
Місія здійсненна
Київрада продовжує виконувати свої обов’язки перед містянами

Люди просять тепла
Зранку під стінами мерії поча�

ли збиратися як представники

різних політичних сил, так і

прості кияни. Містяни жваво об�

говорювали ситуацію та висло�

влювали свої думки щодо дій і

влади, і опозиції. Деякі з присут�

ніх зізнавалися “Хрещатику”, що

мають намір не допустити зриву

сесії Київради, адже на засіданні

вирішуються важливі питання,

які забезпечать життєдіяльність

міста: опалювального сезону сто�

лиці, доплат ветеранам, інфра�

структурних питань. Як розпові�

ла голова Деснянського комітету

членів сімей, чиї рідні загинули в

Афганістані, Людмила Чернова,

люди прийшли на Хрещатик, 36,

аби висловити свою підтримку

діям Київради і міської влади за�

галом. “Ми зацікавлені у тому,

щоб засідання відбувалися. Я

вдячна міській адміністрації за

матеріальну підтримку сімей во�

їнів�афганців та чорнобильців.

Для нас дуже важливо, аби влада і

надалі продовжувала політику

підтримки соціально незахище�

них киян”,— повідомила вона. В

свою чергу киянка Ірина Черед�

ниченко також висловила поба�

жання, щоб політики не втруча�

лися у роботу Київради, особли�

во напередодні опалювального

сезону. “Опозиція нехай працює і

не заважає працювати іншим,—

порадила вона.— Сьогодні одне з

найважливіших питань — це по�

дача тепла у будинки, школи і са�

дочки, аби наші діти не мерзли”.

“Розморожені” питання

Депутати почули ці заклики.

Так, як повідомила заступник

міського голови — секретар Ки�

ївради Галина Герега, згідно з

прийнятими учора змінами до

Програми економічного та соці�

ального розвитку столиці кошти

будуть спрямовані саме на підго�

товку до зимового періоду, а та�

кож на завершення будівництва,

реконструкцію об’єктів інфра�

структури міста. Зокрема до кін�

ця року планується завершити

реконструкцію під’їзних шляхів

до автовокзалу, по Великій Кіль�

цевій дорозі та реконструкцію

проспекту Ахматової. Буде про�

ведено санацію водопровідних

мереж у мікрорайоні Жуляни та

розчищено русла річок, щоб у по�

дальшому уникнути проблем під

час паводків. “Моє головне зав�

дання — забезпечити життєдіяль�

ність міста, щоб кияни не відчу�

вали себе заручниками політич�

ної ситуації. Ось уже 4 місяці, як

Київрада не може нормально

працювати, і місто втрачає гроші,

які мають надходити в бюджет,

але не надходять”,— наголосила

Галина Герега.

Депутати зі свого боку зауважу�

ють, що робота в будь�якому ви�

падку триває, а вчорашня сесія,

незважаючи ні на що, загалом

відбувалась в нормальному та

конструктивному режимі. “Пи�

тання, що сьогодні розглядалися

та мали соціальний напрямок, усі

пройшли повним голосуванням у

залі, за програмою все прийнято.

Тому найближчим часом будуть

направлені відповідні кошти на

завдання, які сьогодні в першу

чергу стоять перед адміністра�

цією, в тому числі на соціаль�

ні”,— зазначив голова фракції ПР

у Київраді Олексій Омельяненко.

Крім соціальних, учора були

розглянуті й інші нагальні питан�

ня. Зокрема внесено зміни до по�

рядку проведення інвестконкур�

сів, що дозволить розблокувати

“заморожені” інвестпроекти в

Києві та заощадити бюджетні

гроші, затверджено міську про�

граму зайнятості населення до

2017 року, також депутати підтри�

мали плани щодо впровадження

проектів з енергозбереження.

Соціальний захист

Важливі зміни були внесені

вчора і до міських цільових про�

грам для посилення соціального

захисту громадян в рамках реалі�

зації соціальних ініціатив Прези�

дента України. Як зазначила Га�

лина Герега, зокрема, за програ�

мою “Здоров’я киян” на 6,391

млн грн збільшується фінансу�

вання на напрямки, в яких сього�

дні склалася критична ситуація:

придбання інсуліну, створення

перинатальних медичних цен�

трів, закупівля протиепілептич�

них препаратів, лікувальне харчу�

вання для хворих на фенілкетону�

рію. Також столичні афганці, чор�

нобильці та породіллі зможуть от�

римувати медичну допомогу за

рахунок Муніципальної лікарня�

ної каси. Київрада ухвалила зміни

в міську цільову програму “Тур�

бота. Назустріч киянам”, згідно з

якими виділяються 7,7 млн грн на

матеріальну допомогу окремим

категоріям громадян для сплати

внесків до лікарняної каси.

Ветеранам війни та жертвам

нацистських переслідувань з на�

годи відзначення 69�ї річниці

визволення України та 70�ї річ�

ниці визволення Києва від фа�

шистських загарбників буде на�

дано одноразову адресну матері�

альну допомогу.

Як підкреслив заступник голо�

ви КМДА Віктор Корж, турбота

про ветеранів — першочергове

завдання, яке ставить перед со�

бою як столична, так і державна

влада. Напередодні ювілею допо�

могу отримають майже 77 тис. ве�

теранів, які проживають у Києві,

а її розмір становитиме від 100 до

1500 грн. На виплати спрямують

майже 27 млн грн. Також ветера�

нам та інвалідам надаватиметься

фінансова підтримка за програ�

мою “Соціальне партнерство”.

Крім того, в рамках реформу�

вання галузі охорони здоров’я в

місті Києві депутати підтримали

проект рішення про створення

Госпітальних округів м. Києва.

Це має покращити медичне об�

слуговування киян та поліпшити

соціальний захист тих категорій

громадян, які цього найбільше

потребують.

Загалом під час засідання сто�

личні депутати розглянули 119

питань порядку денного. Й вони

налаштовані активно працювати

надалі, адже до кінця року Київ�

рада має затвердити ще низку со�

ціально важливих проектів рі�

шень. Що стосується політично�

го аспекту, на сьогодні єдиної

думки в питанні проведення ви�

борів міськради та міського голо�

ви в Києві у Верховній Раді не�

має, визнає народний депутат

України Владислав Лук’янов.

“Чим ближче президентські ви�

бори, тим більше це питання стає

заполітизованим”,— констатує

він.

До того ж, кияни бачать, що

влада продовжує працювати над

вирішенням проблем міста. Екс�

перти також визнають, що спро�

би мобілізувати жителів столиці

на акції проти чинної Київради

матимуть дедалі менший успіх.

Як зауважує президент Україн�

ської академії політичних наук

Микола Михальченко, провал

опозиційних партій пояснюється

тим, що вони так і не змогли

сформувати для киян актуальний

порядок денний і не мають жод�

них конструктивних пропозицій

на майбутне.

Зазначимо також, що 2 жовтня

Київський апеляційний адмініс�

тративний суд залишив в силі по�

станову Окружного адміністра�

тивного суду міста Києва від 9

серпня 2013 року, яка підтвер�

джує наявність у Київради VI

скликання, секретаря Київради

Галини Гереги та столичних депу�

татів повноважень, передбачених

Законом України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, до

обрання нового складу Київської

міської ради на наступних черго�

вих місцевих виборах

Київ тепліє 

Столиця планомірно входить в опалювальний сезон

СТОР. 2 

Рівень безробіття в столиці
знижується 

На сьо одні місті найвищий рівень зайнятості
населення в раїні

СТОР. 2 

Бій заради дитячого життя 
В Києві відб вся бла одійний т рнір з і бо син

СТОР. 8

У номері

Новини
На Троєщині відкриють центр 
розвитку дитини
Київрада прийняла рішення про створення ом -

нально о дош ільно о навчально о за лад — центр
розвит дитини “Підростай о”. За створення ДНЗ
про олос вали 76 деп татів. Приміщення центр
розвит дитини зб доване за бюджетні ошти на
в л. Оноре де Бальза а, 46-Б. Створення “Підрос-
тай а” дозволить на 100 місць зменшити чер до
дитячих садоч ів Деснянсь о о район .
На адаємо, що одним із пріоритетних завдань сто-

личної влади є розширення мережі дош ільних за-
ладів. Особливо остро потреба створенні дитя-
чих сад ів стоїть мі рорайонах а тивної житлової
заб дови, зо рема й 8-м мі рорайоні житлово о
масив “Троєщина”.
Приміщення ново о дош ільно о за лад вже зб -

доване і отове прийняти дітей. Дитсадо розрахова-
ний на чотири р пи, в я их от ватим ть до ш оли
малю ів від п’яти до семи ро ів. Крім то о, в садоч-

проводитим ть заняття з х дожньо-естетично о,
м зично о та фіз льт рно-оздоровчо о напрям ів

КМДА запустила мобільний 
додаток для iOS та Android
Столична влада зап стила мобільний додато

“КМДА 1551” для iOS та Android. Додато надає мож-
ливість зр чної відправ и с ар та заяв до Конта т-
но о центр міста Києва.
Про це повідомив заст пни олови КМДА — е-

рівни апарат Оле сандр П занов. Він за важив, що
“КМДА 1551” — це перший мобільний додато , я ий
розроблено для ор анів ви онавчої влади в У раїні.
Додато вже є дост пним для без оштовно о за-

вантаження на App Store та Google Play.
“Відтепер ожний иянин, я ий має смартфон,

зможе сфото раф вати б дь-я е пор шення на те-
лефон, та оперативно спрям вати с ар до Кон-
та тно о центр . Усі звернення і стан їхньо о ви о-
нання відображатим ться на інтера тивній арті пор-
тал КМДА. Це прим сить чиновни ів більш відпові-
дально ставитися до проблем міста та йо о меш ан-
ців”,— розповів Оле сандр П занов.
Завдя и цьом вдасться значно збільшити іль-
ість звернень ромадян та підвищити я ість “зворо-
тно о зв’яз ” між ромадою та КМДА.
Для то о, аби почати працювати з додат ом, о-

рист вачеві доведеться один раз пройти процед р
реєстрації та ввести свої дані. Або війти з ви орис-
танням існ ючих ло ін та паролю, я що він вже має
профіль на сайті Конта тно о центр . Усі подальші
входи до системи б д ть автоматичними.
Корист вачі смартфонів на базі Android мож ть за-

вантажити додато за адресою: https://play.google.
com/store/apps/details? id=ua.gov.contactandroid

Столичні рятувальники інспектують
“Міжнародний аеропорт “Київ”
Днями за часті представни ів Управління авіації

та авіаційно о пош і рят вання ДСНС У раїни та
ГУ ДСНС У раїни м. Києві розпочалась цільова пе-
ревір а КП “Міжнародний аеропорт “Київ” (Ж ляни) з
питань ор анізації пош ово-рят вально о забезпе-
чення польотів повітряних с ден цивільної авіації.
Під час перевір и отовності підрозділів аварійно-

рят вальної оманди КП МА “Київ” до пош і рят -
вання постраждалих внаслідо надзвичайної сит -
ації, пов’язаної з авіаційною подією в районі відпові-
дальності аеродром “Київ”, план ється зал чити
взаємодіючі пош ово-рят вальні сили та ор ани
правління територіальної підсистеми єдиної дер-
жавної системи цивільно о захист м. Києві та єди-
ної системи проведення авіаційних робіт з пош і
рят вання.
Протя ом наст пних трьох днів перевірятим ть

план вання та ор анізацію заходів аварійно-рят -
вально о та протипожежно о забезпечення польотів,
ор анізацію чер вання пош ових та аварійно-рят -
вальних сил і засобів, ор анізацію оповіщення та пе-
редач інформації про лихо КП МА “Київ” та пра -
тичн отовність чер ових пош ово-рят вальних
сил, засобів та ор анів правління ними.
Перевір а триватиме до 4 жовтня

ГРАФІК ПРИЙОМУ 

КИЯН КЕРІВНИЦТВОМ

КМДА
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СФЕРУ ТОРГІВЛІ

ЧЕКАЮТЬ 

ЗМІНИ 
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СТОЛИЦЯ 

ЗЕКОНОМИТЬ 

НА ЕНЕРГІЇ 

СТОР. 3

ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА

НА НАСТУПНИЙ

ТИЖДЕНЬ

СТОР. 4)7
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Я повідомила се ретар Київради Галина Гере а, з ідно з прийнятими змінами до Про рами е ономічно о та соціально о розвит столиці ошти б д ть спрямовані на під отов до
зимово о період , а та ож на завершення б дівництва, ре онстр цію об’є тів інфрастр т ри міста

Куди ще виділено кошти
46 млн рн — на завершення робіт із б дiвництва за альноосвiтньої ш оли на Осо ор ах;
40 млн рн — за рах но с бвенцій Кабмін , на м зей Шевчен а до ювілею;
7,6 млн рн — на б дівництво зовнішніх інженерних мереж пров л Моторном ;
5 млн рн — на завершення І чер и б дівництва ідров зла мі рорайоні Бортничі та введення в

е спл атацію свердловин;
5 млн рн — на завершення робіт із ре онстр ції приймальних відділень Оле сандрівсь ої лі арні;
4 млн рн — на б дівництво наземно о пішохідно о переход від в лиці Милославсь ої до переса-

дочно о в зла на місь ільцев еле трич ;
4 млн рн — на б дівництво житла для соціально незахищених верств населення;
3,5 млн рн — на ріплення фасадів районних полі ліні та продовження ре онстр ції дош ільних

навчальних за ладів та ш іл в Оболонсь ом районі;
2,9 млн рн— на місь цільов про рам “Розвито еле тронно о ряд вання в місті Києві на 2012-

2014 ро и”;
930 тис. рн — на ре онстр цiю б дiвлi Київсь ої мiсь ої станцiї швид ої медичної допомо и та ме-

дицини атастроф;
716,2 тис. рн — на реалізацію Про рами інформатизації міста Києва.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Марта КОХАН,
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

У серед , 2 жовтня, столичні деп тати зібрались
на пленарне засідання, на я ом прийняли низ
важливих для міста рішень. Натомість опозиція
знов бой от вала сесію, наполя аючи на неза-
онності засідань Київсь ої місь ої ради зв’яз
із за інченням її повноважень, хоча вчора с д в
чер овий раз підтвердив ле ітимність роботи Ки-
ївради цьо о с ли ання. Та це не з пинило народ-
них деп татів від “Бать івщини”, “Свободи” та
“Удар ” від чер ових спроб взяти шт рмом б дів-
лю мерії та прорвати міліцейсь ий ордон. Опо-
зиціонери нама алися забло вати дорожній р х
на Хрещати , а правоохоронців летіли навіть
димові шаш и. Тож деп тати працювали в не-
простих мовах, та й не мали іншо о вибор ,
адже місто потреб є вирішення на альних проб-
лем за б дь-я ої по оди, в том числі політич-
ної — принцип безперервності влади ніхто не с а-
сов вав. До то о ж, більша частина питань вчо-
рашньо о поряд денно о мала соціальний ха-
ра тер, тобто стос валася простих иян.
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Новини

Графік проведення особистих та виїзних 
прийомів громадян керівництвом КМДА 
на IV квартал 2013 року
У олови КМДА Оле сандра Попова особистий прийом ромадян

третьо о вівтор а місяця з 14.00-15.00 за адресою: м. Київ, в л. Хреща-
ти , 36. Прямі “ арячі” телефонні лінії відб ватим ться др о о вівтор а з
11.00-12.00 за тел. 202-76-76.
У першо о заст пни а олови КМДА Анатолія Гол бчен а особис-

ті прийоми перший вівторо з 17.00-18.00 ( аб. 212) та в четвертий вів-
торо з 17.00-18.00 ( аб. 212) на Хрещати , 36. Особистий виїзний при-
йом — третьої середи з 17.00-18.00 в Печерсь ій РДА. Прямі “ арячі” те-
лефонні лінії — четверто о вівтор а з 11.00-12.00 за тел. 202-76-76
У заст пни а олови КМДА Р слана Крамарен а особисті прийо-

ми др ий вівторо з 14.00-15.00 та в четвертий вівторо з 14.00-15.00
на Хрещати , 36. Особисті виїзні прийоми — третьої п’ятниці з 14.00-
15.00 в Дарниць ій РДА та першо о вівтор а з 14.00-15.00 в Оболонсь ій
РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — третьо о вівтор а з 11.00-12.00 за
тел. 202-76-76
У заст пни а олови КМДА Михайла К ч а особисті прийоми ро-

мадян др ий четвер з 15.00-16.00 та в четвертий четвер місяця з
15.00-16.00 на Хрещати , 36. Особисті виїзні прийоми — в третій поне-
діло з 15.00-16.00 в Дніпровсь ій РДА та в перш серед з 15.00-16.00 в
Шевчен івсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — третьо о четвер а з
15.00-16.00 за тел. 202-76-76
У заст пни а олови КМДА Ві тора Коржа особисті прийоми ро-

мадян в перший четвер з 16.00-17.00 та в третій вівторо з 16.00-17.00
на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом — в др ий четвер місяця
з 16.00-17.00 в Солом’янсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — пер-
шо о вівтор а з 10.00-11.00 за тел. 202-76-76
У заст пни а олови КМДА Михайла Костю а особисті прийоми —

в др серед з 17.00-18.00 та в четверт серед місяця з 17.00-18.00 на
Хрещати , 36. Особисті виїзні прийоми— в третій вівторо з 15.00-16.00
в Голосіївсь ій РДА та в третій четвер з 15.00-16.00 в Святошинсь ій РДА.
Прямі “ арячі” телефонні лінії — в перш серед з 17.00-18.00 за тел. 202-
76-76
У заст пни а олови КМДА Оле сандра П занова особисті прийо-

ми — в третій четвер 11.00-12.00 та в четвертий четвер з 11.00-12.00 на
Хрещати , 36. Особисті виїзні прийоми — в др ий четвер з 12.30-13.30
в Деснянсь ій РДА та в др ий четвер з 14.30-15.30 в Подільсь ій РДА.
Прямі “ арячі” телефонні лінії — в перший четвер з 14.00-15.00 за тел.
202-76-76

Цифра дня

10 155 200 
гривень, на таку суму в середньому було реалізовано послуг
населенню одним підприємством сфери послуг у столиці за
січень–липень 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Київрада просить парламент врятувати 
Біличанський ліс
Київсь а місь а рада зверн лась до Верховної Ради У раїни з прохан-

ням затвердити межі Києва. Про це рішення, прийняте на пленарном за-
сіданні 2 жовтня, повідомив олова постійної омісії Київради з питань
е оло ічної політи и Денис Мос аль.
“Ми зверн лись до Верховної Ради з проханням я омо а швидше за-

твердити межі Києва і захистити ба атостраждальний Біличансь ий ліс.
Адже встановлення меж столиці Верховною Радою дозволить вбере ти
Біличансь ий ліс і територію Києва від пося ань селищних рад Коцюбин-
сь о о та Гостомеля”,— на олосив пан Мос аль. За словами деп тата,
звернення до ВРУ щодо встановлення меж Києва має надзвичайно важ-
ливе значення з о ляд на рішення Київсь о о о р жно о адміністратив-
но о с д , я ий с ас вав рішення Київради “Про по одження прое т зем-
ле строю щодо встановлення і зміни меж міста Києва”.
“Це чер ове рішення с д , я е освяч є дерибан Біличансь о о ліс . Я

ви пам’ятаєте, с ди с асов вали майже сі рішення Київради, спрямова-
ні на захист Біличансь о о ліс . Разом з тим, рішення Коцюбинсь ої се-
лищної ради про відч ження цьо о ліс с ди визнають за онними. В та ій
сит ації втр чання парламент допоможе вбере ти зелені ле ені Києва від
знищення. Адже встановлення меж Києва є ви лючною омпетенцією
Верховної Ради У раїни”,— під реслив Денис Мос аль

Прокуратура перевірить законність будівництва
на вул. Червоноармійській
Про рат ра Голосіївсь о о район столиці зверн лася до ор анів міс-

цевої влади та онтролерів з вимо ою перевірити за онність проведення
б дівельних робіт на земельній ділянці дворі житлово о б дин на в л.
Червоноармійсь ій, 114. Відповідні дор чення с еровані до Головно о
правління земельних рес рсів КМДА, Державної інспе ції сільсь о о ос-
подарства м. Києві та столичної інспе ції Державно о архіте т рно-б -
дівельно о онтролю. Зо рема на вимо про рат ри фахівців зобов’я-
зано надати інформацію щодо за онності ви ористання заб довни ом
земельної ділян и та наявності ньо о дозвільних до ментів на почато
б дівельних робіт. Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Голосіївсь ої
про рат ри, ході перевір и б де та ож надана правова оцін а діям пра-
цівни ів держархб д онтролю, до я их с еров валися численні с ар и
ромадян на неза онність заб дови за зазначеною адресою.
Крім то о, Голосіївсь им рай правлінням міліції розпочато дос дове

розслід вання за зверненням місцевої меш ан и про отримання нею
травми на території цьо о б дівництва

“Плесівці” впорядкують міські зони відпочинку
У рам ах осінньо о місячни а з бла о строю, озеленення та поліпшен-

ня санітарно о стан міста ом нальне підприємство “Плесо” запрош є
всіх небайд жих приєднатися до впоряд вання столичних пляжів. Зо ре-
ма прибиратим ть території пляжів та зон відпочин , збиратим ть та ви-
возитим ть сміття, опале листя і відходи, а та ож лі відов ватим ть не-
сан ціоновані звалища. Та , 5 жовтня с ботни відб деться на пляжах
“Венеція” та “Молодіжний”. Збір часни ів о 10.00 на виході зі ст. м. “Гід-
ропар ”.
12 жовтня прибиратим ть пляж “Вербний”, часни и заход з стрічаю-

ться о 10.00 на в л. Приозерній, 14 (біля пляжно о осподарства). Та ож
цей день впоряд ов ватим ть зон відпочин “Верхня”, збір о 10.00 на

в л. Прирічній (біля пляжно о осподарства).
19 жовтня ви он ватим ть роботи з бла о строю на пляжах “Пе-

редмістна слобід а” та “Золотий”. Збір часни ів о 10.00 на виході
зі ст. м. “Гідропар ”.
26 жовтня с ботни відб деться на пляжі “Тельбін”, збір о 10.00 на в л.

Березня івсь а (біля пляжно о осподарства).
КП “Плесо” забезпечить а тивістів необхідним інвентарем

Київ тепліє
Столиця планомірно входить в опалювальний сезон
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

По ода за ві ном продовж є підно-
сити иянам неприємні сюрпризи.
Впродовж більш ніж п’яти днів тем-
перат ра повітря оп с ається нижче
познач и +8 °C. Тож місь а влада,
врахов ючи про нози Гідрометцен-
тр , прийняла рішення розпочати в
столиці опалювальний сезон. Впер-
ше за часи незалежності подача
теплоносія в місті розпочалася рані-
ше за альнодержавно о рафі а. З
30 вересня ПАТ “Київенер о” розпо-
чало під лючати до тепла об’є ти
соціальної сфери, потеплішало вже і
в дея их житлових б дин ах.

Так, станом на 1 жовтня до опалення було під�

ключено 1609 столичних споживачів. Зокрема ба�

тареї потеплішали в 436�ти дитячих садочках та

315�ти лікарняних закладах, що складає, відпо�

відно, 87 % та 80 % від загальної кількості цих ус�

танов у місті. Теплоносій також подається до 95�

ти шкіл столиці. Зазначимо: відповідно до розпо�

рядження Київської міської державної адмініс�

трації, “Київнерего” розпочало процес підклю�

чення об’єктів соціальної сфери (навчальних за�

кладів та лікувальних установ) до централізовано�

го опалення 30 вересня.

Цікаво, що разом із тим від 1 жовтня фахівці

енергопостачальної компанії розпочали і поетап�

ну подачу тепла у помешкання киян. Як звітують

в “Київенерго”, станом на ранок 1 жовтня до опа�

лення було підключено 750 житлових будинків —

у першу чергу тих, внутрішньобудинкові мережі

яких технологічно готові до запуску теплоносія.

Найбільша кількість споживачів підключена до

тепла у Святошинському, Шевченківському, Со�

лом’янському та Деснянському районах Києва. В

підприємстві наголошують — запуск теплоносія

здійснюється поетапно та в цілодобовому режимі.

До речі, раніше голова КМДА Олександр По�

пов заявив, що місто морально, технічно та орга�

нізаційно готове розпочати опалювальний сезон.

“Цей тиждень дуже напружений, адже паралель�

но до опалення ми підключатимемо і житловий

фонд. Наразі в місті розгорнуті повномасштабні

роботи. У “Київенерго” запевняють, що протя�

гом тижня будуть завершені практично всі об’єк�

ти, де нині ремонтують магістральні трубопрово�

ди гарячого водопостачання”,— наголосив Олек�

сандр Попов.

Мешканці більшої частини будинків, які на

сьогодні залишаються без гарячої води, змушені

терпіти такі незручності через масштабну заміну

старих труб, що проводить підприємство. Ще на

деяких ділянках тривають роботи з ліквідації не�

значних пошкоджень комунікацій — завершити

їх мають протягом тижня. Тож вже за 7 днів у біль�

шості осель киян потеплішає.

Нагадаємо, що питання входження в опалю�

вальний сезон перебуває на постійному контролі

в уряду. Зокрема 30 вересня 2013 року на всеукра�

їнській селекторній нараді за участі представни�

ків регіонів віце�прем’єр�міністр Олександр Віл�

кул поставив завдання пришвидшити підключен�

ня об’єктів соціальної сфери та житлових будин�

ків до тепла у зв’язку з холодною осінню

Рівень безробіття в Києві 
знижується
На сьогодні у місті найвищий рівень зайнятості населення в країні
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ є єдиним ме аполісом в У ра-
їні, де мо ли б запросто розмістити-
ся де іль а міст чи обласних центрів
раїни не лише за чисельністю насе-
лення, а й за іль істю підприємств.
Водночас рино праці столиці не
має районно о поділ , а є єдиною
ф н ціональною стр т рою, тобто
меш анці одних районів працюють
інших. Щоро в Києві приймають
на робот понад 400 тисяч працівни-
ів та створюється близь о 100 ти-
сяч нових робочих місць.

Як зазначив директор Київського міського

центру зайнятості Віктор Сухомлин, у Києві

найвищий серед регіонів України рівень зайня�

тості населення — 64,5 % (в Україні — 60,2 %).

При цьому рівень безробіття, за даними Міжна�

родної організації праці, в столиці має тенден�

цію до зниження і є найнижчим в державі (Ки�

їв — 5,4 %, Україна — 7,5 %).

“Столична служба зайнятості, реалізуючи

державну політику в сфері зайнятості, викону�

ючи завдання, передбачені соціальними ініці�

ативами Президента України щодо соціального

захисту громадян, здійснює свою діяльність як

посередник між населенням та роботодавцями.

Так, щомісяця послугами служби з пошуку ро�

боти користується близько 12 тисяч осіб”,— по�

відомив пан Сухомлин.

Посадовець зазначив, що найбільше через

службу шукають роботу висококваліфіковані

працівники: більше третини — особи, які обій�

мали керівні посади, майже половина — фахів�

ці, технічні службовці. Проте саме для цих ка�

тегорій безробітних вакансій не вистачає. І нав�

паки — попит перевищує пропозицію для пра�

цівників сфери обслуговування й торгівлі, ква�

ліфікованих робітників з інструментом, робіт�

ників з обслуговування устаткування та машин,

для вакансій за найпростішими професіями. До

речі, впродовж 2013 року столичні роботодавці

надали до центрів зайнятості міста інформацію

про 37 тисяч вакансій.

Крім того, пан Сухомлин зазначив, що з по�

чатку цього року набрав чинності новий Закон

України “Про зайнятість населення”, метою

якого є посилення мотивації працівників і ро�

ботодавців до легального працевлаштування,

зниження рівня молодіжного безробіття, по�

кращення ситуації із зайнятістю людей зрілого

віку, розширення можливостей для професій�

ного зростання, підвищення темпів створення

нових робочих місць. Цікаво, що застосування

новацій та механізмів закону вже принесло пер�

ші результати.

Так, від початку року зросли обсяги праце�

влаштування громадян, які звертаються до сто�

личної служби зайнятості, в порівнянні з відпо�

відним періодом минулого року. Майже вдвічі

збільшилася чисельність осіб, які отримали од�

норазову виплату допомоги по безробіттю для

організації підприємницької діяльності. Крім

того, отримали вакантне місце 40 безробітних з

наданням роботодавцям компенсацій фактич�

них витрат у розмірі єдиного соціального внес�

ку. Скоротилася середня тривалість безробіття.

Також майже втричі зросли обсяги працевлаш�

тування безробітних, які мають додаткові га�

рантії у сприянні цьому, в тому числі осіб з ін�

валідністю.

“Закон відкриває нові можливості для праце�

влаштування громадян, збереження та створен�

ня нових робочих місць. Спільні зусилля щодо

впровадження його новацій, одночасно з реалі�

зацією стратегічних та програмних заходів в

столиці, сприятимуть підвищенню рівня життя

киян”,— додав Віктор Сухомлин.

Як зазначив заступник директора Департа�

менту економіки та інвестицій Роман Качур,

наразі місто ініціювало низку інвестиційних

проектів, реалізація яких дозволить створити

додаткові робочі місця. Серед них будівництво

інноваційного парку “Bionic Hill” у Святошин�

ському районі столиці. За попередніми підра�

хунками, реалізація цього проекту дозволить

створити 35 тисяч нових робочих місць з висо�

ким рівнем заробітної плати. Будівництво пар�

ку розпочнеться вже у 2014 році.

Другий значний проект — це створення про�

мислового вузла “Київська бізнес�гавань” у

Деснянському районі. Реалізація цієї ініціативи

на першому етапі дозволить створити 50 тисяч

робочих місць. Нині міська влада розробляє

концепцію цього проекту. Роман Качур під�

креслив, що ця інвестиційна ініціатива вже от�

римала велику підтримку бізнесу, а низка ком�

паній висловили бажання стати резидентами

парку та виступити інвесторами

Станом на 1 жовтня 
до опалення було підключено 
1609 столичних споживачів.

Зокрема батареї потеплішали 
в 436$ти дитячих садочках та 315$ти

лікарняних закладах, що складає,
відповідно, 87 % та 80 % 

від загальної кількості 
цих установ у місті

Щоро в Києві приймають на робот понад 400 тисяч працівни ів та створюється близь о 100 тисяч нових
робочих місць

Нині вперше за часи незалежності подача теплоносія в місті розпочалася раніше за альнодержавно о
рафі а
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Ділові новини

Сферу торгівлі чекають 
зміни
Сфер роздрібної тор івлі про-

довольчими та непродовольчими
товарами пропон ють привести
відповідність до за онодавства.
Держпідприємництво по одило
прое т на аз щодо внесення
змін до низ и нормативно-право-
вих а тів з питань ре лювання
тор овельної діяльності, повідо-
мили відомстві. Та , прое том
на аз Міне ономрозвит “Про
внесення змін до дея их на азів”
передбачається реалізація дер-
жавної політи и сфері роздріб-
ної тор івлі продовольчими та не-
продовольчими товарами шля-
хом приведення дея их норма-
тивно-правових а тів відповід-
ність із вимо ами за онодавства.
Для вирішення цієї проблеми
прое том ре ляторно о а та
вносяться зміни до низ и норма-
тивно-правових а тів з питань
ре лювання тор овельної діяль-
ності з рах ванням норм За он
“Про підтвердження відповідно-
сті” частині підтвердження без-
пе и товарів шляхом зазначення
реєстраційних номерів сертифі-
атів відповідності чи свідоцтва
про визнання відповідності с -
провідних до ментах на товар.
Відповідно до вимо за онів “Про
захист прав споживачів”, “Про

безпечність та я ість харчових
прод тів” та “Про застос вання
реєстраторів розрах н ових опе-
рацій сфері тор івлі, ромад-
сь о о харч вання та посл ” змі-
нами відповідно встановлюється
норма щодо застос вання зниж-
и та зменшення ціни на товари,
проведення їх розпродаж ; наяв-
ності ветеринарних до ментів,
передбачених за онодавством,
на ожн партію м’яса і м’ясопро-
д тів, моло а та риби; можливо-
сті ви ористання спеціальних
платіжних засобів (еле тронних
платежів) під час здійснення роз-
рах н ів за продані товари, нада-
ні посл и. До мент б в доопра-
цьований відомствами в робочо-
м поряд , зо рема, з прое т
Змін до Правил тор івлі продо-
вольчими товарами вил чено не-
чіт ий перелі обов’яз ових вете-
ринарних до ментів, необхідних
для ожної партії (т ші) продо-
вольчої сировини

Столиця зекономить 
на енергії

2 жовтня 77 деп татів Київради
підтримали Порядо реалізації
енер озбері аючих прое тів
рам ах енер осервісних до ово-
рів. Прийняття цьо о рішення до-
зволить впровадж вати енер о-

збері аючі прое ти за ладах
бюджетної сфери міста. А їхня ре-
алізація сприятиме с ороченню
витрат на споживання теплоенер-
оносіїв та ом нальних посл
цими за ладами. Про це під час
пленарно о засідання XII сесії Ки-
ївради VI с ли ання повідомив за-
ст пни дире тора Департамент
житлово- ом нальної інфрастр -
т ри КМДА В’ячеслав Лісови .
“Фінанс вання енер озбері аючих
прое тів за та им механізмом до-
зволить омпле сно вирішити пи-
тання енер озбереження бюджет-
ної сфери та охопити більш іль-
ість цих за ладів. Розроблено
Положення про порядо реаліза-
ції відповідної процед ри. Воно
охоплює та і стадії реалізації, я -
от: затвердження базових рівнів
споживання ом нальних посл
та теплоенер оносіїв за ладами
бюджетної сфери; визначення пе-
релі станов, що потреб ють
не айно о впровадження енер о-
збері аючих заходів шляхом спів-
ставлення рівня фа тично о спо-
живання енер оносіїв із затвер-
дженими базовими рівнями; по-
рядо ладання та ви онання
енер осервісних до оворів; пла-
н вання та витрачання оштів від
е ономії енер орес рсів”,— с а-
зав В’ячеслав Лісови . Він та ож
на олосив, що та ий механізм

найбільш широ о застосований
світі. За йо о моделлю модерні-
зовано бюджетн та житлов сфе-
р містах Європи та Амери и.
“Це найбільш надійний та е оном-
ний засіб фінанс вання енер о-
збері аючих до оворів”,— на оло-
сив пан Лісови .
Та ож ході засідання Київрада
хвалила рішення щодо зал чен-
ня редитів Північної е оло ічної
фінансової орпорації (НЕФКО)
на енер озбері аючі прое ти, в
обсязі 5 млн євро під 7 % річних
до 8 ро ів, та на 4 млн рн під 3 %
річних до 5 ро ів

Фінансові порушення 
у Пущі�Водиці

Фахівці Держфінінспе ції в
м. Києві під час ревізії П ща-
Водиць ом психоневроло ічно-
м інтернаті виявили пор шень
фінансово-бюджетної дисципліни
на за альн с м майже 157,49
тис. рн, в т. ч. пор шень, що
призвели до втрат, на с м
103,86 тис. рн. Зо рема через
те, що Управління Пенсійно о
фонд в Оболонсь ом районі
м. Києва та Київсь ий центр по
нарах ванню та виплаті допомо и
несвоєчасно прийняли рішення
про перерах вання част и пенсії
на спеціальний реєстраційний

рах но інтернат , а та ож не-
своєчасно провели відповідні пе-
рерах н и, підопічні недоотрима-
ли пенсій, а інтернат — надхо-
джень на за альн с м понад 50
тис. рн. Фахівці та ож встанови-
ли, що матеріальної ш оди за ла-
д б ло завдано і внаслідо пор -
шення фінансово о за онодав-
ства під час нарах вання та ви-
плати працівни ам заробітної
плати, відп с них, проведення
розрах н ів за неви онані роботи
за одами цивільно-правово о
хара тер . Та , внаслідо то о,
що 2013 році ерівництво інтер-
нат нарах вало зайві ошти та
виплатило премію працівни ам, а
та ож надбав и водіям за ш ід-
ливі і важ і мови праці та ненор-
мований робочий день, збит и
за лад с лали понад 37 тис. рн.
О рім вищезазначених, е сперти
встановили й інші пор шення на
за альн с м понад 44 тис. рн.
За рез льтатами заходів, засто-
сованих Держфінінспе цією в
м. Києві, відш одовано більше
половини виявлених втрат, дві
посадові особи притя н то до ад-
міністративної відповідальності.
Інформацію про правопор шен-
ня, виявлені під час ревізії П -
ща-Водиць ом психоневроло-
ічном інтернаті, направлено до
правоохоронних ор анів

Єдиний внесок: нові рахунки
З 1 жовтня 2013 ро звіти про

с ми нараховано о єдино о внес-
на за альнообов’яз ове дер-

жавне соціальне страх вання
прийматим ть та оброблятим ть
ор ани Міндоходів. Зо рема в
столиці звіти про с ми нарахова-
но о єдино о внес необхідно
надавати до Центрів обсл ов -
вання платни ів подат ів ДПІ
районах ГУ Міндоходів м. Києві
за місцем взяття на облі я плат-
ни ів єдино о внес . Я повідо-
мили “Хрещати ” відомстві, с -
ми нараховано о єдино о внес
підля ають сплаті на рах н и те-
риторіальних ор анів Міндоходів
м. Києві, від риті в Головном
правлінні Державної азначей-
сь ої сл жби У раїни, я і розмі-
щено на с бсайті ГУ Міндоходів
м. Києві (www.kyiv.minrd.gov.ua)
розділі “Бюджетні рах н и”. З ви-
рішення сіх питань щодо нарах -
вання та сплати єдино о соціаль-
но о внес платни ам слід звер-
татися до Центрів обсл ов ван-
ня платни ів подат ів ДПІ райо-
нах ГУ Міндоходів м. Києві за
місцем реєстрації. На адаємо,
що адміністр вання єдино о
внес Міндоходів розпочато
зв’яз з набранням чинності за-
онів У раїни щодо проведення
адміністративної реформи
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Знак якості
Вітчизняні виробники роблять акцент на якість
продукції та послуг

Якість� загальнонаціональна
ідея

Досвід, який би дозволив вітчиз�

няним компаніям перейти від екс�

периментів до широкомасштабного

вдосконалення підприємств, органі�

зацій і установ всієї України, нако�

пичується роками. Залишилося

тільки перейти до виконання по�

трібних завдань. Необхідно зробити

все можливе, щоб ділова доскона�

лість та якість, які є фундаментом

конкурентоспроможності і соціаль�

ної відповідальності, перетворилися

на загальнонаціональну ідею. Як по�

яснив “Хрещатику” президент

Української асоціації якості Петро

Калита, наразі конкурентоспромож�

ність підприємств і економіки по�

в’язується переважно з безпечністю

і якістю продукції. Відповідно, ве�

ликі надії покладаються на стандар�

тизацію, метрологію, технічне регу�

лювання і захист прав споживачів.

Та в умовах перенасиченого ринку

відповідність стандарту не дає га�

рантії конкурентоспроможності.

Безпека і якість продукції, безумов�

но, мають першорядне значення.

Але займатися виявленням і усунен�

ням дефектів продукції — це затрат�

на і малоефективна справа. Низька

якість продукції — це вже наслідок,

а основну увагу потрібно приділяти

аналізу та попередженню причин,

що якраз і належить до сфери діло�

вої досконалості. Є й такі не менш

важливі показники, як ціна, сервіс�

не обслуговування продукції, обо�

в’язковість компанії у відносинах зі

споживачами тощо. Тому в світі вже

давно головний акцент робиться не

на саму продукцію, а на організації,

що її виробляють. Досконалість ор�

ганізації — це найбільш ефективне і

перспективне вкладення ресурсів.

Визнання досконалості

За словами Петра Калити, однією

з найпопулярніших систем управ�

ління якістю є європейська мо�

дель — EFQM (Європейський фонд

менеджменту якості), яку в даний

час застосовують понад 30 тис. ком�

паній в усьому світі. Ця модель може

бути використана для отримання ці�

лісного уявлення про будь�яку орга�

нізацію, незалежно від форми влас�

ності, розміру, галузі чи рівня зріло�

сті. Модель сприяє керівництву

компанії у формуванні стратегії, за�

лученні до процесів вдосконалення

всього персоналу, створенні уні�

кальної культури, де стійка перевага

є нормою та яка найбільшою мірою

підходить для України.

В Україні протягом останніх 15

років успішно проводяться роботи з

освоєння кращого світового досвіду.

Деякі вітчизняні компанії з ініціати�

ви Української асоціації якості роз�

виваються на основі концепцій дос�

коналості і EFQM. Понад 40 україн�

ських компаній отримали сертифі�

кати EFQM “Визнання досконало�

сті в Європі”, 20 стали призерами

нагороди за якість країн Централь�

ної та Східної Європи, в тому числі

8 — переможцями. Українська асо�

ціація якості постійно проводить се�

мінари, конкурси якості, круглі сто�

ли та конференції для наших компа�

ній з метою підвищення їхньої кон�

курентоспроможності не тільки на

вітчизняному, а й на європейському

ринку. Саме істотне підвищення рів�

ня досконалості основної маси віт�

чизняних організацій позитивно

сприятиме міжнародній економіч�

ній інтеграції України. Адже інтег�

руватися у світовий простір з недос�

коналими підприємствами і відста�

лою економікою — безперспектив�

но. Якість і ділова досконалість — це

потужні інструменти й практична

наука, що дозволяють оцінити по�

тенціал організації, спрямувати його

в потрібний бік, допомогти розвива�

тися й удосконалюватися.

Столичний тренд

На сьогодні Київ є серед лідерів

національного руху щодо розвитку

якості продукції, саме тут приділяє�

ться особлива увага збільшенню об�

сягів реалізації продукції вітчизня�

ного товаровиробника на внутріш�

ньому ринку. Так, місцева влада

здійснює щоквартальний моніто�

ринг участі промислових підпри�

ємств столиці в процедурах закупі�

вель, які проводяться головними

розпорядниками коштів бюджету.

Як повідомила “Хрещатику” дирек�

тор Департаменту промисловості та

розвитку підприємництва КМДА

Людмила Денисюк, питання участі

столичних промислових підпри�

ємств у процедурах закупівель неод�

норазово розглядалось на засідан�

нях із керівниками таких компаній

за участі голови КМДА Олександра

Попова та його першого заступника

Анатолія Голубченка. “За ініціати�

вою Департаменту промисловості та

розвитку підприємництва головою

КМДА Олександром Поповим було

створено робочу групу з питань на�

дання консультацій щодо техніч�

них, якісних та кількісних характе�

ристик товарів і послуг, які планую�

ться для закупівлі за кошти бюджету

міста Києва, до складу якої увійшли

представники ради директорів під�

приємств, установ та організацій

столиці”,— зазначила пані Дени�

сюк. Також на виконання Указу

Президента України від 24.09.2005

року № 1337 щорічно в серпні у На�

ціональному комплексі “Експо�

центр України” відбуваються за�

гальнодержавна виставкова акція

“Барвиста Україна” та Всеукраїн�

ський конкурс�виставка “Кращий

вітчизняний товар року”. Серед го�

ловних ланок проведення виставки

та конкурсу є збільшення міжрегіо�

нального співробітництва, пропа�

ганда здобутків вітчизняних товаро�

виробників, розширення їхніх зов�

нішньоекономічних зв’язків та

сприяння залученню інвестицій в

економіку регіонів. Так, у поточно�

му році свої досягнення продемон�

стрували 22 кращих київських про�

мислових підприємства та установи,

а саме: АНТК ім. Антонова; ПАТ

“Київський радіозавод”; ДП “Цен�

тральний проектний інститут”; ВАТ

“Меридіан” ім. С. П. Корольова;

ВАТ “Макаронна фабрика” тощо.

Крім того, КМДА спільно з Київ�

ською торгово�промисловою пала�

тою запровадили конкурс “Столич�

ний стандарт якості” в рамках про�

грами “Київська якість”. Захід орга�

нізовується з метою визначення

найбільш якісних товарів київських

виробників та стимулювання госпо�

дарюючих суб’єктів міста постійно

працювати над підвищенням основ�

них показників конкурентоспро�

можності продукції, її якістю та ці�

ною, сприяння впровадженню на

столичних підприємствах сучасних

методів управління якістю.

Нова система захисту

Тим часом експерти визнають, що

ситуація з якістю продукції у нас по�

ліпшується, а за останній рік конку�

рентоспроможність українських то�

варів значно підвищилася. “Рівень

контролю за виробництвом продук�

ції та її якість за останні півроку та�

кож безперечно зросли. Проте існує

проблема контролю за якістю про�

дукції саме на етапі її обігу, тобто —

на шляху від постачальника до точ�

ки реалізації (якщо ми говоримо про

продуктову продукцію). Зрозуміло,

що ні постачальник (посередник),

який закуповує продукцію у вироб�

ника, ні її реалізатор не хочуть втра�

чати свої прибутки. А тому ми часто

чуємо, що, наприклад, прострочені

продукти в супермаркетах просто

перепаковуються з новим терміном

придатності. Над вирішенням ви�

щезазначеної проблеми спільно

працюють експерти Ради підприєм�

ців, виробники продукції, представ�

ники органів влади і громадських

організацій споживачів”,— зазначив

“Хрещатику” голова Ради підпри�

ємців при Кабміні Леонід Козачен�

ко. За його словами, проблема по�

лягає в тому, що виробники, кон�

тролюючі органи і споживачі сього�

дні ще не налагодили механізм спів�

робітництва у цій сфері. “Саме роз�

робку такого механізму співробіт�

ництва ставить собі за мету Рада

підприємців. Проте хочу наголоси�

ти, що не завжди довести недоброя�

кісність продукції можливо. Так,

нещодавно в новинах показували

сюжет про те, як жінка з Луганська

виявила в пакеті кефіру, купленому

в супермаркеті, мертвого пацюка.

Інспекція виїхала на завод і не знай�

шла жодних порушень виробничого

процесу. В такій ситуації виникає

глухий кут, оскільки не можна ви�

ключити можливість, що жінка са�

ма підкинула пацюка в пакет. Якби

такий випадок носив масовий ха�

рактер, то можна було б говорити

про недбальство з боку виробника

кефіру і притягнення його до відпо�

відальності навіть попри відсутність

порушень у виробничому процесі

чи в санітарних нормах. Коли ж це

поодинокий випадок, то вину ви�

робника чи постачальника довести

просто нереально у такому разі”,—

констатує експерт. Відтак, на думку

Леоніда Козаченка, створення но�

вої системи захисту прав спожива�

чів потрібно розпочинати в купі з

іншими реформами, насамперед ад�

міністративно�територіальною.

“Наша співпраця з Держспоживінс�

пекцією показала, що багато чого

залежить саме від діяльності терито�

ріальних органів зазначеної струк�

тури на місцях. Варто в обов’язко�

вому порядку проводити ротацію

кадрів: так, якщо пропрацював ін�

спектор із захисту прав споживачів

4 роки в певному регіоні, нехай на

наступні 4 роки їде працювати в те�

риторіальний орган до іншого райо�

ну. Таким чином можна мінімізува�

ти фактор “кумівства” і хабарниц�

тво”,— резюмував він

Олена ДМИТРІЄВА,
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Сьо одні більшість раїнсь их підприємств замислюю-
ться над розвит ом систем я ості прод ції. Тим біль-
ше, що перед очима них — досвід провідних омпаній
Європи й світ , і саме досвід дозволив їм значно підви-
щити рівень своєї он рентоспроможності, забезпечи-
ти задоволеність заці авлених сторін, істотно поліпши-
ти е ономічні по азни и. Та і підприємства пра тично
не мають претензій від споживачів, не забр днюють
природне середовище, ефе тивно ви ористов ють ре-
с рси, мають висо ий рівень доходів і с млінно платять
з них подат и. Там створюються безпечні мови праці,
а співробітни и отрим ють ідн зарплат і є плато-
спроможними споживачами. Слід за важити, що он-
цепції та моделі дос оналості є соціально орієнтовани-
ми і сприяють підвищенню рівня орпоративної соціаль-
ної відповідальності ор анізацій, я і ними ер ються. На
сьо одні вже існ ють і раїнсь і омпанії-лідери, що
про ладають доро в завтрашній день і наочно демон-
стр ють перспе тивний шлях для розвит е ономі и
У раїни.

На сьогодні Київ є серед
лідерів національного

руху щодо розвитку
якості продукції, також

тут приділяється
особлива увага

збільшенню обсягів
реалізації продукції

вітчизняного
товаровиробника на
внутрішньому ринку 
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ГРАВІТАЦІЯ»
Країна: США,
Вели а Британія
Ст дія: Warner Bros.
Pictures
Режисер: Альфонсо
К арон
У ролях: Сандра
Балло , Джордж
Кл ні
Бюджет: 80 млн
доларів США
Тривалість: 91 хв.

На ово-фантастична драма про самотність осмосі.
Дія фільм роз ортається на нав олоземній орбіті на
висоті 600 м. Для омандира шатла «Атлантіс» - пілота
Метта Ковальсь і - це останній політ перед спо ійною
пенсією, а для інженера Райан Сто н - перший. Коли
вони ви он ють завдання від ритом осмосі, в їхній
шатл, а та ож в дослідниць станцію врізаються шмат и
міжпросторово о сміття. Чолові і жін а залишені
напризволяще, без можливості поверн тися на Землю.
Єдина надія на порят но - дістатися до іншо о
с п тни а...
В інотеатрах «Кінопалац», IMAX, «У раїна», «Київ»,
мережах інотеатрів «Баттерфляй», «Одеса іно» і
«Лінія іно»

«ІВАН СИЛА»

Країна: У раїна
Режисер: Ві тор
Андрієн о
У ролях: Дмитро
Халаджі, Василь
Вірастю , Ві тор
Андрієн о, Оль а
С мсь а
Тривалість: 89 хв.

Бюджет: 16 млн рн.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

У раїнсь ий біо рафічний фільм для всієї родини
присвячений ле ендарном раїнцю Іван Фірца ,
визнаном в 1928 році найсильнішою людиною планети.
Під псевдонімом Іван Сила він брав часть зма аннях з
вільної боротьби, бо с і важ ої атлети и. Та ож вист пав
цир , з я им об'їздив половин Європи, поб вав в

Америці. Для вихідця з простої неба атої сім'ї шлях до
спіх б в непростим. Ви онавцем оловної ролі
вист пив раїнсь ий чемпіон з па ерліфтин Дмитро
Халанджі, а одно о з йо о с противни ів по рин зі рав
силач Василь Вірастю .
В інотеатрі «Жовтень», мережі інотеатрів «Лінія
іно»

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2»
Країна: Росія
Ст дія: Парадиз
Режисер: Ед ард
Радзю евич
У ролях: Ед ард
Радзю евич, Нонна
Гришаєва, Михайло
Бєспалов, Федір
Добронравов
Тривалість: 95 хв.
Напередодні
власно о весілля
оловний ерой летить до Т реччини взяти часть шо
двійни ів і заробити рошей. А все заради то о, щоб
довести майб тньом тестеві-олі арх , що він здатен
подбати про йо о доч . Одна планам хлопця не
с дилося здійснитися, ос іль и він з стрічає в Стамб лі
старовинних воро ів і божевільних др зів. Т рець а
подорож Андрія перетворюється на шалений алейдос оп
при од із ризи ом для життя. Фільм знімали в доро их
палацах і ращих м зеях Т реччини.
В інотеатрі «У раїна», мережі інотеатрів «Одеса
іно»
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ДОЗВІЛЛЯ
Хрещатик 3 жовтня 2013 року

ПОНЕДІЛОК ЖОВТЕНЬ7

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ
УКРАЇНКИ

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

3 жовтня (чт.) — 19.00 "Заповіт цнотливо о
баболюба", омедія, 2 од. 30 хв.
3 жовтня (чт.) — 20.00 "С ажена ров", 1
од. 30 хв.
4 жовтня (пт.) — 19.00 прем’єра "Нахліб-
ни ", 1 од. 55 хв.
4 жовтня (пт.) — 20.00 "Жін и. Фра мент.
С андал без антра т ", драма, 2 од.
5 жовтня (сб.) — 18.00 "Останнє охання",
мелодрама, 2 од. 15 хв.
5 жовтня (сб.) — 19.00 "Доходне місце",
омедія, 3 од.
5 жовтня (сб.) — 20.00 "Оле сандр Вер-
тинсь ий. Бал Господень...", моноспе та ль,
1 од. 30 хв.
6 жовтня (нд.) — 12.00 "Занадто одр же-
ний та сист", омедія, 2 од. 30 хв.
6 жовтня (нд.) — 18.00 "Ян олят о, або Се -
с альні неврози наших бать ів", 1 од. 50 хв.
6 жовтня (нд.) — 19.00 прем’єра "Нахліб-
ни ", 1 од. 55 хв.
6 жовтня (нд.) — 20.00 "Шлюби ладають-
ся на небесах", моновистава, 1 од. 20 хв.
7 жовтня (пн.) — 19.00 "Занадто щасливий
бать о", омедія, 2 од. 30 хв.
8 жовтня (вт.) — 19.00 "Уявний хворий",
омедія, 2 од. 35 хв.
9 жовтня (ср.) — 19.00 "Сімейна вечеря",
омедія, 2 од. 20 хв.

ТЕАТР
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
4 жовтня (пт.) — 19.00 "Кайдашева сім’я",
омедія, Іван Неч й-Левиць ий
5 жовтня (сб.) — 19.00 "Едіт Піаф. Життя в
редит", мюзи л, Юрій Рибчинсь ий, Ві торія
Васалатій
6 жовтня (нд.) — 19.00 "Малень і подр жні
злочини", психоло ічний дете тив, Ері -Емма-
н ель Шмітт
9 жовтня (ср.) — 19.00 "Сентиментальний
р їз", Тамара Кандала

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80,
www.drama�comedy.kiev.ua 
3 жовтня (чт.) — 19.00 "Повернення бл д-
но о бать а", Ілля Ноябрьов, 2 од. 10 хв., ці-
льова вистава
4 жовтня (пт.) — 19.00 "Корси ан а", істо-
ричний ане дот, Іржі Г бач, 2 од. 10 хв.
5 жовтня (сб.) — 19.00 "Брешемо чист
правд ", Х. Бер ер, 2 од. 30 хв.
6 жовтня (нд.) — 15.00 "Море... Ніч... Свіч-
и...", неви адана історія на Середземном
морі, Йосеф Бар-Йосеф, 1 од. 50 хв.
6 жовтня (нд.) — 19.00 прем’єра "Ідеальна
пара", Мар Камолетті, 2 од.
8 жовтня (вт.) — 19.00 "Дні пролітають зі
свистом", омедія і драма охання, М. Коля-
да, 1 од. 40 хв.
8 жовтня (вт.) — 19.00 "Анна Кареніна",
Лев Толстой, 2 од. 30 хв.
9 жовтня (ср.) — 19.00 "Мене немає (Пізно
ля ати...)", В. Си арєв, Л. Проталін, 2 од.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна"), 
Тел: (044) 33�222�17, www.theatreonpodol.com 
3 жовтня (чт.) — 19.00 "Льов ш а", розпо-
відь про єврейсь е щастя, 1 од. 40 хв., теат-
ральна остьова
4 жовтня (пт.) — 19.00 "Мин ло о літа в
Ч лимсь ", драма Оле сандра Вампілова,

Малий зал Палац "У раїна"
5 жовтня (сб.) — 19.00 "Амнезія", ліричний
олаж, 1 од. 30 хв., театральна остьова
5 жовтня (сб.) — 19.00 "La bonne Anna, або
Я збере ти сім'ю", омедія, 1 од. 50 хв.,
Малий зал Палац "У раїна"
6 жовтня (нд.) — 19.00 "Лю семб рзь ий
сад", фантазія-шансон, 1 од. 10 хв., теат-
ральна остьова
6 жовтня (нд.) — 19.00 "Тра тирщиця", о-
медія, Малий зал Палац "У раїна"
8 жовтня (вт.) — 19.00 "Звід и бер ться ді-
ти", лірична омедія, 2 од. 30 хв., Малий зал
Палац "У раїна"
8 жовтня (вт.) — 19.00 прем’єра "Старо-
модна омедія", лірична омедія, театральна
остьова
9 жовтня (ср.) — 19.00 "Дива ватий Ж р-
ден", омедія з м зи ою та танцями, Малий
зал Палац "У раїна"
9 жовтня (ср.) — 19.00 прем’єра "Старо-
модна омедія", лірична омедія, театральна
остьова

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
3 жовтня (чт.) — 19.00 "Обережно — жін-
и!", мелодраматична омедія, А. К рейчи , 2
од. 30 хв.
5 жовтня (сб.) — 19.00 прем’єра "Мольєрі-
ана", М. Б л а ов
6 жовтня (нд.) — 19.00 "Вишневий сад",
омедія, 2 од. 30 хв., А. Чехов, вистава ро-
сійсь ою мовою

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
3 жовтня (чт.) — 19.00 "Та е єврейсь е
щастя", мюзи л, І. По лад
4 жовтня (пт.) — 19.00 "Містер І с", опере-
та І. Кальмана
5 жовтня (сб.) — 19.00 "Ци ансь ий ба-
рон", оперета, Й. Штра с
6 жовтня (нд.) — 19.00 "За двома зайця-
ми", оперета, В. Ільїн, В. Л ашов

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua
4 жовтня (пт.) — 19.00, 5 жовтня (сб.) — 13.00, 17.00,
6 жовтня (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
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
5 жовтня (сб.) — 12.00 "Бременсь і м зи анти", мюзи л,
Геннадій Глад ов, Василій Ліванов, Юрій Ентін

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua 
6 жовтня (нд.) — 12.00 "При оди бременсь их м зи антів",
м зична аз а, Геннадій Глад ов

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
3 жовтня (чт.) — 16.00 "Привид зам Кентервіль", мюзи л,
В. Бас ін, В. Вербін, за мотивами оповідання О. Уальда, 2
од. 50 хв., для дітей від 12-ти ро ів
4 жовтня (пт.) — 12.00 "Вождь червонош ірих", тра і оме-
дія, за мотивами оповідання О’ Генрі, 1 од. 45 хв., для дітей
від 7-ми ро ів
4 жовтня (пт.) — 12.00 "Привид зам Кентервіль", мю-
зи л, В. Бас ін, В. Вербін за мотивами оповідання О. Уальда,
2 од. 50 хв., для дітей від 12-ти ро ів
5 жовтня (сб.) — 11.00 "Зеленими па орбами о еан ", аз-
а, С. Козлов, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів
5 жовтня (сб.) — 12.00 "Троє поросят", м зична аз а на 1
дію, за мотивами омі сів Волта Діснея, 1 од., для дітей від
5-ти ро ів
6 жовтня (нд.) — 11.00 "Велосипед з червоними олеса-
ми", неймовірна при ода на 1 дію, Т. Власова, 1 од. 10 хв.,
для дітей від 5-ти ро ів
6 жовтня (нд.) — 12.00 "Ярмар овий армидер", народний
б рлес , Я. та І. Златопольсь і, 1 од. 30 хв., для дітей від 7-
ми ро ів
9 жовтня (ср.) — 12.00 "Добрий Хортон", м зична вистава,
Ю. Чеповець ий, 1 од. 44 хв., для дітей від 5-ти ро ів

ТЕАТР ОПЕРИ
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua 
5 жовтня (сб.) — 12.00 "При оди Б ратіно", мюзи л на 2
дії, О. Білаш, 1 од. 40 хв.
6 жовтня (нд.) — 12.00 "Лебедине озеро", балет на 3 дії,
П. Чай овсь ий, 2 од. 40 хв.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 
5 жовтня (сб.) — 11.00 "Таємничий іпопотам", В. Лівшиць,
І. Кичанова, 30 хв., для дітей від 3-х ро ів
5 жовтня (сб.) — 13.00 "За щ чим велінням", Є. Тарахов-
сь а, 50 хв., для дітей від 3-х ро ів
5 жовтня (сб.) — 15.00 "Слоненя", Г. Владичина, 40 хв.,
для дітей від 3-х ро ів
5 жовтня (сб.) — 17.00 "Золотий лючи ", О. Толстой,
65 хв., для дітей від 3-х ро ів
6 жовтня (нд.) — 11.00 "Г сеня", Н. Гернет, 40 хв., для ді-
тей від 3-х ро ів
6 жовтня (нд.) — 13.00 "Царівна-Жаба", А. Дєж ров, 40 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
6 жовтня (нд.) — 15.00 "Попелюш а", Є. Шварц, 50 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
6 жовтня (нд.) — 17.00 "Дюймовоч а", Б. Заходер, за
Г. Х. Андерсеном, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів, вистава ро-
сійсь ою мовою.

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 3—9 жовтня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35, 15.45, 17.30
Мультляндія

7.20 Просто! Смачно!
7.25, 17.10 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.30, 4.10 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, 1.50,
3.45 СТН

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

варта
18.25, 2.15 Якісне життя
21.25, 4.35 Служба

порятунку
22.00, 0.50 Клуб гумору

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 "В. Купченко. Без

свідків"
8.45 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.50 Без цензури
10.15 Т/с "Таємниця

старого мосту" 
10.55, 20.55 Офіційна

хроніка
11.05 Дитячий фестиваль

"Окешкін6джаз"
12.00, 15.15, 17.55, 21.30

Діловий світ
12.10 Рояль в кущах
12.40 Аудієнція
13.05 Фольк6music
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.25 Життя на рівних
15.35 Книга.uа
16.05 Т/с "Із життя

капітана Черняєва"
17.40 Сільрада
18.40 Фінансова перспектива
18.50 Агро6News
19.10 Фестиваль "Сміхота"
21.00 Підсумки дня
21.40 Світ спорту

21.45 Ювілейна програма 
В. Білоножка

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

23.00, 1.00 Підсумки
23.25 Т/с "Бомж"
0.20 Від першої особи
0.40 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 "Легенди про
Круга"

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" 
22.10 Гроші
23.20 ТСН
23.35 Х/ф "Альфа дог" 
1.50 Т/с "Кохання й

покарання" 
3.20 Х/ф "Альфа дог" 
5.10 Гроші

ІІННТТЕЕРР

5.00 Т/с "Шлюб за
заповітом+3. Танці
на вугіллі"

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 Х/ф "Ася"
11.15 Слідство вели...
12.00 Новини
12.20 Слідство вели...
13.25 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"
0.25 Х/ф "Трансформери+

2. Помста
занепалих" 

3.00 Подробиці
3.30 Х/ф "Казка про

жінку та чоловіка" 

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 "Слід" 
10.00 Х/ф "45 секунд" 
12.05 Нехай говорять
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10 Т/с "Слід" 
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Поцілуй! Нова

історія" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Берегова

охорона" 
21.40 Т/с "Слід" 
23.30 Х/ф "Людина+вовк" 
Профілактика на каналі 

до 5.00
5.00 Нехай говорять
5.50 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.30, 6.15 Teen Time
5.35 Пекельне побачення
6.20 М/с "Губка Боб" 
7.00 Підйом!
9.00 Х/ф "Парк Юрського

періоду+2" 
11.40 Х/ф "Парк

Юрського періоду+
3" 

13.30, 14.35 Kids' Time
13.35 М/с "Губка Боб" 
14.50 Т/с "Друзі" 
15.50 Шафа
16.50 Т/с "Бальзаківський

вік"
18.00 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с "Вороніни" 
21.00 Т/с "Останній з

Магікян" 
22.00 Т/с "До смерті

красива" 

23.00 Співай, якщо зможеш
0.25 Репортер
0.35 Т/с "Бальзаківський

вік"
1.40 Т/с "Іствік" 
2.25 Т/с "Межа" 
3.05 Служба розшуку дітей
3.10—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 по6українськи
10.20 Головна програма
12.00 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 "Кошмар на

вулиці В'язів" 
2.45 Про6Ziкаве.ua
3.30 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 Ворожіння. 12 способів

дізнатися долю
12.45 Таке спортивне життя
13.20 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 Засекречене кохання
21.00 Соціальний пульс
21.25 Соціальна економіка

21.35 В. Шаїнський.
"Прилетит вдруг
волшебник"

22.40 Економічний пульс
22.45 Братство бомби
23.45 60 найбільш

смертоносних тварин
0.30 Т/с "Ескорт+

агентство" 
1.35 Календар Live
2.00 Х/ф "Танці в ночі" 
4.00 Народження

українського німого
кіно

5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.30—18.30, 22.30—5.30
Час. Важливо (кожні
півгодини)

14.35 5 елемент
15.00—19.00, 22.00—23.00

Час новин (щогодини)
15.35 Новини Київщини
16.35 Машина часу
17.35, 0.35 В кабінетах
18.10, 0.00, 3.20, 4.35

Місцевий час
18.20, 23.40, 0.20, 6.20 Час

спорту
18.35 Територія закону
19.45, 22.40, 23.35, 3.15,

6.15 Хроніка дня
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
22.35, 23.15, 0.15, 2.35,

3.35 Бізнес6час
23.25 Crime news
23.45, 0.55 Огляд преси
1.00 Час новин
2.40, 4.40 Життя цікаве
3.40 Кіно з Я. Соколовою
4.15 Гра долі

ННТТНН

5.30 Х/ф "Швидкий поїзд" 
7.05 Х/ф "Я обіцяла, я

піду..."
8.35 Агенти впливу
9.30 Лохотрон
10.00 Х/ф "Вихід"
11.35 Т/с "Далекобійники"
15.30 Т/с "Білі вовки"
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 "Забуті" 
0.30 Т/с "Закон і порядок" 
1.20 Свідок
1.50 Речовий доказ
2.50 Агенти впливу
3.50 Свідок
4.20 Правда життя
4.45 М/ф "Гуси6лебеді"

ССТТББ
5.20 Чужі помилки. Картина

кров'ю
6.05 Все буде добре!
7.50 Неймовірна правда про

зірок
9.35 Х/ф "Москва сльозам

не вірить" 
12.25 Битва екстрасенсів.

Чоловіки проти жінок
15.00 Звана вечеря
16.00 Все буде добре!
18.00 "Вікна". Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.20 Куб64
22.00 "Вікна". Новини
22.25 Детектор брехні64
23.35 Один за всіх
1.00 Т/с "Доктор Хаус" 
1.50 Т/с "Загальна

терапія+2" 
4.25 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 "Розвідниці"
22.40 Вечірній Ургант
23.15 Нічні новини
23.25 Познер
0.25 Т/с "Ясмін"
1.10 В наш час
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 "Колійники+3"
21.45 Т/с "Право на

правду"
22.45 Черговий по країні. 

М. Жванецький
23.40 Т/с "Вольф Мессінг.

Той, хто бачив
крізь час"

0.45 Дівчата
1.20 Х/ф "Міраж", с. 1
2.40 "Городок". Дайджест
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 "Карпов+2"

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 906ті

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша6слідопит" 
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 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопінгу
16.00 Т/с "Маленькі

таємниці" 
18.00 Кохання з майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Віталька
21.00 Країна У
22.00 Інародний артист
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
10.10 Х/ф "Дружина

священика" 
12.50 Божевільне весілля
13.45 КВК
16.10 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 "Занепалий"
23.50 Х/ф "Поцілунок" 
1.30 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.55 Х/ф "Вбити шакала" 
8.35 Т/с "Я + охоронець" 
16.40 Х/ф "Американ+

бой" 
19.00 Т/с "Лінійний відділ" 
21.00 Новини 2+2
21.25 ДжеДАІ

22.00 Х/ф "Помри, але не
зараз" 

0.45 Х/ф "Універсальний
солдат+4" 

2.25 Х/ф "Москаль+
чарівник" 

3.45 Х/ф "Досьє
художника" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 17.10 Знімала мама
7.00, 11.30 М/с "Бджола

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

ПІН6код"
8.00, 22.00 М/с "Дружба 6 це

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

Нетландії"
9.20 М/с "Маленькі

ейнштейни"
9.45 М/с "Прикольні

фантазери"
10.05 М/с "Контраптус —

геній"
10.30, 21.30 М/с "Свинка

Пеппа"
11.45 М/с "Маленьке

королівство Бена і
Холлі"

12.15 М/с "Петро та Степан"
12.20 М/с "Бернард"
12.30, 18.00 М/с "Смурфіки"
13.00, 18.30 М/с "Циповіль"
13.30, 0.00 М/ф
14.00 Єралаш
15.00 М/с "Досконала

Людина6павук"
15.30 М/с "Шибайголова Кік

Бутовскі"
16.30 М/с "Фінеас і Ферб"
19.00 М/с "Ліло і Стіч"
19.30 М/с "Чорний плащ"
20.00 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

21.00 Казка з татом
22.30 М/с "Оггі та кукарачі"
23.00 М/с "Час пригод"

АНОНСИ на ТРК "Київ"

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

ДЕ ПРОГУЛЯТИСЯ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ ПАРКУ
Ж рналісти пізнавально-розважальної телевізійної е с рсії завітали
до Голосіївсь о о пар імені Ма сима Рильсь о о. Він славиться над-
с часними і ровими майданчи ами, с льпт рами, інсталяціями та
найвищим олесом о ляд в столиці. Я найці авіше провести час
пар , що сподобається поцінов вачам а тивно о відпочин та е с-
тремалам? І най оловніше — лядачі дізнаються про М зей найвідомі-
шо о раїнсь о о нео ласи а, про я ий особисто розповість он
Ма сима Тадейовича Рильсь о о.
«Про лян и містом», 3 жовтня о 21.25

САРДЕЛЬКИ, СУХІ СНІДАНКИ, ПЛЕТЕНИЙ ОДЯГ
І ГУМОВІ ЧОБІТКИ

Про рама по аже, я народж ються р зинсь і сардель и – пати
- на раїнсь их підприємствах. Глядачам роз аж ть і про с хі сні-

дан и. Чи правда, що вони містять безліч орисних речовин та чи
варто пропон вати та ий прод т дитині зран ? Я ачо і нит а
народж є трендовий одя ? Дивіться про плетений одя , що додає
виш аності. А та ож - оли вз ттю не страшна не ода? Чи можна
носити мові чобіт и щодня і чи не ш ідливі вони для дітей?
«Я існе життя», 5 жовтня о 10.00

ІСТОРІЯ СТОЛИЧНОЇ ПОШТИ
340 ро ів том ияни почали орист ватися поштою! Ж рналісти
дослідили історію столичної поштової сл жби та з’яс вали, я ви -
лядатиме пошта напри інці ХХІ століття. А все почалося з то о, що
ияни виявили отовність заради листа від рідних щодня надавати
своїх оней та добовий запас вівса!
«Зроблено Києві», 5 жовтня о 10.30

з 3 жовтня

КІНОПРЕМ’ЄРИ
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Спортивні новини

Веслування. В столиці відбудеться міжнародний
фестиваль “Золотий Дракон”
5-6 жовтня в Гідропар відб деться 5-й щорічний міжнародний фес-

тиваль з весл вання “Золотий Дра он”. Серед часни ів заход —
л бні та орпоративні відділення з У раїни, Росії, Узбе истан . Пере-
они проводитим ться в стандартних та малих човнах (Д-12, Д-22)
від ритом , змішаном та жіночом ласах. Дистанції: 350 м, 5000 м

Спортивне життя. Богдана Бондаренка 
номінували на звання найкращого 
легкоатлета року
У раїнсь ий ле оатлет — вихованець ФСТ “Динамо” Бо дан Бондарен-
о (стриб и висот ) номінований Міжнародною федерацією ле ої атле-
ти и (IAAF) на звання най ращо о спортсмена ро . Імена переможців
о олосять 16 листопада 2013 ро на “World Athletics Gala” в Мона о. Но-
мінанти: чолові и — Бо дан Бондарен о (стриб и висот , У раїна), Оле -
сандр Мень ов (стриб и довжин , Росія), Мохаммед Аман (800 м, Ефі-
опія), Усейн Болт (спринт, Ямай а), Ештон Ітон (десятиборство, США), Мо
Фара (дов і дистанції, Вели а Британія), Роберт Хартін (дис , Німеччина),
Вілсон Кіпсан (марафон, Кенія), Лашо н Меррітт (400 м, США), Тедді
Там о (потрійний стрибо , Франція); жін и — Світлана Ш оліна (стриб и
висот , Росія), Валері Адамс (ядро, Нова Зеландія), Абеба Аре аві
(1500 м, Швеція), Месерет Дефар (дов і забі и, Ефіопія), Тір неш Дібаба
(дов і забі и, Ефіопія), Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (спринт, Ямай а), З за-
на Гейнова (400 м з/б, Чехія), Катеріне Ібар ен (потрійний стрибо , Кол м-
бія), Сандра Пер ович (метання дис а, Хорватія), Брайаном Роллінс (бар’-
єрний спринт, США)

Футбол. Збірна України розраховує на п’ятьох
динамівців
Головний тренер збірної У раїни Михайло Фомен о о олосив с лад

на вирішальні поєдин и відбор до Чемпіонат світ -2014 з Польщею
та Сан-Марино. У число 25-ти ф тболістів, я і вист патим ть під пра-
порами національної оманди, потрапили відраз п’ять равців “Дина-
мо”: воротар Ма сим Коваль, захисни Єв ен Хачеріді, півзахисни и
Роман Без с та Оле Г сєв, а та ож нападни Андрій Ярмолен о. Вже
11 жовтня динамівці мають всі шанси зі рати за “жовто-синіх” матчі
проти Польщі, я ий відб деться в Хар ові на стадіоні “Металіст”. По-
при солідн міст ість арени (40,003 лядачів), за рішенням ФІФА, ра
пройде без лядачів. Почато о 21.00. Через чотири дні, 15 жовтня, на-
ші хлопці зі рають Сан-Марино проти місцевої збірної в місті Серра-
валле на стадіоні “Олімпійсь ий” (7,000 лядачів). Почато о 21.00

Теніс. Олександр Долгополов пробився до
чвертьфіналу на турнірі в Токіо
У раїнсь ий тенісист Оле сандр Дол ополов став чвертьфіналістом

т рнір АТР Rakuten Japan Open Tennis Championships То іо. В по-
єдин др о о ола зма ань 24-річний раїнець, я ий займає в світо-
вом рейтин 39-те місце, обі рав 23-ю ра ет світ — 29-річно о
серба Ян о Тіпсаревіча — 6:3, 7:6. Тепер иянин битиметься з першим
сіяним ар ентинцем Х аном Мартіном Дель Потро, я ий раніше ви рав
сво о співвітчизни а Карлоса Берло а

Температура +2°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +5°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +4°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 59 %

Прогноз погоди на 3 жовтня 2013 року

ОВНАМ відведено роль "швид ої допомо и" - тіль и-но прол -
нає SOS, не зволі айте, а без розд мів (матимете ви од з цьо о
чи ні) поспішайте на порят но . Та им чином ваша совість б де
чистою і здоров’я поліпшиться, ос іль и на опичені енер орес р-
си призначені для т рботливої опі и над іншими людьми.
ТЕЛЬЦІ поч ватим ться щасливчи ами, для я их б дь-я і непо-

роз міння - мов з с и вода. Чарівним леді поталанить зверн ти
на себе ва надійної, серйозної, впливової особи, з я ою можна
навіть піти під вінець. Тож я що з стріли заповітний ідеал серця,
мерщій п с айте в хід ба атий арсенал достоїнств, он ренції не
бійтеся - ваші позиції ви рашні.
БЛИЗНЯТА, раціонально розподіліть енер орес рси, аби с різь

всти н ти. Сім’я та робота — ось та сейсмічна зона, де від вас ви-
ма ається до ласти ма сим м творчих з силь, б ти дисциплінова-
ними й ор анізованими, а оловне - маєте створити приємн пси-
холо ічн атмосфер . На сл жбі в ладайте д ш в робот та під-
трим йте здоровий мі ро лімат оле тиві.
РАКИ, ваша мова та емоції взаємопов’язані, це одне ціле. По-

мисли, слова відображ ють д шевний стан, а роз м є сл ою тем-
перамент , д м и танцюють під ч ттєв д д . Втім, життя пре рас-
не, наповнене романтичними сюрпризами, а тивіз йте особисті
чари і спрям йте їх на облашт вання особисто о життя.
ЛЕВИ ризи ють підмочити реп тацію та завдати собі збит ів

через схильність до вели их витрат, марнотратства. Ви можете
з аяти час, сили, роші зовсім не на те, що треба, тож під лючіть
здоровий ґл зд і робіть необхідні по п и для облашт вання сімей-
но о нізда, рідна оселя — це місце доленосних подій і щасливих
шансів.
ДІВИ, саме час подбати про зовнішність, не переймайтеся, я -

що бра є рошей на доро і витребень и (с пермодний т алет,
посл и поп лярних салонів раси). Бажання і можливості нині в
стані війни. Одна ви здатні з со ири зварити аш , майстерно ви-
ориставши підр чні матеріали. Задійте природні таланти стиліста,
модельєра, візажиста, тоді ви лядатимете ши арно при мінімаль-
них витратах.
ТЕРЕЗИ, події дня об мовлені армічно, змиріться з обставина-

ми і постарайтеся знайти золот середин між частю в проблемах
інших людей і власними принципами. Уни айте протистоянь за
б дь-я цін , і нор йте нахабних людей, війні зась! Виріш вати
с ладні питання слід обхідними шляхами. А ось власні потреби
цьо о ро слід поставити на чільне місце, задовольняйте прим-
хливе «хоч », роз ош йте - і все в житті йтиме я по масл !
СКОРПІОНИ, ваше серце б’ється в нісон з д хом оле тив , в

братсь ом рті виростають творчі рила, том ни айте людей
ч жих за по лядами та інтересами, а єднайтеся з тими, з им від-
ч ваєте емоційн армонію. Ви чарівна се с альна особа, автори-
тетний лідер, і ніхто не посміє зазіхати на ваш свобод ! В ритич-
них сит аціях (зміни в соці мі не ативно впливають на робот ) не
йдіть навпростець, а р шайте до мети обхідними стеж ами.
СТРІЛЬЦІ, без сторонньої підтрим и ви - я одино а тополя при

дорозі, всім степовим б ревіям від рита. Спирайтеся на вірних
др зів, таємних по ровителів, людей, я і потай и симпатиз ють
(особливо жіно ). Я що є «занач а», приховане джерело приб т
або щедрий спонсор – ви щасливчи , тож не депрес йте, а дивіть-
ся в майб тнє з оптимізмом!
КОЗЕРОГИ, зосередьтеся на розширенні світо ляд , по либлен-

ні знань ці авій для вас ал зі, відшліфов ванні деталей вже ви о-
наної роботи. У жіно , я і занепали д хом, свято Е о - на ділових
прийомах та орпоративах ви бажані, поп лярні і знамениті, за-
водьте різноманітні знайомства, їм с дилося зі рати вели роль
майб тньом . І спроможіться домашні та професійні проблеми не
с идати в одн п !
ВОДОЛІЇ, ваш ар’єрний поїзд мчить на всіх парах, натхненно

працюйте та заробляйте роші! Я фахівець широ о о профілю, ви
- сама дос оналість, золото адрово о фонд . Виявляйте прихиль-
ність до роботодавців - і матимете всьо о досхоч . В ідеоло ічні
д елі не вдавайтеся, війна світо лядів, пере онань - п ста, вона
лише зне ровить ваш пол м’яний д х. У ожно о є власна правда.
РИБИ, саме час мирно вре лювати онфлі ти та письмово за -

ріпити домовленості. Навіть спірні ділові питання можна вирішити
полюбовно. У шлюбних союзах пан ватиме се с альна ідилія, єд-
ність захоплень, по лядів, інтересів. Улюблена половин а проде-
монстр є взірець чеснот, я і вам ідеально імпон ють, відта серця
заб’ються в нісон, про що ви та давно мріяли!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог 

Г О Р О С К О П
Н А  3  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Бій заради 
дитячого життя
В Києві відбувся благодійний турнір з кікбоксингу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В столичном спортивном л бі
“АтлетіКо” відб вся рандіозний ве-
чір “Чемпіони світ з і бо син
WPKA за У раїн без дитячих захво-
рювань”. Три рейтин ових поєдин и,
а та ож бій за національний тит л
“Чемпіона У раїни з і бо син
WPKA серед проаматорів” зібрав до-
сить чисельн а диторію і мав на
меті допомо ти хвором на ра
хлопчи ові Назарові Манайл .

Всім відоме прислів’я “діти чужими не бувають”

віддавна є життєвим кредо багатьох кращих віт�

чизняних спортсменів. Український союз кікбок�

сингу давно долучився до благодійної акції “За

Україну без дитячих захворювань” і невпинно на�

магається допомагати маленьким співвітчизни�

кам. Цього вечора 8 бійців мали зійтися у безком�

промісних поєдинках, аби зібрати кошти хворому

на рак хлопчикові Назару Манайлу. І той запал, із

яким кікбоксери намагалися допомогти зовсім

незнайомій дитині, повинен стати прикладом для

наслідування й для інших доброчинців.

Відкривати неперевершений вечір кікбоксингу

випало парі — Андрій Вовк (Харків) та Єльчин

Алієв (Київ). Сам поєдинок спортсмени розпоча�

ли досить повільно, все ж таки хвилювання дава�

лося взнаки, але з кожною наступною секундою

його темп невпинно підвищувався, що одразу

знайшло підтримку серед присутніх уболівальни�

ків. У другому раунді столичний спортсмен отри�

мав досить серйозне розсічення й упродовж на�

ступних відрізків часу йому неодноразово надава�

ли медичну допомогу. Однак неймовірна жага до

перемоги не завадила Єльчину Алієву провести

бій до кінця і врешті тріумфувати.

Наступний бій закінчився досить швидко. Хар�

ків’янин Ігор Кудрицький ефектно ухилився від

атаки Олексія Анулі (Чернігів) та потужним уда�

ром відправив опонента у нокдаун. І хоча боєць з

Чернігова встиг підвестися на ноги, рефері прий�

няли рішення припинити протистояння.

Передостанній поєдинок турніру між Романом

Власенком (Чернігів) та Ігорем Кашкою (Вишго�

род) так само пройшов у непоступливій боротьбі.

Втім представник Чернігова, на думку суддів, діяв

активніше, тому з рахунком 3:0 перемога дістала�

ся Романові Власенку.

Так, поволі кікбоксерський вечір дійшов до

своєї кульмінації. Останній бій за національний

титул “Чемпіона України з кікбоксингу WPKA

серед проаматорів” повинен був просто таки

“запалити” публіку. І це не дивно, адже у рингу

мали зійтися два багаторазових чемпіони Укра�

їни та світу Сергій Лисюк (Чернігів) і Микола

Гавриляк (Львів). Тут поціновувачі кікбоксингу

мали змогу побачити все, за що так люблять цей

вид спорту. Неймовірно напружений бій прохо�

див досить інтенсивно, тому по його завершен�

ні суддям знадобилося близько кількох хвилин,

аби визначити чемпіона. Та ось хвилюючі се�

кунди — і ринг�анонсер оголошує перемогу

Сергія Лисюка! Після отриманого чемпіонсько�

го поясу спортсмен поспілкувався з “Хрещати�

ком”: “Дуже приємно здобути таку важку пере�

могу. Це наша третя зустріч з Миколою — до

цього двобою у нас була нічия 1:1. Я довго готу�

вався до поєдинку і радий, що все ж праця не

була марною — у мене пояс чемпіона. Сумно,

що сьогодні нам довелося битися, аби врятува�

ти життя дитині. Хочеться, щоб таких приводів

в Україні було менше. Сьогодні всі кікбоксери

намагалися провести видовищні бої, аби при�

вернути увагу глядачів до цієї проблеми. Споді�

ваюсь, що ми змогли допомогти хлопчику в лі�

куванні”.

Представник Українського союзу кікбоксингу в

місті Києві Микола Акіжанов не приховував своєї

радості від такого чудового спортивного свята:

“Ми вже вчетверте проводимо благодійні турніри

і, безсумнівно, будемо йти цим шляхом і надалі.

Вже є й результати — минулого разу ми разом з

представниками ЗМІ спромоглися зібрати кошти

на повноцінне лікування дитини. Я гордий за

своїх колег�кікбоксерів. Коли ми хочемо провес�

ти благодійний вечір, від охочих взяти участь

просто немає відбою. І це при тому, що всі

спортсмени — багаторазові чемпіони не лише

України, а й світу. Благодійність стала справою

мого життя. Колись я потрапив у страшну аварію,

де загинули мої друзі, тільки я залишився живим.

Тоді до мене в реанімацію з’їжджалися небайдужі

люди з усієї України, аби хоч якось допомогти.

Саме в ту мить я дав собі слово, що сам допомага�

тиму тим, у кого немає таких товаришів, як у ме�

не. Я завоював величезну кількість спортивних

нагород, однак найцінніша нагорода для мене —

це врятоване життя дитини”.

Розрах н овий рах но для допомо и На-
зарові Манайл :
4166 5510 1916 2704 — “CityCommerceBank”-

Тетяна Манайло
5211 5373 2487 5322 “Приватбан ” — Тетя-

на Манайло
Тел.: 068-323-06-07 Тетяна Михайлівна Ма-

найло
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Цей день в історії 3 жовтня

1812 — Крим за ладений
Ні ітсь ий ботанічний сад
1814 — народився Михайло

Лермонтов, російсь ий поет,
прозаї , драмат р
1895 – народився російсь ий

поет Сер ій Єсенін
1906 — послідовність "три
рап и — три тире — три рап и"
в абетці Морзе твердж ється я
міжнародний си нал лиха SOS
1911 — народилася бол ар-

сь а народна цілитель а і віщ н а
Ван а
1925 — від рили Хар івсь ий

державний театр опери та балет
1929 — серби, хорвати і сло-

венці об'єдн ються в одн
держав , під офіційною назвою
Ю ославія
1935— народився знаменитий

а тор Армен Джи арханян
1973 — пам'ятни раїнсь ій

поетесі Лесі У раїнці від рито в
Києві

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У бою за національний тит л «Чемпіона У раїни з і бо син WPKA серед проаматорів» перемо здоб в
Сер ій Лисю (правор ч)

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
В

А


