
Із вдячністю за сьогодення
Столиця готується з розмахом відзначити 70�ту річницю визволення міста
від німецько�фашистських загарбників

Київ перетвориться 
на місто велосипедистів
Покращувати велоінфраструктуру розпочнуть з Дарницького району

Уже з наступного року в Дарницькому

районі планується розпочати реалізацію

пілотного проекту з розвитку необхідної

інфраструктури для велосипедистів

“Старт”. Цей проект було ініційовано у

2011 році ГО “Асоціація велосипедистів

Києва” та пізніше включено до Стратегії

розвитку Києва до 2025 року та проекту

Генерального плану Києва.

Впродовж двох місяців київські проек*

танти, архітектори, велосипедисти спів*

працювали з німецькими експертами над

розробкою схеми велосипедного руху,

щоб тим самим дати старт популяризації

екологічного транспорту в Києві.

Як зазначив керівник Німецького то*

вариства міжнародного співробітництва

GIZ Матіас Брандт, під час розробки

проекту ініціатори керувалися однією з

ініціатив Стратегії розвитку Києва до

2025 року. “У цьому документі зазначено,

що до 2025 року 10 % від загальної кіль*

кості подорожей у місті мають відбувати*

ся на велосипеді. Такого показника до*

сягти непросто, адже для цього потріб*

ний час. Та це можливо зробити. Напри*

клад, у деяких містах Західної Європи

вже більше 30 % щоденного транспорт*

ного потоку припадає саме на велоси*

пед”,— відзначив пан Брандт.

Німецький експерт констатує, що часи

змінилися й нині лідером на дорозі є не

автомобіль, а саме велосипед, бо в центрі

системи — людина. До того ж цей вид

транспорту екологічний, безшумний та

не займає багато місця.

Тож аби полегшити життя велосипе*

дистам, фахівці для початку запитали

думку людей і визначили пункти від*

правлення та призначення велосипе*

дистів у районі та поза його межами,

потім сполучили їх найбільш прямими

лініями та перенесли на наявні вулиці.

“Після зробленого аналізу ми встано*

вили, що найпопулярнішими вело*

маршрутами є просп. Григоренка та вул.

Ревуцького, бо цими магістралями лю*

ди найчастіше їздять з найбільш населе*

них районів в бік центру, мосту Патона,

Ленінградської площі та зупинок місь*

кої електрички. Тобто ці ділянки най*

перше в районі мають бути обладнані

велоінфраструктурою”,— розповіла

експерт робочої групи проекту “Старт”,

активістка Асоціації велосипедистів

Києва Ксенія Семенова.

Попередньо розроблена карта визна*

чає, що у межах території району є кіль*

ка магістральних напрямків руху:

уздовж просп. Григоренка від магазинів

“Епіцентр” та “Метро” у напрямку

станції міської електрички “Лівий бе*

рег”, Дніпровської набережної та мосту

Патона для руху в центр міста; від

просп. Григоренка до залізничного вок*

залу “Дарниця” та в бік Ленінградської

площі; уздовж вул. Ревуцького у на*

прямку залізничного вокзалу “Дарни*

ця” та Ленінградської площі. Загалом

же планується створити понад 113 км

шляхів, адаптованих для безпечного та

комфортного руху велосипедистів.

Окрім цього, планується облаштува*

ти велопарковки, зокрема біля станцій

метро і міської електрички, та створити

велокарту.

Самі велосипедисти активно підтри*

мують проект, щоб незабаром нормаль*

но пересуватися Києвом на своєму дво*

колісному. Ірина з байком не розлучає*

ться вже сім років, і хоча на двоколісно*

му добирається й до роботи, все ж за*

значає, що для таких, як вона, прихиль*

ників активного способу життя місто не

пристосоване. “Поступова реалізація

цього проекту дасть старт створенню

нормальної інфраструктури для вело*

любителів”,— відзначає дівчина.

Підтримує ініціативу й місто. Заступ*

ник голови КМДА Михайло Костюк

відзначив, що цей проект надзвичайно

потрібний для столиці, адже відкриває

новий погляд на вирішення проблеми

мобільності у Києві. “Ми зацікавлені в

тому, щоби транспортна мережа міста

розвивалась за зразком доступності й

щоб наша муніципальна транспортна

мережа стала успішною, щоб люди з

власних авто пересіли в громадський

транспорт. Таким чином ми зможемо

звільнити вулиці від масового засилля

легкових автомобілів й змінити акцен*

ти”,— упевнений Михайло Костюк.

Нагадаємо, що з 16 по 22 вересня по*

над дві тисячі міст Європи відзначають

свято раціонального розвитку транс*

порту — Європейський тиждень мо*

більності. Головна мета заходу — пока*

зати, що використання приватних авто*

мобілів потрібно зменшувати, а перева*

гу надавати муніципальному та альтер*

нативним видам транспорту, зокрема —

велосипедному. Київ приєднується до

Європейського тижня мобільності

втретє, а День без авто (22 вересня) ки*

яни святкують уже шість років по*

спіль

Столична влада має намір розвивати велоінфрастр т р та перетворити Київ на зр чне для велосипедистів місто

У ритмі з містом 

Голова Київсь ої місь ої державної адміністрації
Оле сандр Попов з стрівся з меш анцями Південної
Борща ів и
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Лікарів "швидкої" убезпечать 
Меди ів забезпечать відеореєстраторами та
ишень овими сиренами

СТОР. 2 

Динамівці знову на висоті 
В столиці на ородили призерів Чемпіонат світ

СТОР. 8 

У номері

Новини

Кияни самі оберуть 
назви нових станцій 
четвертої гілки метро
На почат вересня столична влада о олосила

намір провести он рс, під час я о о ияни самі
обер ть назви станцій четвертої іл и иївсь о о
метрополітен в напрям житлово о масив Ви-
рівщина-Троєщина. Попередні рез льтати он-
рс мож ть б ти о олошені ще до почат б дів-

ництва нової іл и. Про це в прямом ефірі ана-
л “Київ” повідомив олова Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації Оле сандр Попов.
“Перед тим, я б д вати нов іл , без мовно, ми

б хотіли її продемонстр вати, зробити навіть фільм
про те, я ою вона б де. Ідея он рс в том , щоб
зібрати всі можливі пропозиції иян і, може, вже при
форм ванні та о о презентаційно о варіант прое -
т назвати дея і з цих станцій та ими назвами, я і
хотіли б самі ияни. Мені здається, що це абсолют-
но правильний підхід, і я впевнений, що це треба
зробити”,— зазначив очільни столичної держадмі-
ністрації.
“З почат ом б дівництва б д ть о олошені і пер-

ші пропозиції, може, навіть вже і визначимо назви
дея их станцій. Я не д маю, що ми за риємо цю
тем до завершення б дівництва, тобто далі може
тривати об оворення, але все-та и хотілося б на
етапі почат б дівництва назвати станції тими іме-
нами, я і запропон ють ияни”,— додав Оле сандр
Попов

На Позняках відкриють 
спортивно$ігровий 
майданчик “ЮКА”
21 вересня о 12.00 пар “Позня и” відб деть-

ся від риття спортивно-і рово о майданчи а
“ЮКА”. Спор дження об’є та ініціювали місцеві
меш анці за сприяння місь ої влади та підтрим и
р пи молодих підприємців, що жив ть і працю-
ють мі рорайоні Позня и.
У рам ах спортивно о свята фахівці спортивно-
о л б “ЮКА” провед ть перші спортивні зма-
ання з ф тбольно о та бас етбольно о варіантів
і ор ЮКА. До часті запрош ються всі охочі пред-
ставни и засобів масової інформації. О рім с то
спортивної перемо и, ор анізатори пропон ють
працівни ам медіа позма атися за призовий фонд
номіналом 5 тисяч ривень, а та ож спеціальні по-
дар н и для реда ції — “Профіла тори Євмінова”.
Для часті в зма аннях необхідно попередньо

зареєстр вати оманд шляхом направлення за-
яв и на еле тронн адрес : doctor@evminov.com
або на номер фа с (044) 270-60-18.
За важимо, що і ри ЮКА — це національне но -

ха , вітчизняна розроб а з широ ими перспе ти-
вами. На спеціальних омпа тних майданчи ах
можна рати ф тбол, хо ей, бас етбол, андбол,
волейбол тощо. Правила і ор д же прості, а о-
ловне, що вони р хливі, емоційні та безпечні

Юні голосіївські спортсмени 
безкоштовно займатимуться 
плаванням
Вихованці дитячо-юнаць ої спортивної ш оли

“Трі мф”, я а нещодавно від рилася Голосіївсь о-
м районі столиці, змож ть без оштовно займатися
водними видами спорт найс часнішом Палаці
водно о спорт , я ий від риється в найближчі тижні.
Про це повідомив прямом ефірі на теле аналі
“Київ” заст пни дире тора Департамент освіти та
на и, молоді та спорт , начальни правління сім’ї,
молоді та спорт Вадим Костючен о.
За йо о словами, незабаром анало ічні водні па-

лаци запрацюють Деснянсь ом та Дарниць ом
районах міста Києва.
“І там теж наші діти, представни и дитячо-

юнаць их спортивних ш іл знайд ть можливість
займатися без оштовно завдя и соціально відпові-
дальном бізнес і партнерств ”,— зазначив Ва-
дим Костючен о

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

6 листопада Київ відзначатиме непере-
січн дат — 70 ро ів том наше місто
б ло звільнене від німець о-фашистсь их
о пантів. Аби на ідном рівні відзначи-
ти знаменн дат , вшан вати пам’ять
тих, ом нинішнє по оління завдяч є
мирним небом над оловою, столична
влада під от вала ці ав та різноманітн
про рам . А от сам день 6 листопада и-
ївсь і посадовці просять Кабінет Міністрів
зробити столиці вихідним.

Святкування 70*ї річниці визволення міста від німець*

ко*фашистських загарбників має об’єднати всіх киян.

Про це заявив голова КМДА Олександр Попов. Він за*

значив, що наразі вже розроблено програму святкування

та розпочато активну підготовку до пам’ятної дати.

“Концепція, яку ми відпрацювали, покликана об’єд*

нати наше суспільство, київську громаду у відзначенні

цієї перемоги. Ми разом повинні вшанувати тих визво*

лителів, які сімдесят років тому звільнили наше місто

від окупантів. Саме завдяки їхній відвазі ми з вами сьо*

годні маємо мирне небо над головою. І наш обов’язок —

вшанувати полеглих визволителів та низько вклонитися

тим, хто ще поруч із нами”,— зазначив Олександр По*

пов.

Цікаво, що місто вже розробило логотип пам’ятної

дати. Як розповів “Хрещатику” головний режисер за*

ходу, народний артист України Анатолій Солов’янен*

ко, він міститиме головні символи Великої перемоги

в Києві — зображення Матері*Батьківщини та стели

Перемоги.

Вже традиційно відзначати знаменну дату розпоч*

нуть з покладання квітів до могили Невідомого сол*

дата, що на Площі Слави. Поруч з монументом вста*

новлять дві башти з офіційним логотипом дати.

Конструкції матимуть світлодіодні екрани, на яких

протягом дня показуватимуть кінокадри про визво*

лення міста. Встановлять і спеціальну звукову апара*

туру, яка транслюватиме записи пісень відповідної те*

матики.

В денний час урочисті заходи триватимуть у центрі

міста. Так, заплановано, що за співпраці з ГО “Черво*

на зірка” на Хрещатику відбудеться військово*істо*

рична хода, яка відтворить події семидесятилітньої

давнини, та парад духових оркестрів. У “Палаці Укра*

їна” для ветеранів організують святковий концерт —

міська адміністрація подбає, аби поважні визволителі

без перешкод дісталися до культурної установи.

На території Меморіального комплексу “Націо*

нальний музей історії Великої Вітчизняної війни”

відзначення великої дати ознаменується урочистим

запаленням Вічного вогню — цю почесну місію дору*

чать найкращому учневі Київського військового лі*

цею імені Івана Богуна.

Увечері киян запрошують вшанувати пам’ять виз*

волителів та засвітити свічки й лампадки поблизу всіх

тематичних пам’яток міста. Акцію “Вшануй пам’ять

визволителів” у Парку Слави розпочнуть голова

КМДА Олександр Попов, а також представники де*

легацій міст*героїв України, Росії та Білорусі. Для ки*

ян та гостей столиці тут встановлять спеціальні па*

латки, де можна буде безкоштовно отримати свічки та

лампадки. Після цього офіційні делегації спустять на

води Дніпра вінки пам’яті біля Колони Магдебур*

зького права.

О 19.00 розпочнеться святковий концерт і на май*

дані Незалежності. А вже о 21.00 відбудеться урочис*

та хвилина мовчання, під час якої багатомільйонне

місто завмре в пам’ять про визволителів. Закінчиться

подія святковим феєрверком о 22.00.

Тематичні заходи відбудуться в усіх районах міста.

Окрім того, на вулицях столиці встановлять спеціаль*

ні сіті*лайти із портретами ветеранів, які звільняли

Київ, під загальним слоганом — “Вони визволяли

Київ. Вони серед нас”.

А щоб пам’ять визволителів вшанували якомога

більше людей, 6 листопада 2013 року міська влада

планує зробити вихідним днем. Відповідна пропози*

ція вже подана до Кабінету Міністрів України.

Подбає столична влада і про фінансову підтримку

визволителів — з міської скарбниці на ці цілі буде ви*

ділено близько 20 млн грн.

Для юного покоління киян в усіх школах проведуть

тематичні уроки та заходи, аби молодь пам’ятала про

подвиг тих людей, яким завдячує сьогоденням
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столична влада має намір
розвивати велоінфрастр т -
р та перетворити Київ на
зр чне для велосипедистів
місто. Столиця вже й нині —
“велосипедне” місто: 20 тис.
иян сьо одні орист ються
велосипедом, 300 тис. меш-
анців міста мають сво о дво-
олісно о, але че ають зр ч-
ніших та безпечніших мов
для перес вання. Том столи-
ця продовж є по ращ вати
транспортн інфрастр тр . В
цьом напрям ведеться а -
тивна робота — зо рема я
пілотний прое т Дарниць ий
район план ється перетвори-
ти на своєрідне веломістеч о
з сією необхідною інфра-
стр т рою.
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Новини
У столиці стартує осінній місячник з благоустрою
З 30 вересня в столиці старт є осінній місячни з бла о строю, озе-

ленення та поліпшення санітарно о стан міста. Відповідне розпоря-
дження підписав олова КМДА Оле сандр Попов з метою по ращення
рівня бла о строю, санітарно о та технічно о стан об’є тів місь ої ін-
фрастр т ри, забезпечення отовності місь о о осподарства до е с-
пл атації в осінньо-зимовий період 2013—2014 ро ів.
Крім то о, проведення заход підсилить відповідальність ерівни ів

житлово- ом нальних сл жб районів та міста за ви онання обся ів ро-
біт з ідно з цільовими за альномісь ими про рамами. Заплановані за-
ходи та ож сприятим ть реалізації ініціатив Президента У раїни щодо
забезпечення я існих мов життя ромадян. Триватиме місячни з бла-
о строю до 31 жовтня 2013 ро .
Вже затверджено с лад омісії з ерівни ів профільних департамен-

тів та ом нальних підприємств, а та ож перших заст пни ів райдерж-
адміністрацій. Очолить омісію з проведення осінньо о місячни а пер-
ший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о.
Перше виїзне засідання відб деться 2 жовтня — омісія інспе т ва-

тиме Солом’янсь ий та Святошинсь ий райони. Територію Голосіїв-
сь о о та Дарниць о о район посадовці об’їд ть 9 жовтня. Дніпров-
сь ий та Деснянсь ий райони звіт ватим ть про ви онані роботи 16
жовтня, Оболонсь ий та Подільсь ий райони — 23 жовтня. Останніми
перевірятим ть Шевчен івсь ий та Печерсь ий райони — 30 жовтня.
Підс м ове засідання заплановано на 14 листопада

З наступного року не видаватимуть дозволи 
на об'єкти сезонної торгівлі
Місь а влада хоче заборонити в столиці робот об'є тів сезонної

тор івлі. Особлив ва б де приділено зеленим зонам. Про це в пря-
мом ефірі анал "Київ" повідомив олова Київсь ої місь ої державної
адміністрації Оле сандр Попов.
"Я дав дор чення щодо то о, щоб ми розробили та і підходи і за-

твердили їх на засіданні місь ої ради, оли б ми принципово не дозво-
ляли ор анізов вати б дь-я та зван сезонн тор івлю, я а особли-
во поширена в місті вліт . Том що це прецедент, оли видаються до-
зволи на робот 10-ти та их об'є тів, а в рез льтаті їхня іль ість зрос-
тає в іль а разів і онтролювати це питання ні ом . Том , щоб не ма-
ти та их прецедентів, ми на наст пний рі в принципі не б демо цьо о
робити, і та их об'є тів вже, в пар ах в том числі, не б де",— запев-
нив Оле сандр Попов

Цифра дня

5 489 900 
гривень становила загальна сума субсидій, призначених сім’ям для
відшкодування витрат на оплату житлово!комунальних послуг у
столиці в січні–липні 2013 року 
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Косметична компанія намагалася незаконно
звести готель
Про рат ра Деснянсь о о район зверн лась до Господарсь о о

с д з вимо ою визнати недійсним рішення Київради, на підставі я о-
о столична осметична омпанія неза онно наб ла право на зведен-
ня тор овельно-розважально о та отельно-офісно о омпле с на Лі-
совом масиві.
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі Деснянсь ої про рат ри,

встановлено, що 2001 році між Київрадою та приватним товари-
ством, що займається виробництвом парф мерних та осметичних за-
собів, б ло ладено до овір оренди земельної ділян и на в л. Поп д-
рен а стро ом на 10 ро ів для б дівництва та е спл атації омпле с з
вип с бної помади.
У подальшом Київрада без по одження з ГУ містоб д вання, архі-

те т ри та дизайн місь о о середовища с ттєво відреда вала зазна-
чений до овір, змінивши цільове призначення земельної ділян и.
Та , за мовами ново о до овор приватне товариство наб ло пра-

во на зведення на цій території не виробничо о омпле с , а ба ато-
ф н ціонально о ТРК та отельно-офісно о омпле с з підземним
пар ін ом. Крім то о, стро дії до овор оренди б ло неза онно подов-
жено до 25 ро ів.
У зв’яз з виявленими пор шеннями про рат ра Деснянсь о о

район зверн лася до с д з вимо ою визнати недійсними вищезазна-
чене рішення Київради та ладений на йо о підставі до овір оренди,
а та ож заборонити приватном товариств проводити б дь-я і б ді-
вельні роботи за в азаною адресою

У Музеї історії Києва представлять хроніку 
передвиборчої агітки
З 27 вересня М зейно-вистав овом центрі "М зей історії Києва", що

на в л. Бо дана Хмельниць о о, 7, працюватиме вистав а "Хроні а пе-
редвиборчої а іт и. У раїна, ХХ сторіччя". Я пояснюють ор анізатори, ви-
став а є своєрідним літописом дореволюційних та радянсь их виборів.
Е спозиція с ладається з понад півсотні пла атів із оле ції відомо-
о иївсь о о оле ціонера Геннадія Кір евича, а діо- та відеодо мен-
тів, листіво , вимпелів-знамен, світлин.
Крім звичних е спонатів, відвід вачів з стрін ть "а тивні" та пізна-

вані артефа ти: рна та абіна для олос вання, бюст "вождя", фото
членів політбюро, б фет тощо. Спеціальні запрошення, що є зраз ом
тиражної рафі и, б д ть обміняні на символічний бюлетень.
Е спозиція розрахована на всіх, хто небайд жий до історії розвит

нашо о с спільства, хто ці авиться політичною льт рою, а та ож на
істори ів-дослідни ів і політоло ів, х дожни ів- рафі ів, збирачів ста-
ровини та ін.
Про рамою вистав и передбачена низ а ле цій відомо о соціально-
о психоло а — е сперта прое т Оле а По альч а "Особливості пси-
холо ічно о сприйняття політично о пла ата".
Ор анізатори сподіваються, що вистав відвідають 99,9 % иївсь их

виборців

Киян запрошують на піротехнічне шоу
21 та 22 вересня о 20.00 на Співочом полі відб деться рандіозне

піротехнічне шо . Уперше феєрвер во няних фонтанів с проводж ва-
тиметься ласичною і с часною м зи ою. Спеціально створена про ра-
ма провідними вітчизняними IT-фахівцями розрахована саме на два
дні.
Та , 21 вересня лядачі зан ряться во няне свято під шедеври ла-

сичної м зи и: "Привид опери", "Вальс вітів" тощо. А 22 вересня ди-
намічні феєрвер и ритмічно спалах ватим ть під найвідоміші пісні
люблених р п с часни ів Rammstein, AC/DC, Scorpions та інших.
На адаємо, що зв’яз з по іршенням по одних мов заплановане

на 14-15 вересня шо б ло перенесено на 21 та 22 вересня. Вартість
вит а на піротехнічн вистав — 80 рн

У ритмі з містом
Голова КМДА Олександр Попов зустрівся з мешканцями Південної
Борщагівки
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Місь а влада постійно три-
має р на п льсі життя
столиці та нама ається
я існо і, що най оловніше,
ма симально оперативно
реа вати на б дь-я і
звернення иян. За останні
де іль а місяців найбільше
с ар щодо різноманітних
проблем до столично о
Конта тно о центр надхо-
дило від меш анців мі ро-
район Південна Борща ів-
а, що в Святошинсь ом
районі міста. Тож олова
КМДА Оле сандр Попов
днями відвідав житловий
масив і поспіл вався з
йо о меш анцями.

Ефективно вирішувати проблеми

міського господарства можна лише у

відкритому діалозі й співпраці влади

та киян. На цьому під час зустрічі

наголосив очільник Київміськадмі!

ністрації Олександр Попов. "Київ —

це місто, яке має велику та славетну

історію. Однак сьогодення, новітню

історію столиці України формує ко!

жен із нас. Тому я вдячний вам за не!

байдужість до проблем міста і хочу

запевнити, що влада має чіткий

план розвитку Києва, який ми змо!

жемо втілити у життя, лише об’єд!

навши наші зусилля",— наголосив

пан Попов.

Мешканці Південної Борщагівки

мали змогу особисто розповісти го!

лові КМДА про проблемні питання

масиву, які заважають його мешкан!

цям комфортно жити та працювати.

Вже традиційно найбільше скарг лу!

нало щодо сфери ЖКГ. Нарікали

люди й на діряві дахи (через що, на!

приклад, мешканка будинку за адре!

сою: вул. Булгакова, 16 вимушена

десятиліття чотири рази на рік ре!

монтувати власну оселю), і на зане!

дбані під’їзди, міжквартальні проїз!

ди та дороги. Та найбільше у цьому

спектрі господарства міста киян тур!

бує відсутність гарячої води, бо вже

скоро має розпочатися опалюваль!

ний сезон, а мешканці в деяких бу!

динках змушені закалятися у холод!

них душах вже близько трьох міся!

ців. Серед таких "потерпілих" і жите!

лі з вулиці Зодчих — тут гарячої води

немає з 20 червня. Очільник міськ!

адміністрації заспокоює борщагів!

ців — опалювальний сезон розпоч!

неться вчасно. "Ситуація в масшта!

бах міста дуже непроста, оскільки

майже 60 % мереж відслужили свій

строк. Два роки тому з ПАТ "Ки!

ївенерго" ми розпочали масштабні

роботи із заміни цих труб і, таким

чином, цього року буде перекладено

33 км мереж на загальну вартість по!

над 200 млн грн. Але це значні робо!

ти, які потребують достатнього часу.

Однак я хочу запевнити, що ми кон!

тролюємо кожен об'єкт, де відсутня

гаряча вода, і до 1 жовтня роботи на

більшості з них будуть завершені.

Ми нормально увійдемо в опалю!

вальний сезон — і немає жодних

сумнівів, що пройдемо зиму благо!

получно",— зазначив Олександр

Попов.

Побоювання, що з настанням хо!

лодів у їхніх квартирах не потеплі!

шає, мають і мешканці чотирьох бу!

динків по вулиці Бударіна. Ці об'єк!

ти обслуговує обласна котельня — і

через різницю в тарифах борг перед

нею вже сягнув 1 млн 200 тис. грн.

Вирішити питання може рекон!

струкція міської котельні, яка зна!

ходиться поряд, та після проведення

робіт зможе взяти на себе додаткові

навантаження. Обійдеться таке

оновлення у 30 млн грн. Як відзна!

чив Олександр Попов, питання ре!

конструкції — це довгострокова

перспектива, а от проблему боргів

місто вирішить найближчим часом.

Йшлося під час зустрічі й про по!

силення соціального захисту враз!

ливих категорій киян. Голова КМДА

запевнив — у вирішенні цього пи!

тання у міської влади системний

підхід. Він нагадав, що наразі в Ки!

єві триває реформування галузі охо!

рони здоров'я. Окрім того, столична

адміністрація має намір запустити

власний пілотний проект як прото!

тип страхової медицини на базі Му!

ніципальної лікарняної каси. Най!

ближчим часом документ винесуть

на розгляд Київради. У першу чергу

до нього долучать чорнобильців, во!

їнів!інтернаціоналістів та породіль.

А коли проект пройде вдало, вже на!

ступного року до нього приєднають

вчителів та бюджетників. "Не варто

забувати і про ще один соціально

значущий проект, який набирає

обертів в місті — "Картка киянина".

Ми зараз працюємо над тим, аби з 1

січня всі власники картки мали змо!

гу отримувати знижки в більшості

мереж супер! чи гіпермаркетів",—

зауважив голова КМДА.

Окрім побутових проблем, турбу!

ють мешканців мікрорайону питан!

ня культури. Так, на житловому ма!

сиві відсутня велика концертна зала,

де могли б виступати виконавці,

творчі колективи, театри. Є одна,

що знаходиться в районному Центрі

культури та перебуває в аварійному

стані, адже будівля зведена ще 40 ро!

ків тому. За словами голови Свято!

шинської РДА Юрія Бондаря, наразі

планується включити проект рекон!

струкції об'єкта в бюджет 2014 року.

Працює район і над тим, аби забез!

печити додаткові ставки для праців!

ників культури, особливо — для

гуртків при ЗНЗ.

Усі звернення голова КМДА взяв

під особистий контроль та доручив

голові Святошинської РДА уважно

вивчити вказані мешканцями проб!

леми та вжити всі необхідні заходи

для їхнього вирішення. Олександр

Попов продовжить традицію зустрі!

чей з мешканцями міста, адже лише

безпосередня комунікація дозволяє

виявити найбільш проблемні питан!

ня, вирішення яких передбачено іні!

ціативами Президента України що!

до створення якісних умов життя

громадян

Лікарів "швидкої" убезпечать
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Останнім часом столиці почастіша-
ли випад и напад на лі арів швид-
ої медичної допомо и під час ви о-
нання сл жбових обов'яз ів. Світова
статисти а свідчить: професійна ді-
яльність працівни ів медичних ста-
нов, особливо сфері надання не-
від ладної допомо и, входить до пе-
релі професій найбільш висо о о
ризи , пов'язано о з насильниць и-
ми нападами на робочом місці. А
за ст пенем небезпе и переб ває на
одном рівні з роботою працівни ів
правоохоронних ор анів, рят вальни-
ів і та систів. Тож аби вбере ти ме-
ди ів від несподіваної небезпе и під
час виїзд на ви ли , найближчим
часом для столичних лі арів "швид-
ої" придбають додат ові спецзасо-
би — відеореєстратори та ишень о-
ві сирени.

Як зазначив головний лікар Київської міської

станції швидкої медичної допомоги Анатолій

Вершигора, на жаль, нині 67 % працівників

"швидкої" — жінки і 24—26 % — це пенсіонери. А

специфіка роботи бригад екстреної медичної до!

помоги є такою, що іноді їм доводиться контакту!

вати з психічно хворими пацієнтами та іншими

людьми, які не усвідомлюють своїх дій. У таких

ситуаціях медики беззахисні.

Найбільша кількість нападів, за статистикою,

здійснюється у вечірній (із 18!ї до 24!ї години)

та нічний час (із 12!ї години ночі до 6!ї години

ранку). Здебільшого нападниками є пацієнти з

підозрою на інтоксикацію, зумовлену вживан!

ням алкогольних напоїв, родичі пацієнта або ж

незнайомі люди в стані алкогольного сп’яніння.

"Ця тенденція характерна для всього світу. Тому,

на нашу думку, на підстанціях і в приймальних

відділеннях лікарні повинні бути створені кноп!

ки екстреного виклику та встановлені відеоре!

єстратори, аби убезпечити роботу працівників

швидкої допомоги",— зазначає Анатолій Вер!

шигора.

Думки медиків почули і, як зазначає директор

Департаменту охорони здоров’я Віталій Мохорєв,

для всіх бригад "швидкої" закуплять 150 комплек!

тів відеореєстраторів та кишенькових сирен. "Ми

готові першочергово придбати засоби захисту для

бригад "швидкої", що працюють в нічний час, а

потім уже забезпечити необхідними приладами

решту працівників "швидкої". Та для цього нам

потрібне рішення сесії Київради, яке планується

на початок жовтня",— сказав пан Мохорєв.

Відзначимо, кишенькова сирена під час натис!

кання кнопки подає звук, який почують сусіди,

люди на вулиці та водій машини "швидкої" — а

отже, зможуть викликати міліцію. На сьогодні

співробітники "швидких" Києва у своєму арсена!

лі самозахисту вже мають "тривожні кнопки" в ав!

томобілях. Вони миттєво передають сигнал до

диспетчерської, а диспетчер скеровує за адресою

перебування бригади наряд міліції.

До слова, за останній рік робота "швидкої" знач!

но оптимізувалася. Зокрема, збільшилася сума для

забезпечення "швидких" ліками, запрацювала но!

ва диспетчерська й уже у 87 % випадках бригади

швидкої медичної допомоги на екстрені виклики

доїжджають до 10!ти хвилин. В той час як цей по!

казник минулого року виконувався до 50 %

Медиків забезпечать відеореєстраторами та кишеньковими сиренами

Аби вбере ти меди ів від несподіваної небезпе и під час виїзд на ви ли , найближчим часом для
столичних лі арів "швид ої" придбають додат ові спецзасоби – відеореєстратори та ишень ові сирени

Голова КМДА Оле сандр Попов днями відвідав житловий масив Південна Борща ів а і поспіл вався з йо о меш анцями

Для всіх бригад "швидкої" закуплять
150 комплектів відеореєстраторів 

та кишенькових сирен
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Ділові новини
Україна зближується з ЄС
Кабмін на засіданні 18 вересня

одно олосно схвалив прое т У о-
ди про асоціацію між У раїною та
Європейсь им Союзом. Про це
повідомив на брифін олова
Представництва Європейсь о о
Союз в У раїні Ян Томбінсь і. За
йо о словами, "надзвичайно при-
ємно, що до мент б в схвалений
одно олосно". "Я не бач причин
для зрив підписання У оди про
асоціацію з бо Європейсь о о
Союз , особливо після сьо одні-
шньо о рішення У раїни",— пові-
домив пан Томбінсь і. Він під-
реслив, що це "д же важливий і
ріш чий ро раїнсь о о ряд ",
та додав, що тепер порібно що-
денно наполе ливо працювати,
щоб реаліз вати намічені ро и.
Прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров, свою чер , на олош є, що
У ода про асоціацію з ЄС є "до-
рожньою артою" для У раїни в
розвит пот жної соціально орі-
єнтованої е ономі и. Лібераліза-
ція тор івлі охоплює понад 97 %
тарифних ліній або більше 95 %
обся двосторонньої тор івлі між
сторонами. До то о ж с ас вання
ввізних мит, я і сьо одні діють в
ЄС щодо раїнсь их товарів, від-
б деться вже в перший рі дії
У оди. При цьом середня став а
мит в У раїні знизиться для това-
рів з Євросоюз вдвічі: з 4,95 %
до 2,42 %, в той час я середня
став а мит Євросоюз для ра-
їнсь их товарів зменшиться в 15
разів: з 7,6 % до 0,5 %. Це пра -
тично н льові мита. За словами
Ми оли Азарова, основні зміни
для 99 % раїнсь их товарів, що
постачаються до ЄС, відб д ться
вже в перший рі дії У оди ще до
її ратифі ації державами — чле-

нами ЄС. Натомість мито для то-
варів з ЄС в У раїні б де зниж -
ватися пост пово, впродовж 4-х
ро ів. Додат ове зростання е о-
номі и очі ється в основном за
рах но та их видів діяльності, я
сільсь е осподарство, харчова
промисловість, те стильний та
ш іряний се менти ле ої про-
мисловості, метал р ія й оброб а
метал , машиноб д вання,
транспортні посл и, посл и
юрособам тощо. Водночас пере-
б дова вітчизняної е ономі и від-
риє нові перспе тиви інтенсифі-
ації співробітництва з раїнами
Митно о союз та СНД, запевнив
прем’єр

Кабмін взяв новий кредит

У раїна зал чила синди ований
редит іноземних бан ів на 750
млн доларів. Про це с азано в
повідомленні російсь о о
Sberbank CIB, що вист пив одним
з ор анізаторів оди, інформ -
ють "У раїнсь і Новини".
"Sberbank CIB взяв часть в ор а-
нізації редит для У раїни в роз-
мірі 750 млн доларів. Це перший
для Сбербан досвід з надання
синди овано о редит державі
У раїна, що є важливим ро ом
на шлях подальшо о співробіт-
ництва",— зазначається в пові-
домленні. Sberbank CIB не наво-
дить інформації про те, я і ще
бан и взяли часть наданні
У раїні цьо о синди овано о ре-
дит . Кабмін затвердив мови за-
л чення У раїною в 2013 році
зовнішньої державної пози и на
с м до 750 млн доларів постано-
вою № 592 від 21 серпня. Та а
пози а зал чається під не більш
ніж 6,5 % річних, водночас разова

омісія становить 3,02 % від с ми
пози и. Процентний дохід за по-
зи ою виплач ється що вартал .
По ашення пози и здійснюється
не пізніше, ніж через 2 ро и після
йо о зал чення

Підприємців кличуть 
до столиці

У приміщенні Держпідприєм-
ництва (м. Київ, в л. Арсенальна,
9/11, 6-й поверх, а това зала) 20
вересня 2013 об 11.00 відб деть-
ся ромадсь е об оворення про-
е т За он У раїни "Про За аль-
нодержавн про рам розвит
мало о й середньо о підприєм-
ництва на 2014—2024 ро и". На
захід запрош ються с б’є ти ма-
ло о і середньо о підприємниц-
тва та представни и ромадсь их
ор анізацій підприємців. Інфор-
мацію про осіб, я і візьм ть
часть в об оворенні, відомство
просить надати до 19 вересня
2013 ро на еле тронн адрес
kozyrenko@dkrp.gov.ua або за те-
лефоном (044) 254-58-46 (Кози-
рен о С. П.). Реєстрація часни-
ів з стрічі триватиме 20 вересня
з 10.30 до 11.00

Цінова змова супермаркетів

Антимонопольний омітет
У раїни 4 вересня 2013 ро за-
вершив попередній етап збиран-
ня та аналіз до азів справі про
анти он рентні з оджені дії,
вчинені з бо ТОВ "Фоззі-Ф д",
ТОВ "Фора", ТОВ "Ашан У раїна
Гіпермар ет", ТОВ "Ф дмар ет",
ТОВ "ЕКО", ПІІ "БІЛЛА-У раїна",
ТОВ "Край-2", ПрАТ "Ф ршет",
ДП "Ф ршет Центр", ДП "Сеть-
Мар ет", ДП "Мережа-Трейд", ДП

"Терра-Трейд", ДП "Продмере-
жа", ТОВ "НОВУС У раїна", ПрАТ
"І с 5 Рітейл Гр п У раїна", ТОВ
"Спар-Центр", ТОВ "Бімар ет",
ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері У ра-
їна", ТОВ "АТБ-мар ет", ТОВ "Ад-
вентіс", ТОВ "АСНільсен Ю рейн"
і надіслав подання з попередніми
виснов ами відповідачам. Я по-
відомили АМКУ, в ході розслід -
вання, я е б ло розпочато омі-
тетом травні 2012 ро , з’ясо-
вано, що відповідачі справі вчи-
нили анти он рентні з оджені
дії, рез льтатом чо о зо рема
стало підвищення цін в тор о-
вельних мережах на прод ти
харч вання в 2010—2011 ро ах.
При цьом відповідачі з одж ва-
ли між собою формат взаємодії з
постачальни ами, що зачіпало ін-
тереси останніх, тим самим ство-
ривши артель, в центрі я о о
знаходиться ТОВ "АСНільсен Ю -
рейн". Відповідачі вима али від
постачальни ів відстроч и плате-
жів (до 120 днів) і оплати різних
додат ових посл (ре лама, бо-
н си та інше), я і дося ають 5—
10 % від вартості поставлено о
товар . На сьо одні відповідачі
зверн лись до АМКУ з лопотан-
ням відтермін вати прийняття рі-
шення справі на др половин
жовтня зв’яз з вели им обся-
ом оброб и подання

Мільйонні штрафи "ділкам"

У Києві за хилення від сплати
подат ів диспетчера "та сопар "
оштраф вали на 4 млн рн. Пор -
шення виявили працівни и ГУ
Міндоходів м. Києві під час пе-
ревір и діяльності фізичної особи
— підприємця С., я а переб вала
на спрощеній системі оподат -

вання та надавала інформаційні
посл и. Діяльність бізнес-леді
поля ала том , що вона прий-
мала замовлення від ромадян на
надання посл , та би мовити,
приватно о та сі та, маючи од
знов ж та и з ромадянами —
власни ами авто, передавала їм
ви онання та их замовлень. У хо-
ді перевір и з’яс валося, що з
2009 ро по теперішній час під-
приємець С. лала 207 подібних
од. Тобто фа тично на фізособ

— підприємця працювало 207
та систів. Бізнес процвітав, про-
те жодної опій и подат на до-
ходи фізичних осіб до бюджет
сплачено не б ло. Підприємиця-
диспетчер і до ва и не брала той
фа т, що вона вист пала подат-
овим а ентом і з виплаченої с -
ми оштів ромадянам, я і пере-
возили пасажирів, вона б ла зо-
бов’язана трим вати та перера-
хов вати до бюджет подато .
Крім цьо о, диспетчером не по-
давалась до подат ової інспе ції
звітність про виплачені доходи
ромадянам. За виявлені пор -
шення їй донараховано близь о 3
млн рн подат на доходи фізо-
сіб та більш ніж 1 млн рн штраф-
них сан цій, я і доведеться спла-
тити до бюджет

Плани міст розсекречують

Міністр ре іонально о розвит ,
б дівництва та ЖКГ Геннадій Тем-
ни ви лючив із Перелі відомо-
стей, що становлять сл жбов ін-
формацію в Мінре іоні, вели о-
масштабні арти та плани, я і є
основами енпланів міст. Це зроб-
лено на основі пропозицій за ре-
з льтатами ромадсь ої е сперти-
зи діяльності Мінре іон , я про-

водив Східно раїнсь ий центр
ромадсь их ініціатив 2011—
2013 ро ах за підтрим и Міжна-
родно о фонд "Відродження",
повідомили "Хрещати " в ор ані-
заціях. З ідно з на азом № 452,
більше не є сл жбовою інформа-
цією топо рафічні, цифрові арти,
фото арти масштабів 1:10 000 —
1:50 000, а та ож плани міст
масштаб 1:10 000 — 1: 20 000
(незалежно від форми та вид но-
сія інформації). Ви лючено зі
спис сл жбової інформації відо-
мості про оординати еодезич-
них п н тів на території У раїни.
За рішенням позачер ової оле ії
Мінре іон , що відб лася 17 ве-
ресня, зазначені зміни б де дове-
дено до місцевих ор анів влади та
підвідомчих прое тних і на ово-
дослідних інстит тів. "В лючення
вели омасштабних арт і планів
до Перелі сл жбової інформації
Мінре іон У раїни тривалі ро и
б ло підставою для на ладення
риф "Для сл жбово о орист -
вання" (ДСК) на арто рафічн
с ладов енпланів. У свою чер ,
це робило містоб дівн до мен-
тацію недост пною для ромадян.
У раїнців досі протиза онно по-
збавлено інформації про плани
розвит міст, я их вони прожи-
вають. Ухвалені цими днями влад-
ні рішення є правовою підставою
для то о, щоб прое тні інстит ти,
я і розробляють енплани, зняли
риф "ДСК" з містоб дівної до -
ментації. Спільно із заці авленими
ромадсь ими ор анізаціями ми
б демо онтролювати цей процес
і дома атися, щоб він відб вся
стислі терміни",— за важив оло-
ва Східно раїнсь о о центр ро-
мадсь их ініціатив Володимир
Щербачен о
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Страховий стаж поновому
Українкам почали зараховувати до страхового стажу відпустку по вагітності та пологах
Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

Реформ вання пенсійної системи
У раїни триває. Та , 1 липня
цьо о ро наб ли чинності змі-
ни до за онодавства, що в пер-
ш чер стос ються нинішніх
13,6 млн пенсіонерів, для я их
змінено порядо щорічно о пе-
рерах н пенсій. Крім то о, змі-
ни тор н лися жіно , адже відте-
пер до страхово о стаж та ож
зарахов ється період переб ван-
ня відп стці по ва ітності та
поло ах.

До запровадження нововведень робото�

давець сплачував відрахування тільки за

працівників, які перебували на лікарняно�

му через хворобу, що дозволяло зараховува�

ти їм цей період до страхового стажу. Вод�

ночас жінки, які народжували дітей та пе�

ребували у лікарняній відпустці у зв'язку із

вагітністю і пологами, а це 126 днів (70 днів

до пологів та 56 днів після), були позбавле�

ні можливості зараховувати цей час до стра�

хового стажу.

В Мінсоцполітики, яке є ініціатором змін,

неодноразово наголошували, що це неспра�

ведливо по відношенню до жінок, оскільки

їм фактично штучно зменшувався страховий

стаж. "Тобто той, хто, наприклад, катаючись

на лижах, отримував важкий перелом, що

потребував тривалого лікування та віднов�

лення, і йшов у лікарняну відпустку на де�

кілька місяців, під час виходу на пенсію був

у більш вигідних умовах, ніж жінка, яка на�

родила дитину. Якщо врахувати, що декрет�

на відпустка — це 4 місяці, а через усклад�

нення під час вагітності й пологів буває на�

віть більше, то жінки, які народили 3�х ді�

тей, без цих законодавчих змін втрачали що�

найменше рік страхового стажу",— зазнача�

ла міністр соціальної політики Наталія Ко�

ролевська.

Законодавчі зміни

1 липня 2013 року набрав чинності Закон

№ 231�VII від 14.05.2013 року "Про внесення

змін до деяких законів України в частині

призначення та індексації пенсій", який змі�

нив ситуацію. Законом внесені зміни до по�

ложення статей 4 і 7 Закону України "Про

збір та облік єдиного внеску на загальнообо�

в'язкове державне соціальне страхування"

№ 2464�VI від 08.07.2010. "Сьогодні до бази

нарахування ЄСВ роботодавець повинен

включити суму допомоги по вагітності та

пологах. 2 % при цьому відраховуються за

рахунок суми допомоги, а ще 33,2 % нарахо�

вуються за рахунок власних коштів робото�

давця",— пояснює "Хрещатику" адвокат, ке�

руючий партнер ЮА "Шевчук та партнери"

Олексій Шевчук.

Директор Департаменту пенсійного забез�

печення та соціального захисту інвалідів

Мінсоцполітики Микола Шамбір запевняє,

що нововведення було погоджене зі спіль�

ним представницьким органом роботодав�

ців, які підтримали не тільки необхідність

зараховувати жінкам до страхового стажу пе�

ріод перебування у декретній відпустці, а й

розмір відповідних відрахувань. "Інше пи�

тання — недобросовісні роботодавці. На та�

ких підприємствах і понаднормові не опла�

чуються, і з лікарняними проблема, й інші

соціальні гарантії, закріплені законодавчо,

не виконуються. Ці підприємці роблять і ро�

битимуть усе можливе, щоб за рахунок своїх

співробітників мінімізувати видатки",— на�

рікає посадовець.

Не все так просто

Як зазначає аудитор, бухгалтер�експерт

консалтингової компанії "Прайм Рейт"

Альона Бондарєва, до таких методів попов�

нення бюджету законодавця змушує стан

платіжного балансу Пенсійного фонду. "Під�

приємства малого і середнього бізнесу з на�

явними податками на зарплату не завжди

справляються. А вже виплати додаткових

сум вони собі дозволити і зовсім не мо�

жуть",— вважає аудитор. Також вона побо�

юється, що це може призвести до ще більшої

"тінізації" заробітних плат і української еко�

номіки.

Експерти нагадують, що головною проб�

лемою Пенсійного фонду на сьогодні є

вкрай низький рівень заробітних плат, ви�

плачуваних легально. "Щоб сьогодні ПФ

став бездефіцитним, фонд заробітної плати,

з якого сплачуються страхові внески, пови�

нен становити мінімум 550 млрд грн. За фак�

том він має близько 480 млрд. А для того,

щоб провести всі необхідні реформи і при�

вести пенсії хоч до якогось адекватного сьо�

годнішнім економічним реаліям стану, фонд

оплати праці має становити мінімум 766,5

млрд грн. При цьому, за даними Міністер�

ства економічного розвитку і торгівлі, май�

же 150 млрд грн заробітних плат перебуває "в

тіні". Разом з нинішнім легальним рівнем це

вже більше 600 млрд",— розмірковує Олек�

сій Шевчук.

Відтак хорошим і дієвим інструментом для

стимулювання та легалізації бізнесу мало б

стати зменшення ЄСВ. Слід зазначити, що

на сьогодні вже є прогресивна ініціатива від

Міністерства податків і зборів про зниження

рівня ЄСВ. Експерти наголошують, що для

виведення зарплат з тіні, крім цього, також

необхідне зниження контрольних функцій

держорганів, полегшення адміністрування

нарахування та виплати заробітних плат.

Тобто максимальне спрощення ведення біз�

несу в питаннях оплати праці.

В уряді обіцяють йти назустріч бізнесу в

усіх подібних питаннях, тож робота в цих на�

прямках триває.

Відповідальність роботодавців

Зазначимо, що проблема прийому на ро�

боту жінок дітородного віку існувала завжди.

Роботодавці розуміли, що, прийнявши на

роботу молоду жінку, в майбутньому вони

стикнуться з декретною відпусткою і з час�

тою відсутністю жінки на роботі. Це озна�

чає, що такий працівник обійдеться підпри�

ємству дорожче. Існують і інші проблеми,

пов'язані з наявністю в штаті підприємства

жінок, які перебувають у відпустці по догля�

ду за дитиною. На сьогодні підприємства,

які перебувають у процедурі банкрутства, не

можуть закінчити цю процедуру, оскільки не

мають права звільнити або надати інше ро�

боче місце, яке влаштовувало б декретницю.

При скороченні штатів підприємства це теж

велика проблема.

Але вагітні жінки по праву захищені сьо�

годні законом. У Мінпраці нагадують, що

ст. 184 Кодексу законів про працю заборо�

няє звільняти вагітних жінок чи зменшува�

ти їм заробітну плату — за це передбачена

відповідальність як адміністративна, так і

кримінальна. Повноваження з контролю

покладені на Держпраці, та прийти з поза�

плановою перевіркою інспектори відомства

можуть лише на підставі офіційної заяви.

За перше півріччя цього року в Україні офі�

ційно було зафіксовано тільки трохи більше

20�ти подібних порушень. У Мінпраці вва�

жають, що бездіяльність постраждалих у та�

ких ситуаціях не в останню чергу провокує

безкарність недобросовісних роботодав�

ців

Відп ст а по до ляд за дитиною може б ти до 3 або
6 ро ів. В перш чер , жін ам надається оплач вана
відп ст а по ва ітності та поло ах тривалістю 70 ален-
дарних днів до поло ів і 56 алендарних днів після поло-
ів на підставі медично о виснов . 180 алендарних
днів відп ст и по ва ітності та поло ах (90 алендарних
днів до і після поло ів) надається жін ам, я і постражда-
ли внаслідо аварії на ЧАЕС.
Підставою для надання відп ст и по ва ітності та по-

ло ах є наданий до підприємства лі арняний лист, вида-
ний в жіночій онс льтації, а та ож заява працівни а, що
оформляється відділі адрів. Термін надання відп ст и
по ва ітності та поло ах не впливає на тривалість робо-
ти на підприємстві, а тіль и термін ва ітності, я ий пови-
нен становити 30 тижнів. У випад , я що жін а не ви-
тратила призначені їй 70 днів відп ст и по ва ітності та
поло ах до поло ів, то залишо переноситься на після-
поло овий період.

Жін и, я і не працюють або на час отримання відп ст-
и по ва ітності та поло ах є ст дент ами, мають право
на оплач ван відп ст по ва ітності та поло ах, але
розрах но для обчислення с ми відп ст и робиться
або з мінімальної зарплати для безробітних жіно , або
зі стипендії, я отрим є ст дент а. Розрах но лі арня-
но о для безробітних робиться відділі соцзабезпечен-
ня то о район , де проживає жін а, для ст денто роз-
рах но повинні проводити в б х алтерії навчально о
за лад .
Жінці потрібно обов’яз ово стати на облі в жіноч
онс льтацію, бо я що цьо о не зробити, то відп ст а по
ва ітності та поло ах б де надана тіль и після поло ів.
При наявності відповідно о медично о виснов може
б ти зменшена норма відробіт , здійснено переведен-
ня на менш с ладн робот , а та ож ви лючені не атив-
ні фа тори, що впливають на здоров’я майб тньої мате-
рі. Жін а має право відмовитися від роботи вихідні та

свят ові дні, від понаднормової і нічної праці, а та ож від
відряджень.
Жін а, я а є приватним підприємцем, та ож має пра-

во на допомо зв’яз з ва ітністю та поло ами, адже
вона сплач є єдиний внесо . Задля то о, щоб їй призна-
чили допомо зв’яз з ва ітністю та поло ами, необ-
хідно не пізніше, ніж за 6 місяців після поло ів зверн ти-
ся до Фонд соціально о страх вання з тимчасової втра-
ти працездатності та подати наст пні до менти: видан
в становленом поряд довід лі вально о за лад
(листо непрацездатності); опію реєстраційно о номе-
р облі ової арт и платни а подат ів; витя з Єдино о
державно о реєстр юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців; паспорт та заяв про виплат допомо и, а
в разі добровільної часті системі за альнообов’яз о-
во о державно о соціально о страх вання шляхом ла-
дення До овор з ПФУ подається ще, рім вище перера-
хованих до ментів, і даний до овір.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

До бази нарахування ЄСВ роботодавець повинен включити суму
допомоги по вагітності та пологах. 2 % при цьому відраховуються
за рахунок суми допомоги, а ще 33,2 % нараховуються за рахунок

власних коштів роботодавця



ТАЄМНИЦІ КИТАЄВА В “ПРОГУЛЯНКАХ МІСТОМ”,
19 ВЕРЕСНЯ О 21.25

Завдя и пізнавально-розважальній телевізійній е с рсії,
лядачі дізнаються всю правд про дива, я і відб ваються
Китаєві та таємниці Китаївсь ої ори. Чи дійсно в Києві

існ є півострів, де знаходиться чоловічий монастир? Час-
тин я о о ліс та навіщо придбав Петро Мо ила та до
чиєї мо или виши ов ються тисячі паломни ів заради
зцілення від різних хвороб?

ШКІРЯНІ ВИРОБИ, ЯКІ “ЗРОБЛЕНО В КИЄВІ”,
21 ВЕРЕСНЯ О 10.30

Ж рналісти
про рами ви-
рішили про-
йтися місцями
слави знаме-
нито о ияни-
на Кирила Ко-
ж м’я и та йо-
о не менш
знаних наслі-
д вачів — ш і-
ряни ів найстаршо о столично о завод “Чинбар”. На
лядачів че ає ба ато ці авих фа тів. З чо о шили вз т-
тя солдатам Червоної армії? Чом ш іряні напівфабри-
ати носять романтичн назв “він” і “вона”? Я пра-
вильно носити ш іряні при раси? А та ож — чом та-
ємниця роз ішних с онь від знаменито о дизайнера
Сер ія Єрма ова?

ЖАХЛИВІ ІСТОРІЇ В “СЛУЖБІ ПОРЯТУНКУ”,
23 ВЕРЕСНЯ О 21.25

В щотижневій
про рамі
ж рналіст-
сь их розслі-
д вань авто-
ри стрім о
мчать до міс-
ця події та
допома ають
потерпілим. У
свіжом ви-
п с : він її врят вав, а вона “віддячила” йом . Через т
подя лі ар-хір р омі. Тепер оле и борються за йо-
о життя. А йо о малень а донеч а че ає на тата вдома.
Чи поч є вона олись рідний олос?
Та ож про рамі — дівчин знайшли мертвою за 4 місяці
після зни нення. Винних ви рили та зас дили за зґвалт -
вання та вбивство. Втім, е спертиза встановила, що
жертва б ла незайманою. Чи винні понесли по арання та
чи дізнаються бать и дівчини, хто насправді позбавив
життя їхню донь ?

4

ДОЗВІЛЛЯ
Хрещатик 19 вересня 2013 року

ПОНЕДІЛОК ВЕРЕСЕНЬ23

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5 
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 

20 вересня (пт.) — 19.00 “У полоні при-
страсті” (“Кам’яний володар”), драма,
1 од. 25 хв.
21 вересня (сб.) — 19.00 “Уявний хворий”,
омедія, 2 од. 35 хв.
21 вересня (сб.) — 20.00 “Шлюби ла-
даються на небесах”, моновистава,
1 од. 20 хв.
22 вересня (нд.) — 18.00 “Жін и. Фра -
мент. С андал без антра т ”, драма, 2 од.
22 вересня (нд.) — 19.00 № 13 (“Боже-
вільна ніч, або Весілля Пі дена”), омедія,
2 од. 30 хв.
22 вересня (нд.) — 20.00 “EdithPiaf: життя
в рожевом світлі”, 1 од. 20 хв.

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
Адреса: пл. Івана Франка, З 
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua 
20 вересня (пт.) — 19.00 “Шельмен о-
денщи ”, омедія, Гри орій Квіт а-Основ’-
янен о
21 вересня (сб.) — 19.00 “Момент охан-
ня”, інсценізація Тараса Жир а за творами
Володимира Винничен а, слідчий е спери-
мент
21 вересня (сб.) — 20.00 “Малень і по-
др жні злочини”, психоло ічний дете тив,
Ері -Еман ель Шмітт
22 вересня (нд.) — 19.00 “Перехресні
стеж и”, тра іфарс, за однойменною повістю
Івана Фран а
23 вересня (пн.) — 19.00 “Натал а Пол-
тав а”, раїнсь е м зично-драматичне ро о-
о, Івана Котляревсь ий
24 вересня (вт.) — 19.00 “Увертюра до
побачення”, сценічна версія Андрія Приходь-
а за новелою І. вана Фран а “Сойчине ри-
ло”
24 вересня (вт.) — 19.00 “Ур с-Шайтан”,
бай и про Сір а, І ор Афанасьєв
25 вересня (ср.) — 19.00 “Сон смішної
людини”, інсценізація Петра Панч а за од-
нойменним оповіданням Федора Достоєв-
сь о о
25 вересня (ср.) — 19.00 “Чай а”, Антон
Чехов, пам’яті Бо дана Ст п и

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ 

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80, 
www.drama�comedy.kiev.ua 
19 вересня (чт.) — 19.00 “Найвище бла о
на світі...”, І. Т р енєв, 3 од. 10 хв.
19 вересня (чт.) — 19.00 “Дзвіно з мин -
ло о”, А. Крим, 1 од. 30 хв.
20 вересня (пт.) — 19.00 “Брешемо чист
правд ”, Х. Бер ер, 2 од. 30 хв.
21 вересня (сб.) — 15.00 “Три сестри”,
А. Чехов, 2 од. 40 хв.
21 вересня (сб.) — 19.00 “Корси ан а”, іс-
торичний ане дот, Іржі Г бач, 2 од. 10 хв.
22 вересня (нд.) — 15.00 “Море... Ніч...
Свіч и...”, неви адана історія на Середзем-
ном морі, Йосеф Бар-Йосеф, 1 од. 50 хв.
22 вересня (нд.) — 19.00 “26 імнат”,
А. Чехов, 2 од. 40 хв.
24 вересня (вт.) — 19.00 “Повернення
бл дно о бать а”, Ілля Ноябрьов,
2 од. 10 хв.
25 вересня (ср.) — 19.00 “Та за інчилось
літо”, печальні з стрічі, І. Шо ,
2 од. 10 хв.

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

19 вересня (чт.) — 19.00 “Лю семб р-
зь ий сад”, фантазія-шансон, 1 од. 10 хв.,
театральна остьова
19 вересня (чт.) — 19.00 “Гравці”, оме-
дія, 2 од. 10 хв., малий зал Палац “У раїна”
20 вересня (пт.) — 19.00 “Амнезія”, лірич-
ний олаж, 1 од. 30 хв., театральна остьова
20 вересня (пт.) — 19.00 “Фараони”, о-
медія-фарс, 2 од. 15 хв., малий зал Палац
“У раїна”
21 вересня (сб.) — 19.00 прем’єра, “Ле-
бедине озеро. С тін и”, м зичний спе та ль,
театральна остьова
21 вересня (сб.) — 19.00 “Льов ш а”, роз-
повідь про єврейсь е щастя, 1 од. 40 хв.,
театральна остьова
22 вересня (нд.) — 19.00 “Лист Бо ”, те-
атральне оповідання, 1 од. 30 хв., театраль-
на остьова
22 вересня (нд.) — 19.00 “Опера Мафіо-
зо”, м зична омедія, 2 од. 30 хв., малий
зал Палац “У раїна”
24 вересня (вт.) — 19.00 “На дні”, драма,
3 од., малий зал Палац “У раїна”
25 вересня (ср.) — 19.00 “Очі дня”, мело-
драма, 2 од., театральна остьова

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

20 вересня (пт.) — 19.00 “Лісова пісня”,
драма-феєрія, за мотивами п’єси Лесі У ра-
їн и, 2 од. 30 хв.
21 вересня (сб.) — 19.00 “Ромео і Дж -
льєтта”, мюзи л, В. Ше спір, 2 од. 45 хв.
22 вересня (нд.) — 19.00 “Сон літньої но-
чі”, феєрія, В. Ше спір, 2 од. 30 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 
19 вересня (чт.) — 19.00 “Та е єврейсь е
щастя”, мюзи л, І. По лад
20 вересня (пт.) — 19.00 “Ціл й мене,
Кет!”, мюзи л, К. Портер
21 вересня (сб.) — 19.00 “За двома зай-
цями”, оперета, В. Ільїн, В. Л ашов
22 вересня (нд.) — 19.00 “Ци ансь ий ба-
рон”, оперета, Й. Штра с
25 вересня (ср.) — 19.00 “Сорочинсь ий
ярмаро ”, оперета, О. Рябов

ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 
Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua 
19 вересня (чт.) — 19.00 “Баядер а”, ба-
лет на 3 дії, Л. Мін с
20 вересня (пт.) — 19.00 “Дон Карлос”,
опера на 3 дії, Дж. Верді
21 вересня (сб.) — 19.00 Гала-Ва нер,
онцерт
22 вересня (нд.) — 19.00 Людові о Ейна-
ді, онцерт
24 вересня (вт.) — 19.00 “Лебедине озе-
ро”, балет на 3 дії, П. Чай овсь ий

ТЕАТР "СУЗІР’Я" 
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua 
19 вересня (чт.) — 19.00 “Ос ар — Бо ”,
діало з таїною, Ері -Еман ель Шмітт
21 вересня (сб.) — 19.00 “Цвєтаєва +
Пастерна ”, роман життя, Є. Ч прина
22 вересня (нд.) — 19.00 “Довершений
Чарлі”, іронічна мелодрама для повнолітніх,
Лев Хохлов
24 вересня (вт.) — 19.00 “Ниот да с лю-
бовью”, емі рантсь ий мюзи л, Й. Брод-
сь ий, О. Вертинсь ий, О. Галич та інші
25 вересня (ср.) — 19.00 “Ос ар — Бо ”,
діало з таїною, Ері -Еман ель Шмітт.

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua
21 вересня (сб.) — 13.00, 22 вересня (нд.) - 17.00
про рама "Караван ч дес", дітям до 5-ти ро ів вхід
без оштовний без надання вільно о місця

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
20 вересня (пт.) — 12.00 "Ярмар овий армидер", народний
б рлес , Я. та І. Златопольсь і, 1 од. 30 хв., для дітей від
7 ро ів
21 вересня (сб.) — 11.00 "До оридри ом", аз а- ра,
К. Дра нсь а, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів
21 вересня (сб.) — 12.00 "Королівна фантазерів", при оди в
аз овій раїні, А. Ч барова, І. Є орова, 1 од. 30 хв., для дітей
від 12 ро ів
22 вересня (нд.) — 11.00 "Зеленими па орбами о еан ",
аз а, С. Козлов, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів
22 вересня (нд.) — 12.00 "Сні ова оролева", м зична аз а,
Г. Х. Андерсен, 1 од. 30 хв., для дітей від 7-ми ро ів
22 вересня (нд.) — 13.00 "Зеленими па орбами о еан ",
аз а, С. Козлов, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua 
22 вересня (нд.) — 12.00 "Лампа Аладдіна", м зична аз а
на 1 дію, С. Бед сен о

ТЕАТР ОПЕРИ
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua 
19 вересня (чт.) — 13.00 "Спляча рас ня", балет-феєрія на
2 дії
20 вересня (пт.) — 13.00 "Стій ий олов`яний солдати ",
м зична аз а-феєрія на 2 дії, 1 од. 45 хв.
21 вересня (сб.) — 12.00 "Бармалей та Айболить", балет
на 2 дії, Ю. Шевчен о, 1 од. 40 хв.
22 вересня (нд.) — 12.00 прем'єра "Роз мниця", аз а про
ороля та роз мн дівчин , омічна опера на 2 дії для дітей та
дорослих, К. Орф
24 вересня (вт.) — 19.00 "Лебедине озеро. С часна версія",
балет на 2 дії на м зи П. Чай овсь о о, "Київ модерн-балет"
25 вересня (ср.) — 13.00 "Дюймовоч а", балет на 2 дії,
Ю. Р синов, 1 од. 30 хв.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 
21 вересня (сб.) — 11.00 "Про сміливе поросят о",
Я. Мірса ов, М. Т ровер, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
21 вересня (сб.) — 13.00 "Наш веселий олобо ", Г. Усач,
40 хв., для дітей від 3-х ро ів
21 вересня (сб.) — 15.00 "Кіт чоботях", Ю. Сі ало
за Ш. Перро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
21 вересня (сб.) — 17.00 "Царівна-Жаба", А. Дєж ров, 40 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
22 вересня (нд.) — 11.00 "Про роч Ряб та сонеч о
золоте", М. Петрен о, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
22 вересня (нд.) — 13.00 "Нові при оди Піфа", Є. Ж овсь а,
М. Астрахан, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
22 вересня (нд.) —15.00 "Дюймовоч а", Б. Заходер
за Г. Х. Андерсеном, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів, вистава
російсь ою мовою
22 вересня (нд.) — 17.00 "Золотий лючи ", О. Толстой,
65 хв., для дітей від 3-х ро ів.

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 19—25 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 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, 18.25 Якісне життя
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
17.30, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
19.30 Столиця з О. Поповим
21.25 Служба порятунку

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 "С. Морозов. Душа

нарозхрист"
8.45 Корисні поради
9.05 Підсумки тижня
9.55, 19.25 Пляжний футбол.

ЧС. Іран — Україна
11.30 Без цензури
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.15, 18.45, 21.25

Діловий світ
12.30, 20.55 Офіційна

хроніка
12.40 Кордон держави
12.55 Фольк5music
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вікно в Америку
15.10 Euronews
15.20 Життя на рівних
15.25 Т/с "Пастка"
17.45 Сільрада
18.05 Агро5News
18.35 Фінансова перспектива
19.05 Останнє попередження
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" 

11.00 Х/ф "Зозуля" 
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 "Кохання й

покарання" 
22.15 Гроші
23.30 ТСН
0.00 Х/ф "Бійцівський

клуб" 
2.30 Маша і моделі52
3.20 Т/с "Кохання й

покарання" 
4.55 Гроші

ІІННТТЕЕРР

5.40 Х/ф "Везуча"
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 "Люба. Любов" 
12.00 Новини
12.20 Х/ф "Люба. Любов"
13.10 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.40 Чекай на мене
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.00 Т/с "Ясмін"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Ванга"
21.30 Т/с "Шулер"
0.55 Т/с "Полювання на

гауляйтера"
2.35 Х/ф "Сільський

романс" 

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 "Наречена мого

нареченого" 
12.00 Нехай говорять
13.00 Люблю! Чекаю!
14.00 Т/с "Слід" 
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 "Форсаж;4" 
1.25 Х/ф "Поцілунки

пропащих янголів" 
3.00 Події
3.20 Говорить Україна
4.00 Нехай говорять
4.50 Критична точка
5.35 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.30, 6.10 Teen Time
5.35 Пекельне побачення
6.15 М/с "Губка Боб" 
7.00 Підйом!
9.00 Х/ф "Хроніки Нарнії.

Принц Каспіан" 
12.00 Т/с "Вороніни" 
13.30, 14.40 Kids' Time
13.35 М/с "Губка Боб" 
15.00 Т/с "Друзі" 
15.55 Шафа
16.55 Голодні ігри
18.00 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с "Вороніни" 
21.00 Т/с "Останній з

Магікян" 
22.00 Співай, якщо зможеш
23.30 Т/с "Світлофор" 
0.05 Репортер
0.15 Т/с "Щоденники

вампіра" 
1.10 Т/с "Купідон" 
2.00 Т/с "Грань" 
2.45 Служба розшуку дітей
2.50—5.25 Зона ночі

ІІССTTVV

5.00 Служба розшуку дітей
5.10 Світанок
6.15 Ділові факти
6.20 Економічний інтерес
6.30 Т/с "Таксі"
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.30 Ділові факти
7.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини
10.10 Анекдоти по5українськи
10.45 Головна програма
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Спецназ"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи"
22.10 Четверта башта
23.00 Свобода слова
0.55 Х/ф "Повернення 

в "А" 
3.00 Про5Ziкаве.ua
3.20 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 Генерали
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Мій син — Андрій

Краско
12.45 Таке спортивне життя
13.30 Будь в курсі!
14.05 Самобутні культури
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 Актори однієї ролі
22.40 Економічний пульс
22.45 Неймовірно, чи не так?
23.45 60 найбільш

смертоносних тварин
0.30 Т/с "Ескорт;

агентство" 
2.00 Календар Live
2.30 Х/ф "Одкровення

Мелісси" 

4.00 Червона земля
4.30 Птахи гнізда Марії
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
Бізнес5час

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 Автопілот5новини
8.45 Трансмісія5новини
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
3.30 Час Важливо
3.40 Кіно з Я. Соколовою
4.15 Гра долі

ННТТНН

5.50 Х/ф "Неждано;
негадано" 

7.10 Х/ф "Циклон"
почнеться вночі" 

8.35 Агенти впливу
9.30 Лохотрон
10.00 Х/ф "Версія

полковника
Зоріна" 

11.40 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 "Елементарно" 
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
2.55 Агенти впливу
3.45 Свідок
4.15 Правда життя
4.45 М/ф "Гидке каченя"

ССТТББ

5.50 Чужі помилки.
Полювання на відьом

6.35 Все буде добре!
8.20 Неймовірна правда про

зірок
9.55 Х/ф "Дівчата" 
11.55 Прощення. Скнилів
14.45 Один за всіх
16.00 Все буде добре!
18.00 Вікна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.05 Куб54
22.00 Вікна. Новини
22.25 Детектор брехні54
23.25 Слідство ведуть

екстрасенси
0.25 Т/с "Доктор Хаус" 
1.25 Х/ф "Балада про

солдата" 
2.55 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`ячка!
12.40 Істина десь поряд
13.00 Інші новини
13.20 Т/с "Хатня

робітниця"
14.00 Новини
14.15 Т/с "Слід"
14.55 Істина десь поряд
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 "Вангелія"
22.45 Вечірній Ургант

23.15 Нічні новини
23.25 Т/с "Ясмін"
0.10 Т/с "Хатня робітниця"
0.40 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 "Просте життя"
21.35 Т/с "Принцип

Хабарова"
22.45 Російський чорнозем
23.35 Т/с "Мар'їн гай"
0.35 Дівчата
1.10 Х/ф "Дванадцять

стільців", с. 1
2.25 Містечко
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

згадку
10.05 Ти не повіриш!
11.00 Живі легенди
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 Т/с "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;6"
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 Лихі 905ті

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша5слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
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 Гарячі мамусі
13.55 Богиня шопінгу
16.00 Т/с "Маленькі

таємниці" 
18.00 Кохання з майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Віталька
21.25 Бійцівський клуб
22.25 Русо туристо
23.00 Дурнєв + 1
23.35 Т/с "Секс і місто" 
0.15 Валєра TV
0.40 Теорія зради
1.35 Твою маму!
2.25 До світанку

КК11

6.30 TOP SHOP
7.30 М/ф
9.35 Х/ф "Будинок догори

дном" 
11.40 Пороблено в Україні
13.00 КВК
16.00 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 "Статський

радник" 
0.50 Х/ф "Московський

жиголо" 
2.20 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.00 Х/ф "Фанат" 
8.55 Т/с "Жовтий дракон" 
12.55 Т/с "Таємна варта;2" 
18.55 Т/с "Меч" 
21.00 Новини 2+2
21.25 ДжеДАІ
22.00 Х/ф "Глибина" 
0.05 Х/ф "Інший світ" 
2.15 Х/ф "Вінчання зі

смертю" 
3.30 Х/ф "Далекий

постріл" 

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, 20.50 М/с "Смішарики

ПІН5код"
8.00, 10.30 М/с "Дружба 5 це

диво"
8.30 М/с "Клуб Міккі5Мауса"
8.55 М/с "Джейк і пірати з

Нетландії"
9.20 М/с "Маленькі

ейнштейни"
9.45 Прикольні фантазери
10.05 М/с "Діти5супергерої"
11.45 М/с "Маленьке

королівство Бена й
Холлі"

12.00 Казка з татом
12.10 М/с "Петро та Степан"
12.20 М/с "Бернард"
12.30, 18.00 М/с "Смурфіки"
13.00, 23.55 М/с "Оггі та

кукарачі"
13.30 М/ф "Ну, постривай"
14.30 Єралаш
15.30 М/с "Шибайголова Кік

Бутовскі"
16.30 М/с "Фінеас і Ферб"
17.10 М/с "Досконала

Людина5павук"
17.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
18.30 М/с "Циповіль"
18.55, 21.25 М/с "Сова"
19.00 М/с "Чорний плащ"
19.30 М/с "Кряк5Бряк"
20.00 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

21.00 Казка з татом
22.55 М/с "Маленькі

бешкетники"
23.25 Тваринний інстинкт
0.45 М/ф

АНОНСИ на ТРК "Київ"
Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net
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Спортивні новини

Боротьба. Вітчизняні атлети здобули “золото” 
та “срібло” Чемпіонату світу
Трі мфальним став для раїнсь ої збірної др ий день Чемпіонат

світ з боротьби, я ий приймає Б дапешт. До вже здоб тої Павлом
Олійни ом “бронзи” Ібра ім Алдатов (84 ) додав золот на ород , а
Ален Засеєв (120 ) — срібн . Ібра ім Алдатов, попри розсічення,
фіналі не дав бинцю Рейнеріс Салас Перес жодно о шанс , до-
стро ово за інчивши с тич — 8:1

Баскетбол. Українці дізналися суперників 
на стадії 1/4 фіналу Євробаскету
В 1/4 фінал Євробас ет -2013, що триває в Словенії, збірна У ра-

їни з стрінеться з омандою Хорватії. Гравці останньої, завдя и пере-
мозі в др ом овертаймі над ре ами з рах н ом 92:88, посіли пер-
ше місце в р пі “F”. Цей матч відб деться вже сьо одні о 18:45 за и-
ївсь им часом. На адаємо, що раїнці вийшли до 1/4 фінал з четвер-
тої позиції в р пі “Е”, маючи в а тиві дві перемо и

Теніс. Чотири наші спортсменки — 
у другому колі турніру серії ITF
У раїнсь і тенісист и Ганна Позніхірен о, Катерина Козлова, Анас-

тасія Васильєва та Валентина Івахнен о вийшли до др о о ра нд
т рнір серії ITF, що проходить Бат мі (Гр зія). У стартовом матчі
Ганна Позніхірен о здолала свою співвітчизницю Оль Янч з рах н-
ом 3:6, 6:4, 6:3. Наст пною с перницею нашої спортсмен и стала до-
неччан а Валентина Івахнен о, я а має четвертий номер посів .
Анастасія Васильєва першом олі здоб ла перемо над Джасмін

Штайнхер (Німеччина) в двох сетах — 6:3, 6:2 — і тепер з стрінеться
в раїнсь ом дербі з Катериною Козловою (2). Остання на старті
зма ань зм сила зачохлити ра ет Меліс Сезер (Т реччина), рах -
но — 7:6(4), 6:4

Температура +13°С

Атм. тиск 735 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +17°С

Атм. тиск 735 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +14°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 94 %

Прогноз погоди на 19 вересня 2013 року

ОВНИ, не робіть апостей, ні о о не ос дж йте, нині все вилізе
на поверхню, і ви ризи єте дис редит вати свою добр реп та-
цію. Заховайтеся подалі від ромадсь ої мет шні, сидіть тихо, від-
молюйте ріхи, айтеся. День має армічн тональність, тож се,
що відб вається, з одом відійде в неб ття.
ТЕЛЬЦЯМ визначено стати обранцям серця др ом і оханцем

в одній іпостасі, тоді союз отримає др е дихання. Шан йте, щиро
любіть один одно о, б дьте я нит а з ол ою. На ділових теренах
ні ом не встромляйте палиці в олеса, проп с айте вперед тих,
хто хоче вас обі нати — нехай біжать, їм та треба, а ви, м дрі та
досвідчені, спо ійно ро йте позад .
БЛИЗНЯТА, тя ніть домашньо о воза і одночасно зосередьтеся

на професійній діяльності. На сл жбі має б ти отовність номер
один, ос іль и можливі непередбачливі на ази ерівництва, я і по-
трібно ви он вати в стро і без претензій.
РАКИ, нині ви сам собі пан, танцювати під ч ж д д не слід,

“по од ” робіть на власний сма , це вдасться на слав . Обережно
“ ніть правд -мат ” в лице — на жаль, оточення не отове сприй-
мати ритичн інформацію з ваших в ст.
ЛЕВИ, знайдете — не радійте, втратите — не с м йте, що впа-

ло — те пропало, а насправді доля вил чила взяте сво о час по-
над мір . Нині ви схильні потрапити в залежність (психоло ічн ,
се с альн , матеріальн , ал о ольн тощо).
ДІВИ, під професійний олімп за ладено виб хів , том при-

альм йте, аби не “підірватися”, довірившись омпаньйонам, я і
он р ють з вами. Я що не здатні пояснити ло ічно т дивн по-
ведін , постарайтеся под м и стати на їх місце...
ТЕРЕЗИ, бережіть добрі стос н и з роботодавцями та оле ами

я зіницю о а, жертв йте всім заради цьо о, майб тнє ар’єри за-
лежить не лише від вашо о професіоналізм , по ровительства
сильних світ цьо о, але й від мистецтва д шевно ладити з оле-
ами.
СКОРПІОНИ сяйн ть донж ансь ими талантами, ма нітом при-

вабивши то о, хто та потрібний на часі вашом з олоднілом за
оханням серцю. Не навантаж йте себе роботою, хай їй рець!
СТРІЛЬЦЯМ хоч розірвись — доведеться метатися між домом

та роботою, с різь всти ати, тож розподіліть е ономно сили, тоді
нала одите сімейні непороз міння й не наш одите професійним
справам.
КОЗЕРОГИ, б дьте осподарем слова, особливо в сл жбовом

оле тиві, дали обіцян — ви онайте, іна ше підірвете сл жбовий
авторитет. Хоча спо с п стити слово на вітер б де чимало, тож не
займайтеся словобл ддям.
ВОДОЛІЇ, потреба в спіл ванні з людьми, я і розділяють ваші

д ховні цінності, зросте, тож можете заводити з ними серйозні біз-
несові справи. Я що на адають про себе старі др зі — це форт н-
ний зна , є шанс знов с ористатися їхнім заст пництвом.
РИБИ, сьо одні ма симально проявляться всі “плюси” та “мін -

си” вашо о хара тер , стос н и “я — ти” ся н ть ритичної межі,
втім, бити лечи и сенс немає, об’єдн йтеся і ро йте далі ра-
зом в любові та зла оді

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Динамівці знову на висоті
В столиці нагородили призерів Чемпіонату світу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Учора в онференц-залі
ФСТ “Динамо” відб лася
прес- онференція за ре-
з льтатами вист пів
спортсменів товариства на
Чемпіонаті світ з ле ої
атлети и, я ий відб вся в
Мос ві. За алом збірн
оманд У раїни на цьом
фор мі представляв 61 ат-
лет, з я их 29 — від ФСТ
“Динамо” У раїни.

Рівно місяць минув від завершен�

ня Чемпіонату світу з легкої атлети�

ки у Москві. Ці змагання подарува�

ли багато незабутніх миттєвостей

для вітчизняних уболівальників. За�

галом збірну команду України на

цьому форумі представляв 61 атлет, з

яких 29 — від ФСТ “Динамо” Укра�

їни. Приємно, що саме динамівці

здобули для нашої країни 2 золоті та

1 бронзову нагороду. Ганна Мельни�

ченко була неперевершеною у семи�

борстві, Ольга Саладуха стала тре�

тьою в секторі для потрійного

стрибка. Та найбільше уваги було

прикуто до Богдана Бондаренка,

який на першості зі стрибків у висо�

ту спромігся здійснити справді ней�

мовірний стрибок на 2 метри 41 сан�

тиметр. Варто зазначити, що 23�річ�

ний спортсмен просто�таки сколих�

нув усю світову спортивну спільно�

ту. В цьому сторіччі таку висоту ще

ніхто не підкорював. Більше того, в

історії стрибків у висоту лише

4 спортсмени змогли “перелетіти”

2 метри 41 сантиметр. Також поміт�

ний і неймовірний прогрес Богдана

Бондаренка, який на початку сезону

стабільно стрибав на 2 метри 31 сан�

тиметр. Однак з кожними новим

змаганням показники динамівця

невпинно зростали. І вже наприкін�

ці результат його покращився на 10

сантиметрів — це дійсно феноме�

нально.

Сам же спортсмен досить спокій�

но прокоментував свій виступ на

чемпіонаті: “Мабуть, найважчим на

змаганнях було впоратися з тим тис�

ком, який був навколо моїх висту�

пів. Протягом сезону я демонстру�

вав досить непогані результати — і

від мене чекали чогось неймовірно�

го. Навіть друзі говорили, що будь�

яку медаль, окрім золотої, вони роз�

цінять як поразку. Дуже радий, що я

зміг порадувати не тільки своїх

близьких, а й себе. Також у мене бу�

ла спроба встановити світовий ре�

корд, стрибнувши на 2 метри 46 сан�

тиметрів, однак трапилася незначна

травма, тому я не зміг гарно від�

штовхнутися. Однак мені є куди

рости, тому буду тренуватися. Але

спочатку хочу відпочити від постій�

них переїздів та готелів”.

На вшануванні спортсмена був

присутній славнозвісний радян�

ський стрибун у висоту, який впер�

ше в історії підкорив 2 метри 40

сантиметрів, Рудольф Поварніцин.

Сталося це у далекому 1985 році під

час змагань на Кубок СРСР у До�

нецьку. “Я величезну кількість разів

згадував той стрибок. Так сталося,

що саме в той день всі умови було

просто ідеальні. Навіть спека у 40

градусів сприяла тому, що мої м’язи

були досить розслаблені і розігріті

для цього стрибка. Я й досі

пам’ятаю, як мій стрибок журналіс�

ти назвали “політ у космос”. Також

я дуже радий за свого юного колегу.

Ретельно слідкую за виступами

Богдана і впевнений, що йому до

снаги встановити грандіозний ре�

корд”.

Звичайно, найкращі результати

неможливі без величезної команди

однодумців. Так, голова ФСТ “Ди�

намо”, віце�президент НОК Укра�

їни, заступник голови КМДА Віктор

Корж наголосив на необхідності

спільних зусиль усіх учасників спор�

тивного руху: “Подивіться на цю

грандіозну висоту. Повірте, за кож�

ним сантиметром цього результату

стоїть колосальна праця не лише са�

мого спортсмена, а й величезної

кількості людей. Однак коли наш

атлет піднімається на п’єдестал по�

шани, настає розуміння того, що

твоя праця була недаремною, з’яв�

ляється неймовірне бажання знову

й знову виховувати талановитих і,

головне, успішних спортсменів. До

того ж, на киян невдовзі чекатиме

приємний сюрприз. Ми разом з Фе�

дерацією легкої атлетики та Рудоль�

фом Поварніциним плануємо про�

вести неймовірний захід — в нас є

бажання зібрати усіх зірок на Май�

дані Незалежності, які у свій час

стрибнули на висоту 2 метри 40 сан�

тиметрів, щоб вони на власному

прикладі продемонстрували ки�

янам, який це чудовий та захоплю�

ючий вид спорту”
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Цей день в історії 19 вересня

1478 — Леонардо да Вінчі за-
інчив робот над артиною "Мо-
на Ліза"
1783 — відб вся перший політ

мон ольф'єра – винаход братів
Жозефа й Етьєна Мон ольф'є:
прис тності ороля Людові а XVI
повітряна ля віднесла з Верса-
лю на 4 м барана, півня й ач
1841 — від риття першої між-

народної залізниці за маршр том
Страсб р -Базель
1891 — приїзд перших раїн-

сь их поселенців Канад , а са-
ме: в Монреаль
1991 — відновила діяльність

Києво-Мо илянсь а а адемія
1992 — раїнсь ий стриб н із

жердиною Сер ій Б б а То іо
встановив передостанній – 16-й –
світовий ре орд на від ритих ста-
діонах, стрибн вши на 6 м 13 см

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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В онференц-залі ФСТ "Динамо" відб лася прес- онференція за рез льтатами вист пів спортсменів товариства
на Чемпіонаті світ з ле ої атлети и, я ий відб вся в Мос ві
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