
Масштабні столичні перетворення
У Києві визначають навчальні заклади, які відремонтують наступного року

Сучасний майданчик — 
для юних спортсменів
За співпраці міської влади та бізнесу навчально�спортивна база "Спартак"
отримала нове міні�поле для гри у футбол

Першими новеньке поле випробували

дитячі футбольні команди з чотирьох

районів — саме тут на “Спартаку” від�

бувся фінал Кубка голови КМДА з міні�

футболу до Дня фізичної культури та

спорту. Дев’ятирічний Богдан — один із

гравців команди “Поділ”, яка й здобула

перемогу, розповів “Хрещатику”, що

грати на полі йому було комфортно як

ніколи раніше.

І справді, це міні�поле трішки більше

від своїх “побратимів”, які розташовані

в інших районах столиці — 22х42м.

Представник компанії�інвестора Дмит�

ро Прохнецький зазначив: майданчик

зроблений за всіма міжнародними пра�

вилами, аби юним футболістам було

зручно та, головне, безпечно тут трену�

ватися.

“Штучне покриття, яке тут встановле�

не, має трохи більший ворс, щоб гравці

не травмувалися при падінні. Це італій�

ське покриття, сертифіковане відповідно

до всіх вимог ФІФА. Саме поле більше за

розмірами від стандартного, на ньому

комфортні забіги, аби футболісти мали

більший простір для гри. Встановлена

навколо і спеціальна сітка, яка також є

травмобезпечною”,— зазначив пан Про�

хнецький.

Тренуватися на полі можна буде за

будь�якої погоди, адже на майданчику

встановлена сучасна дренажна система,

що дозволяє за лічені години відкачати

воду. Окрім того, інвестори облаштували

для малечі роздягальні та душові кабіни,

а вже за місяць поряд з’явиться критий

манеж — також для гри у міні�футбол.

Тут постелять штучне покриття з підігрі�

вом, обладнають освітлення та систему

опалення.

Побував на відкритті нового спортив�

ного майданчика і радник голови КМДА

Олександр Мазурчак. Посадовець сам

випробував новітнє покриття поля, зро�

бивши пару ударів м’ячем по воротах.

“Реалізація однієї з ініціатив Стратегії

розвитку Києва — “Здоровий киянин” —

передбачає створення комфортних умов

для розвитку спорту і фізичної культури в

столиці, адже саме спорт допомагає

зміцнювати здоров’я, збільшувати трива�

лість життя мешканців. Відкриття нового

майданчика на навчально�спортивній

базі “Спартак” та реконструкція на цьо�

му ж стадіоні ще одного поля — це спіль�

ний проект приватного бізнесу, профспі�

лок і спортивної громадськості міста.

Вважаю, що такі проекти будуть поши�

рюватися, а кількість спортивних об’єк�

тів у столиці постійно збільшуватиметь�

ся. Цього від нас вимагають соціальні

ініціативи Президента України щодо по�

пуляризації здорового способу життя, за�

лучення дітей до занять фізичною куль�

турою та спортом”,— наголосив Олек�

сандр Мазурчак.

Цікаво, що цей об’єкт і справді є од�

ним з яскравих прикладів державно�при�

ватного партнерства, адже був зведений

за співпраці міської влади, бізнесу та

спортивної громадськості.

Привітав юних футболістів з новим

полем для тренувань і заступник дирек�

тора Департаменту освіти і науки, молоді

та спорту — начальник управління у

справах молоді та спорту Вадим Костю�

ченко. Майбутнім футболістам посадо�

вець побажав успіхів та високих спортив�

них досягнень і запевнив, що змагання з

міні�футболу на Кубок голови КМДА,

приурочені до Дня фізичної культури та

спорту, проводитимуть щороку та залуча�

тимуть до них більше команд зі всіх

районів міста.

Поки що на полі тренуватимуться ли�

ше юні футболісти, а згодом покращува�

тимуть свої навички на майданчику і

столичні регбісти, адже на базі “Спарта�

ка” тренується та проводить ігри збірна

жіноча команда з регбі, спеціалізована

дитячо�юнацька школа олімпійського

резерву з регбі, команди “Фенікс” та

“Університет”. До слова, “Спартак” є

тренувальною базою семи спеціалізова�

них ДЮСШОР, де займається близько

трьох тисяч дітей, серед яких чемпіони

та призери чемпіонатів міста Києва,

України, Європи, світу та І Юнацьких

Олімпійських ігор. На стадіоні постійно

проводяться чемпіонати міста, України

та Європи з регбі, легкої атлетики, дзю�

до, плавання, акробатики, боротьби та

боксу.

Зазначимо, що, за офіційною статис�

тикою, в Києві функціонує 267 фізкуль�

турно�спортивних клубів, в яких навчає�

ться 166 тисяч осіб. Відповідно до соці�

альних ініціатив Президента України

Віктора Януковича, одним із головних

завдань подальшого розвитку галузі є

збереження та подальший розвиток ди�

тячо�юнацьких спортивних шкіл. Сього�

дні в місті працює 95 ДЮСШ, де набули

розвитку 90 видів спорту, в яких займа�

ється понад 36,5 тисячі дітей

Новини

Хід ремонтних робіт 
показуватимуть он�лайн
Незабаром столиці розпочнеться апітальний

ремонт між вартальних проїздів та приб дин ових
територій. Поадресний перелі діляно , я і підля а-
ють відновленню, з одом можна б де знайти на
офіційном сайті КК “Київавтодор”. Про це в прямо-
м ефірі анал “Київ” повідомив олова КМДА
Оле сандр Попов.
“Вже в серед або четвер на сайті “Київавтодор ”

можна б де побачити перелі об’є тів, я і ми пла-
н ємо відремонт вати — автодорівці зараз саме
заверш ють форм вання цьо о перелі . Всьо о б -
де ви онано асфальт вання приблизно 15 тис. в.
метрів територій, хоча це й не та ба ато, але ми
роз міємо, нас іль и це необхідно иянам”,— за-
значив олова КМДА

Після капремонту відкрили ДЮСК
“Кремез”
За частю олови КМДА Оле сандра Попова від-

б лося рочисте від риття після апітально о ре-
монт дитячо-юнаць о о спортивно о л б “Кре-
мез”, що розташований Голосіївсь ом районі на
в л. Жилянсь ій, 45.
Для йо о ремонт зі спеціально о фонд бюджет

міста на 2013 рі б ло виділено 150 тис. рн. Очі-
ється, що після ви онаних робіт іль ість відві-

д вачів л б збільшиться вдвічі.
“На ви онання дор чень Президента У раїни в

столиці приділяється значна ва а поп ляризації
здорово о способ життя серед дітей та молоді, ор-
анізації їхньо о дозвілля та фізично о виховання. А
це неможливо здійснити без розвит спортивної
інфрастр т ри, зо рема, і від риття нових та ре-
онстр ції наявних спортивних омпле сів”,— на-
олосив олова КМДА Оле сандр Попов.
Варто зазначити, що з 9 до 19 вересня в рам ах

відзначення Дня фізичної льт ри та спорт в Го-
лосіївсь ом районі відб ватим ться різноманітні
спортивно-масові заходи: спортивне свято “Шляха-
ми спорт до здорової нації”, чемпіонати, зма ання,
т рніри тощо

Графік роботи міської електрички
відновлять
Столична влада в повном обсязі ви онала фінан-

с вання та по одила процед р ремонтних робіт
поїздів місь ої еле трич и, тож до 17 вересня б де
поетапно відновлено рафі р х транспорт . Про
це розповів заст пни олови КМДА Михайло Кос-
тю .
“С ар и ромадян, я і надходять до Конта тно о

центр , оворять про те, що місь а еле трич а по-
треб є, насамперед, технічно о вдос оналення. Ра-
зом із тим, необхідно ардинально змінювати підхід
до ор анізації роботи ільцевої еле трич и, зробити
чіт ою та зроз мілою е ономі її роботи. Тож б ло
вирішено виділити прое т “Місь а еле трич а” в
о реме ом нальне підприємство з подальшим пе-
реформат ванням йо о в партнерсь ий прое т із
залізницею. Та ож цей ро дозволить не обтяж -
вати “Київпастранс” невластивим для ньо о видом
ромадсь о о транспорт ”,— заявив пан Костю .
На адаємо — раніше повідомлялося, що олов-

ною проблемою невиход на лінію еле тричо є
наднормова зношеність поїздів, адже дея і з них
е спл ат ються понад 30 ро ів. За приблизними
підрах н ами, через це на бюджет міста ля ають
додат ові видат и на ремонт та тримання в с мі
близь о 3 млн рн на місяць. Тож столична влада
роз лядатиме можливість заміни р хомо о с лад ,
я ий б в би менш затратним, а та ож адаптованим
до місь их мов — це дозволило б зменшити на-
вантаження на місь ий бюджет

На Солом’янці реконструюють 
тепломагістраль
У Солом’янсь ом районі столиці ре онстр юють

теплома істраль № 1 СТ-1 на ділянці від ТК (тепло-
ва амера) 123 до ТК 135 на в л. Умансь ій. Підпи-
сано відповідне розпорядження КМДА.
До ментом ПАТ “Київенер о” дор чено, з ідно з

розробленою та затвердженою в становленом
поряд прое тно- ошторисною до ментацією,
здійснити за власний ошт ре онстр цію тепло-
ма істралі з част овим розриттям проїжджої час-
тини в лиці Умансь ої. У зв’яз з проведенням
робіт з 4 вересня до 29 жовтня р х транспорт на
в лиці Умансь ій від перетин з в лицею Іс рів-
сь ою до перетин з в лицею Петровсь о о б де
припинено.
ПАТ “Київенер о” дор чено по одити з УДАІ ГУ

МВС У раїни в м. Києві схем ор анізації дорожньо-
о р х на період ви онання робіт, забезпечити
безпе дорожньо о р х та прохід пішоходів і про-
їзд транспортних засобів спеціально о призначення
шляхом встановлення відповідних дорожніх зна ів,
о ородження місць роботи, освітлення, си нальних
ліхтарів місцях ви онання робіт.
За важимо, що після ре онстр ції теплової ма-
істралі майно зарахов ється до ом нальної влас-
ності територіальної ромади міста з наст пною пе-
редачею володіння та орист вання ПАТ “Київ-
енер о”

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Департамент освіти і на и, молоді та
спорт КМДА перевіряє навчальні за ла-
ди районів міста та визначає ш оли і са-
доч и, я і вже не відповідають вимо ам
сьо одення та потреб ють ре онстр ції
чи ремонт . Та , з почат ом ново о на-
вчально о ро столична влада от ється
вже до ро наст пно о.

Районні держадміністрації подали пропозиції щодо

оновлення понад 60�ти шкіл і садочків. Формувати пе�

релік таких навчальних закладів допомагають також

звернення від батьків та педагогів. Заявки від районів та

кожен сигнал від киян перевіряє профільний департа�

мент, аби оцінити реальний потенціал навчального за�

кладу та визначити масштаби необхідних робіт. Про це

йшлося під час прямого ефіру програми “Столиця” на

телеканалі “Київ” з головою КМДА Олександром По�

повим.

“У попередні роки ми взяли дуже високі темпи онов�

лення та будівництва освітніх закладів, а наступного ро�

ку плануємо їх підвищити. На щастя, демографічна си�

туація у Києві потребує щороку збільшувати потужності

наших дошкільних закладів та шкіл. На таку активну

роботу нас налаштовує Президент України і, разом із

тим, держава допомагає столиці, виділяючи ресурси на

реалізацію таких проектів”,— підкреслив Олександр

Попов та наголосив, що місто продовжує роботу з від�

новлення груп у дитячих садочках і вже окреслено пла�

ни на 2014 рік.

“Протягом останніх трьох років ми ввели в експлу�

атацію 10 тисяч місць в дошкільних навчальних закла�

дах. Уявіть, яка б соціальна напруга зараз була в столи�

ці, якби ми цього не зробили. Тому, безумовно, попри

проблеми з фінансуванням, забезпечення якісною та

доступною освітою маленьких киян буде пріоритетом

для міської влади й надалі”,— сказав голова КМДА. Він

нагадав: загалом до кінця 2013 року в Києві додатково

з’явиться 4,5 тисячі місць для дошкільнят
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Зал чити я омо а більше иян до занять фізичної льт рою та
спортом і виховати здоровим та сильним молоде по оління —
та і завдання ставить перед собою иївсь а влада. У ожном
районі міста щоро з’являються нові спортивні майданчи и,
міні-тренажерні омпле си просто неба, спеціальні об’є ти для
професійних спортсменів. Вчора напередодні Дня фізичної
льт ри та спорт та ий приємний подар но отримали й

меш анці Подільсь о о район : на навчально-спортивній базі
“Спарта ” запрацювало нове міні-поле для занять з ф тбол .

У від ритті ново о спортивно о майданчи а взяв часть радни олови КМДА Оле сандр Маз рча
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Новини

Столицю продовжують звільняти від кіосків
У столиці ні на один день не з пиняються а тивні роботи з демонта-

ж неза онно встановлених малих архіте т рних форм (МАФів). Та ,
тіль и за останні три місяці на в лицях міста знесли понад 770 іос ів.
Про це в прямом ефірі анал “Київ” повідомив олова КМДА Оле -
сандр Попов.
“За останні три місяці ми демонт вали 772 іос и з території міста.

Підприємці нама алися встановити 140 нових та их спор д, але ми їх
теж прибрали, тобто процес йде. Хоча нам хотілося б, щоб в одн
мить Києві все б ло расиво й чисто, але, на превели ий жаль, є
певні реалії, й ми повині пройти ці іспити. Та я запевняю, що с оро
нас б де стабільна сит ація”,— запевнив Оле сандр Попов

Підприємству повернуто незаконно зайняті
приміщення
Господарсь ий с д м. Києва задовольнив позов про рат ри Соло-

м’янсь о о район столиці та зобов’язав омерційн стр т р повер-
н ти Державном підприємств “КБ “Артилерійсь е озброєння” неза-
онно займані приміщення на просп. Перемо и, 49/2.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Солом’янсь ої про рат -

ри, перевір ою встановлено, що 2002 році приватне товариство, що
займається виробництвом орпоративно о та формено о одя , отри-
мало в оренд стро ом на 10 ро ів нежитлові приміщення за альною
площею близь о 500 в. м в б дівлі зазначено о держпідприємства,
що поблиз станції метро “Ш лявсь а”.
Втім після завершення стро дії до овор омерційна стр т ра, не

маючи на те права, ще впродовж ро продовж вала орист ватися
державним майном.
У зв’яз з виявленим пор шеннями про рат ра Солом’янсь о о

район зверн лася до с д з вимо ою зобов’язати приватне товари-
ство звільнити неза онно займані приміщення та поверн ти їх роз-
порядження держпідприємства.
Господарсь ий с д задовольнив позовні вимо и про рат ри пов-

ном обсязі

Адмінпослуги — через відділення "Укрпошти"
Майже 70 адміністративних посл сфері житлових питань, підпри-

ємниць ої діяльності, соцзахист та архівних справ відтепер можна от-
римати відділеннях “У рпошти”. Відповідний меморанд м про спів-
працю б в підписаний між Київсь ою місь ою державною адміністра-
цією та “У рпоштою”.
Щоб замовити адмінпосл , необхідно прийти до поштово о відді-

лення, заповнити заяв та оформити необхідний па ет до ментів,
відправити або передати їх через листонош . Замовлений до мент
надсилають листом.
Реалізація цьо о прое т дозволяє ма симально наблизитися до

споживачів та спростити дост п до адміністративних посл , адже в
столиці ф н ціон є майже 150 поштових відділень.
Із перелі ом адміністративних посл , що надаються в поштових від-

діленнях, можна ознайомитися на сайті ac.dozvil-kiev.gov.ua, на порта-
лі “У рпошти”, на інформаційних стендах поштових відділеннях або
ж безпосередньо фахівця чи листоноші

Цифра дня

3 224 300 
пасажирів було перевезено в столиці пасажирськими літаками у
січні–липні 2013 року (139,6 % до рівня січня–липня 2012 року) 
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"Київзеленбуд" їде на міжнародну 
конференцію
20 вересня фахівці КО “Київзеленб д” візьм ть часть міжнародній

на ово-пра тичній онференції в Естонії, присвяченій барочном пар-
в сьо оденні.
Спеціалісти підприємства в рам ах доповіді “Д х баро о різь сто-

ліття. Мелодія вітах на Співочом полі” ознайомлять часни ів он-
ференції з історією пар ово о баро о в У раїні на при ладі Маріїнсь о-
о пар . Та ож столичні зеленб дівці роз аж ть про розвито вистав-
и вітів та ви ористання новітніх техноло ій створенні омпозицій.
Зо рема йдеться про флористичний оазис, інертні матеріали, воло-
озбері аючі природні матеріали тощо.
“Втілення європейсь их стандартів є пріоритетним напрям ом в
правлінні зеленим осподарством столиці. Обмін досвідом та відро-
дження вітчизняно о надбання сприяють розб дові омфортно о місь-
о о бла о строю”,— на олосив енеральний дире тор КО “Київзелен-
б д” Михайло Царен о.
На адаємо, що за рез льтатами міжнародно о віт ово о фестива-

лю, я ий тривав Таллінні з 24 травня до 24 серпня, омпозиція “Но-
вий вито ” отримала Диплом за ращ омпозиційн архіте т р . Вар-
то зазначити, що для її оформлення б ли ви ористані с то національні
рослини: соняшни , р дза, де оративна васоля, ма , наст рція

Енергетики реконструюють тепломережі 
на Подолі
Фахівці ПАТ “Київенер о” здійснюють планов ре онстр цію близь-
о 900 м теплових мереж на Подолі.
Проводиться, зо рема, заміна трьох діляно ма істральних тр бо-

проводів діаметром від 200 до 500 мм за альною протяжністю близь-
о 600 м по в л. Волось ій, Са айдачно о та І оревсь ій. По в л. По-
чайнинсь ій замінюється 280 м мереж централізовано о опалення та
арячо о водопостачання діаметром від 50 до 200 мм. Від цих чоти-
рьох діляно залежить теплопостачання та аряче водопостачання по-
над 120 споживачів Подол .
Дані ділян и тепломереж б ли обрані до ре онстр ції зв’яз з їх-

ньою зношеністю. Та , ділян и тр бопроводів по в л. Почайнинсь ій та
Са айдачно о про ладено 1960-х та 1950-х рр., по в л. Волось ій та
І оревсь ій — напри інці 1970-х та почат 80-х рр. Крім то о, ділян
тепломережі по в л. І оревсь ій про ладено за застарілою біт м-пер-
літовою техноло ією. У зв’яз зі зношеністю на цих ділян ах трапля-
лися пош одження тепломереж. Напри лад, на ділянці тр бопровод
по в л. Волось ій продовж 2012 ро вини ло 4 пош одження.
Вартість ре онстр ції мереж на Подолі становитиме майже 12,5 млн
ривень. Роботи здійснюються за рах но Інвестиційної про рами омпа-
нії. Завершити всі роботи план ється до почат опалювально о сезон .
На адаємо: цьом році омпанія має намір замінити понад 30 м

( двотр бном вимірі) найбільш зношених теплових мереж столиці.
Графі їх проведення форм ється завчасно. Терміни проведення робіт
зазначаються відповідних розпорядженнях КМДА та по одж ються з
райдержадміністраціями

У "Динамо" привітали 
новобранців
Членські квитки юним спортсменам вручив голова КМДА 
Олександр Попов
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Традиційно щоро на почат на-
вчання спортивна родина Київсь ої
місь ої ор анізації фіз льт рно-
спортивно о товариства "Динамо" ві-
тає новобранців. Днями членсь і
вит и юним динамівцям особисто
вр чив олова КМДА Оле сандр По-
пов. Урочистості проводилися в рам-
ах а ції "День від ритих дверей",
що відб лася в столичном Б дин
фізичної льт ри "Динамо".

Молоді спортсмени та їх батьки отримали мож�

ливість дізнатися більше про спортивне товари�

ство “Динамо”. З нагоди відзначення Дня фізич�

ної культури та спорту України товариство від�

крило двері для потенційних молодих спортсме�

нів. Відзначимо, що протягом вересня “Дні від�

критих дверей” відбудуться в 27�ми територіаль�

них організаціях ФСТ “Динамо”.

Як розповів “Хрещатику” перший заступник го�

лови Київської міської організації “Динамо” Ігор

Панін, усього в спортивному товаристві тренуються

близько тисячі молодих спортсменів, які займають�

ся 18�ма видами спорту. “В нас чудові умови для

розвитку кінного спорту, греблі, фехтування тощо.

Всі наші секції мають легендарну історію та у всіх

чудові тренери. Про це свідчать і результати наших

вихованців на змаганнях”,— відзначає пан Панін.

До речі, за своїми досягненнями Київська місь�

ка організація “Динамо” є однією з провідних

спортивних організацій України. За роки існу�

вання динамівська школа виховала майже 200

учасників олімпіад.

Роботу товариства для широкого загалу пред�

ставили кращі його вихованці — спортсмени про�

демонстрували все, чого тут навчилися. Молоді

люди із захватом відгукуються про фізкультурно�

спортивне товариство. Киянин Микита вже три

роки займається тут боксом. Спортом хлопець ці�

кавиться давно, але коли вирішив відточувати

свою майстерність, прийшов до “Динамо”. “Тут

чудові тренери, які самі мають хорошу техніку. В

них є чому повчитися”,— каже юний спортсмен.

Тепер ФСТ “Динамо” чекає на поповнення й із

радістю відкриє свої двері для всіх охочих. Моло�

ді спортсмени, які нещодавно влилися в динамів�

ську родину, отримали членські квитки з рук го�

лови КМДА Олександра Попова. Загалом до лав

міського товариства приєднається майже 450

юних спортсменів�динамівців.

“Спортсмени фізкультурно�спортивного то�

вариства “Динамо” — це справжні легенди пе�

ремог, які є прикладом для багатьох поколінь.

Загалом динамівська школа — прекрасний при�

клад філософії доступного спорту, а це дуже

важливо для мешканців сучасного Києва. Сьо�

годні ми бачимо зовсім юних вихованців сла�

ветного товариства, які особистим прикладом

популяризують ідею масового спорту та мають

усі шанси досягти нових перемог і продовжити

літопис “Динамо”,— зазначив Олександр По�

пов.

Під час заходу очільник міськдержадміністрації

поспілкувався з вихованцями ДЮСШ, учасника�

ми команд спортивних секцій Київської міської

організації ФСТ “Динамо” України, спортсмена�

ми, тренерами та ветеранами вітчизняного спор�

ту. Пан Попов розповів громаді про загальномісь�

кі ініціативи та проекти залучення дітей до занять

фізичною культурою та спортом у рамках вико�

нання соціальних ініціатив Президента України

“Діти — майбутнє України”.

Розділити радість з новобранцями прийшли й

ветерани олімпійського спорту. Чотириразовий

олімпійський призер з фехтування Григорій Крісс

згадує: колись і він був таким юним та активним,

і водночас відзначає, що нині діти мають значно

більше можливостей та хороший потенціал. “Ви�

хованці “Динамо” мають дуже великий потенціал

досягти висот,— каже пан Крісс.— До того ж, за�

няття спортом оздоровлює дітей — у нас уже бага�

то років ніхто не хворіє, а навпаки, ті, хто прихо�

дять, через рік�два стають здоровішими”.

Нагадаємо: впродовж першого півріччя 2013

року 6762 спортсмени�динамівці взяли участь у

міжнародних та всеукраїнських змаганнях з олім�

пійських і неолімпійських видів спорту. За цей

період спортсмени товариства на чемпіонатах

світу та Європи здобули 192 нагороди (68 золотих,

49 срібних, 75 бронзових). Крім того, на ХХVІІ

Всесвітній літній Універсіаді (06�17.07.13, м. Ка�

зань, Росія) із 77�ми нагород, які здобули спортс�

мени України, 44 вибороли вихованці “Динамо”.

Чемпіонами та призерами Універсіади стали 49

спортсменів�динамівців з 18 територіальних ор�

ганізацій ФСТ “Динамо”

Пам’ять про героїв
У КМДА відбувся урочистий прийом для праведників Бабиного Яру
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Традиційно др ій поло-
вині вересня в рам ах Днів
пам’яті тра едії Бабино о
Яр в столичній мерії про-
ходить рочистий прийом
для праведни ів Бабино о
Яр — людей, я і під час
Др ої світової війни, ри-
зи ючи своїм життям, ря-
т вали євреїв від за ибелі.
Вчора в Колонній залі
КМДА цих ероїв вшанов -
вали олова КМДА Оле -
сандр Попов, народні де-
п тати Ганна Герман, Ян
Табачни і ромадсь і ді-
ячі.

"Уже більше 20 років поспіль ми

віддаємо шану тим, хто не залишив�

ся байдужим до долі ближнього,

тим, хто, ризикуючи своїм життям,

захистив євреїв та військовополоне�

них від загибелі у роки Другої світо�

вої війни. Ми низько вклоняємось

перед вами з глибокою вдячністю за

героїчний вчинок, за співчуття до

невинних жертв нацистської окупа�

ції, за самопожертву, за ваш грома�

дянський подвиг. Бажаю всім при�

сутнім довгих років життя, міцного

здоров’я, благополуччя, добра і ми�

ру",— сказав Олександр Попов.

Праведників Бабиного Яру назива�

ють Праведниками Миру. Вони про�

явили найкращі людські якості: не�

байдужість до долі ближнього, чуй�

ність, готовність до самопожертви.

"Для мене Праведники Бабиного

Яру справжні герої,— розповів "Хре�

щатику" президент єврейської ради

України, голова Фонду "Пам’ять Ба�

биного Яру" Ілля Левітас.� Ми маємо

пам’ятати: коли німці дізнавались,

що українці переховували євреїв, то

знищували і українську родину. Хочу

розповісти вам про Галину Волин�

ко. Минуло більше місяця, відколи

вона померла, але жива людська

пам’ять. Її родина переховувала єв�

реїв, і коли це виявили поліцаї, то

розстріляли всіх — і євреїв, і україн�

ців. Маленьку дівчинку залишили

живою, аби вона розповіла, що чекає

на тих, хто допомагатиме євреям.

Люди, які під такою страшною за�

грозою все ж таки їх рятували, заслу�

говують на найвищу повагу й шану".

За словами Іллі Левітаса, у Києві

мешкає 86 праведників, половина з

яких прийшли на урочистий при�

йом до мерії, а решта через свій

похилий вік не змогла відвідати

захід. Проте і до них сьогодні завіта�

ють представники єврейських орга�

нізацій. До речі, як наголосив Ілля

Михайлович, Київ чи не єдине місто

в Україні, де на найвищому рівні

вшановують праведників і допома�

гають їм. Зокрема Київська міська

державна адміністрація надає мате�

ріальну допомогу Праведникам Ба�

биного Яру. Цього року адресну ма�

теріальну допомогу у розмірі 800

гривень вони отримали з нагоди від�

значення 68�ї річниці Перемоги у

Великій Вітчизняній війні, таку ж

суму їм нарахують у жовтні до Днів

пам’яті трагедії Бабиного Яру та з

нагоди визволення Києва від фа�

шистських загарбників.

"Це дуже добре, що ми збираємо�

ся, аби вшанувати тих людей, які на�

справді є золотим фондом не лише

української нації, а й золотим фон�

дом людства. Бо доки на землі існу�

ють праведники, доти існує земля і

зв'язок людей із Богом",— сказала

Ганна Герман. І зауважила, що про�

понуватиме, аби такі урочистості

відбувалися на рівні Президента

України.

Ян Табачник розповів, що, за сло�

вами одного дуже шанованого про�

фесора з Єрусалимського універси�

тету, саме серед українців найбільше

у світі праведників. І не лише за офі�

ційними даними, а й через те, що

чимало сімей не надавало жодного

значення тому, що в часи війни на

кілька хвилин чи днів переховували

євреїв.

До речі, як уже повідомляв "Хре�

щатик", науково�методична рада з

питань охорони культурної спадщи�

ни Мінкульту схвалила та рекомен�

дувала до розроблення проектної

документації концепцію розвитку та

ескізи музею "Пам’яті жертв Баби�

ного Яру" й каплиці "Пам’яті роз�

стріляних священнослужителів та

киян", автором яких є творча архі�

тектурна майстерня Лариси Скорик.

У Бабиному Яру, де пролилося

стільки крові, вшанують пам'ять лю�

дей усіх національностей та віроспо�

відань, знищених у 1941—1943 ро�

ках

За роки існування динамівська
школа виховала майже 200

учасників олімпіад 

Наразі в Києві мешкає 
86 праведників, половина

з яких прийшли 
на урочистий прийом 

до мерії, а решта через
свій похилий вік 

не змогла відвідати захід 

Членсь і вит и юним динамівцям особисто вр чив олова КМДА Оле сандр Попов

Традиційно др ій половині вересня в столичній мерії відб вається рочистий
прийом на честь Праведни ів Бабино о Яр
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Ділові новини

Україна випередила Європу
Попри повільне зростання е о-

номі Європи та У раїни, найбіль-
шим раїнсь им омпаніям за
підс м ами 2012 ро вдалося
випередити своїх європейсь их
оле за темпами зростання до-
ходів. За підс м ами щорічно о
рейтин омпанії “Делойт” “Топ-
500 найбільших омпаній Цен-
тральної та Східної Європи —
2013”, доходи раїнсь их омпа-
ній зросли в середньом на
16,2 % в е віваленті євро (7,5 % в
рн) в порівнянні з 2011 ро ом.
При цьом з 51 раїнсь ої ом-
панії, що війшли до рейтин , 39
змо ли збільшити свої доходи.
Та а динамі а зростання значно
вища, ніж динамі а по ре іон в
цілом ; середній приріст доход
всіх омпаній, що в лючені рей-
тин , за підс м ами ро с лав
3,26 %.
С марний дохід раїнсь их
омпаній, представлених рей-
тин , с лав 87,2 млн євро.
Цьо о ро 4 раїнсь і омпа-

нії війшли до 10 найбільших
ре іоні. Новим представни ом
раїнсь о о бізнес Топ-10

стала омпанія ДТЕК, я а завдя и

зростанню доходів на 125,3 %,
піднялась рейтин з 32- о на
7-ме місце. За темпами зростан-
ня доходів омпанія випередила
всіх ре іоні. Незважаючи на не-
значне зниження доходів — по-
рівняно з 2011 ро ом — залиши-
лась Топ-10 омпанія “Метін-
вест”, я а належить до то о ж
холдин , що і ДТЕК. Я і в мин -
лих ро ах, до десят и найбільших
війшли державні омпанії “НАК
Нафто аз” та “Енер орино ”. За
підс м ами І вартал 2013 ро
зростання доходів я раїнсь их
омпаній, та і бізнес в Європі
сповільнюється. Та , іль ість
омпаній, що змо ли по азати
позитивн динамі зростання,
зменшилась з 59 % до 49 %. Вод-
ночас в о ляді рейтин відзна-
чається за альне по ращення на-
строїв з бо представни ів біз-
нес

Києву повернули 
сто мільонів

Фахівці Держфінінспе ції в
м. Києві впродовж січня-серпня
2013 ро забезпечили с нення
пор шень, що призвели до втрат

фінансових і матеріальних рес р-
сів на с м більше я 113 млн
рн, повідомили “Хрещати ” в
прес-сл жбі відомства. Зо рема
до бюджетів різних рівнів і бю-
джетних станов додат ово на-
дійшло понад 22 млн рн. Від-
ш одовано і поновлено витрат
фінансових та матеріальних ре-
с рсів на с м понад 91 млн рн.
За матеріалами онтрольних

заходів, ерівни и місцевих ор а-
нів влади, підприємств, станов
та ор анізацій прийняли 136
правлінсь их рішень. За рез ль-
татами ревізій та перевіро , пра-
воохоронні ор ани розпочали 51
дос дове розслід вання. До с д
пред’явлено 47 позовів щодо від-
ш од вання винними особами
втрат фінансових і матеріальних
рес рсів на с м майже 101 млн
рн. Пред’явлення ще 45 подібних
позовів ініційовано перед ор ана-
ми про рат ри та становами.
Крім то о, за рез льтатами

проведених онтрольних заходів
продовж січня — серпня 2013 р.
до правоохоронних ор анів пере-
дано 93 матеріали ревізій. За
вчинені фінансові пор шення 225
посадових осіб притя н то до ад-

міністративної відповідальності,
171 — до дисциплінарної, 75 осіб
звільнено із обійманих посад

Міліція не чіпатиме 
торговців

Кабмін 11 вересня схвалив
прое т за он , спрямований на
дере ляцію відносин на рин ах.
Йо о прийняття дасть змо с о-
ротити іль ість перевіро с б’є -
тів осподарювання на рин ах,
поліпшити мови ведення підпри-
ємниць ої діяльності.
Прое т За он У раїни “Про

внесення зміни до статті 255 Ко-
де с У раїни про адміністративні
правопор шення щодо с ас ван-
ня повноважень ор анів вн тріш-
ніх справ із с ладення прото олів
за пор шення правил тор івлі на
рин ах” розроблено в Міністер-
стві вн трішніх справ. У за оно-
прое ті запропоновано позбавити
працівни ів міліції права с ладати
прото оли про адміністративні
правопор шення за ст. 159 (По-
р шення правил тор івлі на рин-
ах) Коде с У раїни про адмініс-
тративні правопор шення. При
цьом право с ладання вищеза-

значених прото олів залишається
лише за посадовими особами,
повноваженими на те ви онав-
чими омітетами сільсь их, се-
лищних, місь их рад, я ими вста-
новлюються та затвердж ються
правила тор івлі на рин ах

Ціни у столиці зменшуються

Інде с споживчих цін (ІСЦ)
м. Києва в серпні 2013 ро ста-
новив 99,0 %, з почат ро —
100,0 %, інформ є Головне
правління статисти и м. Ки-
єві. В цілом по У раїні інде с
споживчих цін (ІСЦ) с лав 99,3
%, з почат ро — 99,4 %.
Реєстрація цін на споживчом

рин столиці на прод ти харч -
вання та безал о ольні напої
серпні 2013 ро в порівнянні з
липнем 2013 ро по азала їхнє
зниження на 2,2 %. Найбільше
сезонне зниження розрізі то-
варних р п спостері алося на
овочі (на 15,0 %) та фр ти (на
14,9 %). Та ож знизилися ціни на
ма аронні вироби (на 0,7 %), ри-
б та прод ти з риби (на 0,2 %).
Водночас спостері алося під-

вищення цін на яйця (на 8,4 %),

тверді й м’я і сири, масло (на
1,9 %), безал о ольні напої (на
1,3 %). На 1,0-0,5 % подорожча-
ли моло о, олія соняшни ова, ц -
ор, м’ясо та м’ясопрод ти.
Ал о ольні напої та тютюнові

вироби подорожчали на 1,3 %,
т. ч. тютюнові вироби — на 1,5 %,
ал о ольні напої — на 1,2 %.
Зросла вартість посл відпочин-
й льт ри — на 1,1 %. Підви-

щення цін сфері посл з охорони
здоров’я на 0,6 % оловним чином
з мовлено подорожчанням фарма-
цевтичної прод ції, медичних то-
варів та обладнання на 1,2 %.
Ціни на транспорт цілом

зросли на 0,4 % — в основном
за рах но підвищення вартості
перевезень залізничним паса-
жирсь им транспортом на 3,8 % і
палива та мастил на 0,3 %.
Стабільними залишились ціни

(тарифи) на житло, вод , еле -
троенер ію, аз та інші види па-
лива і на посл и освіти.
Поряд з цим на 1,9-0,1 % зни-

зилися ціни на одя і вз ття, різні
товари та посл и, зв’язо , пред-
мети домашньо о вжит , поб -
тов техні та поточне триман-
ня житла
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Мода на органіку
Кількість прихильників органічної продукції, особливо в столиці, з року в рік упевнено зростає
Марта КОХАН
“Хрещатик”

З почат ом осені в У раїні
нарешті за ладено право-
в основ для розвит
ор анічно о а ровироб-
ництва, я е допома ає
сьо одні виріш вати на-
альне питання продо-
вольчої безпе и в держа-
ві. Дов оочі ваний за он
про виробництво й обі
ор анічної сільсь о оспо-
дарсь ої прод ції та си-
ровини парламент хва-
лив 3 вересня. Після йо о
підписання Президентом
У раїни с млінні сертифі-
овані виробни и отрима-
ють захист від недобро-
совісної он ренції з бо-

шахраїв-псевдоор ані-
ів, а споживачі, відповід-
но, від підробо . Особли-
во а т альне це питання
для столиці, адже наше
місто є лідером за обся-
ами споживання ор аніч-
ної прод ції, причом ці
по азни и продовж ють
дедалі збільш ватися.

Київ — акумулятор 
“органічних” ідей

Цікаво, що закон було прийнято

як раз напередодні першого Орга�

нічного тижня в Україні, що триває

5�12 вересня, і велика частина за�

ходів якого зосереджена саме в сто�

лиці. Голова правління Федерації

органічного руху України Євген

Милованов бачить в цьому хоро�

ший знак, який свідчить про ба�

жання нашого політикуму легіти�

мізувати нарешті функціонування

органічного сектору в державі та

унеможливити існування такого

ганебного явища, як “псевдо�орга�

нік”. “Дуже важливо, щоб люди

більше думали про те, що вони ку�

пують, і звертали увагу на сертифі�

ковані органічні продукти, зважа�

ючи на історію цих продуктів, на

природу, на більшу контрольова�

ність самого органічного вироб�

ництва”,— наголошує він.

Загалом органічна продукція за�

вдяки своїй якості, безпечності,

смаку набуває все більшої популяр�

ності як у світі, так і в нашій країні.

За даними федерації, внутрішній

ринок споживання минулого року

сягнув майже 8 млн євро — порів�

няно з 5,1 млн євро роком раніше.

Близько половини органічних про�

дуктів на нашому ринку — вітчиз�

няного виробництва, а кількість

таких виробників станом на поча�

ток цього року становила 164, і ця

цифра продовжує зростати. Заслуга

в цьому є насамперед з боку сто�

личних поціновувачів якісної орга�

ніки. “Київ є основним ринком

споживання органічної продукції,

його частка становить більше 50 %

серед регіонів. До того ж, столиця є

найбільшим акумулятором ідей з

розповсюдження органічної про�

дукції, про що свідчать і теперішні

заходи”,— зазначив “Хрещатику”

пан Милованов.

“Посмакувати” органічним роз�

маїттям містяни мали можливість у

суботу, 7 вересня, відвідавши П’я�

тий всеукраїнський ярмарок орга�

нічних продуктів на Контрактовій

площі. На гостей тут чекали дегус�

тації органічних продуктів та напо�

їв, конкурси, розіграш призів, му�

зика та пісні від українських твор�

чих колективів. Захід проходив за

підтримки Київської міської дер�

жавної адміністрації, Мінагрополі�

тики, Мінекології та ін. Як зазна�

чають організатори, зокрема,

КМДА максимально сприяла їм в

отриманні необхідних дозвільних

документів на проведення органіч�

них заходів та надала інформаційну

підтримку. Адже місцева влада за�

цікавлена в забезпеченні киян

якісною продукцією. Також в рам�

ках Органічного тижня в Україні

різноманітні акції відбуваються й у

інших регіонах.

Поінформований — 
значить озброєний

Подібні заходи сьогодні є дуже

необхідними та затребуваними,

адже український споживач все ще

не зовсім орієнтується в тому, що

таке екологічна чи органічна про�

дукція, визнають експерти. Тому

мають бути постійно діючі інфор�

маційні кампанії. “Також дуже

важливо, щоб працювала система

ринкового контролю та нагляду.

Закон, який прийнято у Верховній

Раді та що наразі знаходиться на

розгляді Президента, є тільки по�

чатком системи технічного регулю�

вання, яка має бути побудована в

Україні. Тут дуже важливо дотрима�

ти тонку межу між розумінням ролі

та участі держави в цьому процесі

та ринкових взаємовідносин, ос�

кільки органічна сертифікація від�

носиться до добровільної, яка під�

тверджує конкурентну перевагу

продукту”,— зауважує президент

ВГО “Жива планета” Світлана Бер�

зіна.

На жаль, в нашій країні не ве�

деться на належному рівні ринко�

вий нагляд за використанням рек�

лами, що може вводити в оману

споживача. “За цей напрямок від�

повідає Держспоживінспекція, у

нас прийнятий та має виконувати�

ся Закон “Про рекламу”. Також у

2011 році прийнято технічний рег�

ламент про використання еколо�

гічних маркувань та декларацій.

Пункт 4 цього документа заборо�

няє суб’єктам господарювання ви�

користовувати маркування та де�

кларації відносно екологічних пе�

реваг продукції, в тому числі й мар�

кування “біо”, “натуральне”,

“еко”, “екологічно чисте” тощо.

Тобто, якщо виробник хоче заяви�

ти про переваги свого товару, він

має пройти процедуру оцінки від�

повідності цієї продукції, обравши

орган, якому довіряє. І вже потім

використовувати у рекламі відпо�

відне маркування, що йому при�

своює орган оцінки відповідно�

сті”,— нагадує пані Берзіна.

До того ж, екологічні та органічні

продукти належать до різних серти�

фікаційних систем, де є свої стан�

дарти та правила для суб’єктів гос�

подарювання. Українські виробни�

ки, які проходять сертифікацію на

території України у органів, що ма�

ють відповідну акредитацію, мо�

жуть отримувати й інші знаки мар�

кування — європейські, американ�

ські, японські й інші, та відповідні

сертифікати, що визнаються в цих

країнах. Також в Україні можна зу�

стріти продукцію з маркуванням

органів сертифікації, які мають

міжнародну акредитацію. Головне

ж, що відрізняє органічну сертифі�

кацію від звичайної — це те, що

оцінюється весь життєвий цикл

продукту. Тож споживач може бути

впевнений, що продукція була про�

інспектована починаючи від оцінки

території, де вона вирощується,

умов вирощування рослин чи утри�

мання тварин, використання нату�

ральних кормів і так далі. “Пробле�

ма псевдо�еко�органіки присутня

на ринку України, це стосується до�

статньо чималої кількості виробни�

ків. З тієї продукції, яка задекларо�

вана органічною, більше половини

псевдо�задекларованої. Тобто вона

не відповідає вимогам органічних

стандартів і не пройшла відповідну

сертифікацію. Тому, якщо немає

відповідного маркування та серти�

фіката на продукцію, яка заявлена

як органічна чи екологічна, це зна�

чить, що продавець чи виробник

порушують чинне законодавство —

в першу чергу Закон “Про рекламу”

і технічний регламент про екологіч�

не маркування. До того ж, він не

поважає свого споживача, оскільки

не хоче пройти відповідну сертифі�

кацію, тому що, напевне, сам сум�

нівається в якості своєї продук�

ції”,— констатує президент ВГО

“Жива планета”.

Автентичний 
оригінальний смак

Тимчасом українські виробники

екологічно чистої продукції, аби за�

хиститися від несумлінних конку�

рентів та вирізнитися на ринку,

продовжують впроваджувати різно�

манітні маркетингові ходи. На

озброєння беруться й успішні за�

кордонні рецепти з просування

продукції шляхом створення регіо�

нальних торговельних марок. Так,

нещодавно створено нову торго�

вельну марку “Смак Українських

Карпат”, яка об’єднує виробників

Івано�Франківської, Львівської,

Чернівецької та Закарпатської об�

ластей, серед яких і органічні. Іні�

ціатива є частиною проекту швей�

царсько�української співпраці, що

впроваджується Дослідним інсти�

тутом органічного сільського гос�

подарства (FiBL). Плани амбіційні,

адже автентичну “новинку” запро�

понують посмакувати не тільки віт�

чизняним споживачам, але й закор�

донним. “Ми плануємо як у Києві,

так і в регіонах представлення про�

дукції. Та одна справа — виробниц�

тво, інша — доставка, це питання

безпеки та якості продукції. Треба

вирішити комплекс питань, щоб

вийти на ринок серйозним гравцем

і мати необхідну кількість продукції

та можливість її доставити, неза�

лежно від сезону”,— пояснив “Хре�

щатику” Юрій Оглашенний, коор�

динатор Карпатської торговельної

марки. Асортимент, об’єднаний

нею, включає різні види продукції,

специфічної для цього регіону, в то�

му числі сири,

леквари, білі

гриби, дикі яго�

ди, зібрані в го�

рах, карпатський

мед, лікувальні

трав’яні збори

тощо. Продукти

проходять де�

кілька рівнів контролю — спеціаль�

на інспекція перевіряє його похо�

дження, якість та смакові характе�

ристики. Місцеві виробники, пред�

ставлені цією торговельною мар�

кою, пишаються тим, що протягом

останніх років до їхньої продукції

відчутно зростає інтерес з боку спо�

живачів, в тому числі — киян. Адже

це свідчить про те, що все більше

українців замислюються над здоро�

вим та безпечним харчуванням.

“Сьогодні громадяни перенасичені

масовою продукцією, вони відчули

загрозу присутності на ринку не�

якісних товарів великих виробни�

ків. В планах у нас є створення ма�

газинів, де буде представлена про�

дукція підприємств, об’єднаних

торговельною маркою”,— каже го�

лова кооперативу СОК “Карпат�

ський мед” Володимир Горішник.

Подібні проекти мають великі

перспективи в Україні, адже у євро�

пейських країнах регіональні мар�

ки вельми популярні. “Там дуже

велика промоція як з боку вироб�

ників і держави, так і самих спожи�

вачів, які патріотично налаштова�

ні. В Європі органічний ринок зай�

має від 1% до 10 %. У Швейцарії

кожен мешканець витрачає у рік на

органічні продукти 235 євро. Це

найвищий показник по Європі,

тобто там люди дуже добре у цьому

обізнані”,— поділилась своїми

спостереженнями з “Хрещатиком”

менеджер швейцарсько�україн�

ського проекту “Розвиток органіч�

ного ринку в Україні” Наталія Про�

копчук.

Європейський досвід
для України

Органічне виробництво могло б

розвиватися й у нас більш відчут�

ними темпами, особливо якби була

прийнята відповідна цільова дер�

жавна підтримка цієї галузі — за

прикладом європейських країн,

визнають експерти. Як підкреслює

голова правління Асоціації “Біолан

Україна” Василь Пиндус, головна

проблема для виробника, який хо�

че зайнятися органічним вироб�

ництвом — це перехідний період,

що має тривати 3 роки. За цей час ті

засоби захисту, які використовува�

лися у традиційному виробництві,

опускаються у нижні шари ґрунту і

вже не є шкідливими для тієї про�

дукції, котра буде називатися орга�

нічною. “У європейських країнах є

державна під�

тримка фер�

мерів на час

п е р е х і д н о г о

періоду, як і

взагалі для ви�

робників ор�

ганічної про�

дукції. У нас

цього немає, тому наші виробни�

ки — це люди, які мають певні пе�

реконання, адже на перших етапах

така діяльність не дає прибутку. Та

після того, як вони пройдуть серти�

фікацію, їхня продукція вже буде

на 20�30 % дорожчою, ніж звичай�

на. Хоча урожайність дещо нижча,

але, якщо говорити про рівень рен�

табельності, то він вищий, оскіль�

ки затрат на виробництво йде наба�

гато менше”,— зазначив він.

Тож ставитиметься питання про

необхідність сприяння розвитку

органічного виробництва і у нас —

черга має дійти до відповідної про�

грами. “Після підписання закону

мають ще бути прийняті технічні

регламенти, які будуть встановлю�

вати правила та стандарти, а вже

потім — відповідна програма під�

тримки”,— пояснила “Хрещатику”

Світлана Берзіна. Наприклад, Ні�

меччина запровадила таку програму

у 2002 році, що посприяло активно�

му розвитку виробництва в усіх сек�

торах — як рослинного та тварин�

ного, так і переробного, нагадують

експерти. Всі дотації були спрямо�

вані на аграрний сектор та підтрим�

ку фермерів. Також там проводи�

лась максимальна інформаційно�

просвітницька кампанія — як серед

виробників та представників торго�

вельних мереж, так і споживачів.

Відтак, можна очікувати, що й в

Україні бурхливий розвиток галузі

почнеться після прийняття відпо�

відної державної програми, адже

сьогодні органічний рух в основно�

му тримається на ентузіастах

Київ є основним ринком
споживання органічної
продукції, його частка

становить більше 
50 % серед регіонів 

Ор ані а за оні
За он “Про виробництво та обі ор анічної сільсь о осподарсь ої

прод ції та сировини” встановлює вимо и до вирощ вання, вироб-
ництва, перероб и, сертифі ації, мар вання, перевезення, збері ан-
ня та реалізації ор анічної прод ції та сировини. До мент передба-
чає, зо рема, впровадження системи онтролю на всіх етапах вироб-
ництва ор анічної прод ції, а та ож процед ри інспе т вання та сер-
тифі ації її виробництва й перероб и. Відповідно до за он , сертифі-
ація та о о виробництва може здійснюватися територіальними
правліннями Держсіль оспінспе ції, а та ож приватними повнова-
женими ор анами сертифі ації.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

“Ор анічний” порядо денний

Назва заход : Міжнародна спеціалізована е спозиція “ORGANIC
SPACE-2013” ( рам ах виставо “INPRODMASH & UPAKOVKAТ2013”)
Вхід: без оштовний (реєстрація обов’яз ова)
Місце проведення: Київ, Броварсь ий проспе т, 15, Міжнародний

вистав овий центр.
Час проведення: 12.09.2013, 10.00—17.00

Назва заход : Ор анічний інозал (пере ляд фільмів про ор аніч-
не землеробство, їж , здорове харч вання, здоровий спосіб життя)
Вхід: без оштовний
Місце проведення: Київ, Андріївсь ий звіз, 30, Ор ані - афе “Е о

ши ”
Час проведення: 12.09.2013, 20.00—22.00.
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ДОЗВІЛЛЯ
Хрещатик 12 вересня 2013 року

ПОНЕДІЛОК ВЕРЕСЕНЬ16

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
Адреса: пл. Івана Франка, З 
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua 
12 вересня (чт.) — 19.00 "Швей ", за мотивами
роман "При оди браво о воя и Швей а" Ярослава
Гаше а
13 вересня (пт.) — 19.00 "Малень і подр жні зло-
чини", психоло ічний дете тив, Ері -Еман ель Шмітт
15 вересня (нд.) — 19.00 "Шельмен о-денщи ",
омедія, Гри орій Квіт а-Основ'янен о
17 вересня (вт.) — 19.00 "В неділю рано зілля о-
пала...", Оль а Кобилянсь а, інсценізація Неди Не-
жданої
18 вересня (ср.) — 19.00 "Кайдашева сім’я", о-
медія, Іван Неч й-Левиць ий

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ 
Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80, 
www.drama�comedy.kiev.ua 
12 вересня (чт.) — 19.00 "Глядачі на вистав не
доп с аються!", М. Фрейн, 3 од. 40 хв.
13 вересня (пт.) — 19.00 "Дон Ж ан, або Уро и
зваблювання" ("Гості ряд ть опівночі"), А. Міллер, 2
од. 35 хв.
14 вересня (сб.) — 15.00 прем’єра "Дві дамоч и
бі півночі", ілюзії з м зи ою, П. Нотт, 1 од. 10 хв.
14 вересня (сб.) — 19.00 "Чотири причини вийти
заміж", омедія про охання, Р. Баер, 2 од.
15 вересня (нд.) — 15.00 "Трохи вина... або 70
обертів", омічне дійство з неаполітансь ими пісня-
ми, Л. Піранделло, 1 од. 40 хв.
15 вересня (нд.) — 19.00 "Опіс ін. Фома!", е с-
центрична омедія, Ф. Достоєвсь ий, 2 од. 30 хв.
16 вересня (пн.) — 15.00 прем’єра "Брид ий",
Марі с фон Маєнб р , 1 од. 5 хв.
17 вересня (вт.) — 19.00 "Майн Кампф, або
Ш арпет и в авни ", Дьйордь Таборі, 2 од. 30 хв.
18 вересня (ср.) — 19.00 прем’єра "Ідеальна па-
ра", Мар Камолетті, 2 од.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ 
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гостьова), В.
Васильківська, 103 (Палац "Україна"),
Тел: (044) 33�222�17, www.theatreonpodol.com

12 вересня (чт.) — 19.00 "Мин ло о літа в Ч лим-
сь ", драма Оле сандра Вампілова, Малий зал Па-
лац "У раїна"
13 вересня (пт.) — 19.00 "La bonne Anna, або Я
збере ти сім'ю", омедія, 1 од. 50 хв., Малий зал
Палац "У раїна"
14 вересня (сб.) — 19.00 "Осінь Вероні, або
Правдива історія Ромео і Дж льєтти", тра і омедія,
Анатолій Крим, Малий зал Палац "У раїна"
17 вересня (вт.) — 19.00 "Тра тирщиця", омедія,

Малий зал Палац "У раїна"
17 вересня (вт.) — 19.00 "Лист Бо ", театральне
оповідання, 1 од. 30 хв., Театральна остьова
18 вересня (ср.) — 19.00 "Мертві д ші", омедія
за поемою М. Го оля, 2 од. 20 хв., Малий зал Пала-
ц "У раїна"
18 вересня (ср.) — 19.00 "Я — Марія Каллас",
драма, 2 од. 20 хв., Театральна остьова

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: вул. Липська, 15/17, 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 

14 вересня (сб.) — 19.00 "Обережно — жін и!",
мелодраматична омедія, А. К рейчи , 2 од. 30 хв.
15 вересня (нд.) — 19.00 прем’єра "Сирена та
Ві торія", омедія, О. Галін

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 
15 вересня (нд.) — 19.00 Гала- онцерт, від риття
79- о театрально о сезон
17 вересня (вт.) — 19.00 "Летюча миша", опере-
та, Й. Штра с
18 вересня (ср.) — 19.00 "Моя чарівна леді", мю-
зи л, Ф. Ло

ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 
Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua 
12 вересня (чт.) — 19.00 "Ромео і Дж льєтта", ба-
лет на 3 дії, С. Про оф’єв
13 вересня (пт.) — 19.00 "Мойсей", опера на 2 дії
з проло ом та епіло ом, М. С ори
14 вересня (сб.) — 19.00 "Аїда" Дж. Верді, опера
на 4 дії, ви он ється італійсь ою мовою
15 вересня (нд.) — 19.00 "Майстер і Мар арита",
балет-фантасма орія на 2 дії, на м зи Д. Шоста о-
вича, Г. Берліоза, Й. С. Баха, Г. Малера, Ж. Оффен-
баха та інших омпозиторів
17 вересня (вт.) — 19.00 "Віденсь ий вальс", ба-
лет на 2 дії, Йо ан Штра с (бать о), Йозеф Штра с,
Йо ан Штра с (син)

ТЕАТР "СУЗІР’Я" 
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua 
14 вересня (сб.) — 19.00 "Самотня леді", лірична
омедія, І ор Афанасьєв
15 вересня (нд.) — 19.00 "Жін а піс ах", притча,
Кобо Абе
17 вересня (вт.) — 19.00 "То, что с рывают фран-
ц зы", омедія 16+ ритмі "босанова", Жан-Жа Брі-
ер та Моріс Ласе

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044) 253�62�19, www. tuz. kiev. ua
14 вересня
(сб.) — 11.00
"Не хоч б ти
соба ою", аз а-
ра на 1 дію,
С. Бєлов, С. К -
ваєв, 1 од. 10
хв., для дітей з 5
ро ів
14 вересня
(сб.) — 13.00
"Не хоч б ти соба ою", аз а- ра на 1 дію, С. Бєлов, С. К ва-
єв, 1 од. 10 хв., для дітей з 5 ро ів
15 вересня (нд.) — 11.00 "Не хоч б ти соба ою", аз а- ра
на 1 дію, С. Бєлов, С. К ваєв, 1 од. 10 хв., для дітей з 5 ро ів
15 вересня (нд.) — 13.00 "Не хоч б ти соба ою", аз а- ра
на 1 дію, С. Бєлов, С. К ваєв, 1 од. 10 хв., для дітей з 5 ро ів

ТЕАТР ОПЕРИ
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua 

14 вересня
(сб.) —
12.00 "Попе-
люш а", ба-
лет на 2 дії,
С. Про оф’єв,
2 од.
15 вересня
(нд.) —
12.00 "Каз а
про царя

Салтана", опера на 2 дії, М. Римсь ий-Корса ов, 2 од. 10 хв.
18 вересня (ср.) — 19.00 "Кармен. TV", балет на 2 серії на
м зи Ж. Бізе, "Київ модерн-балет"

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 
14 вересня
(сб.) — 11.00
"Троє поросят",
Г. Усач, С. Єф-
ремов, 45 хв.,
для дітей від 3-
х ро ів
14 вересня
(сб.) — 13.00
"Пан Коць ий",
С. Брижань, 40 хв., для дітей від 4-х ро ів
14 вересня (сб.) — 15.00 "Марій а і ведмідь", В. Швембер-
ер, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
14 вересня (сб.) — 17.00 прем’єра, "За щ чим велінням",
Є. Тараховсь а, 50 хв., для дітей від 3-х ро ів
15 вересня (нд.) — 11.00 "Про роч Ряб та сонеч о золо-
те", М. Петрен о, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
15 вересня (нд.) — 13.00 "Царівна-Жаба", А. Дєж ров, 40 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
15 вересня (нд.) — 15.00 "Дюймовоч а", Б. Заходер за
Г. Х. Андерсеном, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів, вистава росій-
сь ою мовою
15 вересня (нд.) — 17.00 "Пітер Пен", Є. О ородній за Дж.
Баррі, 60 хв., для дітей від 5-ти ро ів

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 12—18 вересня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35 Мультляндія
7.20 Просто! Смачно!
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.30 Столиця
10.15 Зроблено в Києві
13.20, 23.25, 5.00

Громадська
приймальня

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 "Коктебель"
21.25 Служба порятунку
22.00, 0.50 Тимчасово

доступний 

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.15

Спорт
6.15 Криве дзеркало
7.20 Країна online
7.25 Ера бізнесу
7.35 Д/ф "М. Державін. Мені

все ще смішно"
8.45 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.50 Без цензури
10.25 Нехай вам буде

кольорово!
11.25 Всього найкращого!
11.45 Кордон держави
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.30, 18.50, 21.25

Діловий світ
12.35 Т/с "Злочин із

багатьма
невідомими"

13.40 Секрети успіху
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.35 Життя на рівних
15.50 М/ф
16.15 Х/ф "Конфуцій"
18.40 Фінансова перспектива
19.05 Про головне
19.30 Агро6News
19.40 Сільрада
19.55 Дорослі ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня

21.35 Світ спорту
21.45 Фестиваль пісні в

Коблево
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.00, 1.00 Підсумки
23.25 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 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

10.50 Х/ф "Кара небесна" 
12.55 Не бреши мені64
13.55 Російські сімейні драми
15.00 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 "Хроніки

Нарнії. Підкорювач
Зорі" 

1.50 Х/ф "Чужі листи" 
3.20 Маша і моделі62
4.10 Світ навиворіт62
5.00 Гроші

ІІННТТЕЕРР

5.35 Т/с "Шлюб за
заповітом"

7.05 Х/ф "Перевірка на
кохання"

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Судові справи
14.40 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 "Ванга"

22.25 Т/с "Завжди говори
"завжди"#9" 

0.20 Х/ф "Ведмежатник" 
2.30 Д/ф "Екологічна

подорож"
3.20 Подробиці
4.05 Т/с "Шлюб за

заповітом"
4.50 Судові справи

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Злочин буде
розкрито" 

7.00 Події
7.30 Щиросердне зізнання
7.50 Остаточний вердикт
9.00 Події
9.10 Т/с "Слід" 
10.00 Х/ф "Формула

щастя" 
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 "Агент" 
21.40 Т/с "Слід" 
23.20 Х/ф "Подвійний

форсаж" 
1.25 Х/ф "Драйв" 
3.00 Події
3.20 Говорить Україна
4.00 Нехай говорять
4.50 Критична точка
5.35 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.35, 6.10 Teen Time
5.40 Пекельне побачення
6.15 М/с "Губка Боб" 
7.00 Підйом!
9.00 Т/с "Щасливі разом" 
11.00 Т/с "Вороніни" 
13.20, 14.30 Kids' Time
13.25 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
0.10 Репортер

0.20 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

5.00 Служба розшуку дітей
5.10 Світанок
6.15 Ділові факти
6.20 Економічний інтерес
6.30 Т/с "Таксі"
6.50 Т/с "Леся + Рома"
7.25 Ділові факти
7.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини
10.10 Головна програма
12.10 Т/с "Штрафбат"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Штрафбат"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи"
22.10 Четверта башта
23.05 Свобода слова
1.10 Х/ф "Честь" 
2.50 Про6Ziкаве.ua
3.10 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Сто питань про тварин
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
Профілактика на каналі 

до 14.30
14.30 Майстер подорожей
15.00 Соціальний пульс
15.15 Соціальна економіка
16.10 60 найбільш

смертоносних тварин
16.40 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 Курортний роман.

Небезпечні зв'язки
22.40 Економічний пульс
22.45 Неймовірно, чи не так?
23.45 60 найбільш

смертоносних тварин
0.35 Т/с "Ескорт#

агентство" 

2.10 Календар Live
2.35 Х/ф "Радіо#шоу" 
4.00 У павутині страху
4.30 Ох, не говоріть мені про

кохання
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, 8.50, 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
Бізнес6час

7.25, 8.15, 8.35, 19.45,
22.40, 23.35, 3.15,
6.15 Хроніка дня

7.30—18.30, 22.30—2.30,
4.30—5.30 Час.
Важливо (кожні
півгодини)

7.40 Автопілот6новини
8.45 Трансмісія6новини
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 Час6тайм
22.10 Податковий щоденник
23.25 Crime news
1.00 Час новин
2.40, 4.40 Життя цікаве
3.30 Час. Важливо
3.40 Кіно з Я. Соколовою
4.15 Гра долі

ННТТНН

6.15 Х/ф "Подвійний
капкан" 

8.35 Агенти впливу
9.30 Лохотрон
10.00 Х/ф "Чорний принц" 
11.45 Т/с "Матусю, я

кілера люблю"
15.40 Т/с "По гарячих

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

убивчий#2"

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
2.50 Агенти впливу
4.10 Свідок
4.40 Правда життя
5.40 М/ф

ССТТББ

5.30 Чужі помилки. Таємне
кохання Лоліти

6.10 Все буде добре!
7.55 Неймовірна правда про

зірок
9.30 Зіркове життя. Заможні й

незаміжні
10.30 Зіркове життя. Голі й

несмішні
11.30 Х/ф "Службовий

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

про зірок
20.15 Куб64
22.00 Вікна. Новини
22.25 Детектор брехні64
0.15 Слідство ведуть

екстрасенси
1.20 Т/с "Доктор Хаус" 
2.10 Х/ф "Два капітани" 
3.15 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 здоровьица!
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"
16.00 У 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 "Ясмін"
0.20 Т/с "Хатня робітниця"
0.50 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 "Шляховики"
16.00 Вісті
16.10 Вісті. Москва
16.35 Т/с "Шляховики"
17.30 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.50 Т/с "Завжди говори

"завжди"#9"
21.35 Т/с "Принцип

Хабарова"
22.45 Х. Іглесіас. Життя

триває
23.35 Т/с "Мар'їн гай"
0.35 Дівчата
1.10 Т/с "Ольга Сергіївна"
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
9.25 О. Журбін. Мелодії на

пам'ять
10.05 Ти не повіриш!
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 "Ментівські

війни#5"
0.35 Т/с "Звіробій#2"
2.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.35 Говоримо і показуємо
4.30 Сьогодні

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша6слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтіком
8.25 М/с "Шоу Гарфілда" 
9.00 Т/с "Маленькі

таємниці" 
11.00 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 Любов з майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Віталька
21.25 Бійцівський клуб
22.25 Руссо туристо
22.55 Дурнєв + 1
23.35 Т/с "Секс і місто" 
0.05 Валєра TV
0.40 Теорія зради
1.35 Твою маму!
2.25 До світанку

КК11

6.30 TOP SHOP
7.40 М/ф
10.20 Х/ф "Погані

дівчиська#2"
12.15 Пороблено в Україні
13.50 КВК
16.15 Вечірній квартал
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
21.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф "Турецький

гамбіт" 

0.45 Х/ф "Крутий
хлопець" 

2.00 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.55 Х/ф "Розслідування" 
8.35 Х/ф "Живі та мертві" 
12.40 Т/с "Таємна варта#2" 
18.40 ДжеДАІ
19.00 Т/с "Меч" 
21.00 Новини 2+2
21.40 Обережно, модерн!
22.05 Х/ф "Віддача" 
0.00 Х/ф "Бійцівський

клуб" 
2.25 Х/ф "В тій області

небес" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 21.30 Знімала мама
7.00, 11.30 М/с "Бджола

Майя 3D"
7.15, 11.00 М/с "Олівія"
7.45, 21.10 М/с "Смішарики.

ПІН6код"
8.00, 10.30 М/с "Дружба6це

диво"
8.30 М/с "Клуб Міккі6Мауса"
8.55 М/с "Джейк і пірати з

Нетландії"
9.20 М/с "Маленькі

ейнштейни"
9.45 Прикольні фантазери
10.05 М/с "Діти6супергерої"
11.45 М/с "Маленьке

королівство Бена й
Холлі"

12.00, 21.00 Казка з татом
12.10 М/с "Петро та Степан"
12.20, 18.00 М/с "Смурфіки"
12.45 М/ф "Кріт і його друзі"
12.55 М/с "Рекс"
13.05, 0.45 М/ф
14.30 Єралаш
15.30 Т/с "Рибологія"
16.30 М/с "Шибайголова

Кік Бутовскі"
17.10 М/с "Досконала

Людина6павук"
17.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
18.30 М/с "Циповіль"
18.55 М/с "Сова"
19.00 М/с "Чорний плащ"
19.30 М/с "Кряк6Бряк"
20.00 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

22.55 Світ тварин із Зиком
23.55 М/с "Оггі та кукарачі"

"РІДДІК"
Країна: США
Ст дія: Universal Pictures
Режисер: Девід Т ї
У ролях: Він Дизель, Карл Урбан,
Жорді Молья, Ніл Нальє
Бюджет: 38 млн доларів США
Тривалість: 119 хв.
Ві ові обмеження: 18 ро ів

Вперше ала тичний злочинець
Рідді з'явився фантастичном
фільмі "Чорна діра" 2000 році.
Після величезно о спіх іно-
стріч и, незважаючи на її малий
бюджет, світ вийшов сі вел
артини — "Хроні и Рідді а". "С перможливістю" ероя є вміння бачити в темряві.
У третій частині е шен зраджений своїми і по ин тий помирати на п стинній планеті,
Рідді бореться за своє життя в жорсто их с тич ах з інопланетними створіннями. Він
стає сильнішим і небезпечнішим. Незабаром ала тичні найманці від ривають на ньо о
полювання, але стають лише піша ами в рандіозном і безжальном плані помсти. За а-
няючи своїх воро ів саме т ди, ди йом потрібно, Рідді починає втілення зад мано о,
щоб поверн тися на рідн планет Ф рію й рят вати її від знищення.
В інотеатрах IMAX, "У раїна", "Київ", "Жовтень", мережах інотеатрів "Баттерф-
ляй" та "Лінія іно"

"КОХАНИЙ З МАЙБУТНЬОГО"
Країна: Вели а Британія
Ст дія: Universal Pictures, Working Title Films
Режисер: Річард Кертіс
У ролях: Рейчел Ма Адамс, Біл Найі, Том Холлан-
дер
Тривалість: 123 хв.

У день сво о повноліття звичайний хлопчи Тім
дізнається, що ньо о є с перздібність, спад-
ована від бать а. Він може подорож вати в
часі. Тім виріш є ви ористов вати свою сил
на бла о людства. Одна здатність діє тіль и
на ньо о, що зм ш є хлопця ш ати інший
спосіб вплив на нав олишні події. І це, зви-

чайно ж, приведе йо о до охання. Режисером романтичної омедії вист пив сценарист
та их стрічо я "Ноттін Хілл", "Реальна любов" і "Ро -хвиля".
В інотеатрах "У раїна", "Кінопалац", мережах інотеатрів "Баттерфляй" та "Лінія
іно"

"КАМІЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915"
Країна: Франція
Ст дія: 3B PRODUCTIONS
Режисер: Бр но Дюмон
У ролях: Жюльєт Бінош, Жан-Лю Вінсент,
Емман ель Ка фманн
Бюджет: 3 млн євро
Тривалість: 95 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

У центрі фільм — історія з життя
франц зь ої с льптор и Камілли Кло-
дель. А саме той період, оли її одер-
жимість д м ою, що заздрісни и — та
само, я і олишній оханець О юст Ро-
ден,— переслід ють її, спон ала сім'ю Камілли відправити ероїню в психіатричн ліні
на півдні Франції. У артині по азані нес інченні її пильн вання в надії знайти роз міння і
визнання її талант , а та ож очі вання візит люблено о брата, письменни а Поля Кло-
деля. Це либинний образ х дожни а, я о о зам н ли в літці. Спеціально для ролі жін и,
оточеної людьми з ненормальною психі ою, ви онавиця оловної ролі Бінош тривалий час
перед зйом ами переб вала в одній з лі арень.
В інотеатрах "Київ", "Жовтень"

КІНОТЕАТРИ
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60, www.kinopalace.net
IMAX, Мос овсь ий просп., 34-в, тел.: 0-800-300-600, www. planeta-kino. com. ua
"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
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", просп. Перемо и, 3, тел: (044) 496-15-11, 496-15-51
ТЦ "Квадрат", б л. Перова, 36, тел: (044) 538-17-70, 538-17-71

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 12 вересня

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

Спортивне життя. Хрещатик стане "класом" 
для Всеукраїнського Олімпійського уроку
14 вересня, в День фізичної льт ри і спорт , в столиці У раїни на

Хрещати відб деться ні альна спортивна а ція — Все раїнсь ий
Олімпійсь ий ро . Відч ти себе не лише лядачем спортивно о дій-
ства, а й повноправним часни ом зможе ожний охочий, прийшовши
цьо о дня на Майдан Незалежності. Дев’ятий рі поспіль Національний
олімпійсь ий омітет спільно з Міністерством освіти і на и, молоді та
спорт У раїни проводять Все раїнсь ий Олімпійсь ий ро з метою
зал чення дітей та молоді, широ их верств населення до а тивних за-
нять спортом, твердження здорово о способ життя, розвит та по-
п ляризації олімпійсь о о р х . Упродовж де іль ох один на 40- а
спортивних майданчи ах за часті олімпійсь их чемпіонів та призерів і
вихованців дитячо-юнаць их спортивних ш іл відб д ться майстер-
ласи, по азові трен вання, зма ання тощо. Родзин ою цьо орічно о
Уро стан ть зма ання стриб нів з жердиною "Стриб и на Майдані".
Про рама заход б де досить насиченою: 11.00—12.00 — онцертна
про рама, он рси, ві торини; 12.20—12.30 — розмин а від чемпіонів
та призерів Олімпійсь их і ор; 12.30 — офіційне від риття Все раїн-
сь о о Олімпійсь о о ро 2013 ро ; 12.30—15.00 — міні-т рніри з
різних видів спорт , по азові вист пи юних спортсменів на спеціально
встановлених спортивних майданчи ах та майстер- ласи від чнів
ДЮСШ, чилищ, спортивних за ладів та відомих раїнсь их спортс-
менів та тренерів; 15.00 — офіційне від риття зма ань зіро жердини
"Стриб и на майдані"; 15.00—18.00 — проведення зма ань зі стриб ів
з жердиною й о 18.00 — на ородження переможців цих зма ань

Хокей. "Компаньйон�Нафтогаз" зіграє 
з ХК "Генерали"
Я повідомляє офіційний сайт "Компаньйон-Нафто аз ", в рам ах

під отов и до ново о сезон оманда проведе ще один спарин . С -
перни ом підопічних Оле сандра Се анда стане представни аматор-
сь ої хо ейної лі и — иївсь і "Генерали", я і мають бажання вист пи-
ти в наст пном сезоні в ПХЛ. Матч відб деться в п'ятницю, 13 верес-
ня, на льод броварсь о о ТЦ "Термінал". Почато поєдин о 10.45

Боротьба. На Чемпіонаті Світу з жіночої 
боротьби виступлять сім українок
Головний тренер жіночої збірної У раїни з боротьби Володимир Єво-

нов озв чив імена спортсмено , я і представлятим ть У раїн на ЧС в
Б дапешті (У орщина).
До с лад збірної війшли Марія Лівач (в/ 48 ), Юлія Бла иня (51
), Ірина Г ся (55 ), Тетяна Лавренч (59 ), Ганна Василен о (63
), Аліна Стадни (67 ) i Марина Мосьпан (72 ). На адаємо, що сві-

това першість з боротьби серед жіно триватиме з 16 по 22 вересня

Температура +16°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +17°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +16°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 90 %

Прогноз погоди на 12 вересня 2013 року

Підніміться над поб товими лопотами і под майте про
висо е, світле, вічне. Д ховні цінності нині є першочер ови-
ми. Спіл йтеся на філософсь і теми, обмінюйтеся досві-
дом з м дрими людьми, розширюйте свій світо ляд. День
спішний для всіх, хто переймається т рботами заради бла-
а та щастя інших, нама ається ся н ти дос оналості в б дь-
я их справах, не заци люється на фанатичних ідеях.
ОВНИ, в робочом офісі на вас очі є чимало не зовсім приєм-

них сюрпризів, т т від риється ба ато орисних сл жбових таєм-
ниць, я і знадобляться з одом, аби захистити свій ар’єрний імідж.
Відвідайте бо осл жіння.
ТЕЛЬЦІ, я що ви налаштовані ш ати спонсорів-бла одійни ів,

то нині їхні серця та аманці за риті. Це день "перезавантаження"
на вн трішньом рівні, в процесі я о о з орають відпрацьовані
про рами, звільняючи місце для нових планів, тож проведіть йо о
в тиші, спо ої, молитвах, що захистить від р йнівних збоїв, і з о-
дом ваша доля зміниться на раще.
БЛИЗНЯТА, не сваріться через ідейні розбіжності, про ладайте

місточо до серця протилежної статі любов’ю та бла ородством.
Саме сьо одні слід, заб вши про образи, пороз мітися один з од-
ним, за ладити провини, наповнивши чаш взаємно о охання ви-
со ими поч ттями. Не заб вайте при цьом про професійні обо-
в’яз и і блис че ви он йте роль сім’янина. На ваших плечах бла-
опол ччя родини.
РАКИ, робота за натхненням або за ідею б де найбільш рез ль-

тативною. Нині ви схильні заб вати про себе і діяти заради бла а
інших людей. Навіть разі о ремих помило і розчар вань вас під-
трим ватиме віра в те, що ви сл жите чом сь ідном , що стане
незамінним, я що ви задіяні в та их ал зях я медицина, релі ія,
соціальна робота, сфера посл .
ЛЕВАМ д же імпон ватиме роль любовно о авантюриста, одна

ваш роман може зробити р тий непередбачливий віраж мин -
ле, тож при от йтеся роз рібати завали запл таних взаєминах.
Бажання й можливості переб вають в дис армонії, т т існ є риза,
переживши я ви все ж здатні діждатися сво о щасливо о "потя-
а", я ий повезе в аз насолод.
ДІВАМ доведеться піддатися по ли енів — нині вас прояв-

ляться я хороші, та не ативні риси, отрі ви спад вали від
пред ів. Родичів не сваріть, бо ви одно о оріння.
ТЕРЕЗИ, б дьте ближче до начальства — там ється майб тнє

ар’єри, і пильн йте, аби не впасти в ріх: на професійном небо-
схилі витають Божі ян оли і... демони. Оптимально самореаліз ва-
тися поталанить на інтеле т альній ниві, том оли маєте про али-
ни в знаннях, ризіть раніт на и, вивчайте новітні техноло ії, аби
йти в но з про ресом. Відповідальних надійних помічни ів не ш -
айте, їхній авторитет д тий, а фаховий рівень низь ий.
СКОРПІОНИ, чар йте людей вродою, б дьте др желюбними — і

спіх не забариться. Від ризи ованих ро ів відмовтеся. Я що спро-
б єте примножити свої стат и, знання, посилити авторитет, на жаль,
на вас че ає розчар вання, пораз а або несподіваний поворот
справ... З мійте вчасно при альм вати й мобільно реор аніз ватися.
У СТРІЛЬЦІВ день видасться особливо напр женим, посилить-

ся індивід алізм, а тивіз ється пристрасть до авантюр, ори іналь-
ності, епатаж , різ о зрост ть владні апетити. Одночасно підви-
щиться роздратованість, не важність, що в разі незадоволення ін-
тересів може призвести до р йнацій др жніх взаємин, сімейних
онфлі тів, поб тових травм. Сл хайте боса, він ваш читель-на-
ставни — пра матичний і хазяйновитий.
КОЗЕРОГИ, не бажано б д вати плани і братися за незнайомі

справи. Нова діяльність за рож є повторенням старих помило на
тлі ілюзій про рес . Стос н и з жін ами нес ть армічний підте ст,
тож се, що між вами сьо одні відб деться, не слід ставити за ос-
нов на майб тнє, а ви реслити із пам’яті.
ВОДОЛІЇ, я що забл али в життєвих лабіринтах і не здатні

знайти вихід, істин вам від риють приятелі. Але оли хтось з од-
нод мців зачепить те, що для вас є святим, можете либо о роз-
чар ватися в цій людині.
У РИБ день висо о о напр ження та серйозних випроб вань,

при от йтеся до розчар вань в людях, я их ви олись обожнюва-
ли, в ідеях, я і щиро пропа вали протя ом ба атьох ро ів. Вза-
ємини з партнерами, начальством мож ть несподівано за остри-
тися на філософсь ом чи юридичном підґр нті. Не беріть часті
в прово аційних с тич ах. Робочий офіс — це місце щасливих
шансів і доленосних подій, ні о о не під’юдж йте і не влаштов йте
т т б нтів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Збірна України з футболу 
піднялася на друге місце
"Синьо�жовті" зіграли у Києві внічию зі збірною Англії
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У вівторо в Києві відбір овом
матчі Чемпіонат Світ -2014 збірна
У раїни на полі НСК "Олімпійсь ий"
зі рала внічию 0:0 з Ан лією. Цей
рез льтат став за ономірним під-
с м ом напр женої з стрічі й дозво-
лив ан лійцям залишитися на пер-
шом місці в р пі H, а раїнцям
піднятися на др позицію.

Майже рік усі вітчизняні вболівальники чекали

з нетерпінням на повторне протистояння між

збірною України та збірною Англії. Перший матч

завершився з рахунком 1:1, тому ця зустріч по"

винна була визначити сильнішого. Ажіотаж нав"

коло гри був просто неймовірний — за кілька

тижнів всі квитки на стадіон були продані. Ціл"

ком очевидно, що НСК "Олімпійський" очікував

повний аншлаг. Так і сталося — з трибун стадіону

за перебігом подій слідкувало 69 890 вболівальни"

ків, що є абсолютним рекордом столичної спор"

тивної арени.

За таку шалену підтримку команди віддячили

цікавою і безкомпромісною грою. Й хоча голів у

цій зустрічі забито не було, ніхто з вболівальників

не був засмучений. З огляду на турнірне станови"

ще та коментарі футболістів, цей рахунок задо"

вольнив обидві сторони. Зокрема капітан гостей

Стівен Джерард зазначив: "Нам хотілося б ство"

рювати більше моментів. Але якби ми почали ри"

зикувати, могли б отримати проблеми в обороні.

Важливо, в першу чергу, надійно діяти в захисті.

Такі виїзди, як цей, не бувають легкими. В укра"

їнців дуже хороша команда". Такої ж думки був і

ветеран збірної Англії Френк Лемпард, для якого

це протистояння стало 100"м у майці національ"

ної команди: "Матч вийшов непростим. Ми кон"

тролювали гру більшу частину першого тайму.

Однак небезпечних моментів біля воріт України

було недостатньо. У другому таймі суперник зу"

мів створити тиск, але ми його витримали. Ми

знали, що в Києві грати дуже важко. Звичайно,

наша команда прагнула перемогти, проте нічия

також є непоганим результатом".

Головний тренер збірної України Михайло Фо"

менко відзначив величезну відповідальність цьо"

го матчу: "Збірна Англії — сильна команда, уком"

плектована сильними гравцями. Вони представ"

ляють клуби у дуже сильних європейських пер"

шостях, і цим все сказано. Це була складна гра з

сильним суперником. Те, що ми не зіграли з дво"

ма форвардами, — так складався матч. Якби ми

виставили двох форвардів, це був би авантюрний

крок з нашого боку. Одне очко краще, аніж жод"

ного. Будемо намагатися зберегти такий настрій".

Один з лідерів вітчизняної команди, гравець

столичного "Динамо" Андрій Ярмоленко коротко

поділився враженнями від матчу: "Досить рівна

була гра. Напевно, закономірний рахунок. Для

Англії нічия краще, ніж для нас, вони випереджа"

ють нас на одне очко. Якщо вийдемо з другого

місця, будемо задоволені. Всі ми непогано зігра"

ли. Шанси у нас є. Нам треба набрати шість очок

у двох іграх".

Підтримав вітчизняну збірну й голова КМДА

Олександр Попов: "Звичайно, я вболівав за нашу

збірну. Гра була дуже цікавою та захоплюючою.

Шкода, що нічийний рахунок " не перемога, але з

такою збірною, як Англія, — це достойний

результат. Сподіваюсь, що у наступних матчах

наші футболісти здобудуть перемогу і бажаю їм

пробитися на Чемпіонат Світу у Бразилії."

Англійцям цей результат дозволив набрати 16

очок і залишитися на першому місці в групі H.

Маючи 15 пунктів, українці стали другими. На"

ступний матч наша збірна проведе 11 жовтня вдо"

ма проти Польщі. Завершить груповий раунд ква"

ліфікації команда Михайла Фоменка 15 жовтня

виїзною грою в Сан"Марино. Англійці завершать

відбірковий турнір домашніми матчами з Чорно"

горією та Польщею. Збірна, яка виявиться у під"

сумковій турнірній таблиці на першому місці,

вийде на Чемпіонат Світу, як кажуть, "напряму".

Команда, що фінішує другою, на шляху до Брази"

лії візьме участь в іграх плей"офф
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Цей день в історії 12 вересня

1875 — народився Оле сандр
Кошиць, раїнсь ий омпози-
тор, дири ент, етно раф
1898 — відб лося від риття

Київсь о о політехнічно о інсти-
т т (31 серпня за ст. ст.).
1940 — поблиз селища Мон-

тінья (Франція) чотири місцеві
підліт и знайшли печер - рот з
настінними малюн ами ві ом 15-
17 тисяч ро ів
1992— осмос полетіла пер-

ша подр жня пара, перша тем-
нош іра жін а і перший япон-
сь ий астронавт
1996 — створено природний

заповідни "Гор ани" на терито-
рії Надвірнянсь о о район Іва-
но-Фран івсь ої області
2008— Хар ові відб вся пер-

ший онцерт рт Queen, в рам-
ах Європейсь о о т р в під-
трим а ції боротьби зі СНІДом.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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