
Квартири для медиків фінансуватимуть
за змішаною системою
Житло для лікарів зведуть на вулиці Підвисоцького, 4�В

Здоров’я малечі — понад усе
У столиці презентували електронну систему моніторингу харчування 
в дитячих садочках

Старша медсестра дошкільного на�

вчального закладу № 1 “Орлятко”, що на

Печерську, Олена Козачок ділиться з

“Хрещатиком” — почасти робота дієт�

спеціаліста в садочку нагадує роботу бух�

галтера. Так, щодня фахівець зобов’яза�

ний заповнювати величезну кількість до�

кументації, на що в кращому випадку ви�

трачає близько 4�5 годин. З новою ж

електронною системою формування ме�

ню на ці самі процеси медсестра витра�

чає до півгодини на день. “Електронна

система значно спрощує роботу дієт�сес�

три. Я можу за лічені хвилини відкоригу�

вати перспективне меню, внести необ�

хідні зміни, а не робити це вручну на

калькуляторі, вираховуючи кожен грам.

А зекономлений час відтепер я можу

присвятити дітям, їхньому огляду чи

консультаціям з батьками”,— зазначила

пані Козачок.

Знаково й те, що програма потребує

мінімальних знань комп’ютера, тож на�

вчитися працювати з нею зможе кожна

медична сестра. Наразі до пілотного

проекту залучено одинадцять дитячих

садочків столиці, а вже на початку на�

ступного року його планують поширити

на всі дошкільні заклади міста. Цікаво,

що тоді ж до системи через мережу Ін�

тернет матимуть доступ і батьки. За сло�

вами начальника управління дошкіль�

ної, загальносередньої, позашкільної

освіти Департаменту освіти і науки, мо�

лоді та спорту Ірини Пархоменко, це до�

зволить створити громадський контроль

за якістю харчування в дошкільних за�

кладах.

“На виконання соціальних ініціатив

Президента України та завдань уряду зі

створення комфортних умов для молодо�

го покоління ми ще два роки тому розро�

били та активно впроваджуємо програму

“Електронний дитсадок”. На першому

етапі ми запустили реєстрацію до до�

шкільних закладів в режимі он�лайн, на�

разі впроваджуємо систему моніторингу

організації харчування й у 2014 році за�

початкуємо проект “Технологічна картка

дошкільного навчального закладу”,—

відзначила пані Пархоменко.

Цікаво, що програма автоматично вра�

ховує фізіологічні потреби вихованців

кожного конкретного дошкільного закла�

ду. Як зазначила Ірина Пархоменко, наразі

фахівці департаменту вже розробили єдине

уніфіковане меню для дошкільнят, яке бу�

де пристосоване до особливостей навчаль�

них закладів. Нині проект знаходиться на

доопрацюванні в столичній СЕС і згодом

буде поширений на все місто.

У планах столичних посадовців піти

ще далі й із часом запровадити таку про�

граму моніторингу за якістю харчування

на решту навчальних закладів та соціаль�

них установ міста. Про це під час презен�

тації проекту заявив заступник голови

КМДА Віктор Корж.

“Дошкільна освіта є надзвичайно

важливим елементом виховання дітей і

тому є предметом постійної уваги місь�

кої влади. На сьогодні назріли реформи

в цій галузі, адже застарілі методи облі�

ку й формування харчування дітей є не�

припустимими. Фахівці замість того,

щоб займатися вихованням дітей, за�

повнюють громіздкі звіти. Та програма,

яку ми пропонуємо,— це абсолютно но�

вий рівень організації цього процесу. Це

можливість аналізувати якість харчу�

вання дітей на рівні району, на рівні

міста. Проте головне — це стовідсотко�

ва постійна можливість для батьків ба�

чити, чим годують їхніх дітей. Це над�

звичайно важливий проект, який має

створити атмосферу зрозумілості, про�

зорості у діях влади до дітей, у реалізації

бюджетних коштів”,— наголосив пан

Корж.

На думку столичних посадовців, про�

ект настільки вдалий, що місто готове ді�

литися досвідом його впровадження з ін�

шими регіонами України. А щодо Ки�

єва — то таку ж систему найближчим ча�

сом планують задіяти в школах міста, а

згодом і в соціальних установах — напри�

клад, хоспісах, де моніторинг якості хар�

чування також є актуальним питанням,

що потребує постійного контролю

У планах столичних посадовців, о рім дитячих садоч ів, поширити та про рам моніторин за я істю харч вання й на інші навчальні за лади та соціальні станови міста

Дитсадочки "спіймали хвилю" 

Дош ільна система столиці взяла рс на реформи

СТОР. 2 

Кожному киянину – по фортеці 
Рино нер хомості столиці незабаром зазнає
с ттєвих змін
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Ремонт особливого призначення 
На проспе ті Перемо и завершили роботи на
ділянці від межі міста до станції метро "Святошин"
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Київські ветерани 
отримають 
матеріальну допомогу
Столична влада почала під отов до 70-річчя

визволення Києва від фашистсь их за арбни ів.
Крім рочистостей, місті заплановано ор аніз -
вати видач матеріальної допомо и ветеранам.
Всьо о на та і цілі б де спрямовано майже 27
мільйонів ривень. Про це в прямом ефірі анал
“Київ” повідомив олова Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації Оле сандр Попов.
“Що стос ється матеріальної допомо и, то б де

виділено приблизно 27 мільйонів ривень. Ми по-
дали відповідн пропозицію на роз ляд сесії місь-
ої ради, і я впевнений, що деп тати про олос -
ють за неї. Розмір виплати б де залежати від то-
о, хто я часть брав Вели ій Вітчизняній вій-
ні, це може б ти і тисяча, і півтори тисячі ривень.
Але б де і спонсорсь а допомо а”,— під реслив
Оле сандр Попов

“Київгаз” навчатиме школярів 
безпечно поводитися з газовими
приладами
4 жовтня 2013 ро ПАТ “Київ аз” в рам ах ши-

ро омасштабної роз’яснювальної ампанії щодо
правил безпечно о ви ористання аз в поб ті се-
ред малень их меш анців столиці проведе спеці-
альні тематичні заняття для чнів ЗНЗ № 123 По-
дільсь о о район м. Києва. Про це повідомили
“Хрещати ” в прес-сл жбі ПАТ “Київ аз”.
У про рамі заходів: он рси, омандні зма ан-

ня, інформаційні одини з тестовими завданнями
(для старших ш олярів), рольові і ри (для чнів
почат ової ш оли).
Основна мета заход : попередити вини нення

надзвичайних сит ацій, я і мож ть творитися че-
рез пор шення правил безпе и під час ви орис-
тання азових приладів, адже діти після ш оли
часто залишаються вдома без належно о на ляд .
Захід розпочнеться о 10.20 за адресою: м. Київ,

в л. Копилівсь а, 23, ЗНЗ № 123

Шевченківці проведуть заходи 
з нагоди Дня туризму
Шевчен івсь а райдержадміністрація запрош є
сіх охочих сьо одні о 15.00 на рочисте від рит-
тя “Т ристичної с елелазної ір и” з на оди від-
значення районі Всесвітньо о дня т ризм та
Дня т ризм в У раїні.
Від риття та о о ні ально о омпле с в спе-

ціалізованій ш олі № 102 стало можливим завдя-
и підтримці та фінанс ванню Федеративною Рес-
п блі ою Німеччина прое т У раїнсь о о фонд
соціальних інвестицій з б дівництва с елелазної
ір и. На сьо одні ще жоден за альноосвітній на-
вчальний за лад У раїни та ої “т ристичної с еле-
лазної ір и”, або “с еледром ” не має.
Місце проведення: спеціалізована ш ола

№ 102, в л. Ш лявсь а, 10/12
Задля довід и: в серпні 2011 ро У раїнсь ий

фонд соціальних інвестицій о олосив он рс мі -
ро-прое тів серед за альноосвітніх навчальних
за ладів міста Києва з модернізації та вдос она-
лення спортивних спор д. Коле тив спеціалізова-
ної ш оли № 102 Шевчен івсь о о район столиці
взяв часть цьом он рсі, запропон вавши ре-
онстр цію спортивної зали і встановлення ній
тренажер тип “С еледром”.
Під час визначення переможців он рс брали

до ва и не тіль и я ість само о прое т , але й
можливість і ефе тивність подальшо о йо о ви о-
ристання. В ш олі № 102 пріоритетним напрям-
ом виховної роботи є спортивний т ризм та
раєзнавство. За лад ба ато ро ів працює в
спортивном т ризмі, йо о оманди на зма аннях
місь о о, все раїнсь о о та міжнародно о рівнів
по аз вали ва омі рез льтати. Тренерами працю-
ють фахівці своєї справи, люди творчі й заці авле-
ні. Розвито т ризм в ЗНЗ № 102 постійно під-
трим вала Шевчен івсь а районна місті Києві
державна адміністрація

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Місто створює належні мови для забез-
печення столичних меди ів здешевленим
житлом. Та , план ється в Печерсь ом
районі на ділянці по в л. Підвисоць о о,
4-В звести б дино для працівни ів ал -
зі охорони здоров’я. Придбати частин
вартир т т можна б де за змішаною
системою фінанс вання. Про це йшлося
під час презентації прое т б дівництва.

Нещодавно за участі директора Департаменту охоро�

ни здоров’я Віталія Мохорєва, першого заступника ди�

ректора Департаменту будівництва та житлового забез�

печення Володимира Денисенка, директора КП “Спец�

житлофонд” (замовник будівництва) Миколи Надточія,

голови Київської міської ради профспілки працівників

охорони здоров’я Лариси Канаровської, а також голов�

них лікарів та працівників медичних закладів комуналь�

ної власності Києва відбулася зустріч, під час якої було

презентовано проект будівництва житлового будинку на

вул. Підвисоцького, 4�В.

На цій ділянці зводиться унікальний об’єкт — планує�

ться збудувати 32272,30 м2 житла. Як розповіла “Хреща�

тику” заступник директора Департаменту охорони здо�

ров’я Алла Арешкович, половину квартир буде передано

для працівників медичної галузі за програмою змішаного

фінансування. “Фінансування житла здійснюватиметься

у рівних частинах: 50 % вартості квартири сплачує насе�

лення, ще 50 % — за рахунок прибутку, отриманого від

реалізації решти квартир у житловому будинку,— пояс�

нює Алла Арешкович.— Кожен медик, який працює в

столичній лікувальній установі та перебуває на квартир�

ному обліку як такий, що потребує покращення житло�

вих умов, може без проблем придбати собі тут квартиру”.

При цьому, як повідомляють у Департаменті будів�

ництва та житлового забезпечення, орієнтовна вартість

1 м2 житла для медичних працівників складатиме 5500

грн.

Директор КП “Спецжитлофонд” Микола Надточій

представив присутнім графічне зображення будинку та

планувальних рішень квартир, технічні характеристики

будинку та обладнання, яке буде встановлене на об’єкті.

Зокрема вирішено, що площа 1�кімнатних квартир ста�

новитиме від 41 до 44 м2, 2�кімнатних — від 60 до 80 м2,

3�кімнатних — від 76 до 86 м2.

Відзначимо, що вже майже 800 працівників медич�

них закладів столиці, які перебувають на черзі квар�

тирного обліку та потребують поліпшення житлових

умов, подали заяву для участі у будівництві житлового

будинку на вул. Підвисоцького, 4�В. Реалізація цього

проекту відбуватиметься на виконання завдань Прези�

дента України щодо створення якісних умов життя

громадян

ЦІНИ НА ЛІКИ 

В АПТЕКАХ «ФАРМАЦІЯ»

КОНТРОЛЮВАТИМУТЬ
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Виховання здорово о молодо о по оління — один із оловних
пріоритетів місь ої влади. Важливим елементом цьом зав-
данні є й забезпечення я існо о харч вання в дош ільних на-
вчальних за ладах, адже випад и отр єння малечі непоодино і
та мали місце навіть цьо о ро . Тож наразі пілотний прое т,
я ий дозволить в режимі реально о час онтролювати, чим же
од ють дітей, запроваджений в одинадцяти за ладах Печер-
сь о о район Києва. Вже незабаром йо о поширять на всі до-
ш ільні за лади, а з одом — і на соціальні станови столиці.
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Ціни на препарати в мережі аптек “Фармація” 
перевірятимуть частіше
Про це в прямом ефірі анал “Київ” повідомив олова КМДА Оле -

сандр Попов.
“Спеціальна робоча р па, я а перевіряла достовірність фа тів зловжи-

вань ціновій політиці КП “Фармація” в рам ах прое т “Карт а иянина”,
завершила свою робот . Запитання, я і б ли підняті передачі “Гроші” та
а цент вали ва на том , що ціна на меди аменти зі зниж ою в мережі
апте “Фармація” вища, ніж ціна на меди аменти без зниж и в с сідній
аптеці, дійсно мали місце. Та их випад ів по різних препаратах — від 0,4
до 25 %. Без мовно, ті люди, я і відповідають за прое т, отримають дис-
циплінарні по арання. Та ож ми в стр т рі одно о з наших правлінь
маємо намір сформ вати р п , я а онтролюватиме ціни щодня, щотиж-
ня оцінюватиме сит ацію на рин в цілом і онтролюватиме КП “Фар-
мація”,— зазначив він

“Київкомунсервіс” організує просвітницьку 
кампанію у школах
Днями місь ом Б дин природи відб вся семінар для освітян “По-

ведін а иян я чинни вплив на дов ілля”. Ком нальне підприємство
“Київ ом нсервіс” презент вало свій прое т з форм вання е оло ічної
льт ри молоді в рам ах інформаційно-просвітниць ої ампанії “Обери

чисте майб тнє”, я а з 2010 ро проводиться в навчальних за ладах сто-
лиці. “Щорічно з почат ом ново о навчально о ро ми ретельно пере ля-
даємо формат прое т , за необхідності вносимо оре тиви. Напри лад,
мин ло о ро ми розширили темати інформаційних ро ів, додавши
до напрям поводження з відходами питання збереження біорес рсів та
енер озбереження. Цьо оріч завдя и партнерсь ій ромадсь ій ор аніза-
ції “Зелена бібліоте а” наші заходи відб ватим ться в с проводі мобіль-
ної е оло ічної фотовистав и з найа т альніших проблем збереження
нав олишньо о середовища”,— повідомив дире тор ом нально о під-
приємства Сер ій Мельни .
На адаємо, що тренін ові заняття є абсолютно без оштовними, вони

розраховані на різні ві ові ате орії. Проводять їх фахівці, а та ож спеці-
ально під отовлені волонтери-е оло и. Запросити фахівців до навчально-
о за лад можна за номером арячої телефонної лінії ом нально о під-
приємства “Київ ом нсервіс”: 594-77-11

Цифра дня

1 310 300 000 
доларів США становив у столиці обсяг імпорту зовнішньої торгівлі
послугами в січні–червні 2013 року. В порівнянні з січнем–червнем
2012 року обсяги імпорту збільшились на 6,7 %
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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У столиці обговорили організацію обліку 
енергоресурсів
У рам ах ХІ Міжнародної спеціалізованої вистав и “Енер ети а

промисловості — 2013” Департамент житлово- ом нальної інфра-
стр т ри КМДА ор аніз вав та провів семінар на тем : “Ор анізація
облі енер орес рсів житловом фонді при наданні ом нальних по-
сл населенню”.
Участь заході взяли олови ЖБК, ОСББ, представни и районних в міс-

ті Києві державних адміністрацій, а та ож вітчизняні та зар біжні виробни-
и с часно о обладнання для омпле сно о облі і ре лювання енер о-
рес рсів. У рам ах семінар прис тні об оворили наявн сит ацію та шля-
хи впоряд вання взаємовідносин на рин житлово- ом нальних посл .
Зо рема представни и ом нально о підприємства “Гр па впрова-

дження прое т з енер озбереження в адміністративних та ромадсь их
б дівлях м. Києва” презент вали реальні шляхи для забезпечення енер-
озбереження та підвищення енер оефе тивності житлових б дин ах.
Учасни и заход та ож об оворили можливість застос вання презенто-

вано о обладнання на он ретних житлових б дин ах з рах ванням їхніх
технічних хара теристи . Крім то о, під час з стрічі б ло з оджено по-
дальші дії щодо впровадження облі теплової енер ії житловом фонді
міста, зо рема в б дин ах ОСББ та ЖБК

Прокуратурою із січня розглянуто 
понад 32 тисячі звернень
Про це “Хрещати ” повідомив заст пни про рора міста Києва Оле -

сандр Нестерен о. За йо о словами, робота про рат ри з роз ляд
звернень та особисто о прийом ромадян визначена одним із оловних
напрям ів діяльності, адже саме до неї люди звертаються за захистом
своїх прав та інтересів.
“Та , цьом році до ор анів про рат ри столиці надійшло понад 32

тисячі звернень, з я их вирішено половин та понад 40 % направлено для
роз ляд в ор ани держ онтролю,— с азав він.— А на особистом при-
йомі поб вало майже 9 тисяч осіб, ерівництв про рат ри ви лали свої
проблеми 547 ромадян”. Заст пни про рора Києва відзначив, що
більшості випад ів ияни с аржаться на невиплати заробітної плати, при-
хов вання її реально о розмір . З цих питань задоволено ожне 2- е звер-
нення. За рез льтатами роз ляд звернень працівни ів одно о з това-
риств людям за втр чання про рат ри виплачено забор ованість із за-
робітної плати — понад 1 млн рн. Та ож про рор за важив: “Не зали-
шається поза ва ою соціальний захист дітей та піль ових ате орій ро-
мадян. З цих питань за а тами про рорсь о о реа вання відш одовано
майже 12 млн рн, до відповідальності притя н то 289 посадовців”.
Водночас він на олосив, що половин звернень становлять с ар и на

дос дове розслід вання. Зо рема ияни нарі ають на неправомірні дії з
бо міліції. Про рат рою вживаються заходи для с нення та их пор -
шень. Та , за рез льтатами роз ляд до ментів про рорсь о о реа -
вання до дисциплінарної відповідальності притя н то 506 працівни ів ор-
анів вн трішніх справ, том числі за застос вання неза онних методів
дос дово о розслід вання — 7.
“У цілом за рез льтатами роз ляд звернень ромадян поточном

році до відповідальності притя н то 19 осіб, том числі 6 — до адмініс-
тративної відповідальності”,— підс м вав Оле сандр Нестерен о

У місті проведуть акцію “Зробимо ліс чистим”
12 жовтня рам ах щорічно о за альномісь о о місячни а з бла о ст-

рою в столиці відб деться наймасштабніша а ція із санітарно о приби-
рання б ферних зон.
Ком нальне об’єднання “Київзеленб д” запрош є всіх охочих дол чи-

тись до санітарно о прибирання ліс . Збір часни ів а ції 12 жовтня о
10.00 навпроти б дин № 35/24 на в лиці Ж ова та б дин № 24 на
проспе ті Ґонґадзе. Ор анізатори заход забезпечать сіх часни ів необ-
хідними засобами прибирання.
На адаємо, з 30 вересня до 31 жовтня столиці триватиме осінній

місячни з бла о строю, озеленення та поліпшення санітарно о стан
міста

Дитсадочки "спіймали хвилю"
Дошкільна система столиці взяла курс на реформи
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Сьо одення потреб є від
педа о ів дош ільних на-
вчальних за ладів с часної
під отов и, нових підходів
та стандартів. Причом це
стос ється не тіль и під о-
тов и дош ільнят, а й ро-
боти з бать ами. З цьо о
привод проводиться ба а-
то заходів, насамперед —
столиці. Та , днями від-

б лося засідання р ло о
стол на тем “Перспе ти-
ви розвит дош ільної ос-
віти міста Києва” з педа-
о ами дош ільних на-
вчальних за ладів, прав-
лінцями та представни а-
ми Асоціації ерівни ів
ДНЗ. Під час заход при-
с тні мали змо поділити-
ся основними проблемами
дош ільних за ладів, внес-
ти свої пропозиції щодо
по ращення адрово о за-
безпечення, а та ож об о-
ворити еле тронн систе-
м ор анізації харч вання,
я а запрацювала в столиці
в пілотном режимі.

Один з головних акцентів учасни�

ками круглого столу було зроблено

на питанні безпеки дитсадків. Як за�

значила директор Департаменту ос�

віти і науки, молоді та спорту КМДА

Оксана Добровольська, для вико�

нання соціальних ініціатив Прези�

дента України сьогодні проводиться

велика робота щодо відновлення та

реконструкції дитячих навчальних

закладів. “Один із пріоритетних на�

прямків діяльності столичної вла�

ди — це ліквідувати чергу до до�

шкільних навчальних закладів. На�

разі в деяких районах Києва велике

навантаження, наприклад, на 100

місць — 128 дітей”,— зазначила во�

на. Та ситуація все ж вирішується.

“Станом на сьогодні з 20�ти віднов�

лених садочків вже працює 15. Та

цього тижня, якраз на День дошкіль�

ної освіти, заплановано відкриття

ще 4�х дитячих закладів. Наразі ці

події відбудуться в Святошинському,

Голосіївському, Солом’янському та

Оболонському районах”,— розпові�

ла пані Добровольська.

Зважаючи ж на те, що дошкілля

займає одну з головних позицій у

формуванні світогляду дитини, дуже

важливо, в яких саме умовах вона

буде розвиватися. “Що ми закладе�

мо у дошкіллі, з тим діти і прийдуть

навчатися до школи. Тому не по�

трібно ділити школу та садочки — це

цілісна система освіти міста Києва.

На сьогодні до нас йдуть вимоги, за

якими ми повинні навчати та навча�

тися самі”,— наголосила пані Доб�

ровольська.

Особливу увагу педагогів дитса�

дочків, управлінців та представни�

ків Асоціації керівників дошкільних

навчальних закладів привернуло пи�

тання введення електронної систе�

ми організації харчування дітей в

ДНЗ, яка вже працює в пілотному

режимі. Система передбачає додат�

кове забезпечення всіх дошкільних

закладів комп’ютерною технікою

нового покоління та введення до�

даткової штатної одиниці (напри�

клад, інспектора з харчування).

Крім того, буде забезпечене якісне

ведення документації з організації

харчування дітей в електронному

вигляді.

Також на засіданні круглого сто�

лу підбили підсумки загальномісь�

кого заходу “Педагогічна хвиля в

дошкіллі Києва”. Так, з метою за�

безпечення доступу кожної дити�

ни до дошкільної освіти в рамках

реалізації соціальних ініціатив

глави держави щодо розширення

мережі дошкільних навчальних за�

кладів усі завідувачі дитячих са�

дочків відвідали навчальні заклади

своїх колег з інших районів міста.

Тематикою загальноміського об�

міну досвідом вихователів столиці

передусім була експериментальна

та інноваційна діяльність, форми

роботи з батьками, кадрове забез�

печення навчально�виховного

процесу.

Наприкінці заходу директор Де�

партаменту освіти і науки, молоді та

спорту Оксана Добровольська при�

вітала усіх дошкільнят та працівни�

ків дитсадочків із майбутнім свя�

том — Всеукраїнським днем до�

шкільної освіти – та побажала на�

снаги й здоров’я людям, які кожно�

го дня віддають своє серце дітям

Ремонт особливого призначення
На проспекті Перемоги завершили роботи на ділянці від межі міста
до станції метро "Святошин"
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Ре онстр ція проспе т Перемо-
и — наймасштабніші цьом році
роботи з ремонт доро и в Києві.
Компанія-підрядни , я і обіцяла,
вже завершила ладати тришаро-
вий асфальт на відріз від в’їзд в
місто до станції метро “Святошин”.
Про те, я і роботи тепер тривають
на проспе ті, розповів в ефірі теле-
анал “Київ” оловний інженер КК
“Київавтодор” Василь Мельничен о.

“Ми, як і обіцяли, до 10 вересня закінчили укла�

дати верхній шар асфальтобетонного покриття на

ділянці від межі міста до метро “Святошин”,— на�

голосив Василь Мельниченко.— Далі починаємо

реконструкцію другої черги проспекту Перемоги:

від метро “Святошин” до вулиці Щербакова та

станції метро “Нивки”, не зачіпаючи шляхопровід

по Щербакова”.

Наразі на цій ділянці дороги вже почали розби�

рати колесовідбійну стрічку. Рух транспорту буде

організовано аналогічно схемі, яка діяла на попе�

редніх ділянках. У “Київавтодорі” розуміють, що

водії від цього не в захваті, але це вимушені кроки,

адже час, передбачений для виконання робіт, обме�

жений, тому здійснення заходів буде проводитися

вдень та вночі — за сприятливий погодних умов.

“До середини листопада ми плануємо влаштува�

ти два нижніх шари на цій ділянці, а продовжимо

роботи вже в 2014 році,— каже пан Мельниченко.

— Також маємо до нового року завершити ремонти

8 підземних пішохідних переходів, які у нас зали�

шилися на цій ділянці, від межі міста до метро

“Святошин”. Для цього вже закуплені основні

оздоблювальні матеріали, а роботи виконані на

60–80 %”.

Також залишилося виконати капітальний ре�

монт містка в районі центру “Пролісок” — і тоді

буде нанесено дорожню розмітку, встановлено ко�

лесовідбійну стрічку, оновлено тротуари, зроблено

велосипедну доріжку.

Надземні та підземні переходи оновлять і в ін�

ших районах міста. Зокрема за дорученням голо�

ви КМДА Олександра Попова буде відремонто�

вано надземні переходи, на технічний стан яких

надійшло найбільше скарг від мешканців столи�

ці. Так, ремонтні бригади повністю замінили ава�

рійні сходи на надземному пішохідному переході

на вул. Саперно�Слобідській (поблизу будинку

№ 22). Наразі завершуються заходи з розбирання

слабкого бетону, піщаноструменеве очищення та

торкретування конструкції. Також проводиться

робота з фарбування та очищення сходової ого�

рожі. Паралельно такі самі роботи виконують і на

пішохідному переході через вул. Міську, що біля

Пущі�Водиці (Гостомельське шосе). Працівники

“Київавтошляхмосту” вже замінили понад 50 %

сходинок. На пішохідному мосту через проспект

Комарова біля вул. Василенка повністю розібра�

но слабкий бетон, завершуються роботи з піща�

ноструменевого очищення та здійснюється тор�

кретування конструкцій. Також передбачається

заміна сходів.

“Ці три об’єкти будуть виконані в цьому році.

На жаль, коштів поточного ремонту, які ми плану�

вали направити на виконання робіт на цих пере�

ходах, ми не отримали, і підприємство “Київ�

автошляхміст”, балансоутримувач даних пішохід�

них переходів, задіяло власні кошти. Тож ми чека�

ємо надходжень для поточного ремонту. Це голов�

не питання, яке стоїть для нас дуже гостро”,— за�

уважив головний інженер корпорації.

Чималий обсяг робіт виконується цьогоріч і з

укріплення міських шляхопроводів. У першу чергу

це стосується капітального ремонту плити про�

льотної будови і тротуарів мосту Патона. Роботи на

цьому об’єкті виконуються із випередженням гра�

фіка, фінансування надходить своєчасно, тож ки�

ївавтодорівці не сумніваються, що завершать за�

плановане у визначені терміни. Також до кінця ве�

ресня комунальники мають повністю закінчити

роботи на Венеціанському шляхопроводі.

“Ми практично цілком завершили ремонт про�

льотів та тротуарів, уклали гідроізоляцію. Коли

встановимо бортовий камінь, візьмемось за облаш�

тування дорожнього "одягу", верхні шари якого по�

кладемо упродовж тижня, тож до кінця вересня

повністю закінчимо робити цей шляхопровід”,—

розповів Василь Мельниченко.

Також триває проектування із заміни асфальто�

бетону на ортотропній плиті Московського мосто�

вого переходу і Південного мостового переходу. За

словами пана Мельниченка, стан покриття на цих

плитах є передаварійним. Тому в наступному році

там замінять дорожнє покриття і покладуть гусас�

фальт, литий асфальтобетон на спеціальній гідро�

ізоляції, що дасть можливість об’єднати металеву

плиту з покриттям дорожнього "одягу"

У засіданні р ло о стол на тем «Перспе тиви розвит дош ільної освіти міста Києва» взяли часть педа о и дитячих
сад ів, правлінці та представни и Асоціації ерівни ів ДНЗ

Нещодавно иївавтодорівці завершили роботи на проспе ті Перемо и на ділянці від межі міста до станції
метро "Святошин"
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Києву відшкодували 
1 млн грн
Фахівці Держфінінспе ції в

м. Києві під час ревізії Національ-
но о м зею історії У раїни вста-
новили наявність фінансових по-
р шень, що призвели до втрат на
за альн с м понад 1 млн рн, і
забезпечили їх відш од вання
повном обсязі. Я повідомили
“Хрещати ” відомстві, зо рема
через те, що ерівництво м зею
не забезпечило своєчасне пере-
ладання до оворів оренди не-

житлових приміщень та прове-
дення претензійно-позовної ро-
боти, розмір сплаченої орендної
плати перевищив розрах н овий
понад 18 разів. Це призвело до

збит ів державі на майже 0,9 млн
рн. М зей завищених розмірах
розрах вався з підрядни ами за
надані посл и з ви отовлення
др ованої прод ції, ви онані
ремонтні роботи, а та ож оплач -
вав не ви онані підрядни ом ро-
боти ( т. ч. з придбання матері-
альних цінностей). До вартості
посл з х дожньо о прое т ван-
ня та оформлення 3-х виставо їх
надавач -платни єдино о по-
дат б ло в лючено ПДВ. При-
чиною пор шень стало не-
правильне застос вання посадо-
вими особами норм списання
пально о, ви ористання сл жбо-
вих автомобілів вихідні та свят-
ові дні без належних розпоряд-
чих до ментів, зайве нарах ван-
ня та виплата зарплати зовнішнім
с місни ам. ДФІ направила ви-
мо ерівництв м зею щодо ви-
рішення питання про притя нен-
ня до відповідальності винних

пор шеннях та вжиття заходів з
метою недоп щення пор шень в
подальшом . Матеріали ревізії
передано до ГУ онтррозвід -
вально о захист інтересів дер-
жави сфері е ономічної безпе и
СБУ. Роз лядається питання про
притя нення винних посадових
осіб м зею до адмінвідповідаль-
ності. Про пор шення поінфор-
мовано про рат р м. Києва

У столиці менше купують
бензину

У серпні 2013 ро с б’є тами
осподарювання-юрособами че-
рез мереж АЗС і АГНКС, що на-
ліч є 339 одиниць, б ло продано
роздріб світлих нафтопрод тів

та аз стиснено о і с раплено о
для автомобілів на за альн с м
640 млн рн, з я ої 466,8 млн рн
(72,9 %) становив роздрібний то-
варообі від продаж бензин мо-
торно о, 140 млн рн
(21,9 %) — від продаж дизельно-
о пально о. Про це інформ є ГУ
статисти и м. Києва. У нат раль-
ном вимірі бензин моторно о
б ло реалізовано 31,2 тис. т, що
на 7,4 % менше серпня 2012 ро-
, дизпально о — 11,5 тис. т (на

10,2 % більше). В обсязі реалізо-
вано о бензин 82,5 % припадало
на продаж бензин маро А-95,
А-98, 17,5 % — на А-92

Реєстрація нерухомості
спрощується

З 14 жовтня нотарі си та держ-
ви онавці отримають дост п до
Реєстр прав власності на нер -

хоме майно, Єдино о реєстр за-
борон відч ження об’є тів нер -
хомо о майна, Державно о реєс-
тр іпоте та Державно о реєстр
обтяжень нер хомо о майна. Про
це йдеться на азі Мін’юст від
26 липня 2013 ро № 1538/5.
“Надання можливості нотарі сам
отрим вати інформацію з цих ре-
єстрів значно спростить проце-
д р реєстрації нер хомості но-
тарі сами, адже більше не по-
трібно б де надсилати запити до
реєстраційних сл жб, щоб отри-
мати необхідні дані про об’є т
нер хомості, я це відб вається
зараз. Вони змож ть самостійно
здійснювати відповідні пош и, а
це та ож зе ономить час я нота-
рі сів, та і ромадян. Крім то о,
це дасть можливість мініміз вати
шахрайсь і прояви з бо тих, хто
має намір зареєстр вати майно.
Та , с ажімо, оформлюючи спад-
щин , нотарі с зможе самостійно
перевірити наявність прав влас-
ності, обтяжень або іпоте и на
цей об’є т нер хомості”,— роз-
повів олова У рдержреєстр
Дмитро Ворона. При цьом , я що
Державном реєстрі прав від-

с тні відомості про зареєстровані
речові права на нер хомість,
об’є т незавершено о б дівниц-
тва та обтяження, нотарі с зможе
отримати інформацію про заре-
єстровані права власності або ін-
ші речові права з Реєстр прав
власності на нер хоме майно,
про обтяження речових прав — з
Єдино о реєстр заборон відч -
ження об’є тів нер хомо о май-
на, про іпоте и — з Державно о
реєстр іпоте
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Кожному киянину — по фортеці
Ринок нерухомості столиці незабаром зазнає суттєвих змін

Ми будували, 
а кому — не знали

Попри те, що реалізація програм у

рамках “Доступного житла” загалом

по Україні триває, деякі експерти

звертають увагу на ті вади, котрі вар�

то б подолати. Так, під час “круглого

столу”, присвяченого проблемі при�

дбання житла пересічними україн�

цями, народний депутат і перший за�

ступник голови парламентського

комітету з питань будівництва і міс�

цевого самоврядування Геннадій

Зубко зазначив, що наміри у програм

“Доступного житла” були добрі, а їх�

ня реалізація — не завжди. Напри�

клад, наявне недостатньо ефективне

витрачання коштів, зокрема фінанси

спрямовувалися “на подолання кри�

зи у будівельній галузі”, наприклад,

на добудову того, що вже було роз�

почато. Та по�іншому і не могло бу�

ти, оскільки відсутнє чітке уявлення

про те, яке саме житло і кому потріб�

но будувати. “Немає розробленого

формату житла економ�класу, яке

могли б придбати ті ж бюджетники, а

саме для них розроблялися програ�

ми”,— каже він. Також, зазначив Ге�

надій Зубко, мають місце нечіткі

критерії участі у програмах, відтак,

ними скористалося немало людей “з

достатком, вищим за середній”. При

цьому на ринку обмаль квартир, які

відповідають нормативам для участі

у програмах зі здешевлення житла,

“щоб люди не доплачували”. Нато�

мість народний депутат повідомив,

що у Верховній Раді розробляється і

незабаром буде внесено законопро�

ект щодо концепцї доступного жит�

ла, в якому буде чітко виписано кри�

терії як житла, так і тих, хто може ко�

ристатися програмами з його зде�

шевлення, механізми та стимули для

будівництва житла економ�класу. Не

виключено, що саме у цьому законо�

проекті буде чітко визначено бодай

замовника будівництва соціального

житла.

Війна довгобудам

Свіжі ініціативи зріють і в Кабмі�

ні. Перша — не стала несподіван�

кою, оскільки її обговорювали ще

влітку. Конфедерація будівельників

України (КБУ) та Міністерство ре�

гіонального розвитку та будівництва

ініціюють запровадження механізму,

що би захистив інвесторів від недо�

будов. Це доволі суттєвий крок, ос�

кільки нині інвестори фактично без�

захисні перед можливими сценарі�

ями розвитку подій на будівельному

майданчику: чи то добудують дім, чи

так покинуть, чи збанкрутує забу�

довник, чи завершить роботи. Як за�

значив віце�президент Конфедера�

ції будівельників України Юрій Сер�

бін, “запровадження страхування —

це ще один шлях захисту інвесто�

рів”, причому КБУ веде переговори

і досягнула домовленостей з відоми�

ми європейськими страхувальника�

ми про співпрацю у цьому напрямку.

“Пройде десь зо два роки, і ми буду�

ватимемо спокійно”,— наголосив

пан Сербін. Ця ініціатива, до того ж,

сприятиме зниженню вартості квад�

ратних метрів, оскільки інвестори,

хоч�не�хоч, вимушені закладати

частину ризиків у ціну. Одним із на�

слідків страхування ризиків інвесто�

рів має стати скорочення кількості

так званих довгобудів: ті, що вже є,

охоче добудують інші забудовники,

адже все застраховано, а от корпора�

ціям, що розпочинають новий

об’єкт, кидати його “в лісах” буде

просто невигідно, адже за це дове�

деться заплатити.

На орендарів чекає 
потепління

Суттєво змінитися може й життя

орендарів. За приблизними підра�

хунками експертів, у столиці з

усього житлового фонду десь із 12�

25% квартир здаються в оренду. Тоб�

то умовно можна говорити про 200�

300 тисяч квартир, що орендуються.

Якщо квартиру винаймає двоє�троє

осіб, як воно найчастіше буває, то у

Києві їх десь із 1 млн. Це можуть бу�

ти постійні орендарі або орендарі з

перервами, але, тим не менше, це

дуже численна армія тих, у кого

коштів для купівлі житла чи за про�

грамами часткової компенсації —

навіть в іпотеку — обмаль. Та й не

всіх беруть у такі програми, бо по�

трібно перебувати на квартирному

обліку. Як бути з тими, у кого най�

гостріша потреба у власних “квадра�

тах”? Відповідь надійшла відразу з

двох джерел. Старший партнер ад�

вокатської контори “Кравець і парт�

нери” Ростислав Кравець зазначив,

що головним чинником, який стри�

мує участь людей у програмах до�

ступного житла, є невпевненість у

фінансуванні програм протягом

кількох найближчих років. Тому

альтернативним механізмом міг би

бути розвиток напрямку “оренда

житла з правом викупу”. Фактично

йдеться про ту ж розстрочку, що її

пропонують забудовники, тільки

набагато тривалішу.

А у Верховній Раді, тим часом,

днями було зареєстровано законо�

проект народного депутата Спірідо�

на Кілінкарова, згідно з яким люди,

які орендують житло впродовж 5 ро�

ків, можуть бути прийняті на квар�

тирний облік. Іншими словами, для

них розширюються можливості

участі у державних програмах до�

ступного житла.

У свою чергу, віце�президент КБУ

Іван Салій під час “круглого столу”

зазначив, що найближчими роками,

скоріше, програми здешевлення

вартості житла фінансуватимуться

коштами інвесторів, оскільки у Дер�

жавній програмі активізації та роз�

витку економіки на 2013�2014 роки

передбачено фінансування “за раху�

нок інших джерел”, а не бюджетних.

Житлове питання киян

Тим часом столиця сьогодні є лі�

дером як і у програмі будівництва

доступного житла за схемою 70/30,

так і за програмою здешевлення вар�

тості іпотечних кредитів. Як

зауважує директор Іпотечного цен�

тру в м. Києві та Київській області

Сергій Комнатний, кожна з чинних

програм покликана забезпечити

житлом різні категорії населення.

“Для прикладу, якщо сім’я з 4�х чо�

ловік проживає в однокімнатній

квартирі, то, вступивши в реаліза�

цію свого права по програмі 70/30 й

додавши 30 %, вони покращують

свої житлові умови. Ті громадяни, у

яких немає можливості сплатити 70

%, беруть програму здешевлення

вартості іпотечних кредитів, там

вартість першого внеску менше 25

%. Хто ж не може і 25 % сплатити, а

це, як правило, молодь, той має

можливість скористатися пільгови�

ми молодіжними програмами, там,

відповідно, 6 % перший внесок і 10

% перший внесок”,— каже він.

Щоб отримати, зокрема, варіант

70/30, необхідно мати право на таку

програму, тобто перебувати на квар�

тирному обліку. Також треба, щоб

доходи сім’ї не перевищували п’я�

тикратного розміру середньої заро�

бітної плати в регіоні. “В нинішньо�

му році передбачено 118 млн 459

тис. грн на реалізацію цієї програми

по місту Києву та Київській області,

але на сьогодні у нас відкрито асиг�

нувань всього на 19,9 млн грн, це

складає всього 1/6 від запланованих.

Відповідно, всі асигнування освоєні

і наразі 139 сімей отримали держав�

ну підтримку. Від запланованої суми

ми маємо лише шосту частину, але

це не є якоюсь проблемою, у нас від�

повідно до розпису державного бю�

джету помісячно заплановані основ�

ні асигнування, тобто починаючи з

вересня і до кінця року. Таким

чином, основні асигнування цієї

статті передбачаються на 4�й квар�

тал. У нас в 4�му кварталі піде най�

активніша робота з реалізації цієї

програми, і на цю суму коштів ми

передбачаємо забезпечити житлом

майже 1 тисячу сімей міста Ки�

єва”,— зазначив пан Комнатний.

За його словами, Мінрегіоном об�

рані об’єкти будівництва, і з 13�ма

забудовниками вже укладено дого�

вори, і пропонуються ці об’єкти до

вибору. Загалом до столичного Іпо�

течного центру подали документи

456 київських родин на отримання

такої державної допомоги.

Ще одна з програм — це здешев�

лення вартості іпотечних кредитів.

Наразі скористалися програмою,

тобто уклали договори про надання

часткової компенсації, 256 родин, з

них 146 родин з Києва і 110 родин з

Київської області. “План, який по�

ставлений нам Мінрегіоном і уря�

дом, виконується по місту Києву і

Київській області приблизно на 

110 % щомісячно. Освоїли ми на сьо�

годні 7 млн. 257 тис. грн коштів дер�

жавного бюджету. Загалом у нас пе�

редбачено на цей рік 21 млн грн, і я

впевнений, що до кінця року ми їх

освоїмо. Як завжди, восени всі про�

грами краще фінансуються в достат�

ніх обсягах, громадяни вже поверну�

лись з відпусток і починають займа�

тися своїми нагальними справами і

забезпеченням житлом в тому числі.

А взагалі на консультацію щодо ре�

алізації своїх прав по такій програмі

звернулося більше 5 тисяч киян в

цьому році”,— зазначив Сергій Ком�

натний. На сьогодні є три категорії

громадян, які мають право на отри�

мання часткової компенсації. Пер�

ша — це ті громадяни, які перебува�

ють на квартирному обліку. Друга —

це категорія громадян, які прожива�

ють та зареєстровані в гуртожитках, і

третя — це громадяни, які прожива�

ють в таких житлових умовах, де на

одного члена сім’ї припадає менше 9

м2 житлової площі.

Пан Комнатний також нагадує,

що для банку необхідно підтвердити

офіційні доходи, й остаточне рішен�

ня про видачу кредиту все ж прий�

має фінустанова: “Якщо ми візьме�

мо однокімнатну квартиру в місті

Києві, приблизно 40 м2, то перший

внесок буде складати сім’ї 80�90 тис.

грн, в залежності від об’єкту, тому

що різна цінова політика в об’єктах,

і щомісячні платежі будуть складати

2100 грн. З кожним місяцем ці пла�

тежі будуть зменшуватися, тому що

буде зменшуватися тіло кредиту. До�

відка про доходи має бути такою,

щоб виплати по кредиту не були ви�

щими, ніж 50 % від сукупного дохо�

ду сім’ї”. Також необхідно, щоб на

кожного члена сім’ї після цих ви�

плат залишалося не менше прожит�

кового мінімуму.

До слова, сьогодні Київ є також

показовим у зведенні так званого

“галузевого” соціального житла: для

вчителів, лікарів тощо. Місцева вла�

да обіцяє наступного року акумулю�

вати всі ресурси, аби розвивати таке

будівництво та загалом забезпечува�

ти попит мешканців доступним

житлом на виконання соціальних

ініціатив Президента України

Альтернативним механізмом міг би бути розвиток
напрямку «оренда житла з правом викупу». Фактично

йдеться про ту ж розстрочку, що її пропонують
забудовники, тільки набагато тривалішу

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Прохолодна осінь підвищ є привабливість перспе тиви
власно о житла. Можливо, саме том влада на всіх рів-
нях та е сперти енер ють та впровадж ють нові ідеї
щодо забезпечення раїнців, зо рема иян — власними
вадратними метрами. Але осінній шт рм рин нер хо-
мості, на відмін від літніх ініціатив, має на меті не тіль-
и поле шити придбання житла тим, хто має бодай час-
тин оштів, а й надати дост п до півлі помеш ань
людям, отрі вим шені аренд вати імнат , вартир , а
то й то . Себто значно розширити оло потенційних
по пців. У та ом розвит подій вельми заці авлені й
рин ові равці. Коли інтереси влади та бізнес збі ають-
ся, шанси на спіх ініціатив вели і. І це доволі важливо,
особливо з о ляд на віро ідність аномально морозної
зими, я нам про ноз ють синопти и.
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Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

№
п/п

Балансо трим вач (адреса, телефон)
Хара те-
ристи а

Місцезнаходження
За альна площа,
я а надаватиметь-
ся в оренд , в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Стро
оренди

Вартість
1 в.м рн
без ПДВ

Орендна плата за 1 о-
дин рн (без ПДВ) за
перший місяць оренди

1
Управління освіти Печерсь ої районної в місті

Києві державної адміністрації, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 24/7, т. 253-00-86, 253-54-46

Кабінет
м. Київ, в л. Ш. Р с-
тавелі,47 (середня

ш ола № 78)
76,7

Додат ові
освітні посл и

2 ро и 13398,1 5,60

2
Управління освіти Печерсь ої районної в місті

Києві державної адміністрації, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 24/7, т. 253-00-86, 253-54-46

Кабінет
м. Київ, в л. Оль ін-
сь а, 2/4 (середня

ш ола № 94)
42,6

Додат ові
освітні посл и

2 ро и 18858,4 4,36

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 20.09.2013 № 1264 роздрібні тарифи на
еле троенер ію для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до
форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни жовтні 2013 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 жовтня 2013 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення, населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт та ом нально-
поб тових потреб релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

81,11 16,22 97,33 103,24 20,65 123,89

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові
потреби релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од
(Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал



“СЛІПА УДАЧА”
Країна: США
Ст дія: Twentieth
Century Fox
Режисер: Бред
Ф рман
У ролях: Бен Аф-
фле , Джастін
Тімберлей ,
Джемма Артертон
Тривалість: 91 хв.

Фільм зан рить
лядачів за-
ад ов , захоп-
лив атмосфер підпільно о рально о бізнес . А саме —
вірт альних азино, де можна ви рати або про рати все.
В центрі повчальної історії про небезпе ле их ро-
шей — аспірант Річі. Втративши через шахрайство ошти
на навчання, він вир шає до Коста-Рі і, щоб пред’явити
претензії власни сайт та ле енді азартних і ор. Той,
побачивши споріднен д ш , бере равця під опі та
пропон є стати наст пни ом. Коли ра стає небезпеч-
ною, бос пра не зробити хлопця озлом відп щення, в
той час я Річі виріш є відібрати сво о по ровителя
приб т овий бізнес.
В інотеатрах “Кінопалац”, “У раїна”, мережах іно-
театрів “Баттерфляй”, “Одеса іно” і “Лінія іно”

“ЖАСМІН”
Країна: США
Ст дія: Perdido
Productions
Режисер: В ді Ал-
лен
У ролях: Кейт Блан-
шетт, Але Болд їн,
Саллі Хо інс
Тривалість: 98 хв.
Ві ові обмеження:
16 ро ів

Історія світсь ої
левиці, чолові

я ої потрапляє за рати через свої фінансові махінації.
Дама з вищо о с спільства переїжджає з Нью-Йор а до
Сан-Францис о, зм шена пристосов ватися до с ромно-
о поб т і протистояти натовпам ош аних інвесторів.
Нама аючись знайти себе, Жасмін починає ходити на за-
няття з лінарії. Там вона знайомиться з привабливим
молодим чолові ом, я ий змінює її життя.
В інотеатрах “Київ”, “У раїна”, мережах інотеат-
рів “Баттерфляй” і “Одеса іно”

“НАВКОЛОФУТБОЛУ”
Країна: Росія
Режисер: Ан-
тон Бармотов
У ролях: Оле -
сандр Ратні-
ов, Гри орій
Іванець, Пав-
ло Єрли ов
Тривалість: 90
хв.
Ві ові обме-
ження: 16 ро-
ів

Своєрідна
с б льт ра ф тбольних х лі анів, що зародилася в 1950
році, існ є й досі. Вона поп лярна пра тично в сіх ра-
їнах, де є ф тбольні стадіони. Фільм розповість про та
звані “фірми” російсь их болівальни ів. Ф тбольним х -
лі аном може б ти ожен — незалежно від род занять.
Коли ф тбольний матч за інч ється, всі рівні. Потрапити
в “фірм ” д же с ладно, але я що ти в ній опинився —
це на все життя. Події й прототипи ероїв артини списа-
ні з реально о життя.
В інотеатрах “Київ”, мережах інотеатрів “Одеса
іно” і “Лінія іно”

4

ДОЗВІЛЛЯ
Хрещатик 26 вересня 2013 року

ПОНЕДІЛОК ВЕРЕСЕНЬ30

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5 
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 
27 вересня (пт.) — 19.00 “Любовне боже-
вілля”, м зична вистава, 1 од. 50 хв.
28 вересня (сб.) — 18.00 “Останнє охан-
ня”, мелодрама, 2 од. 15 хв.
28 вересня (сб.) — 19.00 “Дерева помира-
ють стоячи”, 2 од. 10 хв.
28 вересня (сб.) — 20.00 “Страждання
юно о Вертера”, драма, 1 од.
29 вересня (нд.) — 12.00 “Валентинів
день”, драма, 2 од.
29 вересня (нд.) — 18.00 “Пізансь а ве-
жа”, фарс, 2 од.
29 вересня (нд.) — 19.00 “Вишневий сад”,
омедія, 3 од. 15 хв.
29 вересня (нд.) — 20.00 “Оле сандр Вер-
тинсь ий. Бал Господень...”, моноспе та ль,
1 од. 30 хв.
30 вересня (пн.) — 19.00 “Наполеон і ор-
си ан а”, 2 од. 40 хв.
30 вересня (пн.) — 20.00 “Жирна свиня”, 1
од. 35 хв.
1 жовтня (вт.) — 19.00 “Різдвяні мрії”, о-
медія, 2 од. 40 хв.
1 жовтня (вт.) — 20.00 “Справжній чолові
на почат тисячоліття...”, 1 од. 10 хв.
2 жовтня (ср.) — 19.00 № 13 (“Божевільна
ніч, або Весілля Пі дена”), омедія, 2 од. 30 хв.

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
Адреса: пл. Івана Франка, З 
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua 
26 вересня (чт.) — 19.00 “Самотня леді”,
мелодрама, І ор Афанасьєв
26 вересня (чт.) — 19.00 “Квіт а Б дя ”, за
мотивами п’єси Ми оли К ліша “Ма лена
Граса”
27 вересня (пт.) — 19.00 “Cтара жін а ви-
сидж є”, моновистава, Таде ш Р жевич
27 вересня (пт.) — 19.00 “Едіт Піаф. Життя

в редит”, мюзи л, Юрій Рибчинсь ий, Ві то-
рія Васалатій
28 вересня (сб.) — 19.00 “Мартин Бор -
ля”, омедія, Іван Карпен о-Карий
29 вересня (нд.) — 12.00 “Шельмен о-
денщи ”, омедія, Гри орій Квіт а-Основ’-
янен о
29 вересня (нд.) — 19.00 “Я — спад о-
ємець”, омедія, Ед ардо де Філіппо
29 вересня (нд.) — 19.00 “Натал а Полтав-
а”, раїнсь е м зично-драматичне ро о о,
Іван Котляревсь ий
2 жовтня (ср.) — 19.00 “Кайдашева сім’я”,
омедія, 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 
26 вересня (чт.) — 19.00 “Опіс ін. Фома!”,
е сцентрична омедія, Ф. Достоєвсь ий, 2
од. 30 хв
27 вересня (пт.) — 19.00 прем’єра “Ідеаль-
на пара”, Мар Камолетті, 2 од.
28 вересня (сб.) — 15.00 “Дні пролітають
зі свистом”, омедія і драма охання, М. Ко-
ляда, 1 од. 40 хв.
28 вересня (сб.) — 19.00 “Глядачі на ви-
став не доп с аються!”, М. Фрейн, 3 од. 40
хв.
29 вересня (нд.) — 15.00 прем’єра “Дві
дамоч и бі півночі”, ілюзії з м зи ою, П.
Нотт, 1 од. 10 хв.
29 вересня (нд.) — 19.00 “Дрібний біс”,
тра і омедія, Федір Соло б, 2 од. 35 хв.
30 вересня (пн.) — 19.00 “Чотири причини ви-
йти заміж”, омедія про охання, Р. Баер, 2 од.
1 жовтня (вт.) — 19.00 “Сильвія”, лірична
омедія, 2 одини
2 жовтня (ср.) — 19.00 “Дон Ж ан, або
Уро и зваблювання” (“Гості ряд ть опівно-
чі”), А. Міллер, 2 од. 35 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ 
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Украї�
на"),
Тел: (044) 33�222�17, www.theatreonpodol.com 
26 вересня (чт.) — 19.00 прем’єра
“Паст а для самотньо о чолові а”, іроніч-
ний дете тив, театральна остьова
27 вересня (пт.) — 19.00 прем’єра “Що-
денни молодо о лі аря”, с орботний лист
(історія хвороби), 2 од., театральна ос-
тьова
28 вересня (сб.) — 19.00 “Ніч на двох”,
лірична омедія, 1 од. 40 хв., театральна
остьова
29 вересня (нд.) — 19.00 “Моє сторіччя”,
мелодрама, театральна остьова
2 жовтня (ср.) — 19.00 “Лист Бо ”, те-
атральне оповідання, 1 од. 30 хв., теат-
ральна остьова

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: вул. Липська, 15/17, 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
27 вересня (пт.) — 19.00 прем’єра
“Мольєріана”, М. Б л а ов
28 вересня (сб.) — 19.00 “Вишневий
сад”, омедія, 2 од. 30 хв., А. Чехов, ви-
става російсь ою мовою
29 вересня (нд.) — 19.00 “Обережно —
жін и!”, мелодраматична омедія, А. К рей-
чи , 2 од. 30 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 
27 вересня (пт.) — 19.00 “Welcome to
Ukraine, або Подорож охання”, роман-
тичний мюзи л
28 вересня (сб.) — 19.00 “Ціл й мене,
Кет!”, мюзи л, К. Портер
1 жовтня (вт.) — 19.00 “Сільва”, оперета
на 2 дії, І. Кальман.

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua
27 вересня (пт.) — 19.00,
28 вересня (сб.) — 13.00, 17.00,
29 вересня (нд.) — 13.00, 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
27 вересня (пт.) — 12.00 “Привид зам Кентервіль”,
мюзи л, В. Бас ін, В. Вербін за мотивами оповідання О.
Уальда, 2 од. 50 хв., для дітей від 12 ро ів
28 вересня (сб.) — 12.00 “Троє поросят”, м зична аз а
на 1 дію, за мотивами омі сів Уолта Діснея, 1 од., для
дітей від 5 ро ів
29 вересня (нд.) — 11.00 “Ти особливий”, м зична аз-
а, О. Несміян, 1 од., для дітей від 5 ро ів

ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Адреса: в л. Межи ірсь а, 2
Тел: (044)425-42-80, www.musictheatre.kiev.ua
27 вересня (пт.) — 13.00 “Панноч а і х лі ан”, балет на
2 дії, Д. Шоста ович, 1 од. 15 хв.
27 вересня (пт.) — 19.00 “Болеро”, балет на одн дію,
М. Равель, “Дощ”, хорео рафічна фантазія на м зи наро-
дів світ та Й. С. Баха, “Київ Модерн-балет”
28 вересня (сб.) — 19.00 “Травіата”, опера, Дж. Верді, 2
од. 30 хв.
29 вересня (нд.) — 12.00, 15.00 “Дюймовоч а”, балет
на 2 дії, Ю. Р синов, 1 од. 30 хв.
2 жовтня (ср.) — 13.00 “Ма лі”, балет на 2 дії, О. Град-
сь ий, 1 од. 50 хв.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 
28 вересня (сб.) — 11.00 “Марій а і ведмідь”, В. Швем-
бер ер, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
28 вересня (сб.) — 13.00 “Червона шапоч а”, Є. Шварц,
50 хв., для дітей від 4-х ро ів
28 вересня (сб.) — 15.00 “Нові при оди Піфа”, Є. Ж -
овсь а, М. Астрахан, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
28 вересня (сб.) — 17.00 “Кіт чоботях”, Ю. Сі ало за
Ш. Перро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
29 вересня (нд.) — 11.00 “Троє поросят”, Г. Усач, С.
Єфремов, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
29 вересня (нд.) — 13.00 “Веселі ведмежата”, М. Полі-
ванова, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
29 вересня (нд.) — 15.00 “Попелюш а”, Є. Шварц, 50
хв., для дітей від 4-х ро ів
29 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 26 вересня—2 жовтня

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, 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
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 "О. Збруєв. Невелика

зміна"
8.45 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.50, 20.55 Офіційна хроніка
10.05 Т/с "Таємниця

старого мосту" 
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.20, 18.45, 21.25

Діловий світ
12.25 Без цензури
12.50 Околиця
13.15 Головний аргумент
13.25 Кабмін. Подія тижня
13.45 Контрольна робота
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.25 Життя на рівних
15.30 Аудієнція
16.00 Фольк5music
17.15 Спецпроект до Дня

усиновлення
18.35 Фінансова перспектива
19.05 Останнє попередження
19.25 Агро5News
19.40 Сільрада
19.55 Дорослі ігри
21.00 Підсумки дня
21.35 Світ спорту
21.45 Бенефіс Н.

Шелепницької

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

23.00, 1.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Т/с "Бомж"
0.35 На слуху

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 "Любов" 
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
23.25 ТСН
23.40 Х/ф "Порок на

експорт" 
1.40 Т/с "Кохання й

покарання" 
3.10 ТСН
3.25 Х/ф "Порок на

експорт" 
5.00 Гроші

ІІННТТЕЕРР

5.00 Х/ф "Я подарую собі
диво"

6.30 Ранок з Інтером
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 Т/с "Шулер"
11.15 Слідство вели...
12.00 Новини
12.20 Слідство вели...
13.30 Судові справи
14.35 Сімейний суд
15.40 Чекай на мене
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.00 Т/с "Дельта"
20.00 Подробиці

20.30 Т/с "Погана кров"
22.30 Т/с "Безодня"
0.40 Х/ф "Місія:

нездійсненна" 
2.25 Д/ф "Лайма— латиською

"щастя"
3.30 Х/ф "Дві миті кохання"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Злочин буде
розкрито" 

7.00 Події
7.30 Щиросердне зізнання
8.00 Т/с "Подружжя"
9.00 Події
9.10 Т/с "А сніг кружляє" 
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 "Берегова

охорона" 
22.50 Х/ф "Форсаж=5" 
1.25 Х/ф "Дев'ять ярдів=2" 
3.00 Події
3.20 Говорить Україна
4.00 Критична точка
4.45 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 "Троя" 
12.10 Т/с "Вороніни" 
13.20, 14.30 Kids' Time
13.25 М/с "Губка Боб" 
14.50 Т/с "Друзі" 
16.00 Шафа
16.55 Т/с "Бальзаківський

вік"
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
23.25 Т/с "Світлофор" 
0.05 Репортер
0.15 Т/с "Бальзаківський

вік"
1.10 Т/с "Іствік" 
2.05 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"
6.50 Т/с "Леся + Рома"
7.25 Ділові факти
7.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини
10.10 Анекдоти по5українськи
10.25 Головна програма
12.05 Т/с "Небо у вогні"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Небо у вогні"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи"
22.10 Четверта башта
23.10 Свобода слова
1.10 Х/ф "Професіонал" 
3.15 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Майстер подорожей
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Генерали
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Спецрозслідування.

Вчитель під прицілом
12.45 Таке спортивне життя
13.25 Будь в курсі!
14.00 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 Алло, адвокате!
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 Родове прокляття Н.

Кадишевої
22.40 Економічний пульс
22.45 Поклик крові
23.45 60 найбільш

смертоносних тварин
0.30 Т/с "Ескорт=агентство" 
2.20 Календар Live
2.45 Х/ф "Радіо=шоу" 
4.00 Зачароване коло

4.30 Світлячки
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, 8.10, 22.35, 23.15,
0.15, 2.35, 3.35
Бізнес5час

7.15, 8.15, 8.35, 19.45,
22.40, 23.35, 3.15,
6.15 Хроніка дня

7.20 Час економіки
7.30–18.30, 22.30–5.30 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
3.40 Кіно з Я. Соколовою
4.15 Гра долі

ННТТНН

5.40 Х/ф "Цілком
пропащий" 

7.15 Х/ф "Одиночне
плавання" 

8.50 Агенти впливу
9.30 Лохотрон
10.00 Х/ф "Без особливих

прикмет"
11.50 Т/с "Матусю, я кілера

люблю"
15.40 Т/с "По гарячих

слідах=2"
19.00 Свідок
19.30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
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" 

1.20 Свідок
1.50 Речовий доказ
2.50 Агенти впливу
4.10 Свідок
4.40 Правда життя
5.10 М/ф

ССТТББ

5.40 Чужі помилки. Обличчя під
маскою

6.20 Все буде добре!
8.05 Неймовірна правда про

зірок
9.40 Зіркове життя. Бездітні за

власним бажанням
10.40 Зіркове життя. Помста

по5жіночому
11.40 Один за всіх
12.55 Х/ф "Діамантова

рука" 
15.00 Звана вечеря
16.00 Все буде добре!
18.00 Вікна. Новини
18.20 Неймовірна правда про

зірок
20.10 Куб54
22.00 Вікна. Новини
22.25 Детектор брехні54
23.35 Слідство ведуть

екстрасенси
0.35 Т/с "Доктор Хаус" 
1.35 Х/ф "Служили два

товариші" 
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 здоров`ячка!
12.40 Істина десь поруч
13.00 Інші новини
13.20 Т/с "Хатня робітниця"
14.00 Новини
14.15 Т/с "Слід"
14.55 Істина десь поруч
15.10 Т/с "Ясмін"
16.05 В наш час
17.00 Вечірні новини
17.45 Давай одружимося!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Розвідниці"
22.40 Вечірній Ургант
23.10 Нічні новини
23.20 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 "Колійники=2"
16.00 Вісті
16.10 Вісті. Москва
16.35 Т/с "Колійники=2"
17.30 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.50 Т/с "Просте життя"
21.40 Т/с "Право на

правду"
22.45 Наша армія. Раптова

перевірка
23.40 Т/с "Вольф Мессінг.

Хто бачив крізь час"
0.40 Дівчата
1.15 Х/ф "Обрив", с. 1
3.00 Вся Росія
3.15 Прямий ефір
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

Мухтара=2"
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

пам'ять
10.05 Ти не повіриш!
11.00 ДНК
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=

6"
0.35 Т/с "Звіробій=3"
2.25 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 "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
22.00 У ТЕТа в Інтернеті
22.30 Руссо туристо
23.00 Дурнєв + 1
23.40 Т/с "Секс і місто" 
0.20 Чортиці в спідницях
0.45 Теорія зради
1.40 Твою маму!
2.30 До світанку

КК11

6.30 TOP SHOP
7.30 М/ф
10.50 Х/ф "Школа

виживання" 
12.50 Шалене весілля
13.50 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 "Упіймай мене,

якщо зможеш" 
0.55 Х/ф "Телеведучий" 
2.20 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.50 Х/ф "Розжалуваний" 
8.45 Т/с "Я – охоронець" 
16.50 ЧУ. "Арсенал" —

"Севастополь"
19.00 Т/с "Меч" 
21.00 Новини 2+2
21.25 ДжеДАІ
22.00 Х/ф "І цілого світу

мало" 
0.30 Х/ф "Чужий проти

хижака" 
2.10 Х/ф "Карпатське

золото" 
3.40 Х/ф "Таємниця

Чингісхана" 

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.

ПІН5код"
8.00, 10.30 М/с "Дружба – 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 "Контраптус5геній"
11.45 М/с "Маленьке

королівство Бена і
Холлі"

12.00, 21.00 Казка з татом
12.10 М/с "Петро та Степан"
12.20 М/с "Бернард"
12.30, 18.00 М/с "Смурфіки"
13.00, 23.45 М/с "Оггі та

кукарачі"
13.30, 0.40 М/ф
14.30 Єралаш
15.30 М/с "Шибайголова Кік

Бутовський"
16.30 М/с "Фінеас і Ферб"
17.10 М/с "Досконала людина5

павук"
17.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
18.30 М/с "Циповиль"
19.00 М/с "Чорний плащ"
19.30 М/с "Ліло і Стіч"
20.00 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

22.45 М/с "Час пригод"

АНОНСИ на ТРК "Київ"

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

НА ЕКРАНІ — ВОЛОДАР
ПРЕСТИЖНОЇ ПРЕМІЇ “ЕММІ”

Їм вистачило одно о по ляд , щоб роз ледіти свою долю. Втім, релі-
ія, традиції та саме с спільство проти них. Адже вона зі шляхетної
родини, й бать и вже визначилися з ба атим обранцем для єдиної
донь и. А її оханий несе тяж ий тя ар представни а нижчої асти
“недотор анних”, я им с дилося б ти ви нанцями... Заборонене о-
хання романтичній та величній сазі “Шляхи Індії”.
З 1 жовтня о 20.00

ТАЄМНИЦІ
ПОБУТУ УКРАЇНЦІВ

Пізнавально-розважальна телевізійна е с рсія познайомить із тра-
диціями наших пред ів етно рафічном омпле сі поблиз Києва.
Глядачі дізнаються, що різнить раїнців ре іонах та я і особливості
має ожний із них — Слобожанщина, Поділля, Полісся, Карпати, Над-
дніпрянщина. Та ож в про рамі — майстер- ласи із традиційних на-
родних ремесел: я власнор ч ви отовити линяний лечи та я і ін-
редієнти потрібні, аби спе ти хліб за старовинними рецептами.
“Про лян и містом”, 26 вересня о 21.25

ВСЕ ПРО МАСЛО, МАКАРОНИ
ТА ПЛЕТЕНІ РЕЧІ

У свіжом вип с про рами “Я існе життя” роз аж ть, чим відріз-
няються види масла (“Верш ове”, “Е стра”, “Селянсь е”, “Б тер-
бродне”) та чи правда, що холестерин, я ий міститься цьом про-
д ті, орисний? Крім то о, по аж ть, я лише із нат ральних прод -
тів при от вати ма арони. Та ож про рамі — я , маючи невели ий
бюджет, створити е с люзивні та виш ані плетені речі, що є модни-
ми цієї осені.
“Я існе життя”, 28 вересня о 10.00

ЯКІСНИЙ
ДИТЯЧИЙ ОДЯГ

Автори про рами з’ясов ють, я народж ються одиниці дитячо о
ардероб на столичних підприємствах, я зшити речі для малечі
своїми р ами, що одя ались малень і модни и 200 ро ів том і
я их правил необхідно дотрим ватися, п ючи малень е вбран-
ня.
“Зроблено Києві”, 28 вересня о 10.30

з 26 вересня

КІНОПРЕМ’ЄРИ
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Спортивні новини

Фехтування. Вітчизняні шаблісти завоювали 
третє місце на міжнародному турнірі
Збірна раїнсь их шаблістів с ладі Романа К сен а, Бориса

Мельни а та Оле сандра Яцю а завоювала бронзов на ород в о-
мандном т рнірі Європейсь о о адетсь о о ци л в Коніні. В 1/8 фі-
нал наші спортсмени здоб ли перемо над збірною Білор сі (45:30),
чвертьфіналі обі рали збірн Сан т-Петерб р а (45:42), далі пост пи-

лися збірній Росії-1 (32:45) і в поєдин за бронз перемо ли збірн
Польщі (45:37). У зма аннях дівчат, чий т рнір проходив паралельно з
чоловічими поєдин ами, раїн и пост пилися в 1/8 фінал збірній Бі-
лор сі й посіли в підс м дев'яте місце

Автоспорт. У Києві змагалися на квадроциклах
Нещодавно під е ідою Автомобільної федерації У раїни та за під-

трим и Оболонсь ої РДА відб вся 6-й етап К б а FAU з антрі- рос
для вадроци лів Ukrainian Cross-Country. Зма ання відб валися на
мальовничій Дніпровсь ій набережній. Ор анізаторами, за словами
самих часни ів, б ла під отовлена с ладна траса. Її довжина стала
ре ордною для К б а і с лала 11 м 200 метрів. Незважаючи на не-
втішні по одні мови, на старт вийшов 41 е іпаж. Серед онщи ів б -
ли спортсмени з Києва, Кірово рада, Мос ви, Л ансь а, Стаханова,
Лисичансь а, Донець а, Запоріжжя, Дніпропетровсь а, Хар ова, Ко-
веля та інших міст. Учасни и пере онів мали подолати за час заїздів 6
іл дистанції (всьо о майже 67 м). Боротьба на трасі б ла д же на-
пр женою. Доріж а і по ода вима али від пілотів повної онцентрації,
а часто й філі ранної точності в правлінні, адже висо і швид ості ра-
зом зі слизь им ґр нтом під час зливи ставали іноді справжнім випро-
б ванням для всіх. Одна попри величезн іль ість е стремальних
сит ацій ніхто не травм вався, з чим можна привітати любителів ан-
трі- рос . Переможцями ласах стали — Клас ATV-CROSS: 1) Юрій
Дрожен о (Кірово рад), 2) Оле сандр К рносен о (Мос ва), 3) Юрій
Кри н (Київ). Клас ATV-LIGHT: 1) Андрій Є ельниць ий (Донець ), 2)
Арсеній Котляр (Київ), 3) Оле сандр Герасимен о (Донець ). Клас
ATV-MEDIUM: 1) Ярослав Товсти (Київ), 2) Єв ен Рахмайлов (Київ), 3.
Андрій Потапен о (Київ). Клас ATV-HARD: 1) Віталій Олійни (Л -
ансь ), 2) Андрій Мя інін (Стаханов), 3) Давид Асханов (Київ). Клас
UTV-800: 1) Кирило Ярмола/Володимир Ярмола (Запоріжжя), 2) Ва-
силь Рахмайлов/Бачинсь ий Єв ен (Київ), 3) Володимир Романен-
о/Вадим Нємцов (Хар ів). Клас UTV-1000: 1) Костянтин Іллін-
сь ий/Андрій Майборода (Київ), 2) Денис Халаїмов/Михайло Світлич-
ний (Хар ів), 3) Сер ій Осін/Оле сандр Сафран ов (Дніпропет-
ровсь )

Температура +7°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +10°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +7°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %

Прогноз погоди на 26 вересня 2013 року

День промайне на веселій оптимістичній ноті, заб дьте
про мин ле і не д майте про майб тнє. Дійсність пре рас-
на! Живіть нинішнім днем, нічо о не план йте — тоді нерво-
ве напр ження я р ою зніме й на д ші засяє свято. Най-
важливіші справи завершіть до 14.20. Я що допі атиме ін-
теле т альний олод — це нормально, в амов йте ненасит-
ні апетити з різноманітних інформаційних джерел. Нові
знання стан ть безцінним життєвим тоні ом.
ОВНИ, жорст і рафі и дня полетять ш ереберть, дезор аніз -

ють вас. Одна не пані йте, а робіть те, що пропон ють обстави-
ни, можете братися за іль а справ одночасно, проте не все йти-
ме я по масл , ос іль и ви схильні то впадати в сентиментальний
настрій, то переходити на хваль ваті ноти, що п блі драт вати-
ме.
ТЕЛЬЦІ, день сповнений несподіван ами, при от йтеся до змін

в поточних планах зв’яз зі спонтанними витратами, непередба-
ч ваним візитом др зів, оле тивними заходами. Бажано трима-
тися від придбання поб тових еле троприладів, менше д мати про
майб тнє. Розроб и дов отривалої страте ії важливих для вас
сферах приречені на не спіх.
БЛИЗНЯТА, перевтілюйтеся ролі, я их вима ають обставини,

та вчасно переналаштов йтеся, оли відч ваєте, що "осідлали не
сво о оня" або це не до вподоби оточенню. Модно вберіться —
нині вас з стрічають за одя ом — і беріться на сл жбі тіль и за
приб т ові завдання. Гн ти спин за опій и вам, ні альном фа-
хівцю, творчій особистості, долею заборонено! Це підірве здо-
ров'я, а тивіз є паразитизм непорядних людей та ледарів. Об’є -
тивно оцінюйте власні рес рси.
РАКИ, день має армічн мотивацію, тож смиренно віддайтеся

плин подій, не див йтеся жодним "сюрпризам" і пам’ятайте: ви є
ладезем залашт н ових таємниць та сл жбових се ретів, я і не
можна роз олош вати, я що дорожите ар’єрою, власною реп та-
цією. Не виносьте та ож сміття з власної хати, самот ж и можете
владнати най остріші проблеми, адже ваших р ах золотий лю-
чи від сердець рідних.
ЛЕВИ, до 14.00 — прям йте т ди, де велелюдно, де витає д х

добра, споріднених ідеалів та любові, там і з стрінете то о др а,
з я им доля об’єднає братсь ими зами. Важливі домовленості,
оди слід теж ласти до обід , бо підписані в др ій половині

дня — ви онані не б д ть.
ДІВИ, е ономте сили, ос іль и день напр жений і може висмо -

тати з вас доро оцінні енер орес рси через зайвий ент зіазм —
перед сім на роботі, де все непро нозовано, адже ерівництва
сім п’ятниць на тиждень. Делі атно робіть за важення, не махайте
ба нетом рити и, вийміть спочат олод з власно о о а, бо на-
живете таємних воро ів, я их вас і та предостатньо.
ТЕРЕЗИ променіють харизмою, оточення обожнює вас і отове

йти чи не во онь та вод за та им поводирем. В робочом офісі
можете "вип с ати пар " на свій сма , це лише додасть авторите-
т вашій презентабельній персоні. Працюйте з охотою, час лепа-
ти роші. Фахівцям, я і реаліз ють Божі таланти, армонійно впи-
салися в посадов ієрархію, т т поталанить, а ось на нероб та не-
хлюїв че ає н жда.
СКОРПІОНИ, попол дні не розпочинайте перспе тивні справи,

тримайтеся від важливих поїздо . Я що відч єте себе незатишно
і втратите орієнтири в сит аціях, не т рб йтеся і не ш айте вин -
ватих. Розслабтеся й перепочиньте. А завтра повіють інші вітри.
Над СТРІЛЬЦЯМИ витає д х онфронтації. С перечності між ва-

ми, опонентами, рити ами, діловими с перни ами за остряться
на тлі ідеоло ічних розбіжностей, аменем споти ання мож ть по-
сл жити і правові, юридичні, ор анізаційні питання. Тож оли доро-
жите партнерсь ими взаєминами — тримайтеся від з’яс вання
стос н ів, причом я на роботі, та і вдома. На таємном фронті
б ття, де відб ваються доленосні події, поводьтеся ма симально
порядно.
КОЗЕРОГИ, шт рм йте ар’єрні вершини не влобов , а тилови-

ми стеж ами, ведіть залашт н ові пере овори, домовляйтеся з ви-
со ими посадовцями, демонстр йте мистецтво професіоналізм в
оле тиві — саме від взаємопідтрим и оле на ниві співпраці за-
лежить д же ба ато.
ВОДОЛІЇ, запаліть свіч охання, її во ни зі ріє ваші серця з

обранцем і зробить союз щасливим. Одночасно натис айте на
ар’єрні педалі, ви с пер-професіонал, невтомна тр дова оня а,
на я слід молитися роботодавцям, вима айте е вівалентної пла-
ти за свій тр д, ви це засл жили з лихвою! Кон рентів шан йте та
набирайтеся досвід , вони ба ато чо о вас навчать.
РИБИ, озирніться назад та піддайте " тилізації" омпле си і все,

що віджило себе, вичерпало свої рес рси. Спе авшись то о "ба-
ласт ", що осів м лом триво , образ, болю, відч єте неймовірний
приплив сил для д ховно о і фахово о зростання. Нічо о дивно-
о — природа порожнечі не терпить

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Столиця прийняла змагання 
з аквабайку
Відбувся фінал Кубка Києва з екстремального виду спорту
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У столиці відб лося
рочисте завершення
сезон 2013 ро з
а вабай . Зма ання
зібрали досвідчених
спортсменів з У ра-
їни, Росії та Білор сі.
Одинадцять часни ів
із Мос ви, Мінсь а,
Сан т-Петерб р а,
Брянсь а, Вот інсь а
і Ре това значно за-
острили боротьб за
призові місця і від-
везли з собою три
золотих, три срібних
та чотири бронзових
медалі, при цьом
повністю завоювавши
п'єдестали в розділах
Кільцеві Пере они
Runabout Limited і
Runabout Open. Втім,
і вітчизняні спортсме-
ни з міли порад вати
вболівальни ів висо-
ими рез льтатами.

Так, у розділі Кільцеві Пе�

регони серед юніорів з най�

перших кіл лідерство захо�

пив Микита Калінін з Оде�

си. Він переміг у перших

двох заїздах і достроково за�

безпечив собі перемогу. Пе�

ред останнім заїздом на дру�

ге місце претендували Вла�

дислав Поляков (Одеса),

який прийшов двічі другим, і

Антон Єгельницький (До�

нецьк) — він мав у своєму

активі дві третіх позиції. Для

срібної медалі Антону

Єгельницькому потрібно бу�

ло вигравати останній заїзд, і

це йому спочатку вдавалося.

Однак падіння в середині

перегонів позбавило його не

тільки срібної медалі, а й

бронзової. Помилкою ско�

ристалися Владислав Поля�

ков і Данило Білий, які посі�

ли перші дві позиції в цьому

заїзді. Владислав утримав

"срібло", а киянин Данило

Білий вирвався на "бронзо�

ву" сходинку п'єдесталу.

У змаганнях жінок Кубок

Києва розігрували між со�

бою Анна Ламах із Сум та

киянка Леся Суконкіна. Ан�

на була сильнішою в розді�

лах Ski Division Кільцеві Пе�

регони і Слалом. Леся свят�

кувала перемогу в розділі

Слалом Runabout.

У чоловіків украй досвід�

чена команда спортсменів з

Росії та Білорусі домінувала

в цих розділах. З україн�

ських аквабайкерів зійти на

п'єдестал вдалося Андрію

Єгельницькому з Донець�

ка — із "бронзою" в розділі

Слалом Runabout. Най�

ближче до успіху був Сергій

Самошкін з Одеси, який за�

воював другу позицію в заїз�

ді Runabout Limited. У розді�

лі Кільцеві Перегони

Runabout Limited боротьба

за перше місце розгорнулася

між Олександром Фонарьо�

вим із Воткінська і Сергієм

Савицьким з Москви. Перед

останнім колом кожен мав у

своєму активі першу й другу

позиції в заїздах. Останній з

етапів виявився несподіван�

кою для всіх — ніхто з ліде�

рів у ньому не переміг. Ви�

йти на старт зуміли лише чо�

тири учасники. Андрій Ко�

ляда з Мінська вирвався

вперед на стартовому відріз�

ку і утримував першу пози�

цію до кінця.

У розділі Кільцеві Перго�

ни Runabout Open, де змага�

лися аквабайкери на най�

більш потужних гідроцик�

лах, до останнього заїзду не

було зрозуміло, якою буде

трійка переможців. По одній

перемозі мали у своєму ак�

тиві Олексій Безруков з

Москви і Микола Серяйкін

з Мінська. Але на золоті на�

городи могли розраховувати

і донеччанин Олександр Ге�

расименко, який приїхав в

першому заїзді другим, і

спортсмен з російського Ре�

утова Роман Клименко,

який фінішував третім у дру�

гому заїзді. Саме Роман і пе�

реміг у третьому заїзді, що

забезпечило йому "бронзу".

Олексій Безруков прийшов

другим і завоював "золото".

Третім фінішував Микола

Серяйкін, і це означало

"срібло" у розділі. Українець

Олександр Герасименко був

четвертим у третьому заїзді і

четвертим в підсумковій

таблиці.

Слалом Runabout Open

був найчисленнішим розді�

лом. Кращий час на кожній

доріжці показав Олексій

Безруков з Москви, він —

перший на дистанції. На се�

кунду відстав від нього Ро�

ман Клименко. Гарний ре�

зультат продемонстрував

українець Андрій Єгель�

ницький з Донецька, який

посів третю сходинку
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Цей день в історії 26 вересня

1530 — засновано місто Че-
бо сари — нині столиця Ч вашії
1849 — народився Іван Пав-

лов, російсь ий фізіоло , перший
Росії нобелівсь ий ла реат
1887 — в США запатентовано

перший фоно раф, винайдений
Томасом Едісоном
1934 — народився Оле Баси-

лашвілі — відомий російсь ий
а тор
1935— народився Ві тор Чижи-
ов, х дожни , що прид мав і на-
малював олімпійсь о о Ведмеди а
1950 — народився Михайло

Захаревич, раїнсь ий а тор,
нині енеральний дире тор Київ-
сь о о театр ім. Фран а
1991 — встановлено онс ль-

сь і відносини між У раїною й
Австрією
1995 — прийняття У раїни до

Ради Європи
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Емілія

німець ий
фізи (19 ст.)
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"Лебедина
з рая", "Зелені

млини" —
автор

оманда собаці
— "Бери,
лови!"

три опій и (ст.
рос.) И

належить до
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в більярд

ритмічний
на олос вірші К

символ поезії і
натхнення,
с зір`я

Участь зма аннях з а вабай взяли 11 досвідчених спортсменів з У раїни, Росії та Білор сі
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