
Корабель пливе, караван іде
Київрада продовжує свою роботу у звичному режимі

Наповнення бюджету
До порядку денного пленарного засідан�

ня XII сесії Київради VI скликання було

включено 209 проектів рішень, з яких 31

стосувалось загальних питань, 46 — питань

власності та ще 132 — містобудування та

землекористування. “Ми старалися вклю�

чити в порядок денний всі соціальні питан�

ня, які надійшли до нас, а також ті, що сто�

суються наповнення бюджету і від яких за�

лежить фінансове становище міста. Київ�

рада майже чотири місяці не працювала у

нормальному режимі, тому накопичилося

дуже багато проектів рішень, які стосують�

ся і наповнення бюджету, і оформлення до�

кументації для ведення бізнесу. Тож до кін�

ця року депутатам треба активно попрацю�

вати для того, щоб фінансово закрити рік та

закінчити його без боргів”, — заявила на

брифінгу перед початком сесії заступник

Київського міського голови — секретар

Київради Галина Герега. При цьому вона

запросила всіх депутатів до конструктивної

роботи, в тому числі й опозиціонерів. “Всі

обіцяли брати участь у розвитку нашої сто�

лиці. Тому кияни не можуть бути заручни�

ками політичної ситуації, місто має працю�

вати”,— підкреслила вона.

Своєю чергою лідер фракції Партії регіо�

нів у Київраді Олексій Омеляненко під�

твердив, що депутати налаштовані на робо�

ту. “Заява опозиції про те, що на сесії відбу�

вається “дерибан” землі, — це наклеп. Я

думаю, це просто агонія, їм просто нічого

більше говорити, і вони таким чином нама�

гаються всіх накручувати. Дуже багато пи�

тань з порядку денного — це землевідве�

дення для шкіл, садків, лікарень, кому�

нальних і державних установ. Зокрема тіль�

ки десять питань стосуються виділення зе�

мельних ділянок релігійним громадам різ�

них конфесій”,— зазначив він. Також депу�

тат підкреслив: головна проблема міста на

сьогодні — це те, що понад 900 проектів до�

говорів оренди землі чекають пролонгації.

“Вони дозволять залучити до бюджету міс�

та додаткові 400 млн грн. Якщо вони не

продовжуються, бюджет недоотримує

кошти”,— пояснив пан Омеляненко. Він

зазначив, що завдання опозиції — макси�

мально дестабілізувати роботу міста й не

дати наповнювати столичний бюджет, і по�

обіцяв, що інші депутати цього не допус�

тять.

Експерти зі свого боку також визнають,

що спроби заблокувати роботу Київради

не мають сенсу. “В опозиції розуміють, що

блокування безперспективне, оскільки си�

ловим шляхом заблокувати Київраду не

вдасться. Друге — їм треба вибирати, чим

займатися: блокуванням Київради або ро�

ботою у Верховній Раді. Рішення з приво�

ду виборів має ухвалюватися у Верховній

Раді. Опозиція, прийшовши під мерію,

просто діяла за інерцією”,— підкреслив

директор центру політичних досліджень

“Пента” Володимир Фесенко.

Стратегічна інфраструктура

Тож Київрада розпочала свою роботу у

звичному режимі. Насамперед було затвер�

джено зміни до Програми соціального та

економічного розвитку й бюджету міста,

якими збільшується фінансування страте�

гічних об’єктів інфраструктури. Зокрема

додатково виділено 70 млн грн на будів�

ництво станції метро “Теремки” та рекон�

струкцію транспортної розв’язки на По�

штовій площі. Також депутати схвалили

залучення кредиту в розмірі 500 млн грн

для столичної підземки. Це дозволить КП

“Київський метрополітен” покрити за�

боргованість підприємства перед метробу�

дівцями та завершити будівництво станції

“Теремки”. Кредит планується взяти в

банку під держгарантії на 60 місяців під

відсоткову ставку, що не перевищуватиме

10 % річних. Погашення запозичення

здійснюватиметься за рахунок коштів мет�

рополітену. Варто також зазначити, що

внесення під заставу банку об’єктів кому�

нальної власності міста за наданий кредит

не передбачається. На бюджет столиці ли�

ше лягає плата за надання держгарантій,

що становить 0,001 % річних від залишку

суми гарантійних зобов’язань.

Також учора стало відомо, що найближ�

чими тижнями буде прийнято рішення

щодо тарифів на проїзд у Київському мет�

рополітені. Як повідомив директор Де�

партаменту транспортної інфраструктури

КМДА Євген Водовозов, це рішення до�

поможе вирівняти ситуацію у господар�

ській діяльності метрополітену та водно�

час виважено підійти до питання плану�

вання поїздок у метро. За його словами,

сьогодні чинні тарифи не відповідають

економічним реаліям, до того ж, вони ма�

ють передбачати інвестиційну складову.

“Цей тариф може бути і оптовим, і тоді

він не сильно підвищиться. Але інвести�

ційна складова має бути, і це передбачено

законом”,— сказав посадовець. Наразі та�

рифи знаходяться на стадії розрахунку, та

пан Водовозов заспокоює, що суми, які

називають у ЗМІ, не відповідають дій�

сності. “Це точно не 5 гривень. Ми закін�

чили цю тему, я сподіваюсь. Це більше

3 грн однозначно, якщо ми говоримо

про разову поїздку. Тому що на сьогодні,

якщо я не помиляюсь, без усяких інвес�

тиційних складових мінімальна собівар�

тість проїзду наближається до 3,3 грн по

метрополітену”,— розповів він.

Водночас Київрада ухвалила рішення

про розробку інтегрованого плану роз�

витку транспортної інфраструктури Ки�

єва. Метою документа є забезпечення

функціонування громадського та інших

видів транспорту, підвищення його якос�

ті та мобільності, залучення інвесторів.

Затвердили столичні депутати й міську

цільову програму інформатизації на 2013�

2015 рр. на суму 195,8 млн грн, яка перед�

бачає будівництво wi�fi у метрополітені,

спорудження мультисервісної інформа�

ційно�комунікаційної інфраструктури,

модернізацію і розширення інформацій�

ної довідки міського call�центру тощо.

Крім того, згідно зі змінами до бюдже�

ту, 20 млн грн спрямовано на підтримку

комунальних підприємств міста, в тому

числі на виплату зарплати та сплату по�

датків. Зроблено це за рахунок перевико�

нання надходжень від плати за право

тимчасового використання місць для

розташування об’єктів зовнішньої рекла�

ми. Ще 2,6 млн грн направлено на видат�

ки бюджетних установ та комунальних

підприємств міста за рахунок залишку

коштів спеціального фонду.

Битва за зелену зону

Під час сесії було ухвалено низку рі�

шень, покликаних захистити зелені наса�

дження та ліси столиці від забудови. Так,

Біличанський ліс та “Маріїнський парк”

отримали документи на землю. Крім то�

го, депутати Київради підтримали два рі�

шення про надання земельним ділянкам

статусу скверу: по вул. Депутатській, 13�

17 у Святошинському районі та вздовж

вул. Столєтова у Голосіївському районі.

Як підкреслив голова постійної комісії

Київради з питань екологічної політики,

голова Партії Зелених України Денис

Москаль, державні акти на земельні ді�

лянки мають бути оформлені для всіх

парків та скверів столиці. “Київзеленбу�

ду” спільно з Департаментом земельних

ресурсів необхідно прискорити оформ�

лення землевпорядної документації для

всіх парків та скверів столиці. Коли бу�

дуть оформлені державні акти на земель�

ні ділянки для всіх парків і скверів, ми

зможемо убезпечити їх від знищення.

Адже в документах буде чітко зазначено,

що земельна ділянка є парком”,— наго�

лосив він.

Крім того, депутати перерозподілили

кошти з метою фінансування заходів з

відновлення й підтримання сприятливо�

го гідрологічного режиму та санітарного

стану річок і водойм міста, розробки про�

ектів створення територій та об’єктів

природно�заповідного фонду, визначен�

ня їхніх меж та організації територій. А

п’ять дерев дуба черешчатого віком 200�

300 років і “Дуби Рильського”, що знахо�

дяться у Національному природному

парку “Голосїївський”, стали пам’яткою

природи
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Інформаційно#довідкову службу
“Call#центр” модернізують 
та розширять
Деп татсь ий орп с Київради підтримав прое т

рішення про затвердження Місь ої цільової про ра-
ми інформатизації столиці на 2013-2015 ро и, під-
отовлений Київсь ою місь держадміністрацією. За
відповідне рішення про олос вали 80 деп татів.
Прое т рішення передбачає модернізацію та

ф н ціональне розширення про рамно-технічно о
омпле с інформаційно-довід ової сл жби “Call-
центр”. Для по ращення роботи сл жби, підвищен-
ня я ості та розширення спе тра посл пропон є-
ться збільшити іль ість ви онавців сл жбах та
підрозділах до 800-1000 осіб.
Крім то о, б де забезпечено 100-відсот овий

зворотний зв’язо з абонентами, я і звертаються з
метою вирішення проблемних питань, а ви онання
дор чень та вирішення проблем житлово- ом -
нальном осподарстві, місь ом транспорті, ме-
дичном й соціальном забезпеченнях б де при-
с орено за рах но більш точно о с ер вання дор -
чень до безпосередніх ви онавців.
С лад р пи зворотно о зв’яз , аналітичної та
онтрольної р пи “Call-центр ” план ється розши-
рити на 18 додат ових робочих місць. Разом із тим,
період зростання іль ості дзвін ів (напри лад, на

почат опалювально о сезон (3500 дзвін ів за 1
один ) іль ість операторсь их робочих місць б де
збільшено на 30 одиниць.
Та ож рам ах Місь ої цільової про рами інфор-

матизації Києва на 2013-2015 ро и б де модернізо-
вано або замінено застаріле обладнання, що пере-
б ває в е спл атації більш ніж 5 ро ів та вичерпало
е спл атаційний рес рс зв’яз з йо о а тивним
цілодобовим ви ористанням.
Інформаційно-довід ова сл жба “Call-центр” із

почат сво о засн вання в 2007 році є дієвим та
ефе тивним засобом із підвищення я ості обсл -
ов вання меш анців та остей міста, а та ож за-
безпечення оперативно о, ефе тивно о та я іс-
но о реа вання на наявні проблеми в м ніци-
пальній сфері. Та , посл ами сл жби вже с о-
ристалося близь о 700 тис. осіб, тобто майже
ожна иївсь а родина хоча б один раз зверн ла-
ся до “Call-центр ” та отримала допомо з вирі-
шення проблем

Перевізник зима — 2013
Під та ою назвою з 21 жовтня до 21 листопада
столиці триватиме омпле с профіла тичних за-

ходів. Інспе тори ДАІ перевірятим ть отовність
підприємств-перевізни ів і с б’є тів осподарю-
вання на предмет ви онання ними вимо за оно-
давства сфері безпе и дорожньо о р х . Осо-
блива ва а приділятиметься питанням під отов и
автотранспорт до ви ористання в осінньо-зимо-
вий період, заміни шин на зимові, справності обі-
рів ві он та салон , зовнішніх світлових прила-
дів, ор анізації передрейсово о онтролю техніч-
но о стан автоб сів та проведення щозмінно о
медично о о ляд водіїв. Зважаючи на с ладні по-
одні мови, столична ДАІ посилить онтроль за
дотриманням вимо безпе и під час ор анізації та
здійснення перевезень дітей продовж осінньо-
зимово о період

Україна знову переходить 
на зимовий час
Відповідно до постанови Кабінет Міністрів У ра-

їни від 13 травня 1996 ро № 509 “Про порядо об-
числення час на території У раїни” на території
У раїни 27 жовтня 2013 ро о 4 одині за иївсь им
часом с асов ється літній час переведенням один-
ни ової стріл и на одн один назад. Тож У раїна
знов переходить на зимовий час. Про це повідом-
ляють Міністерстві е ономічно о розвит і тор ів-
лі У раїни.
Зміна час має спон ати населення до більш

ефе тивно о ви ористання денно о cвітла
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Марта КОХАН,
Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

У серед , 23 жовтня, столичні деп тати спішно провели чер о-
в сесію, на я ій роз лян ли прое ти рішень, що стос валися
наповнення бюджет Києва, інфрастр т рні та соціальні питан-
ня. По и Київрада працювала, опозиціонери в отре нама ались
зірвати її робот , хоча цьо о раз обійшлося без бійо . Е спер-
ти вважають це свідченням то о, що вони вже зроз міли без-
перспе тивність бло вання Київради, одна все ж діють за
інерцією. У підс м після по азової, але невдалої спроби про-
рвати міліцейсь ий ордон лідери “Бать івщини”, “УДАР ” й
“Свободи” Арсеній Яценю , Віталій Клич о та Оле Тя нибо
поверн лися до Парламент і запропон вали народним обран-
цям в лючити до поряд денно о за онопрое т про призна-
чення дати виборів Київсь о о місь о о олови та місцевих де-
п татів. Натомість парламентарі пропозицію не підтримали, по-
силаючись на рішення Констит ційно о С д У раїни, з ідно з
я им місцеві вибори повинні відб тися 2015 році. Тож прин-
цип неперервності влади продовж є діяти, і Київрада залишає-
ться ле ітимно працюючим представниць им ор аном столиці.
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Новини

У столиці створили Департамент молоді 
та спорту
Деп тати Київради підтримали ініціатив щодо створення в стр т рі

КМДА Департамент молоді та спорт . За прое т рішення, я им передба-
чено реор анізацію Департамент освіти і на и, молоді та спорт з по-
дальшим створенням двох о ремих департаментів: Департамент освіти і
на и і Департамент молоді та спорт , про олос вав 81 деп тат. Рестр -
т ризація Департамент освіти, на и, молоді та спорт дозволить ефе -
тивніше втілювати в життя соціальні ініціативи Президента в сімейній сфе-
рі — питання сімейної політи и план ється передати Департамент соці-
альної політи и Київсь ої місь держадміністрації. На Департамент молоді
та спорт б д ть по ладені наст пні завдання: збереження мережі дитя-
чо-юнаць их спортивних ш іл міста та розвито резервно о спорт ; роз-
вито фізичної льт ри та масово о спорт за місцем проживання насе-
лення, місцем роботи населення та місцях масово о відпочин ; ор ані-
зація та проведення міжнародних, все раїнсь их спортивно-масових за-
ходів; проведення фіз льт рно-оздоровчої та реабілітаційної роботи се-
ред людей з обмеженими можливостями; розвито спорт вищих дося -
нень; розвито спортивної інфрастр т ри міста; реалізація сімейної та
молодіжної політи и. “У рез льтаті творення Департамент молоді та
спорт в місті Києві діятиме самостійна стр т ра, я а забезпечить зла-
оджен робот місцевих ор анів ви онавчої влади, приватних ор аніза-
цій, виробничих та ромадсь их об’єднань щодо розвит ал зі фізичної
льт ри та спорт . Крім то о, 2014 році на розвито спортивної ал зі

столиці з місь о о бюджет план ється виділити 150 млн рн”,— зазначив
заст пни олови КМДА Ві тор Корж

Законність знесення дерев на Теремках 
перевірять правоохоронці
Про рат рою Голосіївсь о о район столиці ор анізовано перевір

за онності знесення зелених насаджень на в л. Дмитра Л цен а, що в
мі рорайоні Терем и-2. Відповідні дор чення с еровані до Державної
е оло ічної інспе ції в м. Києві. Про це “Хрещати ” повідомили в прес-
сл жбі про рат ри Голосіївсь о о район .
Зо рема онтролери перевірять правомірність вир б и дерев на в аза-

ній території.
За рез льтатами перевір и про рат рою, разі наявності підстав, б -

д ть вжиті відповідні заходи реа вання

Цифра дня

570,4 млн 
пасажирів перевезено міським електричним транспортом у
січні–серпні 2013 року (103,9% до рівня відповідного періоду 2012р.),
в тому числі – платних 335,4 млн (на 2,6% більше, ніж у січні–серпні
2012 р.). 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Кошти на відрядження — замість сплати 
податків на зарплату
Чер ове пор шення тр дово о та подат ово о за онодавства б ло ви-

явлено фахівцями столично о правління Міндоходів під час проведення
до ментальної позапланової виїзної перевір и одно о столично о під-
приємства, я е займається ре ламною діяльністю. Я повідомили “Хре-
щати ” в прес-сл жбі ГУ Міндоходів м. Києві, під час перевір и б ли ви-
явлені ці аві фа ти діяльності ре ламодавців, семеро працівни ів підпри-
ємства отримали ошти на за альн с м понад 75 тисяч ривень нібито
на відрядження, при цьом жодних підтвердж ючих до ментів на підпри-
ємстві не знайшлось. Відповідно до чинно о за онодавства У раїни с ма,
що б ла виплачена працівни ам підприємства безпідставно, розцінюєть-
ся я додат ове бла о та оподат ов ється на за альних підставах за став-
ою 15-17 %.
Отже, за вчинені пор шення подат ово о за онодавства ре ламни ам

доведеться сплатити подато з доходів фізичних осіб та штрафні сан ції
на с м понад 11 тисяч ривень

Народний хор України імені Г. Верьовки 
відзначить ювілей святковим концертом
Сьо одні о 19.00 Національном а адемічном театрі опери та балет

імені Т. Г. Шевчен а за адресою в л. Володимирсь а, 50, відб деться
рочистий ювілейний онцерт Національно о засл жено о а адемічно о
раїнсь о о народно о хор У раїни імені Г. Верьов и. Свят овий вист п

присвячено 70-річчю від дня засн вання славетно о оле тив .
У раїнсь ий народний хор створено вересні 1943- о щойно визво-

леном Хар ові. Ор аніз вав і ер вав оле тивом відомий раїнсь ий
омпозитор і хоровий дири ент Гри орій Г рійович Верьов а. З йо о ді-
яльністю пов’язані становлення оле тив , форм вання х дожніх і творчих
традицій, я і поєдн ють фоль лорний народний спів із с часною манерою
ви онання та професійною майстерністю. Та , же понад 48 ро ів за ла-
дені традиції спішно продовж є й дос оналює нинішній х дожній ерів-
ни і енеральний дире тор, вихованець Одесь ої онсерваторії ( лас
професора К. Пі рова), Герой У раїни, народний артист У раїни, народ-
ний артист СРСР, ла реат Державної премії СРСР, ла реат Національної
премії У раїни імені Тараса Шевчен а, професор, а адемі Анатолій Авді-
євсь ий. Він від рив нов епох в житті хор , адже пра ти є ор анічне
поєднання народної та а адемічної манери спів . Це дало змо розши-
рити й зба атити реперт арн палітр оле тив . Найвиба ливіші рити и
визнають, що самоб тність та висо ох дожність ви онання, н ч ість
фраз вання, дивовижне розмаїття олосів, поєднання емоційності та
стриманості, д шевної від ритості та доброзичливо о мор , чистоти й
безпосередності — ось чим зачар вав та прихилив серця шан вальни ів
пісні Національний раїнсь ий народний хор

До Києва прибудуть чесні мощі великомученика
Георгія Побідоносця
30 жовтня з бла ословення Патріарха Константинополя і Ново о Рим

Варфоломія ІІ і Митрополита Київсь о о і всієї У раїни Володимира та за
ініціативи Президента У раїни Ві тора Ян овича з монастиря Ксенофонт
Святої Гори Афон до У раїни приб д ть чесні мощі (правиця) вели ом -
чени а Геор ія Побідоносця.
Графі переб вання правиці свято о вели ом чени а Геор ія Побідо-

носця в Києві:
Києво-Печерсь а лавра 30.10 — 4.11;
Храм Всіх Святих м. Києва 4.11 — 10.11.
Святий вели ом чени Геор ій Побідоносець жив II — III ст. Виріс він
Каппадо ії (Мала Азія) християнсь ій сім’ї. Вст пивши до римсь о о

війсь а, святий Геор ій своїми ратними подви ами засл жив ва імпе-
ратора Діо летіана і б в призначений одним зі старших воєначальни ів.
Дізнавшись про аз імператора переслід вати християн, Геор ій від ри-
то вист пив проти правителя і за ли ав сіх визнати вір в Христа. Після
восьмиденних тяж их ат вань б в обез оловлений 303 (304) році.

Підприємство, що дарує зір
Київська лабораторія "Ю Ес Оптикс" — єдина в Україні установа,
яка вже майже двадцять років виробляє інтраокулярні лінзи
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Щоро в У раїні прово-
дять близь о 78 оператив-
них втр чань з привод а-
тара ти, і іль ість випад-
ів цьо о захворювання з
ожним ро ом зростає.
При цьом єдине підпри-
ємство в У раїні, я е ви о-
товляє необхідні для по-
вернення зор інтрао -
лярні лінзи, знаходиться в
місті Києві. Одна , на
жаль, лише ожна десята
операція відб вається з
ви ористанням вітчизняної
прод ції. Тож чора пер-
ший заст пни олови
КМДА Анатолій Гол бчен о
завітав на СП ТОВ ОЛК
“Ю Ес Опти с” і ознайо-
мився з виробництвом
лінз.

Директор лабораторії підприєм�

ства Олександр Жданенко розповів

“Хрещатику”, що виготовлення ін�

траокулярних лінз хоч і простий на

перший погляд процес, однак він

потребує високої технологічності.

Обладнання, на якому виробляють

“кришталик”, відрізняється дуже

великою точністю — до мікрона.

При цьому всі станки розташовані

на спеціальних повітряних подуш�

ках. Існують жорсткі вимоги й до

розміщення таких виробництв — не

вище другого поверху та вдалині від

завантажених трас, особливо заліз�

ничних шляхів.

Спільне українсько�американ�

ське підприємство Офтальмологіч�

на лабораторія�клініка “Ю Ес

Оптикс” було створене у 1994 ро�

ці — й від того часу за допомогою

його продукції повернуто зір сотням

тисяч людей. Про це розповів голо�

ва ради директорів підприємства

Анатолій Муштук.

“Вже наступного року ми святку�

ватимемо 20�річний ювілей. За цей

час наші лінзи допомогли понад

570�ти тисячам чоловік. І ми й нада�

лі робитимемо все, щоб хвора люди�

на змогла заново побачити світ на

власні очі”,— зазначив пан Муштук.

Цікаво, що підприємство реалізує

й низку соціальних проектів — за

окремим зверненням безкоштовно

виготовляє лінзи для соціально не�

захищених верств населення.

Під час робочого візиту перший

заступник голови КМДА Анатолій

Голубченко оглянув увесь процес

виготовлення інтраокулярної лінзи.

Підприємством залишився задово�

лений і наголосив, що саме такі ви�

робництва необхідно розвивати в

місті.

“Те, що ми побачили, на мою дум�

ку, реклами не потребує. Адже не

секрет, що дуже багато людей мають

катаракту й чекають на таку допомо�

гу. Для Києва це унікальне підпри�

ємство, як і для всієї України. Я ду�

маю, що саме такі технології повин�

ні набувати в столиці України все

більшого розвитку”,— наголосив

пан Голубченко.

Тож місто розгляне можливості,

як допомогти підприємству зайняти

більш вигідні позиції на столично�

му ринку медичних послуг. Адже

наразі вітчизняний виробник не ко�

ристується значним попитом. Як

розповів “Хрещатику” головний

офтальмолог Міністерства охорони

здоров’я України Сергій Риков, ли�

ше кожна десята операція з лікуван�

ня катаракти проводиться з вико�

ристанням саме вітчизняних лінз,

хоча в українського виробника пе�

реваги очевидні.

“Лінзи інших виробників стан�

дартні. А на цьому підприємстві ми

можемо вплинути на технологію.

Так, якщо, наприклад, потрібна лінза

певної специфічної моделі, ми разом

з інженерами лабораторії розробля�

ємо й потім виготовляємо її. Тобто

ми реально можемо зробити спеці�

альну лінзу, спеціальне кріплення

для капсули. Окрім того, вони нічим

не поступаються закордонним ана�

логам і відповідають всім світовим

вимогам”,— роз’яснив пан Риков.

У вітчизняних лінз є й іще одна

суттєва перевага — ціна, адже вар�

тість імпортних у рази вища. Однак

непопулярність українських лінз

фахівці пояснюють насамперед від�

сутністю спеціального обладнання

для власне оперативного втручання,

оскільки іноземні колеги подібні ус�

тановки мають та використовують

на них виключно лінзи власного ви�

робництва. Ще один важливий фак�

тор — це недовіра наших мешканців

до вітчизняного виробника.

Проте, як відзначив Сергій Риков,

поступово ситуація змінюється і по�

треба споживача в українському

бренді постійно зростає

Медична реформа впевнено
крокує столицею
Нове обладнання та автомобілі днями отримали лікувальні 
установи Голосіївського району
Кирило ФОМІНОВ,
спеціально для “Хрещатика”

Медична реформа в Києві набирає
обертів. Та , після Дніпровсь о о та
Дарниць о о районів та і необхідні
для роботи сімейних лі арів ле ові
автів и днями передали до медич-
них за ладів Голосієва. Тож відтепер
розпорядженні лі вальних станов

район 17 ле ових автомобілів,
повністю омпле тованих медзасо-
бами та обладнанням.

Для центрів первинної медико�санітарної до�

помоги Голосіївського району за рахунок субвен�

цій із державного бюджету закуплено обладнання

та устаткування на суму майже чотири мільйони

гривень. Серед переліку — сумки укладки лікаря,

набори інструментарію для надання невідкладної

допомоги, пульсометри, стерилізатори, бактери�

цидні опромінювачі, офтальмоскопи, глюкомет�

ри, гематологічні аналізатори, механічні ваги,

електрокардіографи, апарати для УВЧ�терапії та

інші прилади для проведення фізіопроцедур, ша�

фи, холодильники. Окремо державним коштом

придбано 17 автомобілів “Медична допомога”.

На церемонії вручення спецтранспорту й об�

ладнання у Голосіївській РДА представники вла�

ди докладно розповіли про те, як відбуватиметься

медична реформа. Так, на базі наявних медичних

установ району будуть сформовані два центри

первинної медико�санітарної допомоги та один

медико�діагностичний центр. Центр ПМСД № 1

буде створений шляхом поєднання поліклініки

сімейних лікарів “Корчувате” та поліклініки для

дорослого населення № 2. У центр ПМСД № 2

зіллються центральна районна дитяча поліклініка

та доросла поліклініка № 1. Юридично ці центри

вже існують з 22 жовтня, а фактично всі необхід�

ні зміни наберуть чинності найближчим часом.

Тоді ж запрацює медико�діагностичний центр на

базі районної поліклініки. Сімейні лікарі підпо�

рядковуватимуться центрам первинної медико�

санітарної допомоги, а вузькі спеціалісти — ме�

дико�діагностичному центру, філії якого у складі

тих самих вузьких спеціалістів працюватимуть і в

центрах ПМСД. Терапевтичні та педіатричні від�

ділення району будуть реформовані в амбулаторії

загальної практики сімейної медицини, вісім з

яких вже діють і ще 11 будуть відкриті згодом. Тож

9 нових автомобілів та 700 тис. грн надійдуть у

розпорядження до центру ПМСД № 1, а ще 8 ав�

то та 1,516 тис. грн — до центру ПМСД № 2.

Створюється електронна система обліку хворих,

за допомогою якої можна буде відстежувати істо�

рію звернень громадян та медичної допомоги, що

була їм надана. Це необхідно не лише для полег�

шення збору, обробки та збереження інформації

про хворих. Електронний облік — дієвий засіб

контролю якості роботи лікарів. “Ми цю реформу

впроваджуємо не тільки для наших пацієнтів. Ми

б хотіли, щоб наші медичні працівники теж відчу�

ли результат. І одним із таких результатів є заробіт�

на плата, яка має стати пристойною. Оскільки без

мотивації для медичного працівника вимагати від

нього якісну роботу неможливо”,— зауважив ди�

ректор Департаменту охорони здоров’я КМДА Ві�

талій Мохорєв. Окрім фіксованої ставки, медич�

ний персонал вже з листопада поточного року бу�

де отримувати дві надбавки. Першу — за кількість

вилікуваних пацієнтів, що необхідно для конку�

ренції між лікарями і, відповідно, для надання

ефективнішої допомоги хворим, адже мешканці

самі зможуть обирати свого сімейного лікаря. Чим

краще він надаватиме свої послуги — тим більше в

нього буде пацієнтів і тим більшу доплату він отри�

має. Другу надбавку встановлено за якість роботи,

яка вираховуватиметься за 10�ма параметрами.

“Я переконаний, що професійні знання медич�

них працівників плюс матеріальна підтримка і

колективний досвід сприятимуть покращенню

здоров’я киян. Це наша головна мета”,— підсу�

мував заступник голови КМДА Віктор Корж

Перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о відвідав СП ТОВ ОЛК «Ю Ес Опти с» і ознайомився з виробництвом
інтрао лярних лінз

О рім вр чення спецтранспорт й обладнання, Голосіївсь ій РДА представни и столичної влади до ладно
розповіли про те, я триває медична реформа в місті
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Ділові новини

Тарифи не підвищуватимуть
Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Аза-

ров дор чив віце-прем’єр-міністрам
Юрію Бой і Оле сандр Віл л в
сферах своєї омпетенції розробити
механізми забезпечення стабільних цін
і тримання тарифів для вітчизняних
виробництв на поточном рівні. "У та-
их с ладних мовах ціни і тарифи при-
родних монополій повинні б ти не об-
тяженням собівартості, а навпа и —
стим лом зростання,— на олосив Ми-
ола Азаров.— Президент У раїни ви-
ма ає, щоб ряд забезпечив мораторій
на підвищення тарифів для вітчизняних
виробництв і поточно о, і наст пно о
ро ". Він зазначив, що необхідно
спільними з силлями, справедливо
розділивши тя ар світової е ономічної
ризи, системно вирівнювати сит ацію
та планомірно йти до за альної мети:
стабільно о розвит е ономі и та по-
ращення доброб т раїнсь их ро-
дин.
Та ож Ми ола Азаров дор чив Юрію

Бой розробити пра тичні "дорожні
арти" щодо вивод з ризи вітчизня-
них підприємств. За йо о словами, є
необхідність ретельно і предметно про-
аналіз вати причини альм вання е о-
номічно о розвит . "Причом не вза-
алі, не спис ючи на об’є тивні фа то-
ри, а предметно, б вально для ожно-
о вели о о підприємства ви онати та-
ий аналіз і виробити заходи",— на о-
лосив він. На адаємо: саме он ретні
меморанд ми між рядом і інвестора-
ми дозволили відновити виробництво
на "Карпатнафтохімі" та еле тромета-
л р ійних омбінатах.
Крім то о, Ми ола Азаров дор чив

першом віце-прем’єр-міністр Сер-
ію Арб зов разом із фахівцями На-
ціонально о бан либо о вивчити
можливості створення ма сималь-
носприятливих мов для редит ван-
ня саме реально о се тор е ономі и
в інтересах розвит й представити
відповідні пропозиції на роз ляд ря-
д

Біличанський ліс 
"задокументували"

Київсь а місь а рада надала дозво-
ли на розроб прое тів земле строю
щодо відведення земельних діляно
КП "Святошинсь е лісопар ове ос-
подарство" для ведення лісово о ос-
подарства за альною площею майже
12 тис. а Святошинсь ом та Обо-
лонсь ом районах м. Києва. Про ці

рішення, прийняті на пленарном за-
сіданні Київради 23 жовтня, повідо-
мив "Хрещати " олова постійної о-
місії Київсь ої місь ої ради з питань
е оло ічної політи и, олова Партії
Зелених У раїни Денис Мос аль.
"Оформлення державних а тів на ці
земельні ділян и — один із механіз-
мів захист ліс від самовільних вир -
бо . Ці земельні ділян и б д ть відве-
дені "Святошинсь ом лісопар овом
осподарств " для ведення лісово о
осподарства. Б дь-я а інша діяль-
ність на в азаних територіях є непри-
п стимою. Тобто після оформлення
державних а тів на земельні ділян и
нія о о б дівництва в лісі б ти не мо-
же",— на олосив пан Мос аль. Деп -
тат за важив, що саме відс тністю
землевпорядної до ментації орис-
т ються селищні ради Коцюбинсь о о
та Гостомеля, оли дозволяють заб -
дов вати Біличансь ий ліс. "Я би
"Святошинсь о о лісопар ово о ос-
подарства" б ли оформлені до мен-
ти на землі, то вдалося б ни н ти
неза онних землевідводів на терито-
рії Біличансь о о ліс . Том для за-
хист ліс від самовільних вир бо
необхідно я омо а швидше оформити
державні а ти. Під реслю, що до -
менти на землю розробляються не
тіль и для Біличансь о о ліс , а для
сіх лісів КП "Святошинсь е лісопар-
ове осподарство",— на олосив о-
лова Партії Зелених У раїни. Денис
Мос аль зазначив, що КП "Святошин-
сь е лісопар ове осподарство" от є
до менти для отримання державних
а тів на земельні ділян и площею
5582,11 а Святошинсь ом районі
та 6050,07 а в Оболонсь ом районі
столиці

Будівельний бум 
в Україні

Станом на 15 жовтня 2013 ро в
У раїні зареєстровано 4728 с б’є тів
осподарювання, я і під час реєстрації
зазначили здійснення за альних та
спеціалізованих робіт із б дівництва
б дівель і спор д основним видом
своєї діяльності.
Я повідомили "Хрещати " в

У рдержреєстрі, найбільше зростання
продемонстр вала ал зь б дівництва
житлових і нежитлових б дівель: мин -
ло о ро б ло зареєстровано 1376
с б’є тів осподарювання цієї ате орії,
а в поточном — на 19,4 % більше
(1708). Ця р па містить повний спе тр

посл з б дівництва житлових і нежит-
лових б дівель я за власний рах но ,
та і за вина ород чи на основі он-
тра т . Ви онання та их робіт може пе-
редаватися с бпідрядни на мовах
а тсорсин .
Др ою за іль істю зареєстрованих

с б’є тів підприємниць ої діяльності
ал ззю виявилася ор анізація б дів-
ництва б дівель — 449 с б’є тів оспо-
дарювання. Вона пов’язана із розроб-
ленням прое тів з б дівництва житло-
вих і нежитлових б дівель шляхом
об'єднання фінансових, технічних і фі-
зичних засобів для їх реалізації з метою
подальшо о продаж

Пільги демотивують бізнес

Чинна в державі система піль для
бізнес потреб є реформ вання, ос-
іль и в існ ючом ви ляді не створює
достатній стим люючий ефе т для роз-
вит е ономі и — та д м висловив
міністр е ономічно о розвит і тор івлі
У раїни І ор Прасолов в ході онферен-
ції "Нова е ономічна модель: інвестиції
та інновації для реально о се тор ". "Є
важливе питання, я е стос ється піль .
У міністерстві провели певний аналіз,
ми йо о за інч ємо. І на виході вже
зроз міло, що ті піль и, я і нас засто-
сов ються, м'я о аж чи, не зовсім
системні. Том що ми даємо піль и,
але ефе т, я ми вважаємо, від цих
піль мінімальний, значить, щось ми
робимо неправильно",— зазначив мі-
ністр.
Урядовець вважає, що сьо одні в

У раїні піль и, я і надаються бізнес ,
замість стим лювання розвит спри-
чиняють зворотний ефе т. Та , ба ато
підприємців, отримавши піль , вже не
пі л ються про розширення і модерні-
зацію бізнес через те, що сама піль а
дає їм перева перед он рентами.
"Наявна система піль демотив є біз-

нес. По и в У раїні не про инеться під-
приємниць ий д х, тол не б де. Ми
просто повинні створити мови для то-
о, щоб підприємниць ий д х вийшов
на поверхню",— під реслив І ор Прасо-
лов.
На д м міністра, надання піль до-

цільно роз лядати я одн з форм дер-
жавно-приватно о партнерства — ла-
даючи он ретний до овір з он рет-
ним інвестором, держава надає йом
певні піль и в обмін на ви онання чіт о
прописаних зобов'язань, напри лад, із
форм вання нових робочих місць або
створення інноваційної прод ції
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Життя на пенсії: фінансові 
університети "третього віку"
Галина ПЕТРЕНКО
"Хрещатик"

Стабільно висо і пенсії, система
охорони здоров'я, я а справді
стоїть на варті здоров'я, постій-
но діючі соціальні піль и — це,
маб ть, першочер ові с ладові,
я що не щасливих, то, принай-
мні, впевнених золотих ро ів
людини. І по и держава б де
займатися забезпеченням сьо о
цьо о, давайте розберемося, я
зробити та , щоб життя раїн-
сь их пенсіонерів стало не тіль-
и впевненим, але і сповненим
приємними моментами, орис-
ним проведенням час , незаб т-
німи з стрічами. Сьо одні ми по-
оворимо про те, я е ці аве і не-
звичайне дозвілля ор анізов ють
в У раїні для тих, ом за 60.

Нещодавно дослідники з'ясували, що

найкращі умови для життя людей пенсійно�

го віку створені у Швеції. Експерти оціню�

вали це за такими критеріями: рівень дохо�

дів, охорона здоров'я, зайнятість і освіта,

створення сприятливих умов. Україна в цьо�

му рейтингу посіла лише 66�те місце. Але, як

з'ясувалося, рівень життя літніх людей зале�

жить зовсім не від багатства країни. Так, на�

приклад, навіть у Болівії (однієї з найбідні�

ших країн світу!) реалізується комплексна

програма пенсійного забезпечення та без�

коштовної медицини, завдяки якій пенсіо�

нери отримують там необхідні умови для

стабільно впевненого життя.

Змінюємо ситуацію

Всі вже давно звикли до того, що най�

менш захищені верстви населення зазви�

чай знаходяться під опікою державних і

некомерційних структур. Але в останні ро�

ки у нас в країні турботу про людей пен�

сійного віку стали демонструвати і пред�

ставники бізнесу, пропонуючи пільги та

знижки на придбання різних товарів і по�

слуг.

Це чудова тенденція, але, як відзначають

експерти, цього недостатньо для того, щоб

забезпечити людям старшого покоління на�

сичені та щасливі золоті роки. Причина то�

му — брак спілкування, що стає причиною

втрати інтересу до життя.

Щоб змінити ситуацію, необхідно застосо�

вувати й інші кроки, наприклад, створювати

спеціальні пенсійні клуби за інтересами, де ті,

кому за 60, зможуть цікаво і змістовно прово�

дити свій час. Наведемо наочний приклад.

Нещодавно одна з найбільших фінансо�

вих установ України — банк "Надра" (ліцен�

зія НБУ № 21 від 21.11.2011 р.) провів дуже

цікавий експеримент. До Дня людей похи�

лого віку, з якого традиційно починається

жовтень, в усіх регіонах України банк від�

крив перший фінансовий Пенсійний клуб.

У цьому клубі представники старшого поко�

ління можуть отримувати безкоштовні кон�

сультації з питань фінансів і заощаджень, а

також приємно проводити час у колі своїх

товаришів, заводити нові знайомства, обго�

ворювати останні новини і навіть... займати�

ся творчістю. А тепер детальніше.

Вчитися ніколи не пізно

Перше засідання клубу, що пройшло в од�

ну з субот жовтня одночасно більш ніж у 100

відділеннях банку в 70�ти містах України, зі�

брало понад одну тисячу людей поважного

віку. Учасникам клубних зустрічей настільки

сподобалися засідання, що керівництвом

банку було прийнято рішення проводити та�

кі зустрічі регулярно.

"Навіть не сподівалася, що дізнаюся бага�

то нового про банківські продукти, а саме

про можливості пенсійної картки, розмаїття

депозитних вкладів; як виходити з тих чи ін�

ших ситуацій, що можуть виникнути при

користуванні банкоматом, при втраті карт�

ки чи при розрахунку в магазинах",— розпо�

відає учасниця Пенсійного клубу з Ужгоро�

да Олена Олексіївна.

А от для Альбіни Вікентіївни з Києва

справжнім відкриттям стали можливості

банківської платіжної картки. "Сьогодні я

дізналася, що в магазині можна розрахову�

ватися банківською карткою. Якщо це дійс�

но зручно, я обов'язково буду користуватися

такою послугою",— розповіла вона.

Тетяна Василівна з Кіровограда була зди�

вована тим, що за допомогою банківської

картки також можна здійснювати розрахун�

ки в Інтернеті.

Крім фінансового семінару, який провели

фахівці банку, кожен із учасників міг отри�

мати відповідь на будь�яке питання, що сто�

сується фінансового боку життя. Так, на�

приклад, Петро Петрович з Дніпропетров�

ська цікавився Фондом гарантування вкла�

дів фізичних осіб і тим, як безпечно розміс�

тити депозит у банку. Не менш активними в

прагненні дізнатися якомога більше інфор�

мації з питань фінансів були учасники клубу

в кримських відділеннях. Під час чаювання

більшість з них отримала персональні кон�

сультації з потрібних тем.

Відверта розмова

Незважаючи на те, що основна ідея Пен�

сійного клубу — допомогти людям старшого

покоління розібратися з тим, що відбуваєть�

ся на фінансовому ринку України, це також

і приємне проведення часу в колі товаришів

і нових знайомих.

Заняття в клубі — не нудні фінансові лекції

з незрозумілою термінологією, а неформаль�

не спілкування фахівців банку з гостями, ча�

ювання під час обговорення останніх новин і

навіть демонстрація власної творчості.

Так, Микола Маркович із Дніпропетров�

ська на зустрічі прочитав свій власний вірш,

який підготував спеціально до відкриття

Пенсійного клубу. А ось на засіданнях клубу

в Сумах учасники не лише читали поезію, а

й навіть співали улюблені пісні.

Як розповідають у банку, учасникам пер�

шого фінансового Пенсійного клубу на�

стільки сподобалися зустрічі, що наступного

разу вони обов'язково приведуть сюди своїх

родичів, друзів і знайомих.

"Зараз — у нашому віці — вже розумієш,

що ми недостатньо отримуємо подібної ін�

формації, яка є простою і доступною. Тому

на наших засіданнях Ради ветеранів я обо�

в'язково буду рекомендувати цей клуб",— на�

голошує голова Ради ветеранів війни та пра�

ці з Донецька Інна Інокентіївна.

А ось деякі з гостей клубу відразу прихо�

дили на зустріч зі своїми рідними та близь�

кими. "На засідання я прийшла з онукою. У

клубі їй подарували іграшку та пригостили

чаєм",— розповіла Олена Олексіївна з Ужго�

рода.

Користуючись нагодою

Крім усього іншого, за кожним учасником

клубу банк прикріплює персонального ме�

неджера, до якого можна звернутися в зруч�

ний час, щоб отримати фінансову консуль�

тацію та допомогу з питань банківського об�

слуговування та продуктів.

"Ідею Пенсійного клубу підказали наші

клієнти. У той час, як банківський ринок

сьогодні стає все більш технологічним і пе�

реходить на нові формати "спілкування не з

живою людиною, а з машиною", ми побачи�

ли, що людям старшого покоління це неці�

каво. Їм потрібен особистий контакт, індиві�

дуальний підхід, спілкування,— підкреслює

Сергій Козлов, директор з роздрібного бізне�

су банку "Надра".— І ми як соціально відпо�

відальна установа з двадцятирічним досвідом

роботи на ринку знаємо, як це забезпечити,

тому що турбота про людей старшого поко�

ління — один з головних напрямків нашої

соціальної стратегії. Вже кілька років в банку

діє спеціальна пенсійна програма, що дозво�

ляє не тільки максимально заощаджувати

кошти, а й вигідно примножувати їх".

Бажаючі взяти участь у наступному засі�

данні Пенсійного клубу та за більш детальною

інформацією про час та місце проведення мо�

жуть звертатися до найближчого відділення

банку "Надра"

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України 
в одномандатних виборчих округах на повторних виборах 

народних депутатів України 
15 грудня 2013 року

Постанова № 234 від 22 жовтня 2013 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні
депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для ре:
єстрації кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на повторних виборах
народних депутатів України 15 грудня 2013 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам За:
конів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про повторні вибори народних депутатів Укра:
їни в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 8 частини другої статті 30, частини третьої стат:
ті 52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частин першої, другої статті 55, частини дру:
гої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частини третьої статті 104, частин четвертої — шостої
статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", абзацу першого, підпунктів 6, 10 пункту
3 розділу І Закону України "Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих
округах №№ 94, 132, 194, 197, 223", керуючись статтями 11—13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про Цен:
тральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зареєструвати кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на повторних виборах народних де�
путатів України 15 грудня 2013 року згідно з додатками 1 — 4.

2. Витяг із цієї постанови та посвідчення встановленої форми видати представникам відповідних політичних партій, а та�
кож відповідним кандидатам у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку само�
висування.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інфор�
мації для оприлюднення у триденний строк з дня її прийняття, а також оприлюднити на офіційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 жовтня 2013 року № 234

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному

виборчому окрузі № 223 (місто Київ) на повторних виборах народних 
депутатів України 15 грудня 2013 року

Артемчук Анатолій Володимирович, народився 19 вересня 1967 року в селі Вікнини Білогірського району Хмельницької об�
ласті, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова ради, громад�
ська організація "Об’єднання Батьківщина" у м. Києві, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисуван�
ня.

Вулах Михайло Миколайович, народився 26 січня 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти ро�
ків проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ", прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія "Молодь до ВЛАДИ".

Костельнюк Олександр Васильович, народився 12 червня 1977 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа�підприємець, безпартійний, проживає
в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ
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"П’ЯТА ВЛАДА"
Країна: США
Ст дія: Participant Media,
DreamWorks SKG
Режисер: Білл Кондон
У ролях: Бенеди т Камбербетч,
Даніель Брюль
Бюджет: 28 млн дол. США
Тривалість: 128 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів
Стріч а заснована на реаль-

них подіях і розповідає про діяльність інтернет-сервіс
"WikiLeaks", я ий за перші ро и існ вання п блі вав та-
ємн інформацію, роз риваючи се рети державних сл жб
і фінансові злочини орпорацій, що впливало на світов
е ономі . Коли засновни и сайт Дж ліан Ассанж і Дані-
ель Домшайт-Бер отримали дост п до вели о о засе -
речено о архів США, їм довелося відповісти на питання:
я а ж справжня ціна се ретної інформації вільном с -
спільстві.
В мережах інотеатрів "Баттерфляй", "Одеса іно"

"ГІРКО!"

Країна: Росія
Ст дія: Lunapark / Bazelevs
Режисер: Жора Крижовні ов
У ролях: Сер ій Свєтла ов,
Юлія Але сандрова, Ян Цапни
Тривалість: 100 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів

За охана пара Наташа і Ро-
ма мріють про романтичне
весілля з церемонією в стилі диснеївсь ої р салонь и на
березі, тіль и рошей на реалізацію ідеї немає. Бать и ж
хоч ть відзначити традиційне весілля із застільними піс-
нями, танцями і тамадою. Щоб ні о о не образити, моло-
ді виріш ють зі рати два весілля, я і відб ваються в один
день з безліччю рйозних сит ацій.
В інотеатрі "У раїна", мережах інотеатрів "Бат-
терфляй", "Одеса іно" і "Лінія іно"

"МІНЛИВА ХМАРНІСТЬ, ЧАСОМ ФРИКАДЕЛЬКИ-2"

Країна: США
Ст дія: Sony Pictures,
Columbia Pictures
Режисери: Коді Кемерон,
Кріс Пірн
Тривалість: 95 хв.

Винахідни Флінт Ло -
в д вирішив, що врят -

вав світ, знищивши свій знаменитий винахід — машин ,
я а перетворювала вод на їж , ви ли ала дощ із чізб р-
ерів і торнадо зі спа етті. Але незабаром він виявив, що
йо о анебном дітищ вдалося вижити і тепер воно по-
родж є ч довись а — стравозвірів, ібридів із тварин та
їжі. Флінт і йо о др зі вир шають в небезпечний похід,
щоб битися з олодними та одилами, рильпанзе, пав -
чізб р ерами та іншими стравозвірями, з пинити їстівне
зло і ще раз врят вати світ.
В інотеатрі "Кінопалац", мережах інотеатрів "Бат-
терфляй", "Одеса іно" і "Лінія іно"

КІНОТЕАТРИ
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044) 490-70-60,
www kinopalace.net
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044) 279-67-50, 279-82-32,
www. kino-ukraina. com. ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www. kino-butterfly. com. ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044) 206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Лінія іно", www. liniakino. com:
ТЦ "Аладдін", в л. Гриш а, 5, тел.: (044) 521-30-01
ТЦ "Ма еллан", в л. А адемі а Гл ш ова, 13-б, тел.: (044) 521-30-01
ТЦ "Метрополіс", в л. Малиновсь о о, 12, тел.: (044) 521-30-01
Мережа інотеатрів "Одеса іно", www. kinoodessa. com:
ТЦ "У раїна", пр.-т Перемо и, 3, тел: (044) 496-15-11, 496-15-51
ТЦ "Квадрат", б л. Перова, 36, тел: (044) 538-17-70, 538-17-71
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ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ
УКРАЇНКИ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 
24 жовтня (чт.) — 19.00 "У полоні при-
страсті" ("Кам’яний володар"), драма, 1 од.
25 хв.
25 жовтня (пт.) — 19.00 "Дерева помира-
ють стоячи", 2 од. 10 хв.
26 жовтня (сб.) — 12.00 "Занадто щасли-
вий бать о", омедія, 2 од. 20 хв.
26 жовтня (сб.) — 18.00 "Прощальне тан-
о", тра і омедія, 2 од. 30 хв.
26 жовтня (сб.) — 19.00 прем’єра "Нахліб-
ни ", 1 од. 55 хв.
26 жовтня (сб.) — 20.00 "Оле сандр Вер-
тинсь ий. Бал Господень...", моноспе та ль,
1 од. 30 хв.
27 жовтня (нд.) — 12.00 "Сімейна вечеря",
омедія, 2 од. 20 хв.
27 жовтня (нд.) — 18.00 "С ажена ров",
1 од. 30 хв.
27 жовтня (нд.) — 19.00 "Різдвяні мрії", о-
медія, 2 од. 40 хв.
27 жовтня (нд.) — 20.00 "Страждання юно-
о Вертера", драма, 1 од.
28 жовтня (пн.) — 19.00 "Пані міністерша",
омедія, 3 од.
29 жовтня (вт.) — 19.00 "Любовне божевіл-
ля", м зична вистава, 1 од. 50 хв.
29 жовтня (вт.) — 20.00 "Шлюби ладаю-
ться на небесах", моновистава, 1 од. 10 хв.
30 жовтня (ср.) — 19.00 "Занадто одр же-
ний та сист", омедія, 2 од. 15 хв.
30 жовтня (ср.) — 20.00 "Жін и. Фра мент.
С андал без антра т ", драма, 2 од.

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
24 жовтня (чт.) — 19.00 "Мартин Бор ля",
омедія, Іван Карпен о-Карий

25 жовтня (пт.) — 19.00 "Гімн демо ратич-
ної молоді", тра і омедія, Сер ій Жадан
26 жовтня (сб.) — 19.00 "Квіт а Б дя ", за
мотивами п’єси Ми оли К ліша "Ма лена
Граса"
27 жовтня (нд.) — 19.00 "Прибор ання но-
ровливої", Вільям Ше спір
29 жовтня (вт.) — 19.00 "Дами і сари",
омедія, Оле сандр Фредро
30 жовтня (ср.) — 19.00 "Morituri te salu-
tant" ("У нас все свято"), Василь Стефани
30 жовтня (ср.) — 19.00 "Чай а", Антон Че-
хов, пам’яті Бо дана Ст п и

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80,
www.drama�comedy.kiev.ua 
24 жовтня (чт.) — 19.00 "Кохання з приці-
лом?! (Тор івці мою)", ондом-ревю для до-
рослих, Мар Камолетті, 2 од. 50 хв.
24 жовтня (чт.) — 19.00 прем’єра "Дві да-
моч и бі півночі", ілюзії з м зи ою, П. Нотт,
1 од. 40 хв.
25 жовтня (пт.) — 19.00 "Дні пролітають зі
свистом", омедія і драма охання, М. Коля-
да, 1 од. 40 хв.
26 жовтня (сб.) — 15.00 "Ти, о о любить
д ша моя...", еротична драма, Надія Пт ш і-
на, 2 од. 10 хв.
26 жовтня (сб.) — 19.00 прем’єра "Ідеаль-
на пара", Мар Камолетті, 2 од.
27 жовтня (нд.) — 15.00 "Три сестри",
А. Чехов, 2 од. 40 хв.
27 жовтня (нд.) — 19.00 "Опіс ін. Фома!",
е сцентрична омедія, Ф. Достоєвсь ий,
2 од. 30 хв.
29 жовтня (вт.) — 19.00 "Та за інчилось
літо", печальні з стрічі, І. Шо , 2 од. 10 хв.
30 жовтня (ср.) — 19.00 "Найвище бла о
на світі...", І. Т р енєв, 3 од. 10 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна"), 
Тел: (044) 33�222�17, www.theatreonpodol.com 
25 жовтня (пт.) — 19.00 прем’єра "Щоден-
ни молодо о лі аря", с орботний лист (істо-
рія хвороби), Михайло Б л а ов, 2 од., теат-
ральна остьова
26 жовтня (сб.) — 19.00 "Моє сторіччя",
мелодрама, 2 од., Мішель Лоранс, театраль-
на остьова
27 жовтня (нд.) — 19.00 "Лю семб рзь ий
сад", фантазія-шансон, 1 од. 10 хв., теат-
ральна остьова

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
25 жовтня (пт.) — 12.00 "Ромео і Дж льєт-
та", мюзи л, В. Ше спір, 2 од. 45 хв.
25 жовтня (пт.) — 19.00 "Ромео і Дж льєт-
та", мюзи л, В. Ше спір, 2 од. 45 хв.
26 жовтня (сб.) — 19.00 "Ромео і Дж льєт-
та", мюзи л, В. Ше спір, 2 од. 45 хв.
27 жовтня (нд.) — 19.00 "Сон літньої ночі",
феєрія, В. Ше спір, 2 од. 30 хв.
30 жовтня (ср.) — 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
24 жовтня (чт.) — 19.00 "За двома зайця-
ми", оперета, В. Ільїн, В. Л ашов
25 жовтня (пт.) — 19.00 "Ціл й мене, Кет!",
мюзи л, К. Портер
26 жовтня (сб.) — 19.00 "Тан о життя",
танцювальне шо
27 жовтня (нд.) — 19.00 "Ключ на бр івці,
або При оди весільної ночі", опера-б фф,
Ж. Оффенбах
30 жовтня (ср.) — 19.00 "Летюча миша",
оперета, Й. Штра с.

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua
25 жовтня (пт.) — 19.00, 26 жовтня (сб.) — 13.00,
17.00, 27 жовтня (нд.) — 13.00, 17.00 про рама "Караван
ч дес", дітям до 5 ро ів вхід без оштовно без надання віль-
но о місця

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
27 жовтня (нд.) — 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 
27 жовтня (нд.) — 12.00 "Білосніж а та семеро номів",
м зична аз а В. Домшинсь о о

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
24 жовтня (чт.) — 13.00 "При оди Тома Сойєра", життєпис
хлопчи а, М. Твен, 2 од., для дітей від 7 ро ів
25 жовтня (пт.) — 12.00 "Вождь червонош ірих", тра і о-
медія, за мотивами оповідання О’Генрі, 1 од. 45 хв., для ді-
тей від 7 ро ів
26 жовтня (сб.) — 11.00 "Ти особливий", м зична аз а,
О. Несміян, 1 од., для дітей від 5 ро ів
26 жовтня (сб.) — 12.00 "Сні ова оролева", м зична аз-
а, Г. Х. Андерсен, 1 од. 30 хв., для дітей від 7 ро ів
27 жовтня (нд.) — 11.00 "Не хоч б ти соба ою", аз а- ра
на 1 дію, С. Бєлов, С. К ваєв, 1 од. 10 хв., для дітей
від 5 ро ів
27 жовтня (нд.) — 12.00 "Сні ова оролева", м зична аз-
а, Г. Х. Андерсен, 1 од. 30 хв., для дітей від 7 ро ів
29 жовтня (вт.) — 12.00 "Чарівна Пеппі", м зична вистава
на 2 дії, А. Лінд рен, 1 од. 40 хв., для дітей від 7 ро ів
30 жовтня (ср.) — 12.00 "При оди Тома Сойєра", життєпис
хлопчи а, М. Твен, 2 од., для дітей від 7 ро ів

ТЕАТР ОПЕРИ
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua 
24 жовтня (чт.) — 13.00 "Панноч а і х лі ан", балет на 2 дії,
Д. Шоста ович, 1 од. 15 хв.
25 жовтня (пт.) — 13.00 "Я оза и змія прибор вали",
мюзи л- аз а на 2 дії, І. По лад, 1 од. 30 хв.
26 жовтня (сб.) — 12.00 "Петри і вов ", балет на 1 дію,
С. Про оф’єв, 40 хв., "Карнавал тварин", балет на 1 дію,
К. Сен-Санс, 40 хв.
27 жовтня (нд.) — 12.00 "При оди Б ратіно", мюзи л на
2 дії, О. Білаш, 1 од. 40 хв.
27 жовтня (нд.) — 15.00 "При оди Б ратіно", мюзи л на
2 дії, О. Білаш, 1 од. 40 хв.
29 жовтня (вт.) — 12.00 "Чарівна м зи а", омічна опера-
аз а на 2 дії, М. Мін ов, 1 од. 45 хв.
30 жовтня (ср.) — 12.00 "М зичні ласи и-2", балетна
абет а для дітей та їхніх бать ів, 50 хв.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 
26 жовтня (сб.) — 11.00 "Наш веселий олобо ", Г. Усач,
40 хв., для дітей від 3 ро ів
26 жовтня (сб.) — 13.00 "Слоненя", Г. Владичина, 40 хв.,
для дітей від 3 ро ів
26 жовтня (сб.) — 15.00 "Червона шапоч а", Є. Шварц,
50 хв., для дітей від 4 ро ів
26 жовтня (сб.) — 17.00 "Кіт чоботях", Ю. Сі ало
за Ш. Перро, 45 хв., для дітей від 3 ро ів
27 жовтня (нд.) — 11.00 "Троє поросят", Г. Усач, С. Єфре-
мов, 45 хв., для дітей від 3 ро ів
27 жовтня (нд.) — 13.00 "Золоте рча", В. Орлов, 45 хв.,
для дітей від 3 ро ів
27 жовтня (нд.) — 15.00 "Вов і озенята", Є. Гімельфарб,
для дітей від 3 ро ів
27 жовтня (нд.) — 17.00 "Пітер Пен", Є. О ородній
за Дж. Баррі, 60 хв., для дітей від 5 ро ів.

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 24—30 жовтня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 9.00, 11.35, 15.45
Мультляндія

7.20, 17.10 Київ. Музика
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
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
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

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 Т/с "Таємниця

старого мосту" 
11.20 Нехай вам буде

кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.25, 17.40, 21.30

Діловий світ
12.25 Книга.ua
12.45 Як це?
13.10 Хто в домі господар?
13.45 Не вір худому кухареві
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.30 Життя на рівних
15.55 Секрети успіху
16.35 Т/с "Вічний поклик" 
18.05 Агро8News
18.40 Фінансова перспектива
18.50 Сільрада

19.10, 21.45 Фестиваль пісні
в Коблево

20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.40 Світ спорту
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.25 На слуху
23.50 Від першої особи
0.15 Великі битви

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" 
11.50 Російські сімейні драми
12.55 Х/ф "Перевізник�2" 
14.45 Т/с "Попіл" 
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Любов і

покарання" 
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Попіл" 
22.15 Гроші
23.25 ТСН
23.40 Х/ф "Чорний

лебідь" 
1.40 Російські сімейні драми
2.30 ТСН. Особливе
2.55 ТСН
3.10 Х/ф "Чорний лебідь" 
4.55 Гроші

ІІННТТЕЕРР

5.20 Х/ф "Петрович" 
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 "Вічна казка"
11.10 Слідство вели...
12.00 Новини
12.20 Слідство вели...
13.40 Судові справи
14.40 Сімейний суд
15.45 Чекай на мене
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.05 Т/с "Дельта"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Однолюби"

22.35 Т/с "Червоні гори"
0.30 Х/ф "Чи в саду, чи у

городі", с. 1—4
3.35 Подробиці
4.05 Слідство вели...
4.45 Т/с "Дельта"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

5.10 Х/ф "Повір, все буде
добре..." 

7.00 Події
7.30 Щиросердне зізнання
8.00 Т/с "Подружжя" 
9.00 Події
9.10 Т/с "Квиток на двох" 
13.15 Люблю! Чекаю!
14.15 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 "Гіпнотизер" 
2.05 Х/ф "Бугімен" 
3.30 Події
3.50 Говорить Україна
4.30 Критична точка
5.15 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.25, 6.10 Teen Time
5.30 Т/с "Вперед�до

успіху"
6.15 М/с "Губка Боб"
7.00 Підйом!
9.00 Х/ф "Сутінки. Сага.

Світанок. Частина 2"
11.10 Т/с "Вороніни"
13.30, 14.35 Kids' Time
13.35 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
19.15 Абзац!
20.00 Т/с "Молодіжка"
21.00 Т/с "Кухня"
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 "Вероніка Марс"
3.05 Служба розшуку дітей
3.10—5.20 Зона ночі

ІІССTTVV

5.00 Служба розшуку дітей
5.10 Світанок
6.15 Ділові факти
6.20 Економічний інтерес
6.30 Т/с "Таксі"
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.25 Ділові факти
7.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини.

Підсумки
10.10 "Максимум" в Україні
10.50 Анекдоти по8українськи
11.05 Х/ф "Особливості

національного
полювання у
зимовий період"

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по8українськи
13.25 Т/с "Майстер і

Маргарита"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Пастка"
22.05 Четверта башта
23.00 Свобода слова
1.05 Х/ф "Шосе смерті" 
2.30 Про8Ziкаве.ua
3.00 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Майстер подорожей
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Китай. Тріумф і

потрясіння
10.00 Алло, лікарю!
11.15 О. Розенбаум. Мій

дивний сон...
12.45 Модні історії
13.15 Будь в курсі!
14.00 Ліс Джиммі
15.00 Соціальний пульс
15.15 Соціальна економіка
16.10 Рідкісний вид
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 Друга світова.

Випадкова війна
21.00 Соціальний пульс
21.25 Соціальна економіка
21.35 О. Фельцман. Легка

мелодія життя
22.40 Економічний пульс
22.45 Чудеса життя
23.45 Рідкісний вид

0.30 Т/с "Ескорт�
агентство" 

1.30 Календар Live
1.45 Амурні мелодії
2.00 Х/ф "Ян Дара" 
4.00 Народження

українського німого
кіно

5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30—18.30, 22.30—5.30
Час. Важливо (кожні
півгодини)

6.35, 7.10, 8.10, 22.35,
23.15, 0.15, 2.35,
3.35 Бізнес8час

6.40, 18.10, 0.00, 3.20,
4.35 Місцевий час

6.55, 7.15, 8.15, 8.35,
11.35 Хроніка тижня

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

7.20 Час економіки
7.40 Автопілот8новини
7.45, 18.20, 23.40, 0.20,

6.20 Час спорту
8.45 Трансмісія8новини
8.50, 23.45, 0.55 Огляд

преси
9.35, 13.35, 14.35 5 елемент
10.35 Велика політика
11.15, 20.00, 1.15, 1.35,

5.00, 5.35 Час.
Підсумки дня

12.35 Новинометр
15.35 Новини Київщини
16.35 Машина часу
17.35, 0.35 В кабінетах
18.35 Територія закону
19.45, 22.40, 23.35, 3.15,

6.15 Хроніка 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

5.00 Х/ф "Валентин і
Валентина" 

6.30 Х/ф "Полювання за
тінню" 

8.20 Агенти впливу
9.15 Правда життя
9.45 Легенди шансону
10.35 Д/с "Півдні.

Нерадянський Союз"
11.30 Т/с "Далекобійники"
15.05 Т/с "Білі вовки"

16.50 Х/ф "Полювання на
піранью"

19.00 Свідок
19.30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
21.40 Свідок
22.00 Т/с "Елементарно" 
23.00 Т/с "CSI. Маямі�10" 
0.00 Т/с "Забуті" 
0.50 Т/с "Закон і порядок" 
1.40 Свідок
2.10 Речовий доказ
3.15 Агенти впливу
4.20 Свідок
4.55 Правда життя
5.25 М/ф "Дюймовочка"

ССТТББ

5.35 Чужі помилки. VIP8клієнт
6.20 Все буде добре!
8.00 Неймовірна правда про

зірок
9.40 Моя правда. А. Гальєрс
10.35 Х/ф "Здрастуйте

вам!"
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 Куб84
22.00 "Вікна". Новини
22.25 Детектор брехні84
23.20 Один за всіх
0.45 Т/с "Доктор Хаус" 
1.40 Х/ф "Старомодна

комедія" 
3.10 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
17.40 Давай одружимося!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час

20.30 Т/с "Син батька
народів"

22.45 Вечірній Ургант
23.20 Нічні новини
23.30 Познер
0.35 Т/с "Домробітниця"
1.05 Давай одружимося!
2.00 Новини
2.05 Нехай говорять
2.55 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

4.00 Ранок Росії
8.05 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
9.00 Вісті
9.30 1000 дрібниць
10.15 Про найголовніше
11.00 Т/с "Таємниці

інституту
благородних
дівиць"

12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Вісті. Чергова частина
13.05 Шукачі
14.00 Особливий випадок
15.00 Вісті
15.15 Вісті. Москва
15.35 Т/с "Скліфосовський"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.50 Прямий ефір
20.00 Т/с "Попіл"
22.00 Т/с "Право на

правду"
22.55 Д/ф "Чужа земля"
0.05 Т/с "Нотатки

експедитора
Таємної
канцелярії"

1.00 Дівчата
1.35 Х/ф "Пристань на

тому березі"
3.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.00 НТВ вранці
6.10 Т/с "Повернення

Мухтара�2"
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
9.05 Ти не повіриш!
10.00 ДНК
11.00 Сьогодні
11.35 До суду
12.35 Суд присяжних
13.35 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні
14.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт

15.40 Т/с "Справа лікарів"
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
18.35 Говоримо і показуємо
19.25 Т/с "Карпов�2"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Другий

убивчий"
23.35 Т/с "Ведмежий кут"
1.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.40 Говоримо і показуємо
3.35 І знову здрастуйте!

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша8слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтіком
8.20 М/с "Шоу Гарфілда" 
8.55 Єралаш
9.55 Країна "У"
11.00 Т/с "Та, що говорить

із примарами" 
12.00 Т/с "Якось у казці" 
12.55 Кохання з майбутнього
13.55 Богиня шопінгу
16.00 Т/с "Маленькі

таємниці" 
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу
20.00 Т/с "Вісімдесяті" 
21.00 Країна "У"
22.05 Віталька
23.05 Дурнєв + 1
23.45 Т/с "Секс і місто" 
0.25 Т/с "Та, що говорить

із примарами" 
1.15 Теорія зради82
2.00 Твою маму!
2.25 До світанку

КК11

6.30 TOP SHOP
7.30 М/ф
10.50 Х/ф "Хеллоуінтаун�3" 
12.40 Пороблено в Україні
13.50 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 Леся Здєся
22.25 Х/ф "Лара Крофт.

Розкрадачка
гробниць" 

0.25 Х/ф "Пастка для
нареченої" 

2.00 Х/ф "Одержимість" 
3.30 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.50 Т/с "Сищики�5" 
8.50 Х/ф "Бій місцевого

значення" 
10.50 Т/с "Ікорний барон" 
19.00 Т/с "Лінійний відділ" 
21.00 Новини 2+2
21.25 ДжеДАІ
22.00 Х/ф "007.

Координати
Сайфолл" 

1.00 Х/ф "Людина�акула" 
2.25 Х/ф "В тій області

небес" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 23.00 Знімала мама
7.00, 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. Пін8код"

8.00, 10.30 М/с "Дружба 8 це
диво"

8.30 М/с "Клуб Міккі8Мауса"
8.55 М/с "Джейк і пірати з

Нетландії"
9.20 М/с "Нові пригоди Вінні8

Пуха"
9.45 М/с "Перехрестя в

джунглях"
10.05 М/с "Контраптус —

геній"
11.30 М/с "Свинка Пеппа"
12.15 М/с "Бджола Майя 3D"
12.30 М/с "Смурфіки"
13.00 М/с "Циповіль"
13.30 М/ф "Мауглі"
15.00 М/с "Досконала

Людина8павук"
15.30 М/с "Кім 5+"
16.30 М/с "Фінеас і Ферб"
17.30 М/ф "Звірячий загін.

Код Марко Поло"
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"
0.00 М/ф

АНОНСИ на ТРК "Київ"

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

ТАЄМНИЦІ ЗВІРИНЕЦЬКИХ ПЕЧЕР
Майже 800 ро ів простояв Київ над печерами, я і розш али лише
тридцять ро ів том — їх назвали Звіринець ими. Всередині дослідни-
и побачили центральний хід і 20 невели их ніш та виявили приміщен-
ня, де лежали людсь і іст и і черепи, знайшли та ож ш іряне вз ття,
хрести і пояси із зображеннями святих. Вони б ли здивовані, нас іль-
и добре печери збере ли свій первісний ви ляд. Чом їх олись хоті-
ли підірвати та чом таємничі Звіринець і печери привели до війсь о-
во о ліцею імені Івана Бо на?
"Про лян и містом", 24 жовтня о 21.25

КОВБАСА, КАКАО-ШОКОЛАД І ЕКОПРОДУКЦІЯ
У р бриці "Най раще до стол " — овбаса "Любительсь а", до с лад
я ої обов'яз ово повинні входити яловичина, свинина і добірний шпи .
Що ще може б ти с ладі я існої овбаси і я вона має ви лядати,
роз аж ть техноло и. У р бриці "Альтернатива" опинився а ао-шо о-
лад, ори інальними рецептами я о о ондитери поділяться з лядача-
ми. У р бриці "Лі неп" фахівці роз риють правд про те, я і прод ти
можна назвати е оло ічними. По и в У раїні немає правил, за я ими
сертифі ють ор анічн прод цію. Я же її визначити неозброєним
о ом?
"Я існе життя", 26 жовтня о 10.00

ПРАВИЛЬНЕ МІСЦЕ ДЛЯ МІЦНОГО СНУ

Знімальн р п про рами збентежила інформація про низь я ість
сн иян. Лі арі зазначають, що містяни по ано себе поч вають, бо
сплять на "неправильних" матрацах та под ш ах. Об’їхавши сіх ви-
робни ів, ж рналісти за допомо ою фахівців облашт вали правильне
спальне місце. Я підібрати матрац, я ий задовольнить примхи нашо-
о тіла? На що варто ласти олов , щоб спині б ло омфортно? Ре-
з льтати цієї пош ово-розвідниць ої операції дивіться про рамі.
"Зроблено Києві", 26 жовтня о 10.30

з 24 жовтня

КІНОПРЕМ’ЄРИ
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Спортивні новини

Футбол. Столичний "Арсенал" може припинити
своє існування
Ф тбольний л б "Арсенал" (Київ) може зни н ти, я що найближчи-

ми днями не знайде інвестора, отово о підтримати оманд . Про це
заявив енеральний дире тор оманди Ві тор Голов о. "Я що до п'ят-
ниці, 25 жовтня 2013 ро , не знайдеться той, хто допоможе л б збе-
ре ти столичний л б в раїнсь ом ф тболі, а "Арсенал " — збере -
ти місце в прем'єр-лізі і боротися за нові перспе тиви, в цей день, на
жаль, ф тбольний л б "Арсенал" (Київ) припинить своє існ вання",—
йдеться офіційном зверненні на сайті л б . У заяві на олош ється:
"До п'ятниці нас залишилася лише надія — б дь-хто охочий може от-
римати л б, фінанс вати, вести до спортивних дося нень. Я що ж
цьо о не станеться, доведеться онстат вати, що л б виявився ні о-
м не потрібним"

Баскетбол. До ЄвроБаскету�2015 готуються 
шість українських міст
Чемпіонат Європи з бас етбол 2015 ро пройде на тих аренах, я і

б д ть поб довані своєчасно та відповідності до вимо ФІБА-Європа,
заявив дире тор т рнір Мар іян Л б івсь ий. "Місцевий ор анізацій-
ний омітет ЄвроБас ет-2015 є офіційно повноваженою ФІБА-Європа
та Федерацією бас етбол У раїни стр т рою для забезпечення опе-
раційної частини під отов и та проведення т рнір ЄвроБас ет-2015 в
У раїні. Ми заверш ємо під отов до оворів оренди, я і б д ть ла-
дені з сіма власни ами арен і стан ть правовою підставою для прове-
дення матчів ЄвроБас ет -2015 на цих аренах",— повідомив пан Л б-
івсь ий. Дире тор т рнір зазначив, що остаточний рафі зма ань
б де с ладено напри інці 2014 ро — після проведення фінально о
жереб вання ЄвроБас ет -2015, виходячи з б дівельної отовності
арен, їх відповідності вимо ам ФІБА-Європа та належним чином під о-
товлених е спл атаційних оманд.
На адаємо, що з ідно з досьє-заяв ою, поданою ФБУ, для прове-

дення т рнір в У раїні б ло визначено 6 приймаючих міст. У продов-
ження цьо о У азом Президента У раїни "Про заходи щодо під отов и
та проведення в У раїні фінально о т рнір чемпіонат Європи 2015
ро з бас етбол " передбачено б дівництво й ре онстр цію спор-
тивних арен та іншої необхідної фіз льт рно-спортивної інфрастр т -
ри містах Києві, Дніпропетровсь , Донець , Львові, Одесі й Хар о-
ві, а та ож введення їх в е спл атацію не пізніше р дня 2014 ро

Бокс. Микола Буценко забезпечив першу медаль
для збірної України
Ми ола Б цен о (ва ова ате орія до 56 ) вийшов до півфінал

чемпіонат світ з бо с серед аматорів, що триває в азахсь ом міс-
ті Алмати. У раїнець перемі чвертьфінальном поєдин т рець о о
бо сера Сельдж а Е ера розділеним рішенням с ддів. Рез льтат по-
єдин 2:1 (27:29, 29:27, 30:26) на ористь нашо о бо сера. Вихід до
півфінал арант є Ми олі Б цен щонайменше бронзов медаль. С -
перни ом раїнця півфіналі зма ань стане російсь ий бо сер Воло-
димир Ні ітін, я ий поєдин 1/4 фінал перемі одно олосним рі-
шенням с ддів ірландця Май ла Конлана

Температура +8°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура +13°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура +11°С

Атм. тиск 7523 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 24 жовтня 2013 року

ОВНИ, творча самореалізація заради поб дови щасливо о осо-
бисто о життя, де можна піднятися з обранцем до нірвани насо-
лод — ось що від вас вима атиметься найближчим часом (до 22
листопада). Одна і про сімейні лопоти не заб вайте, з домочад-
цями роз мно дистанціюйтеся, і навіть оли вам тісно на одній те-
риторії, допі ають поб тові проблеми, не ч бтеся — миріться, бо
ожна людина має право на власний психоло ічний с веренітет,
ди стороннім вхід заборонено.
ТЕЛЬЦІ, охайтеся! Ви здатні на висо е світле поч ття, я е зміц-

нить подр жній союз, зробить стос н и з діловою омандою теп-
лими і армонійними, перетворивши он рентів на союзни ів. А
ось до тр дово о ярма ви вже звичні, тож навчайтеся на ход —
т т, швидше за все, бра ватиме необхідних знань, досвід чи ін-
формації.
БЛИЗНЯТА, шан йте матеріальні бла а, опанов ючи фах е оно-

міста, б дьте дбайливим осподарем, рах йте роші — жодної о-
пій и на вітер! Ши вати на широ но , витрачати зароблене по-
том і ров’ю на розва и протипо азано. Робіть тіль и важливі по-
п и, без я их обійтися не можна.
РАКИ, прибор айте джина принциповості й не дайте вийти йо-

м на волю, іна ше о аянний все зр йн є! Я що дорожите особис-
тими взаєминами — р жляйте вірним лебедем над оханими і
любіть їх сім серцем! До творчих нат р завітає М за, тож саморе-
алізація пройде на " ра". Бать ам Ра ам, зар чившись висо им
власним авторитетом, слід поспіл ватися з чадами та дати їм
м др життєв порад .
ЛЕВИ, день армічний, ви переб ваєте під стр мом висо ої

емоційної напр и, хоча зовні цьо о не запідозриш, все старанно
замас овано. Втім, я відомо, тиха вода реблю рве. Це добре, ос-
іль и найменша слаб ість б де взята воро ами на озброєння про-
ти вас.
ДІВИ, динамічний період розпалі, біопотенціал фонтан є, да-

ючи шанс продемонстр вати себе енер ійною вольовою особис-
тістю ба атьох сферах. Займіться ріпленням др жніх з — се-
ред людей, рідних по д х , цьо о ро вам Всевишній при от вав
чимало по ровителів.
ТЕРЕЗИ, ар’єрний демарш набирає інтенсивно о темп , тож

отримавши запрошення на престижн посад , по одьтеся —
швидше за все, вона б де ви ідною і в матеріальном плані. Але не
зопал від радості проведіть пере овори, спроб йте проаналіз ва-
ти всі плюси та мін си майб тньої роботи.
СКОРПІОНИ, з ле істю розправляйте рила і демонстр йте

п бліці все, чим ба аті. Фаза еволюційно о зростання та само-
ствердження соці мі триває, ваше "Я" на парадном оні! Можна
р шати в дале і мандри, нала одж вати онта ти з людьми здале-
. Сьо одні ваші золоті озирі: висо ий професіоналізм, аналітич-

не мислення, діловий досвід, либо а впевненість собі.
СТРІЛЬЦІ, самотньо "заляжте на дно" і постарайтеся впорати-

ся з важ ими не ативними емоціями, я і б льдозером р йн ють
психі . Розчар вання, страх, заздрощі, ревнощі, образи, помста,
що на опич валися тривалий час — все сплелося в один адючий
л бо , втя ючи в безодню зневіри. Кайтеся, моліться, нехай про-
цес вн трішньої "переплав и" йде своїм армічним ходом, інець
цьом настане. А поперед вас жд ть рандіозні справи з вели им
став ами і авантюрами...
КОЗЕРОГИ, зосередьтеся на оздоровчій трансформації др жніх

та шлюбних взаємин, вас зріднять спільні ділові інтереси, емоцій-
ні переживання, зблизить любовний інтим. А ось на роботі, я що
хтось звернеться з діловою пропозицією, проведіть пере овори в
приємній зад шевній атмосфері, щоб раще вивчити омпаньйо-
на, замовни а, шефа, аби потім не продешевити з рошима.
ВОДОЛІЇ, ар’єрне сходження триває, всі сили маєте с онцен-

тр вати на професійних фронтах, одна тримайте емоції в лаці,
бо саме нервові переживання спрово ють хвороби. З ерівни ом
працюйте д ша в д ш , завойов йте авторитет та йо о серце сво-
їм висо им професіоналізмом, мінням тя ти воза за іль ох, радо
беріться за додат ові повноваження та завдання — тіль и ви ра-
єте! "Лівих" підробіт ів це теж стос ється.
РИБИ, м ха орл не товариш, тож майте справи із птахами сво-

о польот . Я що вийшли на романтичне полювання, хочете о ось
за адрити, весело й із ши ом порозважатися, помір йте — чи до-
сить вас фінансів для оплати заба ано ? Певно, що ні. Втім, чхай-
те на все, ляйте з ши ом, від д ші веселіться, все б де оплаче-
но, мов азці — нині вас доля пест є я ні оли! А воро и нехай
сають лі ті від злості або збирають рихти з барсь о о стол , за-

довольняються дармовими подач ами!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 4  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Футбол збирає друзів
У столиці відбулися змагання серед команд дитячих будинків 
та шкіл�інтернатів
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У столиці відб лися зма-
ання з ф тбол серед о-
манд дитячих б дин ів та
ш іл-інтернатів для дітей,
позбавлених бать івсь о о
пі л вання "Ти не один!".
Участь заході взяли май-
же півсотні вихованців із
за альноосвітньої ш оли-
інтернат № 14 для дітей з
малозабезпечених сімей
та інших піль ових ате о-
рій, спеціалізовано о за-
альноосвітньо о дитячо о
б дин "Малят о", спеціа-
лізованої за альноосвітньої
ш оли-інтернат для роз -
мово відсталих дітей № 12
та Володарсь ої санатор-
ної ш оли-інтернат .

У напруженій боротьбі виборола

першість і стала переможницею зма�

гань команда спеціалізованого за�

гальноосвітнього дитячого будинку

"Малятко". Привітати юних тріум�

фаторів турніру до спорткомплексу

ФСТ "Динамо" приїхали віце�прези�

дент Національного олімпійського

комітету України, голова ФСТ "Ди�

намо" України, заступник голови

КМДА Віктор Корж, начальник на�

вчально�наукового інституту Управ�

ління НАВС Руслан Воробйов, на�

чальник відділу кримінальної міліції

у справах дітей ГУМВС України в м.

Києві Лариса Зуб. А також семира�

зовий чемпіон СРСР з футболу, двічі

володар Кубка СРСР, володар Кубка

кубків УЄФА та Суперкубка УЄФА

Володимир Мунтян.

"Окрім спортивної підготовки,

фізкультурно�спортивне товариство

"Динамо" протягом багатьох десяти�

річ займається соціально�реабіліта�

ційною роботою з дітьми. Спільни�

ми зусиллями влади та громадсько�

сті, турбуючись про майбутнє дітей�

сиріт, малюків, які з різних причин

опинилися у складних життєвих об�

ставинах, ми залучаємо їх до розви�

ваючих програм різного спрямуван�

ня. Передусім йдеться про спортивні

змагання, які викликають чи не най�

більшу зацікавленість з боку малечі.

Переконаний, що подальша скоор�

динована діяльність структурних

підрозділів міської влади, правоохо�

ронних органів, спортивних това�

риств та соціальних служб допома�

гатиме нашим дітям",— зазначив

Віктор Корж.

З неабияким захопленням юні

футболісти слухали привітання від

легендарного вітчизняного футбо�

ліста, колишнього київського дина�

мівця Володимира Мунтяна. "Саме

в цьому залі колись, будучи ще зов�

сім хлопчаком, я зробив свої перші

кроки у футболі. Це особливе міс�

це — тут тренувалися найвизначні�

ші спортсмени не лише України, а й

світу. Навіть повітря у цьому будин�

ку насичене чемпіонським духом.

Безумовно, кожна дитина має свої

таланти. Нехай не всі з вас стануть

футболістами, але бажаю вам знай�

ти те заняття, яке стане для вас

справою життя. Головне — потрібно

щодня невпинно трудитися і вдос�

коналюватися. Футбол — це осо�

блива гра. Вона об'єднує, часом,

зовсім різних людей. Що найголов�

ніше у футболі? — Пас! Якщо пас

гарний — це означає, що ви потова�

ришували з людиною. Якщо переда�

ча невдала — потрібно більше тре�

нуватися, аби знайти спільну мову з

партнером. Футбол — командна гра,

11 різних людей повинні працювати

злагоджено, як єдиний механізм. Я

хотів би побажати вам завжди віри�

ти у свою мрію. Навіть коли у вас ні�

чого не виходить. Чорна смуга зав�

жди закінчується — і винагорода за

сумлінну працю неодмінно до вас

прийде!" — сказав Володимир Мун�

тян.

Усі учасники футбольних змагань

отримали пам’ятні призи та солодкі

подарунки.

Організаторами заходу виступили

відділ кримінальної міліції у справах

дітей Головного управління МВС

України в місті Києві й ФСТ "Дина�

мо" України за сприяння Київської

міської державної адміністрації
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Цей день в історії 24 жовтня

1147 — при допомозі флот
хрестоносців, отрий направляв-
ся в Палестин , порт альсь ий
ороль Альфонсо I завоював Ліс-
сабон, що знаходився з 715 ро
в р ах маврів. Цьо о ж ро Ліс-
сабон став єпис опством і сто-
лицею оролівства.
1795— Петерб рзі Австрією,

Пр сією і Росією підписано он-
венцію про третій розділ Поль-
сь о о оролівства
1929 — на амери ансь их бір-

жах відб лось обвальне падіння цін
на а ції, я е наб ло атастрофічних
масштабів. "Чорний четвер" став
почат ом рах амери ансь ої е о-
номі и і Вели ої депресії.
1945 — рочисто від рито Ор-
анізацію Об'єднаних Націй
1991 — Верховна Рада про о-

лосила без'ядерний стат с У ра-
їни.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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