, льт р . Кожен
фільм роз риває проблеми виховання, етапи становлення особистості, фор-
м вання ціннісних орієнтирів.
У четвер о 15.45 по аз розпочнеться фільмом "Йос ", а о 17.20 проде-
монстр ють "Подорож". У п'ятницю, 6 вересня о 15.15 анал по аже та ож
дві стріч и — "Бюро знахідо " та дві серії телефільм "Народжена в...". У
с бот , 7 вересня, орейсь ий і ровий фільм "Місто ж равлів" вийде на
е ран о 10.20.

"Україна" запускає шоу "Як дві краплі"
До ново о осінньо о телесезон анал от є м зичне розважальне шо "Я
дві раплі" за форматом Your Face Sounds Familiar омпанії Endemol.
Це шо , в я ом раїнсь і естрадні зір и зма атим ться за те, хто з них ста-
не най ращим ви онавцем відомих світових хітів. Вони перевтілюватим ться
відомих м зи антів мин вшини та сьо одення і наживо ви он ватим ть зі

сцени їхні найвідоміші хіти, нама аючись б ти ма симально схожими на ори-
інал. А четверо членів ж рі (відомих осіб) виставлятим ть ожном часни
бали за вист п.
Мин ло о ро формат Your Face Sounds Familiar же адапт вав раїнсь ий
Новий анал під назвою "Шо маст о он" з Машею Єфросиніною.
Зйом и розпочн ться вересні в Києві. План ється 14 епізодів. Шо старт є
напри інці вересня — на почат жовтня. Завершити йо о хоч ть під Новий
рі ала- онцертом.
У прое ті братим ть часть 10 зіро , серед них — Андрій Кравч , Фа от
(Оле Михайлюта), Аліна Грос , Дантес, Василь Бондарч , Оля Поля ова,
Іріс (Ірина Розенфельд), Єва Б шміна.

На 5 каналі покажуть Україну 
очима іноземців
31 серпня на аналі старт вав с спільно- льт рний прое т "Е спати", що
має на меті по азати У раїн очима іноземців. Щотижнев про рам про іно-
земців, я і працюють в У раїні, веде Валентина Морозова.
У раїнці змож ть по-новом подивитись на можливість роботи та життя в
раїні. "Розмови з ероями "Е спатів" — це по ляд на нас збо ,— вважає
Валентина Морозова.— Можливо, раїнцям варто спроб вати здоб ти міс-
це під сонцем на бать івщині, ніж деінде мити пос д, працювати по оїв ою
чи вантажни ом. З раїнсь о о ТБ часто дись дівається "людина". Саме в
цій про рамі ми по ажемо людин з бажанням навчатися й навчати, я існо
робити свою справ і любити наш раїн ".
Це перша про рама про е спатів в У раїні на вітчизняном телебаченні.
"Успішних е спатів нас порівнюють з арними ф тболістами-ле іонерами,—
повідомляє анал.— Одна вони не просто зал чають іноземні інвестиції,
створюють нові робочі місця, платять подат и в бюджет раїни, привносять

нов льт р праці в раїнсь е с спільство, знайомлять зі своєю льт рою
і вивчають наш . Най оловніше — за недостатньої наявності центрів раїн-
сь ої льт ри за ордоном — інте р ють У раїн в Європ ".

Містичні явища розкриватимуть 
в програмі "Таємний код зламано"
Теле анал "У раїна" в осінньом телесезоні зап с ає ци л на ово-поп ляр-
них розслід вань з елементами місти и "Таємний од зламано".
У прое ті обіцяють розповісти про природ речей, я і є невід'ємною части-
ною життя людини протя ом тисячоліть, але досі залишаються таємницею.
"Ми б демо нама атися дати раціональне пояснення дея им містичним ре-
чам, я і нас оточ ють і я і ви ли ають запитання",— розповів оловний ви о-
навчий продюсер анал Гри орій Тичина.
Про рама старт є в листопаді та виходитиме з вівтор а по четвер о 22.30.
План ється 16 епізодів.

"Футбол" представляє документальний
цикл про професії в спорті
Теле анал "Ф тбол" розпочав по аз до ментально о ци л "Ф тбол — моя
професія", присвячений роботі людей спорті.
Серіал розповість про представни ів та их ф тбольних професій, я а ро-
ном, лі ар, фото раф, оментатор та режисер трансляцій. Глядачі дізнають-
ся про специфі роботи ожно о спеціаліста, ці аві та невідомі фа ти робо-
чої пра ти и, а та ож роль ожно о працівни а в ор анізації матчів. Режисер
ци л — Мар'ян Б шан.
Прем'єра прое т відб лася 1 вересня. Перша серія ци л б ла присвячена
професії ф тбольно о а ронома — людини, від я ої залежить стан та я ість
азон на стадіонах. Фільми виходитим ть щонеділі о 10.20. За алом в ефір
вийд ть п'ять серій.

"Плюсплюс" даватиме дітям 
корисні поради
У новом телевізійном сезоні сімейний теле анал "Плюсплюс" р пи "1+1
медіа" зап стить анімаційний дитячий прое т "Корисні під аз и".
У про рамі в м льтяшній формі даватим ть поради дітям, я виріш вати
проблеми, ставити б дь-я і запитання, діяти в неочі ваних і с ладних сит -
аціях. "Ідея вини ла разом із наших психоло ом,— розповіла енеральний
продюсер "Плюсплюс" Іванна Найда.— Теми б д ть та і, напри лад, я :
страх нової ш оли, оли дражнять, оли ти товстий... Десь 20 сит ацій, з
я ими ми в дитинстві сти алися, й не завжди дорослі мо ли нам під азати
вихід".
"Корисні під аз и" почн ть виходити в ефір під час осінніх ш ільних ані л.
План ється 40 епізодів хронометражем 10 хвилин.

На "1+1" стартує шоу "Хочу у ВІА Гру"
У п'ятницю, 6 вересня, анал "1+1" зап с ає нове м зичне реаліті-шо "Хоч
"ВІА Гр ". Прем'єра передачі відб деться о 21.00.

Канал називає нове реаліті "найбільш дов оочі ваним і с андальним шо на
нашом телебаченні, в я ом сплелися воєдино се с і талант". Продюсера-
ми "Хоч "ВІА Гр " вист пили Костянтин Меладзе, Алан Бадоєв та Володи-
мир Зеленсь ий.
"Хоч "ВІА Гр " — це ні альний шанс для ба атьох тисяч дівчат всьо о
пострадянсь о о простор потрапити світ шо -бізнес , світ поп лярності,
ба атства, ши та блис ,— зазначає анал.— У непростом виборі Костян-
тинові Меладзе допома атим ть е сперти-професіонали та знамениті поп-
діви — олишні часниці рт "ВІА Гра". Нових ви онавиць "народної р пи"
б де обрано за рез льтатами вибор теле лядачів.
О рім раїнсь о о анал "1+1", шо одночасно по аз ватим ть восени ро-
сійсь ий НТВ, азахстансь ий НТК і білор сь ий ОНТ.

За матеріалами "Телекритики", сайтів телеканалів

НОВИНИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ КІНОПРЕМ’ЄРИ

ТТРРКК  ККииїївв

6.00 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
Профілактика на каналі 

до 14.00
14.00 Зроблено в Києві
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Якісне життя
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
17.10 Х/ф "Заєць над

прірвою"
19.30 Столиця
21.25 Служба порятунку
22.00, 0.50 Тимчасово

доступний
23.25, 5.00 Громадська

приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.15 Криве дзеркало
7.15 Хочу все знати
7.25 Ера бізнесу
7.30 Д/ф "О. Краско. 

Я залишаюся"
8.45 Корисні поради
9.05, 21.00 Підсумки дня
9.45 Без цензури
10.25 Нехай вам буде

кольорово!
11.40 Світло
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.20, 18.50, 21.25

Діловий світ
12.25 Аудієнція
12.45 Х/ф "Людина в

футлярі" 
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.30 Життя на рівних
15.35 Х/ф "Останній

аргумент королів",
с. 1, 2 

18.40 Фінансова перспектива
19.05 Останнє попередження
19.30 Агро8news
19.40 Сільрада
19.55 Дорослі ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.35 В. Данилець і 

В. Моісеєнко в
Коблево

22.55 "Трійка", "Кено",
"Секунда удачі"

23.00, 1.00 Підсумки
23.20 Фестиваль "Сміхота"
0.20 Від першої особи

11++11

6.00 ТСН. Тиждень
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Економічна правда
8.10 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.05 Шість кадрів
9.40 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

11.35 Х/ф "Ніч у музеї&2" 
13.50 Російські сімейні драми
14.55 Т/с "Тисяча і одна

ніч" 
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Величне

століття.
Роксолана&3" 

22.30 Гроші
23.35 ТСН
23.50 Х/ф "Терор

коханням" 
3.15 ТСН. Особливе
3.40 Маша і моделі82
4.30 ТСН
4.45 Гроші

ІІННТТЕЕРР

5.40 Х/ф "Береги
кохання" 

7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
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 Х/ф "Четвертий

пасажир" 
11.10 Х/ф "Почуй моє

серце" 
12.00 Новини
12.20 Х/ф "Почуй моє

серце" 
13.40 Судові справи
14.35 Чекай на мене
16.50 Т/с "Перше

кохання"
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.00 Т/с "Ясмін"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Станиця"
23.40 Т/с "Отаман"

1.30 Д/ф "Таємниці
радянського дефіциту.
Ширужиток"

2.25 Подробиці
2.55 Х/ф "Старим тут не

місце" 
4.45 Т/с "Що приховує

кохання"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Злочин буде
розкрито" 

7.00 Події
7.15 Щиросердне зізнання
8.00 Т/с "Подружжя" 
9.00 Події
9.10 Т/с "Слід" 
10.00 Т/с "Карпов" 
12.00 Нехай говорять
13.00 Люблю! Чекаю!
14.00 Т/с "Слід" 
14.45 Остаточний вердикт
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Поцілуй!"
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Карпов" 
23.00 Х/ф "Форсаж" 
1.00 Х/ф "Щось"
2.40 Щиросердне зізнання
3.20 Події
3.40 Говорить Україна
4.20 Нехай говорять
5.10 Критична точка
5.55 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.35 Т/с "Як сказав Джим"
6.15, 6.55 Teen Time
6.20 Пекельне побачення
7.00 Підйом!
9.00 Х/ф "Білявка в

законі&2"
11.00 Х/ф "Містер і місіс

Сміт"
13.25, 14.35 Kids' Time
13.30 М/с "Губка Боб"
15.00 Т/с "Друзі" 
16.00 Шафа
17.00 Голодні ігри
18.00 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.05 Абзац!
20.00 Т/с "Супер&Макс"
21.00 Т/с "Вороніни" 
22.00 Співай, якщо зможеш
23.30 Великі почуття
0.05 Репортер
0.15 Т/с "Щоденники

вампіра"
1.10 Т/с "Купідон"

2.00 Т/с "Різзолі та Айлс"
2.40 Служба розшуку дітей
2.45—5.30 Зона ночі

ІІССTTVV

4.55 Служба розшуку дітей
5.05 Світанок
6.10 Ділові факти
6.15 Економічний інтерес
6.25 Т/с "Таксі"
6.50 Т/с "Леся + Рома"
7.30 Ділові факти
7.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини
10.10 Головна програма
12.20 Т/с "Прокурорська

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

перевірка"
13.35 Т/с "Штрафбат"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи"
22.10 Четверта башта
23.10 Свобода слова
1.10 Х/ф "Код доступу"
2.55 Про8Ziкаве.ua
3.15 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Сто питань про тварин
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Таємниці стародавніх

імперій
10.00 Алло, лікарю!
11.15 К. Білокур. Послання
12.40 Таке спортивне життя
13.10 Будь у курсі!
14.00 Точки перетину
15.00 Соціальний пульс
15.15 Соціальна економіка
16.10 Лемури
16.35 Цивілізація Incognita
16.50 Алло, лікарю!
17.50 Секретні матеріали
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 Великі битви
21.00 Соціальний пульс
21.25 Соціальна економіка
21.35 Зірковий бебі8бум
22.40 Економічний пульс
22.45 Водний світ
23.45 Лемури
0.30 Т/с "Ескорт&

агентство" 
2.00 Календар Live

2.30 Х/ф "Ян Дара" 
4.00 Світлячки
4.25 Зачароване коло
4.50 Цивілізація Incognita
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.10, 0.00, 3.20,
4.35 Місцевий час

6.45, 7.45, 18.20, 23.40,
0.20, 6.20 Час спорту

6.55, 23.45, 0.55 Огляд
преси

7.00—19.00, 22.00—23.00
Час новин (щогодини)

7.10 Час економіки
7.15, 8.10, 22.35, 23.15,

0.15, 2.35, 3.35
Бізнес8час

7.25, 8.15, 19.45, 22.40,
23.35, 3.15, 6.15
Хроніка дня

7.30—18.30, 22.30—5.30
Час. Важливо (кожні
півгодини)

7.40 Автопілот8новини
8.25 Трансмісія8новини
8.35 Майстер8клас
9.35, 16.35 Машина часу
10.35, 17.35, 0.35 В

кабінетах
11.35 Дорогі депутати
12.35 Новинометр
13.35, 14.35 5 елемент
15.35 Новини Київщини
18.35 Територія закону
20.00, 1.15, 1.35, 5.00,

5.35 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час тайм
22.10 Податковий щоденник
23.25 Crime news
1.00 Час новин
2.40, 4.40 Життя цікаве
3.40 Кіно з Я. Соколовою
4.15 Гра долі

ННТТНН

5.20 Х/ф "Дике поле" 
7.05 Х/ф "Тривожна

неділя" 
8.35 Агенти впливу
9.30 Лохотрон
10.00 Х/ф "Повернення

"Святого Луки" 
11.50 Т/с "Загарбники"
15.25 Т/с "По гарячих

слідах&2"
19.00 Свідок
19.30 Т/с "Другий

убивчий"
21.30 Т/с "Перевізник" 
22.30 Т/с "CSI. Нью&Йорк&9" 
23.30 Т/с "Менталіст&5" 

0.30 Т/с "Закон і порядок" 
1.25 Свідок
1.55 Речовий доказ
3.00 Агенти впливу
3.55 Свідок
4.25 Правда життя
5.25 М/ф

ССТТББ

5.55 Чужі помилки. Олеся в
країні жахів

6.40 Все буде добре!
8.20 Неймовірна правда про

зірок
10.00 Зіркове життя. Зіркові

схуднення
10.55 Х/ф "Мій тато —

льотчик" 
12.50 Х/ф "Іван

Васильович змінює
професію" 

14.45 Один за всіх
16.00 Все буде добре!
18.00 Вікна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.15 Куб84
22.00 Вікна. Новини
22.25 Детектор брехні84
23.25 Слідство ведуть

екстрасенси
0.30 Т/с "Доктор Хаус" 
1.30 Т/с "Черговий ангел&

2" 
3.05 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

4.00 Новини
4.05 Доброго ранку!
8.00 Новини
8.15 Контрольна закупівля
8.50 Жити здорово!
9.55 Модний вирок
11.00 Новини
11.15 Час обідати!
11.55 Доброго здоров’я!
12.40 Істина десь поруч
13.00 Інші новини
13.20 Т/с "Хатня

робітниця"
14.00 Новини
14.15 Т/с "Слід"
14.55 Істина десь поруч
15.10 Т/с "Ясмін"
16.05 В наш час
17.00 Вечірні новини
17.45 Давай одружимося!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Мати&й&мачуха"
22.45 Вечірній Ургант
23.20 Нічні новини

23.30 Т/с "Мертві води
Московського
моря"

0.35 Т/с "Хатня робітниця"
1.05 Давай одружимося!
2.00 Новини
2.05 Нехай говорять
2.55 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
10.00 Вісті
10.30 1000 дрібниць
11.15 Про найголовніше
12.00 Т/с "Таємниці

інституту
благородних
дівиць"

13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.00 Особливий випадок
15.00 Т/с "Катерина.

Сім'я"
16.00 Вісті
16.10 Вісті. Москва
16.35 Т/с "Катерина.

Сім'я"
17.30 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.50 Т/с "Катерина. Інше

життя"
21.35 Т/с "Принцип

Хабарова"
22.35 Д/ф "Доводиться бути

сильною. Тетяна
Дороніна"

23.25 Т/с "Мар'їн гай"
0.25 Дівчата
1.00 Х/ф "Ольга

Сергіївна", с. 1
3.00 Вся Росія
3.15 Прямий ефір
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

Мухтара&2"
9.00 Сьогодні
9.20 О. Журбін. Мелодії на

пам'ять
10.00 Таємнича Росія
11.00 Ахтунг, Руссіш!
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.35 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні

15.30 Суд присяжних.
Остаточний вердикт

16.40 Справа лікарів
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Москва. Три

вокзали&5"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Державний

захист&3"
0.35 Т/с "Звіробій&2"
2.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.35 Говоримо і показуємо
4.30 Д/с "Покарання.

Російська в'язниця
вчора та сьогодні"

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша8слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Шоу Гарфілда" 
9.00 Т/с "Ранетки" 
10.05 Т/с "Шпигунка" 
11.55 Т/с "Та, що говорить

із примарами" 
12.50 Богиня шопінгу
14.55 Т/с "Чемпіонки" 
16.00 Т/с "Маленькі

таємниці" 
18.10 Моду народу
20.00 Віталька
21.00 "Даешь молодежь!"
21.30 Бійцівський клуб
22.30 У ТЕТа Добре
23.15 Дурнєв + 1
23.40 Т/с "Секс і місто" 
0.15 Валєра TV
0.45 Теорія зради
1.35 Твою маму!
2.25 До світанку

КК11

7.00 М/ф
10.45 Х/ф "Бог печалі й

радості" 
12.35 Пороблено в Україні
13.50 КВК82013
16.00 Вечірній квартал
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф "Знайомство з

Факерами&2" 
0.00 Х/ф "Зразковий

самець" 
1.30 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.40 Х/ф "Кін&Дза&Дза" 
10.40 Т/с "Таємна варта" 
16.40 Т/с "В'язниця

особливого
призначення" 

18.40 ДжеДАІ
19.00 Т/с "Інспектор

Купер" 
21.00 Новини 2+2
21.40 Маски8шоу
22.05 Х/ф "16 кварталів" 
0.35 Х/ф "Шосте відчуття" 
2.25 Х/ф "Відьма" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 21.25 Знімала мама
7.00, 11.30 М/с "Бджола

Майя"
7.15, 11.00 М/с "Олівія"
7.45, 21.10 М/с "Смішарики.

ПІН8код"
8.00, 10.30 М/с "Дружба —

це диво"
8.30 М/с "Клуб Міккі8Мауса"
8.55 М/с "Джейк і пірати з

Нетландії"
9.20 М/с "Маленькі

Ейнштейни"
9.45 Прикольні фантазери
10.05 М/с "Діти8супергерої"
11.45, 18.00 М/с

"Смурфики"
12.10 М/с "Бернард"
12.50 М/ф "Кріт і його друзі"
13.25, 1.30 М/ф
14.30 Єралаш
15.30 Т/с "Рибологія"
16.30 М/с "Шибайголова Кік

Бутовскі"
17.10 М/с "Досконала

людина8павук"
17.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
18.30 М/с "Циповіль"
19.15 М/с "Чорний плащ"
19.30 М/с "Кряк8Бряк"
20.15 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

21.00 Казка з татом
22.40 Х/ф "Сини Великої

ведмедиці"

з 5 вересня

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net

"ДВА СТВОЛИ"

Країна: США
Ст дія: Sony Pictures, Envision Entertainment Corporation
Режисер: Бальтазар Корма р
У ролях: Мар Волбер , Дензел Вашин тон, Джеймс
Марсден
Бюджет: 74 млн доларів США
Тривалість: 109 хв.

Протя ом ро а ент з правління по боротьбі з
нар оти ами Роберт "Бобі" Тренч і таємний а ент
розвід и ВМС Май л "Сті " Сті ман працюють під
при риттям я члени злочинно о синди ат , пов’я-
зано о з нар оти ами. І обидва не довіряють один
одном , ос іль и вважають, що всі нав оло — чле-
ни банди, я необхідно знищити. Коли спроба за-
н ритися в ме си ансь ий нар о артель йде ш е-

реберть, від Бобі та Сті а раптово відхрещ ється їхнє ерівництво. Вони по раб вали бан і зм шені ті ати.
Всі хоч ть їх бити або хоча б сховати за рати, і довіряти а енти мож ть тіль и один одном . В основі стріч-
и лежить однойменний серіал омі сів Стівена Гранта 2008 ро .
В інотеатрах "Кінопалац", "У раїна", "Київ", "Ме апле с", мережах інотеатрів "Баттерфляй" та
"Одеса іно"

"ТРОЄ В НЬЮ-ЙОРКУ"

Країна: США
Ст дія: Voltage Pictures
Режисер: Мар Манн
У ролях: Кіан Рівз, Аделаїда Клеменс, Бояна Но-
ва ович
Тривалість: 97 хв.
Ві ові обмеження: 18 ро ів

Нью-Йор , він же Вели е Ябл о — місто
онтрастів, широ их можливостей і яс раво о
життя. Сюжет стріч и розповідає три історії,
ерой ожної з я их нама ається жити на пов-
н . Хтось віддається пристрасті, ом сь по-
трібні нар оти и і а тивний ритм життя... По-
верн вшись після нічно о л б додом з
двома расивими панян ами, Джонні разом із
ними вир шає в доро . Підс м ом подорожі
і б д ть три історії-бачення й самопізнання.
В інотеатрах "У раїна", "Жовтень"

"ЛЬОДЯНИЙ"

Країна: США
Ст дія: Millennium Films
Режисер: Аріель Вромен
У ролях: Май л Шеннон, Вайнона Райдер,
Кріс Еванс
Бюджет: 10 млн доларів США
Тривалість: 105 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Кримінальний бойови проливає світло на
історію про наймано о вбивцю Річарда
К лінсь і, я ий з мів тривалий час пара-
лельно вести два абсолютно протилежних
життя: з одно о бо він жорсто ий ілер,
з іншо о — зраз овий сім'янин.

За 20 ро ів роботи на мафіозний лан К лінсь і вбив сотні людей і прославився під прізвись ом "Льодяний"
за те, що заморож вав тр пи своїх жертв в промислових рефрижераторах. Одна хит а рівнова а між римі-
нальними справами і сімейним щастям приречена б ла одно о раз зр йн ватися.
В мережах інотеатрів "Баттерфляй" та "Одеса іно"

КІНОТЕАТРИ
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60, www.kinopalace.net
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)234-73-81, 234-33-80, www.kievkino.com.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50, 279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02, www.zhovten-kino.kiev.ua
"Ме апле с" просп. Мос овсь ий,34-в, тел.: (044)498-48-32, 498-48-33,www.multiplex.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Одеса іно", www.kinoodessa.com:
ТЦ "У раїна", пр.-т Перемо и, 3, тел.: (044) 496-15-11, 496-15-51
ТЦ "Квадрат", б льв. Перова, 36, тел: (044) 538-17-70, 538-17-71
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Спортивні новини

Плавання. Українці здобули дев’ять медалей 
у третій день ЧЄ в категорії “Мастерс”
У третій день чемпіонат Європи з плавання в ате орії “Мастерс”,

я ий триває в Ейндховені, раїнсь і ветерани вибороли дві золоті, дві
срібні та п’ять бронзових медалей, інформ є прес-сл жба Міністер-
ства молоді та спорт . На найвищ сходин п’єдестал піднялися
Світлана Бондарен о (в/ 40—44 р.) та Сер ій Хиль о (25—29 р.), я і
подолали 50-метрів брасом за 34.07 та 29.56 се нди відповідно. У
цьом ж виді про рами ві овій ате орії 50—54 ро и “срібло” здоб в
І ор Медвєдєв. Він проплив дистанцію за 32.53 се нди. Та ож на др -
ій позиції завершив зма ання л б “Гаврілич Мастерс” омандном
вист пі 4х50 м вільним стилем. Коле тив с ладі Віталія Лися а
(86 р.), Михайла Кр чініна (80 р.), Юрія Власова (79 р.) та Ед арда Те-
рентьєва (75 р.) фініш вав за 3:11.97. Додамо, що цьо о ро вони
встановили ре орд світ (4х100 м вільним стилем). На дистанції 100 м
батерфляєм раїнці завоювали дві “бронзи”. У ві овій ате орії
75—79 ро ів на третьом місці — Ед ард Терентьєв (1:44.24), 55—59
ро ів — Олена Ведєнєєва (1:18.70). У ві овій ате орії 35—39 ро ів Ан-
дрій К ли проплив 50 м брасом за 29.92 се нди і став бронзовим
призером. Та ож на третій позиції фініш вали чоловічий л б
“NoStars” (Андрій К ли , Дмитро Шеремет, Володимир Т ачен о та
Єв ен Котря а, 1:40.06) та жіночий однойменний оле тив (Інна К ч а,
Світлана Бондарен о, О сана Колбасинсь а та Наталія Гол бова,
1:55.92). Вони вист пили в омандних запливах 4х50 м вільним сти-
лем. Додамо, що У раїн на т рнірі представляють 136 спортсменів

Теніс. Визначилися склади збірних на матч
плей#офф Кубка Девіса
З 13 до 15 вересня в Мос ві проходитиме матч плей-офф Світової
р пи К б а Девіса між збірними У раїни та Іспанії. Від нашої раїни
вист патим ть Оле сандр Дол ополов, Сер ій Стаховсь ий, Оле -
сандр Недовєсов і Денис Молчанов. Капітан оманди — Михайло Фі-
ліма. С перни ами наших спортсменів стан ть Рафаель Надаль, Том-
мі Робредо, Фернандо Вердас о і Мар Лопес ( апітан Але с Коррет-
ха). Офіційна церемонія жереб вання відб деться 12 вересня

Фехтування. Ольга Харлан — 
найкраща спортсменка серпня
Національний олімпійсь ий омітет най ращою спортсмен ою У ра-

їни останньо о літньо о місяця назвав шабліст Оль Харлан. Відпо-
відно, її особистий наставни Артем С ороход став най ращим трене-
ром місяця. У серпні спортивний алендар виявився напроч д напр -
женим і, що особливо приємно, ба атим на медалі для вітчизняних ат-
летів. Сім чемпіонатів світ — фехт вання, ле а атлети а, с часне
п’ятиборство, а адемічне весл вання, дзюдо, весл вання на байдар-
ах і аное, х дожня імнасти а — принесли У раїні 16 на ород. 9 із
них б ло здоб то в олімпійсь их видах, з я их 4 — золоті. Втім, вибір
е спертів НОК впав на представницю фехт вання. Оль а Харлан впер-
ше в своїй ар’єрі стала чемпіон ою світ я в особистій першості, та
і в омандній

Температура +12°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +16°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 57 %

Температура +12°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 59 %

Прогноз погоди на 5 вересня 2013 року

ОВНИ, обставини за ли ають до планомірної й ретельної робо-
ти. В цей час вас мож ть з’явитися нові ідеї з привод ви онан-
ня повся денних обов’яз ів, а та ож щодо підтрим и ор анізм в
постійній хорошій формі. Попри вели пра тичність д мо , що на-
опичилися, не поспішайте відраз втілювати їх дійсність чи бра-
тися за нові самостійні прое ти. Почніть з о ремих змін, точнень.
ТЕЛЬЦІ, за ривайте про алини, систематиз йте свої справи. Це

стос ється я професійних планів, та і особистих взаємин. Долі
оханих, дітей обмір йте заново, розпишіть до дрібниць рафі ,
не залишивши без сво о особисто о онтролю жодної деталі. Об-
лиште пресин вати ди татом людей, я і від вас залежать.
БЛИЗНЮКИ, реалізація особистих бажань йде спішним тем-

пом. Час підвести фінішн рис під дея ими домашніми подіями
й більше ні оли до них не повертатися. Я що мова йде про приєм-
ні зміни, раще ор аніз вати веселі та пишні проводи пам’ятном
період сімейної історії, ніж тя н ти йо о з собою в майб тнє.
РАКИ, п блі а вас обожнює, втім, доведеться поставити хрест

на дея их знайомствах, пере лян ти оло спіл вань. Насамперед
слід відмовитися від давньо о стилю а тивних дій, спроб вати змі-
нити та ти й страте ію поведін и. При цьом д же різ і зміни в
бі майб тньо о мож ть виявитися невдалими. Сприймайте їх
просто я пробний ро перед невідворотними змінами.
ЛЕВИ, матеріальна сфера наб ває важливо о значення. Т т

варто не тіль и відстеж вати о ремі дрібниці, а й спроб вати на-
ново систематиз вати джерела доходів і статті витрат. Доля дає
шанс позб тися майна, я е вам не потрібне або не представляє
вели ої цінності. Не б дьте плюш іними — раще допоможіть о-
м сь матеріально, візьміть часть в бла одійній а ції, розпродаж .
Тоді й вам воздасться від таємних по ровителів. Нові особисті іні-
ціативи мають мізерні шанси на спіх. Поче айте іль а днів.
ДІВИ, зростає важливість професійних онта тів. Вми айте на

повн пот жність свої природні я ості: ритичність, педантичність,
пра нення до точності, відшліфов вання деталей. Щоправда, чим
сильніше ви їх а тивіз єте, тим вища віро ідність остро о зіт нен-
ня з д м ою або ініціативою начальства. Не бійтеся відстоювати
правот , детально ар мент йте свої пропозиції. Наслід и мож ть
б ти непередбач ваними, але під ть на ористь.
ТЕРЕЗИ, оле и або родичі почн ть діяти за вашою спиною. На-

віть я що це не інтри а й не підсидж вання, а просте підсл хов -
вання, збір детальної інформації про ваш персон , ви можете від-
ч вати себе не д же затишно. Не давайте зайвих приводів для та-
ємних перес дів, бо тоді на вас с лад ть ціле досьє, причом д -
же до ладне і ретельно систематизоване. Пильніше придивляйте-
ся до підле лих, б дьте ритичними виборі ділових партнерів,
шан йте ерівни а.
СКОРПІОНИ, впевнено дивіться в майб тнє, не розслабляйте-

ся. Для дося нення поставленої мети недостатньо одно о творчо-
о порив : маєте все прод мати й прорах вати. Картин майб т-
ньо о доведеться розібрати і зібрати знов — я онстр тор. При-
ємніше робити це в омпанії однод мців, я і мають схожі з вами
стремління. Дослідж ючи можливі напрям и дій, ви можете дійти
вельми несподіваних для себе виснов ів і рішень.
СТРІЛЬЦІ, зосередьтеся на професійних планах, обов’яз ах,

онта тах, дотрим йтеся сл жбової с бординації. У ритичній сит -
ації доречно пожарт вати, висловити омплімент для розряд и на-
пр женої атмосфери. Конфлі ти слід асити винят ово за допомо-
ою офіційних важелів плив або шляхом надання он ретних
фа тів, цифр, детальних ар ментів.
КОЗЕРОГИ, незавершені справи мож ть нерв вати вас, ство-

рювати дрібні переш оди певненій пост пальній ході вперед. Я -
що раніше ви дозволяли собі (або підле лим) халт рити, е спери-
мент вати, приділяти недостатньо ва и дрібницям, то тепер ваша
недбалість може від н тися не араздами.
ВОДОЛІЇ, піддайте ретельній інспе ції вразливі місця. Свої обо-

в’яз и, забор ованості, неза інчені справи і неосвоєні прое ти
спроб йте розташ вати за ст пенем їхньої важливості, тобто —
зб д вати певн ієрархію проблем.
РИБИ, реальна влада нині не ваших р ах. В цілом вам не

зви ати діяти під пливом обставин — але цьо о раз може д же
не сподобатися перспе тива танцювати під ч ж д д . Це потен-
ційно онфлі тний час. Аби б ло простіше по одж вати свої ініці-
ативи з д м ою оточення, мисліть холодно ровно і ло ічно, спро-
б йте розпізнати і з’яс вати для себе пра тичний сенс подій

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Синьо�жовті" налаштовані 
на перемогу
Наші футболісти провели відкрите тренування перед матчем 
зі збірною Сан�Марино
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В Конча-Заспі відб лося
від рите трен вання збір-
ної У раїни. На адаємо —
національна оманда зі-
бралася, щоб провести
під отов до відбір ових
матчів ЧС-2014 проти Сан-
Марино (6 вересня Льво-
ві) та Ан лії (10 вересня
Києві). Попри те, що в
першом матчі нашим
ф тболістам доведеться
зі рати з абсолютним а т-
сайдером р пи, тренер
національної збірної Ми-
хайло Фомен о на олосив:

ожном поєдин йо о
підопічні повинні рати на
повн сил .

На прес�конференції, присвяче�

ній виступу збірної України з футбо�

лу у відбірковому матчі проти Сан�

Марино, головний тренер націо�

нальної дружини Михайло Фомен�

ко наполягав, що майбутня гра ква�

ліфікації до Чемпіонату світу�2014

проти Сан�Марино не буде друго�

рядною, незважаючи на слабкість

опонента. “Не можна ставитися до

суперника так, що це другорядна

гра. З досвіду можна побачити, що

сюрпризи бували в багатьох турні�

рах. До противника потрібно стави�

тися так, як годиться — з повагою. Є

турнірні завдання, але, перш за все,

будь�яка команда грає для глядачів.

Прийде близько 40 тисяч уболіваль�

ників, уявляєте, якщо наші футбо�

лісти гратимуть упівсили? Не можна

зараз втрачати очки. Матч буде дуже

важким”. На запитання про досить

низьку кваліфікацію футболістів із

Сан�Марино пан Фоменко відповів:

“Є багато прикладів того, що навіть

непрофесійні футболісти можуть

виборювати трофеї. Наприклад, бу�

дучи футболістом, я також був свіп�

робітником внутрішніх військ, а мо�

їми партнерами по команді були

шахтарі і слюсарі. Однак це не зава�

дило нам перемагати і в Кубку Куб�

ків, і в Суперкубку. Збірна Сан�Ма�

рино, виходячи на футбольне поле,

прагне в плані самовіддачі діяти в

стилі збірних Італії, Англії — коман�

да нав’язує суперникові боротьбу на

всіх ділянках поля. Якщо дозволити

Сан�Марино реалізувати цю такти�

ку, то в такому ключі й проходитиме

гра. Тому для нас важливо не дозво�

лити це супернику. Відповідним чи�

ном ми і налаштовуємо хлопців —

важливо, щоб вони не дозволили

нав’язати собі боротьбу й при цьому

проявили свої сильні сторони”.

Тренер також зазначив, що у кіль�

кох футболістів є проблеми зі здо�

ров’ям, через що вони можуть у

п’ятницю не зіграти. “Список ви

знаєте. Всі приїхали, але поки не всі

здорові, є проблеми у деяких грав�

ців. Зокрема у гравця дніпропетров�

сього “Дніпра” Руслана Ротаня діа�

гностовано надрив мязів, і він зможе

зіграти лише з Англією. А ось Артем

Федецький та Олександр Кучер пра�

цюють індивідуально, втім, лікарі

обіцяють, що проблем із ними не

буде”,— поінформував Михайло

Фоменко.

За словами тренера, він з футбо�

лістами розбирав три матчі збірної

Сан�Марино в нинішньому відбір�

ковому циклі — проти Англії, Поль�

щі та Чорногорії.

Самі ж футболісти, хоч і в добро�

му гуморі вийшли на тренування,

однак про суперника, як і тренер,

говорили з цілковитою серйозністю.

Динамівець Андрій Ярмоленко за�

значив: “Зараз вже всі навчилися

оборонятися, грати щільно, бороти�

ся за кожен м’яч. У п’ятницю теж

точно легко не буде. Ми завжди ви�

ходимо на футбольне поле з однією

метою — виграти. Думаю, всі хлопці

хочуть потрапити на Чемпіонат сві�

ту, і для цього треба вигравати. Та�

ких турнірів не так вже багато буває

в житті”. Інший нападник збірної —

форвард харківського “Металіста”

Марко Девіч також був досить сер�

йозним: “Тренуємося, як і перед

кожним матчем. Сьогодні дивилися

матч Сан�Марино з Польщею, по�

ляки мучилися перші півгодини,

поки не забили гол. Ми налаштову�

ємося на важкий матч, нам потрібна

лише перемога”
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Цей день в історії 5 вересня

1240 – почалася обло а Києва
ханами Батиєм, С бедєєм і Б -
рендєєм
1925 – від рито автоб сне спо-

л чення між Києвом, Черні овом і
Гомелем, а та ож передмісь е ав-
тоб сне спол чення в Києві, Бер-
дичеві, Житомирі на автоб сах
італійсь ої фірми "Фіат"
1929 – преса повідомила про

від риття Хар ові перших " іос-
ів Нар омпоштелю" для надання
без оштовних і платних довідо
(адреси ромадян, номери теле-
фонів приватних осіб та ор ані-
зацій, р х транспорт тощо)
1940 – "Піонерсь ій правді"

почали др вати повість Ар адія
Гайдара "Тим р і йо о оманда"
1990 – Києві розпочав робо-

т Міжнародний симпозі м,
присвячений олодомор в У ра-
їні 1932–1933 ро ів
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
"Мина

Мазайло",
"Ма лена
раса",

письменни Х сторона світ

др а нота

жіноче ім’я
(від назви

ори)

"Крамольна
ніч", "Талант",

р.
письменни Р син-первісто

І ди (Біблія)

за либина на
вершині ори

невдалий дар
більярді

Е
давня назва

Вол и

в’язниця
для рабів
Ст. Римі

прито а Іртиша
(Сибір)

с дно тип
баржі

раїнсь е
озацтво
бать о:

татарин, мати:
раїн а Щ

жіноче ім’я
(бо )

о орожа з лози

єврейсь а
мова

вели ий хижий
звір А орот і записи

Бо царства
метртвих (міф.)

ноблення

сантиметр Т орейсь а
флейта

реальна
дійсність, не
сон, не мрія

станція
иївсь о о
метро

провізія И
ча арни

з запашними
білими вітами

омаха
з дов ими
но ами

стар. франц.
монета

чолові , я ий
с проводж є

жін

рослина,
сировина для

опію К
ораловий
острів з
ла ною

Гравці збірної У раїни (зліва направо) Ма сим Коваль, Єв ен Селезньов та Єв ен Хачеріді
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