
Якісне життя до останньої хвилини
Столиця долучилася до проведення Всеукраїнського тижня 
паліативної допомоги

Транспортне благополуччя киян
У місті триває оновлення дорожнього господарства та парку 
громадського транспорту
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Протя ом останніх трьох ро ів
сі сфери дорожньо-транс-
портно о осподарства міста
зазнали с ттєвих змін. Зна о-
во, що набрані темпи онов-
лення не лише не спадають, а
навпа и — зростають. Та ,
цьо о ро Києві завершать
ре онстр цію іль ох важли-
вих транспортних артерій, за-
інчать б дівництво К ренів-
сь о-Червоноармійсь ої лінії
метрополітен та розпочн ть
зведення четвертої іл и — на
житловий масив Ви рівщина-
Троєщина. Разом з тим онов-
люється і пар ромадсь о о
транспорт , а вже наст пно о
ро за проїзд ияни платити-
м ть за новою схемою. Я им
стане транспортний рі 2014-
о, вчора в місь адміністрації
об оворили фахівці ал зі.

За словами першого заступника ди�

ректора Департаменту транспортної ін�

фраструктури Івана Шпильового, у роз�

витку транспортної галузі за останніх два

роки є досягнення у всіх напрямках. Ка�

талізатором таких змін насамперед стало

проведення у місті фінальної частини

Євро�2012. Щодо розвитку дорожньої ін�

фраструктури, то за зазначений період

часу було завершено будівництво роз�

в’язки на Наддніпрянському шосе та

перший етап зведення естакади на при�

миканні Столичного шосе та проспекту

Науки, реконструкцію Московської пло�

щі, капітальний ремонт вулиць Горького,

проспектів Бажана і Григоренка, бульва�

ру Лесі Українки. Окрім того, розпочато

комплексну реконструкцію проспекту

Перемоги, будівництво вулиці від аеро�

порту “Київ” до Червонозоряного прос�

пекту, продовжувались роботи зі зведен�

ня Подільсько�Воскресенського мосто�

вого переходу.

“На кінець поточного та на наступний

рік у міста серйозні плани з розбудови та

реконструкції об’єктів транспортної га�

лузі. Зокрема до Дня визволення Києва

ми плануємо повністю завершити рекон�

струкцію в транспортній частині на По�

штовій площі. До станції метро "Нивки"

буде завершена комплексна модерніза�

ція проспекту Перемоги, а до кінця 2014

року ми повністю оновимо цю транс�

портну артерію”,— зазначив пан Шпи�

льовий.

Є у міста й більш далекоглядні плани.

Зокрема в наступному році розпочнеться

реконструкція двох великих шляхопро�

водів — поблизу станції метро “Шуляв�

ська” та Міністерства транспортної ін�

фраструктури, а також ще одного транс�

портного вузла столиці — Ленінградської

площі. Ці роботи планують завершити в

середині 2015 року. У ці ж терміни добу�

дують і вулицю Кіровоградську, яка з’єд�

нає вулицю Медову (аеропорт “Київ”) з

Червонозоряним проспектом в районі

Совських ставків.

Окрім того, протягом найближчих

двох�трьох років місто чекає серйозна

реконструкція всіх підземних, а також

будівництво надземних переходів.

Значного розвитку за останніх три ро�

ки зазнав і столичний метрополітен. Вже

цьогоріч до Дня визволення міста буде

здана в експлуатацію станція “Теремки”,

яка завершить Куренівсько�Червоноар�

мійську лінію. До кінця року розпоч�

неться і будівництво довгоочікуваної

четвертої гілки метрополітену на Тро�

єщину — роботи проводитимуть на пра�

вому березі. Ця лінія значно покращить

сполучення мешканців лівобережного

житлового масиву з центральною части�

ною міста. За проектом — на правому бе�

резі розміститься три станції майбутньої

лінії, які перетинатимуть вже три існуючі

гілки підземки. Це створить додатковий

комфорт для пасажирів. Решта станцій

пройдуть по Подільсько�Воскресенсько�

му мостовому переходу та, власне, по те�

риторії Троєщини.

Велику увагу місто приділяє й тому,

аби кияни могли зручно та з комфортом

пересуватися вулицями. Так, за останніх

два роки автобусний парк “Київпастран�

су” поповнився 185�ма автобусами вели�

кої та особливо великої місткості. Також

було придбано 140 тролейбусів, з яких 33

одиниці поставлені в 2013 році. До завер�

шення контракту, що фінансується

ЄБРР, буде поставлено ще 81 тролейбус.

А 76 “рогатих” місто придбає у 2014 році.

Також наразі місто розглядає можливість

створення електробусу, який зможе пере�

суватися без підключення до контактної

мережі на відстань до 5 км.

Повертають у Києві минулу славу і

трамваям. Так, в минулому році була ре�

конструйована швидкісна лінія на Тро�

єщині. А у рамках виконання ініціатив

Президента щодо розвитку транспортної

інфраструктури у 2014 році заплановано

модернізувати трамвайні колії на вул.

Дмитрівській, Алма�Атинській та Таш�

кентській. Для потреб міста в цьому році

було закуплено дванадцять трамвайних

потягів, окрім того, на базі КП “Київпас�

транс” розроблені та випущені односек�

ційні вагони “Каштан”. Наразі прово�

дять роботи зі зборки трисекційних

трамваїв власне київського виробництва.

А от вже з 1 січня за дорученням голо�

ви КМДА Олександра Попова має бути

запроваджена концептуально нова схема

оплати проїзду в комунальному транс�

порті. Зокрема йдеться про запрова�

дження єдиного “Електронного квит�

ка”. Така схема дозволить насамперед

захистити постійних користувачів гро�

мадського транспорту та боротися із

“зайцями”. Посадовці запевняють: на

повну потужність система запрацює в

середині 2014 року, адже потрібен час на

її апробацію та для того, аби кияни звик�

ли платити за транспортні послуги за но�

вою схемою

Київ стабільно розвиватиметься 

Місь а влада підписала меморанд м про по либ-
лення взаємин з Національним інстит том страте іч-
них досліджень
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Органіка у законі 
Настає новий етап розвит вітчизняно о рин ор-
анічної прод ції
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Графік вдосконалення транспорту 
На засіданні Громадсь ої ради об оворили, я зро-
бити автоб си та маршр т и зр чнішими для паса-
жирів
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У номері

Новини

Місто планує оновити рухомий
склад для кільцевої електрички
Ві потя ів, що е спл ат ються для прое т

“Місь а еле трич а”, ся ає близь о 30 ро ів, через
що на ремонт р хомо о с лад щомісяця з місь о о
бюджет доводиться виділяти близь о 3 млн рн.
Про це олова КМДА Оле сандр Попов розповів під
час про рами “Столиця” на ТРК “Київ”.
“Нам доводиться витрачати близь о 36 млн рн

на рі для підтрим и стабільної роботи місь ої еле -
трич и. І навіть це не арант є, що транспорт пра-
цюватиме справно. Працювати далі в та ом режи-
мі ми не можемо. Тож нашим пріоритетним завдан-
ням на наст пний рі є виробництво, а потім при-
дбання й е спл атація в столиці раїнсь их ва о-
нів, я і спеціально б д ть ви отовлені під та ий вид
транспорт ”,— на олосив очільни КМДА.
Він та ож додав, що в планах столичної влади —

від риття нових станцій (“Протасів Яр” і “Київсь а
Р санів а”) та збільшення іль ості р хомо о с ла-
д . Це дозволить зменшити інтервал р х , зробити
цей вид транспорт ще ці авішим, швидшим та ви-
іднішим. Крім то о, поліпшення я ості обсл ов -
вання населення є однією із ініціатив Президента
У раїни. На адаємо, що в четвер, 10 жовтня, відб -
деться прес-т р на “Крю івсь ий ва оноб дівний
завод”, де б де роз лян та можливість співпраці з
підприємством щодо ви отовлення на базі завод
р хомо о с лад для місь ої еле трич и

У “Київзеленбуді” запроваджено
телефон “гарячої” лінії
З 10 жовтня ом нальном об’єднанні “Київзе-

ленб д” розпочинає працювати телефон “ арячої лі-
нії”. Відтепер, зателефон вавши за номером 272-
40-18, ияни змож ть б дь-я ий час доби проін-
форм вати підприємство про випад и знесення зе-
лених насаджень або надати свої пропозиції щодо
поліпшення бла о строю столиці.
Генеральний дире тор КО “Київзеленб д” Михай-

ло Царен о за важив, що мета створення та ої
сл жби — оперативне реа вання фахівців зелено о
осподарства столиці на звернення ромадян щодо
тримання зелених насаджень міста. Приймати-
м ться та ож за важення щодо бла о строю зеле-
них зон і пропозиції щодо вдос оналення виставо
вітів. Крім то о, фахівці КО “Київзеленб д” надава-
тим ть иянам роз’яснювально- онс льтативн до-
помо сфері озеленення

До Києва привезуть правицю 
великомученика 
Георгія Побідоносця
За ініціативи Президента У раїни та за домовле-

ністю зі священноначаллям Священно о Монастиря
Ксенофонт Святої Гори Афон з 30.10 по 04.11.2013
ро в У раїні переб ватиме чесна правиця вели о-
м чени а Геор ія Побідоносця. У Києві вір ючі змо-
ж ть при ластися до ч додійних мощів Києво-Пе-
черсь ій лаврі.
Святий вели ом чени Геор ій — один із найша-

нованіших святих православної цер ви. Відмовив-
шись зре тися Христа на до од язичниць им вір -
ванням римсь о о імператора Діо летіана, Геор ій
зазнав безліч страждань від ньо о. Але жодні м и
не мо ли зламати волі воїна Христова — ожно о
раз після чер ових ат вань Господь зціляв Геор-
ія, і ба ато людей, побачивши та е ч до, приймали
християнство. Врешті-решт Діо летіан на азав від-
р бати святом олов . Та 303 ро , в Ни омідії,
св. Геор ій прийняв м чениць ончин . Мощі Свя-
то о Геор ія по лали в палестинсь ом місті Лідді, в
храмі, що носить йо о ім’я, олова ж свято о м че-
ни а збері алася в Римі храмі, та ож присвячено-
м йом , є святі мощі Геор ія Побідоносця і на орі
Афон. Вели ом чени Геор ій — по ровитель хрис-
толюбиво о воїнства, с отарства і захисни від хи-
жих звірів.
На і онах вели ом чени Геор ій зображ ється

сидячим на білом оні і вражаючим списом змія,
що символіз є йо о оловн перемо — д ховн
перемо над дияволом — “стародавнім змієм”

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У др с бот жовтня світі відзначають
День паліативної допомо и. Традиційно
йом перед є Тиждень паліативної допо-
мо и в У раїні, я ий перед сім має на
меті приверн ти ва с спільства до с-
відомлення важливості проблеми ідно о
завершення людсь о о життя, манно о
ставлення до безпомічних, тяж охворих
людей. До проведення Тижня паліативної
допомо и, я ий триватиме до 12 жовтня,
дол чилася й столиця.

Як зазначає директор Департаменту охорони здоров’я

Віталій Мохорєв, здебільшого паліативної допомоги

потребують онкологічні хворі, а також хворі на СНІД та

туберкульоз особи на термінальних стадіях хвороби. “У

столиці щорічно від онкологічних хвороб помирає

близько 5 тисяч осіб, від СНІДУ — близько 250 осіб, від

туберкульозу — 217. Понад 70 % цих людей в останні дні

свого життя вкрай потребують паліативної допомо�

ги”,— каже Віталій Мохорєв.

Тож рівень онкологічної захворюваності у Києві по�

требує збільшення обсягів гарантованої доступної спе�

ціалізованої паліативної медичної допомоги. Вона має

бути спрямованою на ефективне вирішення медико�со�

ціальних проблем невиліковних хворих та членів їх ро�

дин, забезпечення для них гідної якості життя.

Зауважимо, хоспіс є державним медичним закладом

для інкурабельних (невиліковних) хворих, метою якого

є забезпечення їм симптоматичного лікування, підбір

необхідної знеболюючої терапії, надання медико�соці�

альної допомоги, догляду, психологічної підтримки па�

цієнта та родичів під час його хвороби, а також після йо�

го смерті. Світовий досвід свідчить про доцільність

створення спеціалізованих хоспісних закладів.

Загальна паліативна допомога надається як вдома,

так і у закладах охорони здоров’я, що надають первинну

медичну допомогу. Спеціалізована паліативна допомога

надається мультидисциплінарною командою фахівців

вдома і у закладах охорони здоров’я вторинного та тре�

тинного рівнів. До складу команди входять медичні

працівники, які отримали спеціальну підготовку з на�

дання паліативної допомоги, серед них: психологи, со�

ціальні працівники, спеціалісти з надання духовної під�

тримки та інші фахівці за потребою, а також волонтери,

найближчі родичі або законні представники пацієнта.

До слова, з метою підтримки працівників хоспісних

відділень з грудня 2012 року міська влада спрямувала

виплату муніципальної надбавки до посадового окладу

у розмірі 50 %. Це дало змогу збільшити середню заро�

бітну плату у лікарів з 3 665 до 6 300 грн, у середнього

медичного персоналу — з 3 300 до 4 500 грн, молодшого

персоналу — з 2 300 до 3 700 грн.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здо�

ров’я, паліативна допомога в Україні надається паці�

єнту від моменту встановлення йому медичними пра�

цівниками діагнозу невиліковного прогресуючого за�

хворювання, є безоплатною, здійснюється за направ�

ленням закладу охорони здоров’я, ґрунтується на

принципах гуманності, доступності, високої якості,

безперервності та наступності. Рішення про госпіталі�

зацію приймає лікуючий лікар при неможливості на�

дання паліативної допомоги вдома за умови поінфор�

мованої згоди пацієнта та його законних представни�

ків.

Якщо після перебування у стаціонарі протягом двох�

трьох тижнів є можливість для повернення хворого до�

дому, то подальшу допомогу надають співробітники

патронажної служби Київського міського клінічного

онкологічного центру. Патронажна служба обслуговує

на дому хворих Святошинського району
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Для потреб міста в цьом році б ло за плено дванадцять трамвайних потя ів, о рім то о, на базі КП "Київпастранс" розроблені
та вип щені односе ційні ва они "Каштан"

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



2

МІСТО
Хрещатик 10 жовтня 2013 року

Новини

У столиці до опалення підключено 87,2 % 
житлових будинків
Станом на рано 9 жовтня до централізовано о опалення під люче-

но 9 479 житлових б дин ів столиці, а це 87,2 % від за альної іль о-
сті. Про це повідомив заст пни дире тора Департамент житлово- о-
м нальної інфрастр т ри Володимир Баженов.
Та , за йо о словами, теплоносій подано до 856 б дин ів Голосіїв-

сь о о, 842 — Дарниць о о, 763 — Деснянсь о о, 1 141 — Дніпров-
сь о о, 722 — Оболонсь о о, 760 — Печерсь о о, 838 — Подільсь о-
о, 912 — Святошинсь о о, 1 169 — Солом’янсь о о та 1 476 — Шев-
чен івсь о о районів Києва.
Процес під лючення житлово о фонд відб вається цілодобово, по-

етапно, одночасно в сіх районах столиці, з ідно з рафі ом, по одже-
ним з районними державними адміністраціями міста Києва.
На ад ємо, процес під лючення житлових б дин ів до централізова-

но о опалення фахівці Київенер о розпочали з 1 жовтня

Кращих юристів Києва відзначено нагородами
Очільни місь ої адміністрації Оле сандр Попов привітав столичних

юристів із професійним святом. В приміщенні Київсь ої держадмініс-
трації відб лася церемонія вр чення відзна олови КМДА ращим
юристам бюджетної ал зі міста. Зо рема на ороди отримали юристи-
співробітни и місь ої та районних державних адміністрацій, ом наль-
них підприємств, холдин ової омпанії “Київмісь б д” та ін.
“Важ о явити, я без допомо и юристів зможе ф н ціон вати не ли-

ше підприємство чи станова, але й місто та держава за алом. Верхо-
венство права та за он — це запор а стабільно о розвит с спіль-
ства, правопоряд та зла оди ньом . На юристів з ешелонів иїв-
сь ої влади по ладено в рай важлив місію. Упродовж іль ох ро ів са-
ме ці люди боролися за повернення иївсь ій ромаді неза онно роз-
даної землі чи а тивів ом нальних підприємств. У залах с дів та пра-
воохоронних ор анах вони завжди відстоюють права та інтереси и-
ян”,— на олосив Оле сандр Попов

Землі біля водойм у Дніпровському районі
звільнено від незаконних МАФів
На ви онання подання про рат ри Дніпровсь о о район столиці

ор ани місцевої влади звільнили від самовільно встановлених спор д
майже 250 в. м прибережних земель.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Дніпровсь ої про рат ри,

зо рема йдеться про неле альні за лади харч вання, я і підприємці без
б дь-я их дозвільних до ментів розмістили поблиз озера Райд жне та
на березі Р санівсь ої прото и зоні відпочин “Весел а”. З метою с -
нення виявлених пор шень про рат ра Дніпровсь о о район внесла по-
дання олові РДА з вимо ою вжити заходів щодо звільнення зазначених
територій від неза онних заб дов. За алом цьо оріч, за рез льтатами
роз ляд подання про рат ри Дніпровсь о о район столиці, демонтова-
но 192 самовільно встановлені МАФи та тимчасові спор ди, в рез льтаті
чо о звільнено земельні ділян и за альною площею понад 2 250 в. м

Цифра дня

21 014,8
млн доларів США у січні–липні 2013 року склав оборот зовнішньої
торгівлі товарами в місті Києві і збільшився проти січня–липня 
2012 року на 1,0 %. 
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Обговорення проекту реконструкції БСА 
триватиме упродовж місяця
Громадсь і сл хання щодо прое т ре онстр ції Бортниць ої станції

аерації ПАТ “АК “Київводо анал” триватим ть до 7 листопада.
Слід за важити, що пропозиції та за важення щодо прое т , части-

на з я их б де роз лян та безпосередньо на ромадсь их сл ханнях,
можна надсилати на адрес : 01015, м. Київ, в л. Лейпцизь а, 1-А, ПАТ
“АК “Київводо анал” або еле тронною поштою на адрес —
press@vodokanal. kiev. ua. Остаточний термін прийняття пропозицій —
7 листопада 2013 ро .
Крім то о, для збор пропозицій оловном офісі “Київводо анал ”

на в л. Лейпцизь а, 1-А, а та ож в адмінб дівлі Дарниць ої РДА розмі-
щені спеціальні рни. Усі звернення б д ть зареєстровані та роз лян -
ті, з ідно з чинним за онодавством. Крім то о, на сайті “Київводо ана-
л ” є о рема р бри а “Громадсь і об оворення”, я а містить посилан-
ня на сі необхідні до менти та інформацію.
На адаємо, ромадсь і сл хання щодо ре онстр ції БСА розпоч-

н ться 10 жовтня о 9.00 з е с рсії на територію станції (в л. Коле тор-
на, 1). Безпосередньо засідання та об оворення прое т заплановано
на 11.00.
Місце проведення засідання: Дарниць а РДА (в л. Кошиця, 11)

У місті триває Всеукраїнська естафета пам’яті
“Слава визволителям України!”
З на оди відзначення 69-ї річниці визволення У раїни та 70-річчя

визволення Києва від фашистсь их за арбни ів столиці триває Все-
раїнсь а естафета пам’яті “Слава визволителям У раїни!”. Ініціато-

ром а ції вист пила Ор анізація ветеранів У раїни.
Я повідомляють ор анізатори, основне завдання Все раїнсь ої ес-

тафети поля ає в том , щоб зміцнити с спільній свідомості пам’ять
про події Вели ої Вітчизняної війни, особливо ті, я і пов’язані зі звіль-
ненням Києва та У раїни від фашистсь их за арбни ів, сприяти твер-
дженню ромаді шанобливо о ставлення до по оління переможців,
віддати данин пам’яті поле лим ероям.
Та , церемонія прийом -передачі символів естафети відб лася

Дарниць ом , Дніпровсь ом , Деснянсь ом , Оболонсь ом та По-
дільсь ом районах столиці. За важимо, що рам ах заход від райо-
н до район передаються: опія Прапора Перемо и, опія штандарт
І У раїнсь о о фронт , ас а невідомо о солдата період ВВВ 1941-
1945 ро ів, меморіальна ільза для наповнення землею зі знач щих
місць район , а та ож альбом естафети пам’яті.
Крім то о, 11 жовтня о 15.00 естафета пам’яті “Слава визволителям

У раїни!” відб деться Печерсь ом районі, безпосередньо Націо-
нальном м зеї історії Вели ої Вітчизняної війни 1941-1945 ро ів. 17
жовтня о 15.00 захід відб деться біля пам’ятни а-стели часни ам
оборони Києва в Голосіївсь ом пар ім. М. Рильсь о о. 22 жовтня о
15.00 пар естафет пам’яті прийматиме Солом’янсь ий район —
біля меморіал часни ам ВВВ пар ім. Ми оли Островсь о о. Та-
ож 25 жовтня о 15.00 рочистості відб д ться біля пам’ятни а Геро-
ям-тан істам — визволителям міста Києва Шевчен івсь ом районі.
Завершить столичн естафет пам’яті Святошинсь ий район, захід від-
б деться 29 жовтня о 15.00 на території завод “Вері он” біля мон -
мента-пам’ятни а “За иблим стан озаводчанам ро и ВВВ”

Київ стабільно 
розвиватиметься
Міська влада підписала меморандум про поглиблення взаємин 
з Національним інститутом стратегічних досліджень
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

За останні ро и столиця почала а -
тивніше розвиватись, зо рема й
співпраці з різними за ордонними
державними та ромадсь ими ор а-
нізаціями. Намічені тенденції розвит-

місто продовж ватиме й надалі.
Та , чора олова КМДА Оле сандр
Попов підписав меморанд м про по-
либлення співпраці з Національним
інстит том страте ічних досліджень.

У місті нині вже визначені стратегічні напрям�

ки діяльності, які знайшли своє відображення в

Стратегії розвитку Києва до 2025 року. Деякі із

проектів уже реалізовані, решта ж мають значні

напрацювання. Та, як зазначив під час підписан�

ня меморандуму голова КМДА Олександр По�

пов, попереду ще багато роботи, й сторони чекає

дуже цікава справа. “Наша співпраця з вами — це

можливість підійти до багатьох питань з більш

виваженим підходом, зробити експертну оцінку

тих чи інших наших рішень, деяких законодав�

чих, правових актів, які обов’язково потрібно бу�

де приймати у партнерстві з Верховною Радою,—

відзначив Олександр Попов.— Також для нас не

менш важливе питання підготовки кадрового по�

тенціалу в тих напрямках, які цілком нові”.

У Національному інституті стратегічних дослі�

джень відзначають, що співпрацювати зі столи�

цею раді, адже Київ має значні напрацювання, й

підтримка інституту в питаннях, які треба реалізу�

вати, буде дуже доречною. Так, фахівці Націо�

нального інституту стратегічних досліджень змо�

жуть надати експертну оцінку й пропозиції щодо

оптимізації моделей у сфері транспортної інфра�

структури, медицини, місцевого самоврядування,

екології тощо.

“На нашу думку, ще велику увагу варто приділи�

ти розвитку культури та туристичної інфраструк�

тури, адже столиця — це центр української нації,

де багато сакральних об’єктів, тому потрібно на�

вчитися їх підтримувати та використовувати по�

справжньому — створити свою сакральну мапу

Києва. Це нам цікаво й корисно в практичній ро�

боті”,— зазначив директор Національного інсти�

туту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.

Для подальшої співпраці сторони домовились

виокремити перспективні теми й обговорити їх

під час семінару. Зокрема Олександр Попов по�

просив партнерів для подальшої співпраці виді�

лити тему організації муніципальної міліції та

впровадження практичних елементів страхової

медицини у співпраці з Муніципальною лікарня�

ною касою (організовано надання цієї послуги

поки що трьом категоріям киян — воїнам�інтер�

націоналістам, чорнобильцям та породіллям, аби

відпрацювати модель, яку можна успішно вико�

ристовувати й надалі

Графік вдосконалення 
транспорту
На засіданні Громадської ради обговорили, як зробити автобуси 
та маршрутки зручнішими для пасажирів
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Важливі питання забезпе-
чення життєдіяльності сто-
лиці місь а влада виріш є
разом з рах ванням д м-
и иян. Зо рема вівто-
ро на засіданні Громад-
сь ої ради при КМДА об о-
ворили стан ромадсь о о
транспорт в Києві. Пред-
ставни ів ор анізацій та
об’єднань ці авило, я
можна онтролювати до-
тримання автоб сами та
тролейб сами рафі р -
х , а та ож проблеми до-
ст пності місь о о транс-
порт для людей з обме-
женими фізичними можли-
востями.

Доповідаючи членам консульта�

тивно�дорадчого органу, заступник

голови Київської міської державної

адміністрації Михайло Костюк пові�

домив, що 1/3 зауважень і пропози�

цій щодо роботи комунального

транспорту, які надходили від грома�

дян у запитах, будуть враховані у по�

дальших кроках і діях влади.

“За останні роки, завдяки підтрим�

ці Президента України, чимало було

зроблено в частині оновлення рухо�

мого складу всіх видів транспорту.

Сьогодні ми бачимо на дорогах Ки�

єва громадський транспорт сучасно�

го рівня, який, здебільшого, є україн�

ським продуктом. Утім, міський

транспорт вимагає подальшого вдос�

коналення, зокрема необхідно, аби

були чіткі графіки руху. У наших ре�

аліях виникає питання впливу зато�

рів на роботу громадського транс�

порту, взаємодії на дорозі з іншими

авто. У контексті цього виникає

проблематика контролю за трафіком,

який при наявній системі управління

транспортом фактично залишається

нерегульованим і стихійним. Таким

чином, увесь комунальний транс�

порт залишається заручником не�

прогнозованого трафіку в місті”,—

зазначив Михайло Костюк.

Водночас, як зауважила заступник

голови Громадської ради Любов Блін�

да, часто трапляються випадки, коли

автобуси і тролейбуси не дотримую�

ться вказаного на зупинках інтервалу

руху навіть у час, коли дороги вільні.

Як зауважив генеральний директор

КП “Київпастранс” Микола Лам�

буцький, підприємство зараз дуже

уважно ставиться до скарг киян і від�

повідно коригує графіки руху, адже

відчуває сильну конкуренцію з боку

приватних перевізників. Аби напряму

дізнаватися, що найбільше турбує па�

сажирів у підприємстві, навіть запро�

вадили “гарячу лінію” — 528�30�11.

“Уже в грудні ми плануємо випус�

кати на маршрути 450 великих авто�

бусів і 430 тролейбусів, і таким чи�

ном середній інтервал руху по місту

зменшиться, у порівнянні з мину�

лим роком, з 9�ти хвилин (в серед�

ньому) до 8�ми”,— повідомив він.

Водночас, аби контролювати тра�

фік, у місті необхідно сформувати

технологічно й інженерну транс�

портну схему. За словами Михайла

Костюка, це одне із пріоритетних

завдань влади.

“За цим простим формулюванням

лежить величезна робота зі збору ін�

формації про наявний стан дорож�

ньої мережі і трафіку, а в подальшо�

му — створення єдиного диспетчер�

ського центру управління з можли�

вістю відстежувати в онлайн�режимі

рух транспорту й, за необхідності,

координувати дорожній трафік”,—

пояснив Михайло Костюк.

Також під час засідання Громад�

ської ради обговорили питання без�

печності приватного маршрутного

транспорту. Учасники засідання ви�

словили свої зауваження і побажан�

ня щодо роботи столичної влади. Зі

свого боку, представник КМДА по�

обіцяв врахувати усі пропозиції в

подальшій роботі. Також сторони

домовилися створити спільну комі�

сію для захисту інтересів та напра�

цювання заходів, спрямованих на

полегшення пересування містом

людей із особливими потребами.

“У нашому таксопарку відсоток

транспорту, пристосованого для лю�

дей з особливими потребами, збіль�

шився у рази,— повідомив Микола

Ламбуцький.— Проте наразі ще є чи�

мало проблем, зокрема через брак фі�

нансування на підйомники на 10�ти

станціях швидкісного трамваю. Також

у нас є позитивний досвід встанов�

лення спеціального обладнання із

звуковими сигналами для зручності

людей із слабким зором, але для по�

дальшого поширення таких техноло�

гій необхідні кошти”

Голова КМДА Оле сандр Попов підписав меморанд м про по либлення співпраці з дире тором
Національно о інстит т страте ічних досліджень Андрієм Єрмолаєвим

Під час засідання Громадсь ої ради при Київсь ій місь ій державній адміністрації йшлося про стан ромадсь о о
транспорт в столиці
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Національний інстит т страте ічних досліджень творений 4 березня 1992 ро . Від 16 р д-
ня 2002 ро Інстит т підпоряд овано Президентові У раїни й визначено базовою на ово-до-
слідною становою аналіти о-про нозно о с проводження.
Основними завданнями Інстит т є: ор анізаційне, методичне та на ове с проводження

під отов и прое тів щорічних послань Президента У раїни до Верховної Ради У раїни; на о-
ве обґр нт вання, аналіз та оцін а проблем і перспе тив с спільно-політично о розвит У ра-
їни; дослідження проблемних питань е ономічно о, демо рафічно о, соціально о, манітарно-
о, етнополітично о, воєнно-політично о, зовнішньополітично о, інформаційно о, е оло ічно о
розвит У раїни; на ова е спертиза прое тів за онодавчих та інших нормативно-правових
а тів, державних заходів соціально-політично о спрям вання тощо.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”



Ділові новини

Спрощення життя бізнесу
Верховна Рада першом чи-

танні прийняла за онопрое т
№ 2258а, я ий по ли аний спро-
стити та здешевити процед ри
започат вання бізнес в У раїні
через відмов від обов’яз овості
та перехід до добровільності ви-
ористання печато с б’є тами
приватно о права. Прое т та ож
передбачає с ас вання вимо и
про справляння реєстраційно о
збор за проведення держреєст-
рації; норм вання та розширен-
ня обся відомостей з ЄДР;
здійснення держреєстрації без
обов’яз ово о ви ористання
еле тронно о цифрово о підпис ;
подання держреєстратор під час
реєстрації відомостей, необхід-
них для реєстрації підприємця я
платни а ПДВ, єдино о подат .
Та ож першом читанні прий-

нято прое т № 2054а “Про вне-
сення змін до Подат ово о о-
де с У раїни щодо облі та ре-
єстрації платни ів подат ів”, з ід-
но з я им свідоцтво платни а
ПДВ з почат 2014 ро може
б ти замінене випис ою з від ри-
то о реєстр , до я о о всі плат-
ни и матим ть вільний і без ош-
товний дост п. Відраз після ре-
єстрації дані про платни а ПДВ
б д ть оприлюднюватися на офі-
ційном веб-порталі Міндоходів.
Підприємці змож ть замовляти,
отрим вати та надавати держав-
ним ор анам і онтра ентам по-
трібні випис и в еле тронном
ви ляді. Та ож ожен підпри-
ємець, я ий не сплач є ПДВ, от-
римає право б ти платни ом
єдино о подат відраз після ре-
єстрації. Платни не повідомля-
тиме онтролюючі ор ани про
зміни своїх даних — держ ста-

нови самостійно братим ть по-
трібні відомості в Єдином реєс-
трі юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців. Бан и пові-
домлятим ть ор ани доходів і
зборів про від риття рах н ів
платни ів протя ом одно о дня, а
не трьох, я зараз. У та ий же
термін Міндоходів братиме ра-
х н и на облі . Підприємцям та-
ож б де надана можливість пові-
домляти про всі об’є ти оподат-
вання за місцем основної реєс-

трації, а не за місцем знаходжен-
ня ожно о з них, я це передба-
чено чинним за онодавством

Ціни на овочі стабілізують

Прем’єр-міністр Ми ола Аза-
ров на засіданні ряд 9 жовтня
запевнив, що ціни на овочі б д ть
стабільними, ос іль и зібраний
на сьо одні врожай ціл ом забез-
печ є вн трішні потреби раїни.
“Ще раз хоч на олосити, що
врожай артоплі і овочів, навіть
за та ої по оди, я а тимчасово
приз пинила завершення зби-
рання, ціл ом забезпеч є вн т-
рішні потреби раїни. А це озна-
чає, що ціни б д ть стабільними.
Ажіотаж на рин овочів, зо рема
артоплі, спадає: рожай переви-
щив попит іль а разів”,— на о-
лосив Ми ола Азаров. Він зазна-
чив, що вересневий стрибо цін
на артоплю дея ою мірою з -
мовлений несприятливими по-
одними мовами, але більше ви-
ли аний бажанням посередни ів
ви ористати сит ацію на свою
ористь. Про нозоване валове
виробництво овочів знаходиться
на рівні 10,4 млн тонн при фонді
споживання до 7,5 млн тонн, або
на одн особ 180 при нормі

105 на рі . Валове виробниц-
тво артоплі становить понад 21
млн тонн, з них фонд споживан-
ня — 6 млн тонн, або близь о 140

на особ на рі . Тіль и за
останній тиждень відносно спри-
ятливої по оди артоплі та овочів
за ладено на збері ання в овоче-
сховища майже 240 тис. тонн.
За алом станом на 8 жовтня
сховищах знаходиться 1,3 млн
тонн овочів, з них артоплі —
близь о мільйона тонн. За альна
ємність овоче- та артоплесхо-
вищ становить 1,7 млн тонн, тоб-
то за ладення на збері ання б де
продовж ватись

Заборона миючих засобів

Уряд роз лян в напередодні
прое т За он , я им пропон єть-
ся пост пово, протя ом наст п-
них 7-ми ро ів, заборонити ви-
робництво, імпорт та реалізацію
на території У раїни синтетичних
мийних засобів та товарів поб -
тової хімії, с ладі я их є фосфа-
ти. Фосфати — один із оловних
чинни ів забр днення поверхне-
вих вод, зо рема і тих, що є дже-
релами питно о водопостачання.
Зроз міло, нас іль и не ативно
це впливає на здоров’я людини.
“У раїна йде тим же шляхом, що
й США, Німеччина, Канада, Іта-
лія, Австрія, Голландія, Норве ія
тощо, я і відмовились від засто-
с вання поб ті мийних засобів
на основі фосфатів”,— зазначив
прем’єр-міністр Ми ола Азаров.
При цьом він на адав, що Євро-
союз відповідними дире тивами
визначив етапність відмови від
цих небезпечних с ладових до 1
січня 2017 ро . Прое т техніч-
но о ре ламент Митно о союз

та ож передбачає повне вида-
лення фосфатів зі с лад синте-
тичних миючих засобів до 2020
ро

Інфляція майже на нулі

Інде с споживчих цін Києва
вересні 2013 ро становив
100,2 %, з почат ро та ож
100,2 %, повідомляє ГУ статисти-
и столиці. У цілом по У раїні ін-
де с споживчих цін с лав 100 %,
з почат ро — 99,4 %.
На споживчом рин Києва

вересні спостері алося я збіль-
шення цінових по азни ів про-
д тів харч вання та безал о-
ольних напоїв, та і їх зниження
розрізі товарних р п. Най-

більш с ттєво підвищилися ціни
на яйця (на 20 %), моло о (на
3,2 %), масло (на 2,3 %), сир і
м’я ий сир (на 1,7 %). Дещо
збільшилися в ціні безал о ольні
напої (на 0,6 %), м’ясо та м’ясо-
прод ти (на 0,3 %). Водночас
спостері алось зниження цін на
ц ор (на 4,6 %), овочі (на
3,6 %), фр ти (на 1,6 %), риб
та прод ти з риби (на 1 %). Та-
ож подешевшали: олія соняш-
ни ова (на 0,7 %), хліб (на
0,4 %), ма аронні вироби (на
0,2 %). Зниження споживчих цін
на ал о ольні напої та тютюнові
вироби на 0,5 % відб лося вна-
слідо подешевшання ал о оль-
них напоїв на 1 %. Подорожчання
посл освіти (на 2 %) відб лося
за рах но підвищення плати за
навчання в за ладах середньої
(на 4,3 %) та вищої освіти (на
3,1%). Різні товари та посл и
стали дорожчими на 0,7 %. Під-
вищення цін сфері посл з
охорони здоров’я (на 0,3 %) в

основном з мовлено збільшен-
ням вартості амб латорних по-
сл (на 0,7 %) та подорожчан-
ням фармацевтичної прод ції,
медичних товарів та обладнання
(на 0,3 %). Збільшилася вартість
відвід вання ресторанів та пере-
б вання отелях на 0,3 %. Ціни
на транспорт цілом зросли на
0,2 % в основном за рах но по-
дорожчання палива та мастил на
0,7 %. Та ож підвищилися ціни
на предмети домашньо о вжит-
, поб тов техні та поточне
тримання житла на 0,2 %. Під-
вищення цін (тарифів) на житло,
вод , еле троенер ію, аз та інші
види палива на 0,1 % відб лося
за рах но збільшення вартості
тримання та ремонт житла на
1,2 %. Поряд з цим зменшилася
вартість посл відпочин і ль-
т ри на 0,8 %, а ціни на одя і
вз ття знизилися на 0,4 %

Масштабна афера у столиці

У ході проведення спільних
слідчих дій про рат ри Києва та
міліції ви рито членів злочинної
р пи, я і з ви ористанням під-
роблених до ментів та через під-
ставних осіб реалізов вали елітн
столичн нер хомість. Я повідо-
мили “Хрещати ” про рат рі
Києва, встановлено, що перш
обор д троє зловмисни ів про-
верн ли ще 2012 році. Та ,
представляючись а ентами з не-
р хомості, аферисти підш али
ромадянина, я ий бажав пити
нежитлові приміщення центрі
столиці. З метою заволодіти ош-
тами по пця шахраї підробили
до менти про право власності на
три об’є ти нер хомості по в л.
Хрещати та Червоноармійсь ій

та подальшом продали їх ро-
мадянин за 57 млн рн. З одом
за анало ічною схемою зловмис-
ни и нама алися реаліз вати за
майже 7 млн доларів США інші
приміщення центрі столиці, я і
насправді належали приватній
омпанії. До цієї махінації члени
злочинної р пи зал чили підстав-
н особ , забезпечивши її фі тив-
ними до ментами. Проте завдя-
и ефе тивно проведеним слід-
чим діям обор д вдалося від-
верн ти, а її ор анізаторів встано-
вити та затримати. Трьом фі -
рантам злочинної схеми повідом-
лено про підозр вчиненні ри-
мінально о правопор шення, пе-
редбачено о ч. 4 ст. 190 КК У ра-
їни — Шахрайство в особливо ве-
ли их розмірах. Крім то о, с дом
за лопотанням слідчо о підозрю-
ваним обрано запобіжний захід
ви ляді тримання під вартою. До-
с дове розслід вання триває

Як контролюється бюджет

16 жовтня 2013 ро з 11.00 до
12.00 відб деться пряма теле-
фонна лінія Державної фінансової
інспе ції в м. Києві. Я повідоми-
ли “Хрещати ” прес-сл жбі ві-
домства, на прямом зв’яз з
ромадянами — перший заст п-
ни начальни а Держфінінспе ції
в м. Києві Ірина Віталіївна Гор-
бансь а. За телефоном (044)
272-60-29 ви можете поставити
запитання стосовно здійснення
державно о фінансово о онтро-
лю за ви ористанням бюджетних
оштів, державно о і ом нально-
о майна підприємствами, ста-
новами та ор анізаціями міста,
що належать до сфери онтролю
інспе ції
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Органіка у законі
Стартував новий етап розвитку вітчизняного ринку органічної продукції

Приціл на перспективу
Влада визначила розвиток орга�

нічного сільського господарства

перспективним напрямом для Укра�

їни, адже це сприятиме забезпечен�

ню здоров’я як самих громадян, так

і вітчизняних ґрунтів та екосистем.

Президент України зокрема впевне�

ний, що органічна продукція є по�

тенційно більш конкурентоспро�

можною, тож Україна має унікальну

можливість зайняти одне з провід�

них місць серед виробників такої

продукції.

Відтак новий закон є важливим

кроком у цьому напрямку, адже опи�

сує загальні принципи та підходи

щодо контролю органічного вироб�

ництва. Прикметно, що текст зако�

нопроекту багато разів доопрацьо�

вувався. А остаточна версія була

приведена у відповідність з іншими

законодавчими документами, зок�

рема законами “Про підтвердження

відповідності” та “Про основні заса�

ди державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності”. Го�

ловною перевагою прийняття Зако�

ну є те, що він прописує загальні за�

сади контролю та нагляду за вироб�

ництвом, обігом та маркуванням ор�

ганічних продуктів в Україні. “Ми

давно очікували Закону у зв’язку з

тим, що інтерес споживачів до орга�

нічних продуктів в Україні зростає і

поряд з тим на полицях почали з’яв�

лятися продукти, які містять на собі

різноманітні написи “еко”, “біо”,

“натуральний”, які не підтверджені

сертифікатом. Даний Закон заборо�

няє використання будь яких напи�

сів, якщо це не підтверджено відпо�

відним сертифікатом”,— пояснив

“Хрещатику” Сергій Галашевський,

директор ТОВ “Органік Стандарт”,

єдиного українського органу, який

займається сертифікацією органіч�

ної продукції. Закон також передба�

чає визначення спеціальних сиро�

винних зон. Порядок оцінки при�

датності земель та встановлення зон

виробництва органічної продукції та

сировини встановлюватиметься

Кабміном. Тобто надалі виробники

повинні будуть також враховувати

зони, на яких вони хочуть займатись

органічним виробництвом, і після

цього лише проходити оцінку відпо�

відності, як називається Законом

процедура сертифікації. Тривалість

перехідного періоду встановлена до�

кументом на рівні 12�ти місяців.

“Основне, що важливо для вироб�

ників, які зорієнтовані на реалізацію

продукції не тільки на внутрішньо�

му ринку України, а також на екс�

порт, вони повинні будуть проходи�

ти сертифікацію по обом системам:

відповідно до національних вимог та

відповідно до міжнародних ви�

мог”,— зазначає пан Галашевський.

Органи з оцінки відповідності орга�

нічної продукції, що будуть прово�

дити відповідні дії, повинні бути ак�

редитовані Національним агент�

ством України з акредитації та

включені до реєстру органів з оцін�

ки відповідності. Окрім того, в Зако�

ні передбачено ведення єдиного

державного реєстру виробників ор�

ганічної продукції, що дасть змогу

отримати офіційну статистичну ін�

формацію про виробників, які зай�

маються органічним виробництвом

в Україні.

Цікаво, що законом запроваджує�

ться національний логотип, яким

має маркуватись уся сертифікована

продукція, але в той же час не забо�

роняється використання інших при�

ватних логотипів. “Це означає, що

виробники, які сертифіковані відпо�

відно до міжнародних стандартів,

зможуть використовувати логотип

відповідних стандартів, але поряд з

тим обов’язковим до використання

буде національний логотип, що на�

дасть національного обличчя орга�

нічній продукції в Україні”,— роз�

повів пан Галашевський. Очікуєть�

ся, що таким чином сектор органіч�

ної продукції в Україні буде більш

захищений. Правила використання

державного логотипу, а також сам

логотип мають бути розроблені про�

тягом 3�х місяців з дня опублікуван�

ня Закону. Тоді він і набере чиннос�

ті. Деталі щодо розробки нового на�

ціонального логотипу для органіч�

ної продукції будуть визначатися

правилами, які будуть розроблятися

як супутні документи для практич�

ного застосування Закону. Тобто, як

саме він буде виглядати та які будуть

правила його застосування, наразі

сказати не можна.

Президент ВГО “Жива планета”

Світлана Берзіна зауважує зі свого

боку, що національна система сер�

тифікації органічної продукції у разі

її впровадження буде стикатись з

проблемою конкуренції з існуючи�

ми міжнародними системами відпо�

відності.

Наступні кроки

Прийняття Закону — це тільки

початок роботи для національної

системи контролю органічного сек�

тору. Ще повинні бути розроблені

процедури та правила, які будуть

містити більш чіткі вимоги щодо за�

стосування різних положень доку�

мента. Зокрема йдеться про розроб�

ку технічних регламентів.

“Подальший розвиток органіч�

ного сектору буде прямо залежати

від того, наскільки чітко та швидко

будуть розроблені та прийняті ці

документи, а також наскільки на�

ціональний логотип органічної

продукції завоює довіру спожива�

чів”,— впевнений Сергій Галашев�

ський.

Стримує розвиток галузі те, що

споживачі й сьогодні переважно за�

лишаються майже необізнаними про

те, що ж це таке — органічні продук�

ти. Основними труднощами на сьо�

годні для виробників органічної

продукції залишаються незахище�

ність на ринку, нечесна конкуренція,

наявність перехідного періоду, що

передбачає повну зміну технологій,

нові ризики у зв’язку з цим та відсут�

ність підтримки з боку держави.

Хоча документом і передбачається

держпідтримка суб’єктів господарю�

вання, які здійснюють діяльність у

сфері виробництва та обігу органіч�

ної продукції, яка буде надаватися їм

відповідно до Закону України “Про

державну підтримку сільського гос�

подарства України”. Тобто по суті ви�

робникам надаватиметься допомога

на загальних підставах. За словами

Світлани Берзіної, цього недостат�

ньо, адже за світовою практикою для

підтримки галузі готуються окремі

загальнонаціональні програми, в то�

му числі субсидії виробникам.

До цього згадки про органіку були

лише в окремих існуючих докумен�

тах. Наприклад, державною цільо�

вою Програмою розвитку села на

період до 2015 року задекларовано

план довести обсяг частки органіч�

ної продукції в Україні у загальному

обсязі валової продукції сільського

господарства до 10 %, передбачаєть�

ся стимулювання ведення органіч�

ного сільського господарства, унор�

мування розвитку органічного зем�

леробства та створення системи йо�

го сертифікації. Тож гравці ринку

очікують, що черга дійде і до розроб�

ки окремої програми підтримки га�

лузі, що сприятиме її подальшому

розвитку на загальнонаціональному

рівні.

Столиця у стилі органік

Тим часом органічний рух в Укра�

їні все ж починає набирати обертів.

Особливо це помітно у столиці, яка є

лідером за обсягами споживання ор�

ганічної продукції, її частка стано�

вить більше 50 % серед регіонів. Від�

так місцева влада надає всіляку під�

тримку заходам з подальшої популя�

ризації таких продуктів, піклуючись

про здорове харчування для містян.

“На шляху до здорового способу

життя саме сертифіковані органічні,

екологічно безпечні продукти мо�

жуть стати альтернативою іншим

продуктам, адже впевненості спожи�

вачам додає той факт, що у процесі

органічного агровиробництва кате�

горично заборонено застосування

ГМО, хімічно синтезованих міне�

ральних добрив, засобів захисту рос�

лин, хімічних пестицидів, антибіо�

тиків, штучних барвників, аромати�

заторів, консервантів тощо”,— за�

значив “Хрещатику” заступник ди�

ректора Департаменту промислово�

сті та розвитку підприємництва

КМДА Адам Антонюк.

Нагадаємо, що на початку вересня

цього року за підтримки КМДА у

столиці пройшов черговий всеукра�

їнський ярмарок органічних про�

дуктів. Тоді виробники з усієї Укра�

їни пропонували до уваги відвідува�

чів сертифіковані органічні овочі,

фрукти, ягоди, мед, соки, напої, си�

ропи, повидло, крупи, борошно,

молоко, молочні та м’ясні вироби, а

також косметичні засоби, миючі за�

соби, текстиль. А вже скоро у столи�

ці відбудуться чергові події галузі.

Зокрема 30 жовтня стартує виставка

“Органічні продукти в Україні”, а 1

листопада — міжнародна конферен�

ція “Розвиток органічного ринку в

Україні”. Події відбудуться у рамках

виставки “Весь світ харчування

Україна 2013” у столичному МВЦ

Органічна продукція є потенційно більш
конкурентоспроможною, тож Україна має унікальну

можливість зайняти одне з провідних місць 
серед виробників такої продукції  

Марта КОХАН
“Хрещатик”

Виробни и ор анічної прод ції та її поцінов вачі отри-
мали цьо о місяца дов оочі ваний подар но . Та , 3
жовтня Президент Ві тор Ян ович підписав За он
У раїни “Про виробництво та обі ор анічної сільсь о-
осподарсь ої прод ції та сировини”. Очі ється, що
чіт і правила ф н ціон вання рин мають по ласти
рай проблемі псевдоор ані и, від я ої продовж ють
потерпати я с млінні виробни и, та і споживачі, а та-
ож посприяти вирішенню питання продовольчої безпе-
и в державі. За он забороняє ви ористання б дь-я их
написів, що мож ть вводити в оман споживачів тип
“е о”, “біо” “нат ральний” і не підтверджені сертифі а-
том, що захистить національний рино від підробо .
О рім то о, до ментом передбачене ви ористання на-
ціонально о ло отип , що та ож допоможе відрізняти
ор анічні прод ти від звичайних. “Хрещати ” з’ясов -
вав подробиці ново о за он та за алом дослідж вав
перспе тиви ал зі.



“СТАЛІНГРАД”

Країна: Росія
Режисер: Федір Бон-
дарч
У ролях: Петро Федо-
ров, Томас Кречман,
Марія Смольни ова
Бюджет: 30 млн дола-
рів США
Тривалість: 135 хв.
Ві ові обмеження: 12
ро ів

Події війсь ової драми роз ортаються 1942 році під час
відомої Сталін радсь ої битви. На о пованій німець ими
війсь ами території залишився один б дино , я ий не
всти ла по ин ти дівчина. З іншо о бере а Вол и до неї
перебираються російсь і солдати, я і зм шені тримати
оборон . Незважаючи на пан юч нав оло розр х і
смерть, між оловними ероями спалах є любов. І солда-
ти отові захистити дівчин б дь-я ою ціною.
Картина стала першою російсь ою стріч ою, що вийшла
форматі IMAX 3D Experience. Та ож вона б ла обрана

номінантом від раїни на “Ос ар” ате орії “Кращий іно-
земний фільм”.
В інотеатрах “Кінопалац”, IMAX, “У раїна”, “Ме-
апле с”, мережах інотеатрів “Баттерфляй”, “Оде-
са іно” і “Лінія іно”

“ФІЛОСОФИ”

Країна: США
Ст дія: An Olive
Branch Productions
Режисер: Джон
Хаддлс
У ролях: Різ Уей -
філд, Джеймс
Д’Арсі, Кеті Фендлі
Тривалість: 107 хв.
Ві ові обмеження:
12 ро ів

У міжнародній ш олі в Джа арті таємничий читель філо-
софії в я ості вип с но о іспит пропон є 20 ст дентам
провести е сперимент. За допомо ою ло і и вони повин-
ні вибрати, хто з них ідний отримати місце в підземном
б н ері — єдином місці, де можна врят ватися від ядер-
ної атастрофи.
Б н ер розрахований всьо о на 10 осіб. Том тих, хто за-
лишиться, очі є жорсто а смерть. Реальність ласної
імнати ефе тно переті ає в явний, але в той же час ля-
аючий світ наближення апо аліпсис .
В інотеатрах “Київ”, “Ме апле с”, мережах іноте-
атрів “Баттерфляй” і “Одеса іно”

“ПОЛОНЯНКИ”

Країна: США
Ст дія: Alcon
Entertainment
Режисер: Денис Віль-
нев
У ролях: Х’ю Дже ман,
Джей Джилленхол,
Віола Девіс, Терренс
Ховард, Марія Белло
Бюджет: 46 мільйонів
доларів США
Тривалість: 146 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Під час свят вання Дня подя и шестирічна донь а Келле-
ра Довера зни ає разом з подр ою. Єдина зачіп а — ста-
рий ф р ончи , я ий б в припар ований на їхній в лиці,
оли дівчат а рали дворі. Йо о водія поліція зм шена
відп стити через бра до азів. Щоб знайти дівчато , зневі-
рений бать о бере в зар чни и підозрювано о. І тепер са-
ме йо о ш ає місцева поліція на чолі з дете тивом Ло і.
В інотеатрі “Ме апле с”, мережах інотеатрів
“Баттерфляй”, “Одеса іно” і “Лінія іно”
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ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ
УКРАЇНКИ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 
10 жовтня (чт.) — 19.00 “Сто п’ята сторін а
про охання”, історія двох частинах,
2 од. 30 хв.
11 жовтня (пт.) — 19.00 “Дон Кіхот. 1938
рі ”, драма, 2 од. 10 хв.
11 жовтня (пт.) — 20.00 “Валентинів день”,
драма, 2 одини
12 жовтня (сб.) — 12.00 “Жін и. Фра мент.
С андал без антра т ”, драма, 2 од.
12 жовтня (сб.) — 18.00 “Ян олят о, або
Се с альні неврози наших бать ів”,
1 од. 50 хв.
12 жовтня (сб.) — 19.00 прем’єра “Нахліб-
ни ”, 1 од. 55 хв.
13 жовтня (нд.) — 12.00 “Пізансь а вежа”,
фарс, 2 од.
13 жовтня (нд.) — 18.00 “Останнє охан-
ня”, мелодрама, 2 од. 15 хв.
13 жовтня (нд.) — 19.00 “Вишневий сад”,
омедія, 3 од. 15 хв.
13 жовтня (нд.) — 20.00 “EdithPiaf: життя в
рожевом світлі”, 1 од. 20 хв.
14 жовтня (пн.) — 19.00 “Любовне боже-
вілля”, м зична вистава, 1 од. 50 хв.
15 жовтня (вт.) — 19.00 “Бабине літо”, лі-
рична омедія, 2 од. 35 хв.
15 жовтня (вт.) — 20.00 “І ри на задньом
дворі”, драма, 1 од. 30 хв.

ТЕАТР
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
10 жовтня (чт.) — 19.00 “Перехресні стеж-
и”, тра іфарс, за однойменною повістю Іва-
на Фран а
11 жовтня (пт.) — 19.00 “Поміж небом і
землею”, оллів дсь а мрія, І ор Афанасьєв
12 жовтня (сб.) — 19.00 “Назар Стодоля”,
лицарсь а балада, Тарас Шевчен о
13 жовтня (нд.) — 19.00 “Квіт а Б дя ”, за мо-
тивами п’єси Ми оли К ліша “Ма лена Граса”
13 жовтня (нд.) — 19.00 “Самотня леді”,
мелодрама, І ор Афанасьєв

15 жовтня (вт.) — 19.00 “Увертюра до
побачення”, сценічна версія Андрія При-
ходь а за новелою Івана Фран а “Сойчи-
не рило”
15 жовтня (вт.) — 19.00 “Ур с-Шайтан”,
бай и про Сір а, І ор Афанасьєв
16 жовтня (ср.) — 19.00 “Весілля Фі аро”,
П’єр-О юстен Бомарше

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80,
www.drama�comedy.kiev.ua 
10 жовтня (чт.) — 19.00 прем’єра “Ідеаль-
на пара”, Мар Камолетті, 2 од., цільовий
спе та ль
11 жовтня (пт.) — 19.00 “Чотири причини
вийти заміж”, омедія про охання, Р. Баер,
2 од.
12 жовтня (сб.) — 15.00 “Три сестри”,
А. Чехов, 2 од. 40 хв.
12 жовтня (сб.) — 19.00 “Майн Кампф, або
Ш арпет и в авни ”, Дьйордь Таборі,
2 од. 30 хв.
13 жовтня (нд.) — 15.00 прем’єра “Дві да-
моч и бі півночі” ілюзії з м зи ою, П. Нотт,
1 од. 40 хв.
13 жовтня (нд.) — 19.00 “Сірано де Берже-
ра ”, Е. Ростан, 2 од. 40 хв., бенефіс засл.
артиста У раїни Ми оли Бо лана
14 жовтня (пн.) — 19.00 “Брешемо чист
правд ”, Х. Бер ер, 2 од. 30 хв.
15 жовтня (вт.) — 19.00 “Опіс ін. Фома!”,
е сцентрична омедія, Ф. Достоєвсь ий,
2 од. 30 хв.
16 жовтня (ср.) — 19.00 “Лоліта”, Володи-
мир Набо ов, 3 од. 40 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна"), 
Тел: (044) 33�222�17, www.theatreonpodol.com 
10 жовтня (чт.) — 19.00 “Осінь Вероні,
або Правдива історія Ромео і Дж льєтти”,
тра і омедія, Анатолій Крим, малий зал Пала-
ц “У раїна”
11 жовтня (пт.) — 19.00 прем’єра “Щоден-

ни молодо о лі аря”, с орботний лист (істо-
рія хвороби), 2 од., театральна остьова
11 жовтня (пт.) — 19.00 “Гравці”, омедія,
2 од. 10 хв., малий зал Палац “У раїна”
12 жовтня (сб.) — 19.00 “Ніч на двох”, лі-
рична омедія, 1 од. 40 хв., театральна ос-
тьова
12 жовтня (сб.) — 19.00 “На дні”, драма,
3 од., малий зал Палац “У раїна”
13 жовтня (нд.) — 19.00 “Лист Бо ”, теат-
ральне оповідання, 1 од. 30 хв., театральна
остьова
13 жовтня (нд.) — 19.00 “Опера Мафіозо”,
м зична омедія, 2 од. 30 хв., малий зал Па-
лац “У раїна”
15 жовтня (вт.) — 19.00 “Дзер ало Сен-
Жермена”, омедія, Борис А нін, малий зал
Палац “У раїна”
16 жовтня (ср.) — 19.00 “La bonne Anna,
або Я збере ти сім’ю”, омедія, 1 од.
50 хв., малий зал Палац “У раїна”

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
11 жовтня (пт.) — 19.00 “Шинель”, тра і о-
медія, М. Го оль, 1 од. 20 хв.
11 жовтня (пт.) — 19.00 “Над прірвою...”,
фантазія тінейджера, Дж. Селінджер
12 жовтня (сб.) — 19.00 “Лісова пісня”,
драма-феєрія, за мотивами п’єси Лесі У ра-
їн и, 2 од. 30 хв.
13 жовтня (нд.) — 19.00 “Сирена та Ві то-
рія”, омедія, О. Галін

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
10 жовтня (чт.) — 19.00 “Моя чарівна леді”,
мюзи л, Ф. Ло
11 жовтня (пт.) — 19.00 “Ціл й мене, Кет!”,
мюзи л, К. Портер
12 жовтня (сб.) — 19.00 “Сорочинсь ий
ярмаро ”, оперета, О. Рябов
13 жовтня (нд.) — 19.00 “Звана вечеря з
італійцями”, омічна оперета, Ж. Оффенбах
16 жовтня (ср.) — 19.00 “Летюча миша”,
оперета, Й. Штра с.

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua
11 жовтня (пт.) — 19.00, 12 жовтня (сб.) — 13.00, 17.00,
13 жовтня (нд.) — 13.00, 17.00 про рама “Караван ч -
дес”, дітям до 5-ти ро ів вхід без оштовно 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
13 жовтня (нд.) — 12.00 “Попелюш а”, аз а-мюзи л,
Єв ен Шварц

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua 
13 жовтня (нд.) — 12.00 “Острів с арбів”, дитячий мю-
зи л, В. Бистря ов

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
10 жовтня (чт.) — 13.00 “Королівна фантазерів”, при о-
ди в аз овій раїні, А. Ч барова, І. Є орова, 1 од.
30 хв., для дітей від 12 ро ів
11 жовтня (пт.) — 12.00 “При оди Тома Сойєра”, життє-
пис хлопчи а, М. Твен, 2 од., для дітей від 7 ро ів
12 жовтня (сб.) — 12.00 “Добрий Хортон”, м зична ви-
става, Ю. Чеповець ий, 1 од. 44 хв., для дітей від 5-ти
ро ів
13 жовтня (нд.) — 11.00 “До оридри ом”, аз а- ра,
К. Дра нсь а, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів
13 жовтня (нд.) — 12.00 “Принц і принцеса”, аз а,
Г.-Х. Андерсен, 1 од. 40 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 
12 жовтня (сб.) — 12.00 “Спляча рас ня”, балет-феєрія
на 2 дії, П. Чай овсь ий, 2 од.
13 жовтня (нд.) — 12.00 “Роз мниця”, аз а про ороля
та роз мн дівчин , омічна опера на 2 дії для дітей та
дорослих, К. Орф
15 жовтня (вт.) — 19.00 “Лебедине озеро. С часна вер-
сія”, балет на 2 дії, П. Чай овсь ий, “Київ модерн-балет”

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 
12 жовтня (сб.) — 11.00 “Про сміливе поросят о”,
Я. Мірса ов, М. Т ровер, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
12 жовтня (сб.) — 13.00 “Сембо”, Ю. Єлісеєв, 40 хв.,
для дітей від 3-х ро ів
12 жовтня (сб.) — 15.00 “Нові при оди Піфа”, Є. Ж ов-
сь а, М. Астрахан, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
12 жовтня (сб.) — 17.00 “Кіт чоботях”, Ю. Сі ало
за Ш. Перро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
13 жовтня (нд.) — 11.00 “Троє поросят”, Г. Усач, С. Єф-
ремов, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
13 жовтня (нд.) — 13.00 “Червона шапоч а”, Є. Шварц,
50 хв., для дітей від 4-х ро ів
13 жовтня (нд.) — 15.00 “Попелюш а”, Є. Шварц, 50 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
13 жовтня (нд.) — 17.00 “Чарівна лампа Аладдіна”,
Н. Гернет, 60 хв., для дітей від 4-х ро ів.

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 10—16 жовтня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 15.45 Мультляндія
7.20 Просто! Смачно!
7.25, 17.10 Київ. Музика
Профілактика на каналі

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

23.00, 0.25, 3.45
СТН

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

варта
17.30, 2.15 Якісне життя
18.00, 22.00, 0.50 Клуб

гумору
19.30, 4.10 Столиця
21.25, 4.35 Служба

порятунку
23.25, 5.00 Громадська

приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 23.00, 1.00 Підсумки
6.25 Доброго ранку, Україно!
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30

Новини
6.15, 7.05, 8.05, 23.15

Спорт
6.35 Хочу все знати
6.45, 7.45 Гість студії
7.20, 8.20 Тема дня
7.25 Країна online
7.35 Ера бізнесу
8.15 Огляд преси
8.35 Ранкові поради
8.45 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.50 Політтеатр
10.10 Без цензури
10.35, 16.10 Т/с "Таємниця

старого мосту" 
11.20 Нехай вам буде

кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.30, 17.55, 21.30

Діловий світ
12.30 Як це?
13.00 Хто в домі хазяїн?
13.20 Контрольна робота
13.55 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.40 Книга.uа
16.50 Т/с "Із життя

капітана Черняєва"
17.40 Агро7News
18.40 Фінансова перспектива
18.50 Сільрада
19.10 Фестиваль "Сміхота"

20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.40 Світ спорту
21.45 Хіти ХХ століття
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.25 Фестиваль "Покров"
0.20 На слуху
0.40 Від першої особи

11++11

6.00 ТСН. Тиждень
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Економічна правда
8.10 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.05 Т/с "Тисяча і одна

ніч" 
10.45 Х/ф "Джентльмени

удачі" 
12.35 Х/ф "Діти Водолія"
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Кохання й

покарання" 
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Свати&6" 
22.30 Гроші
23.50 ТСН
0.05 Х/ф "Дев'яносто

дев'ять франків" 
2.00 Сніданок з 1+1
3.25 Х/ф "Дев'яносто

дев'ять франків" 
5.00 Гроші

ІІННТТЕЕРР

5.20 Х/ф "Весьєгонська
вовчиця" 

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 "Поки живу,

люблю"
12.00 Новини
12.20 Х/ф "Поки живу,

люблю"
13.45 Судові справи
14.40 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 "Петро
Лещенко"

23.40 Т/с "Грім" 
1.30 Х/ф "Первісний

страх" 
3.35 Подробиці
4.05 Стосується кожного

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 "Не йди" 
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 "Карпов&2" 
22.00 Т/с "Слід" 
23.30 Х/ф "Перевізник&3" 
1.45 Х/ф "Морлоки" 
3.10 Д/ф "Останні дні Майкла

Джексона"
3.55 Події
4.15 Говорить Україна
4.55 Критична точка
5.40 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.30, 6.10 Teen Time
5.35 Т/с "Вперед – 

до успіху" 
6.15 М/с "Губка Боб" 
7.00 Підйом!
9.00 Х/ф "Денна варта" 
11.55 Т/с "Вороніни" 
13.25, 14.35 Kids' Time
13.30 М/с "Губка Боб" 
14.50 Т/с "Друзі" 
16.00 Т/с "Дві дівиці 

на мілині" 
16.55 Т/с "Бальзаківський

вік"
17.55 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
0.30 Репортер
0.40 Т/с "Бальзаківський

вік"

1.40 Т/с "Іствік" 
2.30 Т/с "Межа" 
3.10 Служба розшуку дітей
3.15—5.25 Зона ночі

ІІССTTVV

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

Підсумки
10.10 Анекдоти по7українськи
10.20 Т/с "Диверсант"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Диверсант"
15.25 Т/с "Диверсант.

Кінець війни"
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 "Мутанти" 
3.00 Про7Ziкаве.ua
3.10 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Майстер подорожей
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Земля — міць планети
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Аферисти. Особистий

досвід
12.45 Таке спортивне життя
13.35 Будь в курсі!
14.15 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 М. Валуєв. Красень і

чудовисько
22.40 Економічний пульс
22.45 Братство бомби

23.45 60 найбільш
смертоносних тварин

0.30 Т/с "Ескорт&
агентство" 

1.30 Календар Live
1.50 Амурні мелодії
2.10 Х/ф "Три дні" 
4.00 Червона земля
4.30 Леопольд, або Втеча від

свободи
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.10, 0.00, 3.20,
4.35 Місцевий час

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

6.55, 8.50, 23.45, 0.55
Огляд преси

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

7.10 Час економіки
7.15, 8.10, 22.35, 23.15,

0.15, 2.35, 3.35
Бізнес7час

7.25, 8.15, 8.35, 16.10,
19.45, 22.40, 23.35,
3.15, 6.15 Хроніка
дня

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

7.40 Автопілот7новини
8.45 Трансмісія7новини
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

5.55 Х/ф "34&й швидкий" 
7.10 Х/ф "Каїр&2"

викликає "Альфу"
8.35 Агенти впливу
9.30 Правда життя
10.00 Х/ф "Акція" 
11.35 Т/с "Далекобійники"
15.30 Т/с "Білі вовки"
19.00 Свідок

19.30 Т/с "Вулиці
розбитих 
ліхтарів&9"

21.30 Т/с "Елементарно" 
22.30 Т/с "CSI. Маямі&10" 
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
4.50 М/ф "Машина часу"

ССТТББ

5.45 Чужі помилки. Наречена
в труні

6.30 Все буде добре!
8.15 Неймовірна правда про

зірок
9.50 Зіркове життя.

Окільцювати холостяка
10.45 Х/ф "Від серця 

до серця" 
12.45 Битва екстрасенсів.

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

про зірок
20.15 Куб74
22.00 "Вікна". Новини
22.25 Детектор брехні74
23.55 Один за всіх
1.10 Т/с "Доктор Хаус" 
2.00 Х/ф "Загальна

терапія&2" 
3.40 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! 
12.45 Істина десь поряд
13.00 Інші новини
13.20 Т/с "Домробітниця"
14.00 Новини
14.15 Т/с "Слід"
15.00 В наш час
16.00 Наодинці з усіма
17.00 Вечірні новини
17.45 Давай одружимося!
19.00 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Станиця"
21.40 Вечірній Ургант

22.15 Познер
23.20 Нічні новини
23.30 Д/ф "Нікіта Міхалков.

Самі з вусами"
0.30 Т/с "Домробітниця"
1.05 Давай одружимося!
2.00 Новини
2.05 Нехай говорять
2.55 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Т/с "Єфросинія.

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

інституту
благородних
дівиць"

13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.00 Особливий випадок
15.00 Т/с "Скліфосовський"
16.00 Вісті
16.10 Вісті. Москва
16.35 Т/с "Скліфосовський"
17.30 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.50 Т/с "Свати&6"
22.05 Т/с "Право на

правду"
23.00 Шифри нашого тіла.

Шкіра
0.00 Т/с "Вольф Мессінг.

Той, хто бачив
крізь час"

0.55 Дівчата
1.35 Х/ф "Я тебе ніколи 

не забуду"
3.15 Прямий ефір
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

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

згадку
10.05 Ти не повіриш!
11.00 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&7"
0.35 Т/с "Звіробій&3"
2.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.35 Говоримо і показуємо
4.30 Лихі 907ті

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 М/с "Даша7слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтіком
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"
22.05 Інародний артист
22.35 Руссо туристо
23.05 Дурнєв + 1
23.45 Т/с "Секс і місто" 
0.25 Чортиці в спідницях
0.50 Теорія зради72
1.45 Твою маму!
2.35 До світанку

КК11

6.30 TOP SHOP
7.30 М/ф
10.50 Х/ф "Спайдервік.

Хроніки"
12.25 Велика різниця
13.25 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 "Спочатку

кохання, потім
весілля" 

23.50 Х/ф "Занепалий&2"
1.25 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.50 Т/с "Сищики&3" 
11.00 Х/ф "Сорок" 
12.45 Т/с "Кріт&2" 
19.00 Т/с "Лінійний відділ" 
21.00 Новини 2+2
21.25 ДжеДАІ
22.00 Х/ф "Казино

"Рояль" 
1.05 Х/ф "Бунраку" 
3.00 Х/ф "Дорога на Січ" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00 Знімала мама
7.00, 12.15 М/с "Бджола

Майя 3D"
7.15, 12.00 М/с "Олівія"
7.30, 11.15, 17.10 М/с

"Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка"

7.45, 11.00, 21.15 М/с
"Смішарики. Пін7код"

8.00, 10.30 М/с "Дружба —
це диво"

8.30 М/с "Клуб Міккі7Мауса"
8.55 М/с "Джейк і пірати з

Нетландії"
9.20 М/с "Маленькі

ейнштейни"
9.45 М/с "Перехрестя в

джунглях"
10.05 М/с "Контраптус —

геній"
11.30, 17.30 М/с "Свинка

Пеппа"
12.30, 18.00 М/с "Смурфіки"
13.00, 18.30 М/с "Циповіль"
13.30 М/с "Догтаньян"
14.00 Єралаш
15.00 М/с "Досконала

Людина7павук"
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
21.55 М/с "Оггі та кукарачі"
23.00 М/с "Час пригод"
0.00 М/ф"

АНОНСИ на ТРК "Київ"

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

“РОДЗИНКИ”
ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ

Голосіївсь ий район по прав можна назвати найзеленішим
районом столиці. Т т ви знайдете все — пар и, ліси, озера. Ці аві
вистав и, де можна побачити новин и техні и, на и, проводяться
льт рні та спортивні заходи, проходить а тивний сімейний відпо-

чино . А ще т т оселилися динозаври та “люди моря”. Хто ж вони,
ці за ад ові створіння, що прижилися нашій столиці та стали
любленцями иян та остей міста?
“Про лян и містом”, 10 жовтня о 21.25

КОНСЕРВИ, М’ЯСО ТА КУЛІШ
Коли онсервована риб а не втрачає сма і ористі? Що на мар-
ванні па ов и в аже на висо я ість онсерви? Крім то о, чи

можна за ольором м’яса визначити раціон харч вання тварини і

передбачити сма страви? А та ож дізнатися, я нащад и оза ів
ліш варили. Я им с часним ін редієнтам позаздрили б самі ви-

нахідни и цієї страви?
“Я існе життя”, 12 жовтня о 12.00

ВІД ЗЕРНА —
ДО БОРОШНА ТА КРУП

Майже 35 мільйонів тонн зерна же зібрали цьо оріч а рарії. І це
ще не остаточна цифра, бо частина посівів ще полі. За про ноза-
ми, цьо оріч врожайність зернових та зернобобових льт р очі є-
ться на рівні 58-ми мільйонів тонн. Це б де ре ордний для У раїни
врожай, значна частина я о о опиниться і на наших столах ви ля-
ді борошна та р п. Я ий шлях проходить зерно від землі до стол ,
дивіться про рамі.
“Зроблено Києві”, 12 жовтня, о 10.30.

з 10 жовтня

КІНОПРЕМ’ЄРИ
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Спортивні новини

Волейбол. Національна чоловіча збірна
піднялася у світовому рейтингу
Міжнародна федерація волейбол (ФІВ) оп блі вала рейтин націо-

нальних збірних — чоловічих і жіночих. Перш сходин серед чолові-
ів збере ли за собою бразильці (345 балів). Всьо о на три оч и від них
відстають росіяни, я і ва омо поповнили свою оч ов с арбнич піс-
ля Світової лі и і чемпіонат Європи. Треті — італійці (286). Збірна
У раїни, набравши 10 очо , піднялася на вісім позицій і перемістилася
на 52-е місце, маючи тепер одна овий рейтин з Па истаном, ПАР,
Барбадосом, Грецією, Латвією, Хорватією, Ні ерією, ОАЕ і Лівією. У жі-
ночих збірних лідерство в рейтин збере ла Бразилія (320 балів).
Др е місце США (305), третє — Японії (291). У раїна (9 очо ) за-
лишилася на 46-м місці, я е, я і раніше, ділить з Ізраїлем, Ямай ою,
Словаччиною, а та ож Грецією та У орщиною

Баскетбол. Збірна України U18 увійшла 
до вісімки на Чемпіонаті світу
У Джа арті відб вся FIBA U18 3х3 Чемпіонат світ . Жіноча збірна У ра-

їни U18 с ладі Наталії С орбатю , Віти Горобець, Ірини Жм р о та Ві -
торії Бєліць ої під ерівництвом тренера Олени Федчен о за підс м ами
зма ань ввійшла до вісім и най ращих оманд світ . 24 збірні б ло роз-
ділено на чотири р пи, по шість оманд ожній. В р повом ра нді
наші дівчата перемо ли оманди Бразилії, Андорри, Індонезії та Бол арії
і, пост пившись лише одним оч ом Канаді, посіли др е місце в р пі. У
1/8 фінал раїн и перемо ли збірн итайсь о о Тайбею. А чвертьфі-
налі наша оманда пост пилася збірній Італії, та им чином потрапивши
до вісім и най ращих збірних Чемпіонат світ

Футбол. Названо дату жеребкування стикових
матчів ЧС%2014
FIFA визначилася з датами, в я і пройде жереб вання сти ових мат-

чів за право часті в Чемпіонаті світ з ф тбол 2014 ро . Церемонія
відб деться 21 жовтня о 16.00 за иївсь им часом. 8 оманд, що зайня-
ли др і місця в європейсь их відбір ових р пах, сформ ють 4 пари, я і
визначать останніх часни ів т рнір Бразилії. При жереб ванні ці
8 оманд б д ть розбиті на 2 р пи відповідно до рейтин FIFA, я ий б -
де оновлений 17 жовтня. Самі і ри відб д ться 15 і 19 листопада

Дзюдо. Срібло і бронза вітчизняних атлетів 
на Гран%прі
Протя ом трьох днів столиця Узбе истан Таш ент приймала т рнір

серії Гран-прі. Представни и раїнсь ої збірної продемонстр вали
ідн боротьб , поповнивши с арбнич на ород сріблом і бронзою,
повідомляє сайт Федерації дзюдо У раїни. У перший день т рнір в
Таш енті Гевор Гевор ян завоював срібн медаль ва овій ате орії
до 60 . У боротьбі за золото раїнсь ий дзюдоїст пост пився оспо-
дареві татамі Шараф ддін Л тфіллаев . За лючний день т рнір при-
ніс У раїні ще одн медаль. Дмитро Л чин (100 ) завоював бронз . У
поєдин за третє місце раїнець вирвав перемо Енхбат Ердене-
біле (Мон олія)

Температура +10°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +14°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +12°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 81 %

Прогноз погоди на 10 жовтня 2013 року

ОВНИ, день промайне на ма симально прод тивній хвилі, не
байди йте, а інтенсивно натис айте на тр дові педалі з творчим
натхненням, що фонтан ватиме, реалізов йте найс ладніші зав-
дання, неможливих проблем для вас не існ є!
ТЕЛЬЦІ, ризи — ваш вірний др , можете вдаватися до аван-

тюр та е спериментів — і опинитеся в дам ах. Проте в інці дня ви
або пош од єте про свою витів , або б дете по арані. Найбільш
масштабні, відповідальні плани обд м йте ввечері, ця порада сто-
с ється насамперед чесних порядних осіб (не аферистів!), хто має
намір вести свої справи за онним шляхом, дотрим ючись юридич-
них процед р, професійних правил, моральних норм.
БЛИЗНЯТА, динамі а дня висо а, не сидіть воч ою, р хайтеся,

розважайтеся, наповнюйте д шевне депо свіжими враженнями. У
шлюбних пар свято охання, стос н и виходять на вищий вито ,
серця б'ються в нісон, спільні захоплення та інтереси міцніше це-
мент ють ваш союз. В інці дня яс равий життєвий небосхил за-
хмариться, доведеться зад матися над вельми серйозними ре-
чами.
РАКИ, оптимізм, віра майб тнє — ваші най ращі союзни и

цьо о дня, особливо на ниві повся денної праці, тр діться з ма си-
мальним ент зіазмом, не зниж йте темп , по и збері ається що-
найменша надія на спіх та матеріальн вина ород . Увечері вас
може несподівано запросити до діало партнер або ви ли ати на
з стріч важливий лієнт. Навіть я що ви смертельно втомилися,
тримайте мар , не втрачайте самовладання, делі атно ведіть
дис сію.
ЛЕВИ, живіть раючись, це день розва і насолод, все давати-

меться ле о і невим шено. А торств йте, сяйте мором, завойо-
в йте симпатії оточення, приймайте часть орпоративних захо-
дах та реалізов йте зад ми. Джерелом вашо о драйв та азарт
може стати любовна при ода, спортивне зма ання, ці ава подо-
рож, нетривіальний почин, ре ламна а ція. В інці дня тон с зни-
зиться, несподівано на адає про себе я ась хронічна хвороба, тоб-
то після свята настан ть сірі б дні.
ДІВИ, протя ом дня ви переб ватимете в бойовом настрої,

вдало втілюючи в домашнє життя заповітні ці аві прое ти. Справи,
пов'язані з родиною, подорожами, юридичними спорами, при-
нес ть ма симальн ористь. Живіть в любові та зла оді з домо-
чадцями, я і потреб ють вашої моральної і матеріальної підтрим-
и. Вечір ознамен ється важливою розмовою з доро ою вам лю-
диною, любовне побачення проходитиме в традиційном стилі,
але б дьте отові до спонтанних моментів.
ТЕРЕЗИ, р хайтеся, б дьте в рсі всіх новин, спіл йтеся з різ-

ними людьми, інтенсивний обмін посл ами, діловою інформацією
в рай необхідний. Ближче до ночі, завдавши лопотів,стан ть а -
т альними сімейні, поб тові справи.
СКОРПІОНІВ порад є фінансова вдача, форт нитиме на мате-

ріальній ниві всім, хто не лін ється, а завзято тя не тр дово о во-
за і рамотно орист ється таємними важелями вплив в профе-
сійній сфері. Не с рміть дов ола про спішні здоб т и: тихіше
їдеш — далі б деш. В інці дня с лад ться мови для спо ійно о
аналіз сит ації, систематизації фа тів та обмір ов вань своїх по-
дальших планів.
СТРІЛЬЦІ, ваш енер опотенціал олосальний, чарівність стр -

менить, поп лярність соці мі заш алює, до то о ж, за вами всю-
ди незримо слід є ан ел-охоронець, я ий не дасть вс очити в ха-
леп . Дерзайте, втілюючи бла ородні плани, всі дії цьо о дня при-
речені на рандіозний спіх. Поставивши перед собою лобальн
ціль, ви її трі мфально дося нете! Увечері, навпа и, на автоматич-
не везіння розрахов вати не слід. До всіх своїх справ поставтеся
серйозно.
КОЗЕРОГАМ фантастично поталанить, одна не приймайте свій

спіх за чист монет . Швидше за все, ви взяли часть ч жій рі,
тоді я ваші власні справи засти ли намертво. В інці дня динамі-
а р х відновиться, ви знов візьмете ермо влади власні р и,
присвятивши вечір оцінці сит ації і план ванню майб тньо о.
ВОДОЛІЯМ пощастить перетворити недр ів на др зів, об'єд-

нати др жні та ділові стос н и в одне ціле, що принесе ба аті пло-
ди на теренах співпраці. Подр жившись з он рентами та с про-
тивни ами, ви зможете за ласти перспе тивн баз співробітниц-
тва на майб тнє. Вечір проведіть в тиші та спо ої, самітнення по-
зитивно вплине на хід д мо , д шевний стан.
РИБИ, я що поставите перед собою мет , день б де прод тив-

ним. З силля творчо о, фізично о, технічно о хара тер принес ть
ма симальний ефе т. Можливо, ви втомитеся, зате зробите чер о-
вий ро до своєї лобальної мрії. Робот з до ментами, лист ван-
ня, спіл вання з др зями при цьом раще перенести на вечір

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 0  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

"Kiev Bandits" — фіналісти
Кубка України
В столиці відбулося принципове протистояння 
з американського футболу

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У Києві відб вся півфінальний матч
розі раш К б а У раїни з амери ан-
сь о о ф тбол 2013 ро . На ста-
діоні "Дніпровець" з стрічалися дві
столичні оманди — "Kiev Bandits" та
иївсь і "Слов'яни". Я і належить
дербі, ра видалася досить ці авою,
напр женою та з величезною іль-
істю ефе тних епізодів. У підс м
перемо з рах н ом 28:0 свят ва-
ли чинні чемпіони раїни "Kiev
Bandits". Матч пройшов під патрона-
том віце-президента Федерації аме-
ри ансь о о ф тбол У раїни, деп -
тата Київради Павла Теслен а.

Матч розпочався з приємної новини — 36 грав�

ців "Kiev Bandits" отримали звання кандидата у

майстри спорту, яке заслужено додається за чем�

піонський титул. Ще один чемпіонський титул

протягом двох років — і "Бандити" стануть майс�

трами спорту.

Отримавши почесні нагороди, рахунок у матчі

відкрили саме гравці "Kiev Bandits" — далекий

пас знайшов Дмитра Сербіна, який зафіксував

м'яч у руках, коли сам вже перебував у заліковій

зоні суперників — 6:0. У реалізації "Бандити" ро�

зіграли досить нестандартну комбінацію, майже

всі гравці, окрім центру та квотербека, вишику�

валися біля правої бровки. Максим Черепівський

прийняв м'яч і тут же перепасував його в натовп

своїх одноклубників. Шкіряний снаряд прийняв

Михайло Бланк, якого практично ніхто не зупи�

няв — 8:0.

Після цього гра перемістилася у центр поля, і

до кінця другої чверті ніякій із команд не вдалося

змінити рахунок. Після перерви розігралися

"Бандити". Ще два тачдауна на рахунку Дмитра

Сербіна, який наразі залишається найкращим

приймаючим не лише у своїй команді, а й у віт�

чизняному чемпіонаті. Щоправда, після тачдаунів

Дмитра "Бандити" у реалізації змогли заробити

всього два очки. Вони в активі Ярослава Смирно�

ва. Ще один пас від Максима Черепівського

прийняв у заліковці Дмитро Момот. Більше раху�

нок у матчі не змінювався — 28:0 на користь "Kiev

Bandits".

Після фінального свистка віце�президент Фе�

дерації американського футболу України Павло

Тесленко поспілкувався з "Хрещатиком" з приво�

ду матчу та розвитку цього виду спорту: "Як зав�

жди столичне дербі подарувало нам просто ней�

мовірні емоції. Звичайно, "Kiev Bandits" наразі є

найсильнішою командою в Україні. Вони знахо�

дяться на підйомі, а чемпіонське звання тому під�

твердження. Усі команди, які стають на їх шляху,

потрапляють під, так би мовити, "каток". Втім їм

не варто розслаблятися. У "Слов'ян" досить моло�

да команда, і є певна концепція розвитку. Ще рік�

два і, я думаю, вони стануть реальними претен�

дентами на чемпіонство. Важливо, що в них є ро�

зуміння, як рухатися далі. Адже вітчизняний аме�

риканський футбол наразі інтенсивно розвиває�

ться. Ми намагаємося донести українцям культу�

ру цього прекрасного виду спорту. Ми проводимо

відкриті тренування, різноманітні майстер�класи.

До нас приїздять із�за кордону, у тому числі й з

батьківщини "суперболу". Звичайно, ми робимо

перші кроки у популяризації американського

футболу, тому проблем вистачає. Головною є від�

сутність спортивних майданчиків. У нас є проект

на реконструкцію стадіону "Дніпровець", що зна�

ходиться на ДВРЗ. Будемо намагатися реалізувати

його. Нам необхідно створити комфортні умови

для вболівальників, яких, до речі, з кожним ро�

ком стає все більше. А буде зацікавленість з боку

глядачів — буде й усе інше. Думаю, що невдовзі

ми зможемо повноцінно конкурувати з іншими,

більш популярними видами спорту. Адже у аме�

риканського футболу є все — справжня чоловіча

боротьба, неймовірна динаміка, "інтелектуальні

війни", шоу. Що ще потрібно, аби бути популяр�

ним? "
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Цей день в історії 10 жовтня

1665 — правобережні пол ов-
ни и вибрали Петра Дорошен а
тимчасовим етьманом Правобе-
режної У раїни
1858 — за підтрим и Спол че-

них Штатів почалася ор анізова-
на озброєна боротьба за неза-
лежність К би від Іспанії
1932 — У Запоріжжі введено в

дію перш чер Дніпровсь ої
ідроеле тростанції Дніпро ес.
1932 — Хар івсь ом фізи о-

технічном інстит ті вперше в
СРСР провели ядерн реа цію з
розщеплення атомно о ядра літію
1940 — У Кра ові створено

Революційний Провід ОУН на чо-
лі зі Степаном Бандерою.
1965 — освячено цер в -пам'-

ятни свято о Андрія в Са т-Ба-
нд-Бр (США), спор джен на
пошан вання жертв Голодомор
1932—1933 ро ів в У раїні
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

ле ендарний
засновни

Рима

др жина
Со рата

місто — порт
(півн. Росія)

риба, об`є т
рибальства
(пирьо )

вид циб лі

австр.
нелітаючий

птах

ба атолюдний
бен ет

прісноводна
риба

дерев`яний
молото

відповідальна
посада

малесень а
Наталія Х Р Е Щ А Т И К

рід деревних
ящіро

стій і сезонні
вітри

т ман з димом

зібрана см ж а
т анини

цінне хвойне
дерево

тит л т рець .
воєначальни а

"Божий с д"
(сер. віч.)

"Дивлюся,
світає..."

(Шевчен о)

вчитель
расномовства

те саме, що
Іван

без л здя

о олене тіло в
мистецтві

отів а
бойовий за ли
під час ата и

людина, я а їде
поїздом

бо иня помсти
і по арання

(міф.)

бо охання
(міф.)

лі арсь а
рослина

оріл а (розм.)

розділ те ст ,
р бри а

У півфінальном поєдин К б а У раїни з амери ансь о о ф тбол иївсь і "Слов`яни" ( чорній формі) пост пилися "Kiev Bandits" з рах н ом 0:28
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