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Рух транспорту на Хрещатику
відновлять до кінця тижня
Наразі на головній вулиці країни демонтують конструкції фан�зони

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

На більш ніж три тижні драйв та неймо-
вірна спортивна енер ети а по лин ли
столицю У раїни. Десят и тисяч вболі-
вальни ів зі всьо о світ та У раїни запо-
лонили в лиці Києва й на 24 дні перетво-
рили центр міста на справжню м льтина-
ціональн зон . Наразі ж столиця повер-
тається до сво о звично о ритм життя —
на Хрещати продовж ють демонтаж
фан-зони, а до інця тижня т т план ють
від рити р х транспорт .

Роботи на головній вулиці країни тривають повним

ходом: вони розпочалися ще зранку 2 липня, одразу

після того, як останні вболівальники покинули офіцій�

ну фан�зону. Спочатку тут прибрали всі екрани. Наразі

вже демонтували головну сцену та продовжують розби�

рати кіоски та палатки, а також проводять роботи з бла�

гоустрою.

Нагадаємо, що ще до початку футбольного турніру

УЄФА виділило 1 млн євро Києву на роботи з облаш�

тування фан�зони. За словами голови КМДА Олек�

сандра Попова, поки що ці кошти ще не розподілені,

однак насамперед їх використають для благоустрою

міста та на частковий ремонт вулиці Хрещатик.

Вже до кінця тижня фан�зону демонтують остаточно.

Тоді ж буде повністю відновлено рух транспорту на Хре�

щатику і майдані Незалежності. Наразі ж, за повідом�

ленням ГУ транспорту та зв’язку, відкрито рух авто�

транспорту на відрізку від вул. Богдана Хмельницького

до бульв. Тараса Шевченка.

Загалом, як повідомив заступник голови КМДА Ана�

толій Голубченко, за час проведення Євро�2012 лише в

наземному транспорті пасажиропотік зріс на 15%, у

метрополітені — на 10%. Тобто щоденно громадський

транспорт Києва перевозив на 50�60 тисяч пасажирів

більше, ніж зазвичай. І з таким навантаженням, за сло�

вами пана Голубченка, столичні транспортники справи�

лися на “відмінно”.

Не було проблем і з пересуванням містом у пересіч�

них громадян, незважаючи на те, що ціла низка вулиць

у центрі та в 1,5�кілометровій зоні навколо НСК “Олім�

пійський” була перекрита. “Отримували скарги від гро�

мадян ми лише перші два дні, після цього рух авто�

транспорту був відрегульований. Загалом же, завдяки

достатньому інформуванню киян та гостей міста щодо

змін в організації дорожнього руху, великих проблем не

виникало”,— зазначив “Хрещатику” Анатолій Голуб�

ченко.

Значно зросло навантаження і на основні транс�

портні вузли — аеропорт “Бориспіль” та Центральний

залізничний вокзал. Так, за інформацією прес�служби

Міністерства інфраструктури України, лише 1 липня,

в день фінального матчу, “Бориспіль” обслужив 630

рейсів (358 — на прибуття і 272 — на відправлення).

Загальна кількість пасажирів, які скористалися послу�

гами аеропорту в цей день, становила 39 317 осіб.

Перевозили вболівальників від летовища до Києва 24

автобуси�шатли, які щоденно курсували між “Бориспо�

лем” та станцією метро “Бориспільська”. А лідером з

перевезення пасажирів під час Євро�2012 став залізнич�

ний транспорт. Потягами з 1 червня по 1 липня було пе�

ревезено понад 5,4 млн пасажирів, з них у міжнародно�

му сполученні близько 1,3 млн. Залізничниками, окрім

потягів, що курсують за графіком, було додатково вико�

ристано ще 24.

Наразі вся транспортна інфраструктура міста входить

у звичний ритм роботи. Так, вже обслуговує пасажирів

станція метро “Майдан Незалежності”, котра майже мі�

сяць працювала як пересадочна. Після демонтажу фан�

зони в нормальному режимі запрацює і наземний гро�

мадський транспорт. Про недавнє Євро�2012 нагадує

лише столичне метро: там продовжують озвучувати на�

зви станцій англійською мовою. В метрополітені поки

що не визничились, як довго підземка буде двомовною,

про це “Хрещатику” повідомили в прес�службі КП

“Київський метрополітен”

Демонтаж онстр цій столичної фан-зони триває. До інця тижня на Хрещати обіцяють відновити р х транспорт

Соціологічне опитування щодо
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Японський бізнес готовий 
інвестувати у розвиток 
транспортної інфраструктури 
Києва
Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся із Над-

звичайним та Повноважним Послом Японії в У раїні
Тоічі Са атою. Під час з стрічі сторони об оворили
перспе тиви співпраці, зо рема часть японсь о о
бізнес в реалізації прое тів державно-приватно о
партнерства, спрямованих на розвито транспорт-
ної інфрастр т ри Києва. “Мені приємно, що вже
найближчим часом ми розпочнемо реалізов вати
д же важливий спільний прое т, я ий дозволить
нам с ттєво оновити р хомий с лад Київсь о о
метрополітен . Фа тично йдеться про повн модер-
нізацію ва онів підзем и з ви ористанням найс -
часніших техноло ій. Цей прое т б де реалізовано в
рам ах положень Кіотсь о о прото ол . Нині ми о-
т ємося до проведення тендерів. Утім, я пере она-
ний, що це тіль и почато нашої співпраці”,— за-
значив Оле сандр Попов. Зі сво о бо Тоічі Са ата
на олосив, що представни и японсь о о бізнес за-
ці авлені співпраці з Києвом, я одним із найпер-
спе тивніших міст Східної Європи. При цьом спів-
праця приватно о се тор Японії із раїнсь ою сто-
лицею орист ється підтрим ою ряд східної ра-
їни. Та ож Тоічі Са ата привітав Оле сандра Попо-
ва із вдалим завершенням Євро-2012

В столиці заборонено рух 
вантажівок при температурі 
повітря вище 28°С
Столична Державтоінспе ція звертає ва водіїв

на те, що через спе з 10.00 до 22.00 одини на
автошляхах столиці заборонено р х вантажіво ва-
ою понад 24 тонни. “Ця заборона пов’язана із тим,
що з настанням спе отної по оди вели о абаритні
автомобілі під час р х деформ ють асфальтне по-
риття, адже при температ рі вище 28°С під тис ом
вантаж воно р йн ється,— пояснив начальни
правління ДАІ м. Києва Анатолій К рінний. Том ,
аби ни н ти і збере ти автомобільно-шляхов ме-
реж міста належном стані, по и не спаде спе а,
Києві діятим ть тимчасові обмеження р х авто-

транспорт доро ами за ально о орист вання.
Зважаючи на це, Державтоінспе ція радить водіям
вантажіво з пинятися вдень на автостоян ах, біля
стаціонарних постів ДАІ, на пар ін ах, а свій р х
продовжити з настанням прохолоди, тобто після
22.00 одини до 6.00 ран
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Відтепер і на Оболоні з’явився район�

ний Центр надання адміністративних

послуг. Про це повідомив заступник го�

лови Київської міської державної адмі�

ністрації Руслан Крамаренко.

Усі вони обладнані залами очікування,

місцями для обслуговування осіб літньо�

го віку та осіб з обмеженими фізичними

можливостями. Також у центрах вста�

новлена електронна черга та інформа�

ційні кіоски.

За словами Руслана Крамаренка, місь�

кий та районні адміністративні органи

підключено до інформаційної системи

“Єдиний дозвільний центр м. Києва” та

впроваджено електронний документо�

обіг щодо надання адміністративних по�

слуг. В зазначеній інформаційній системі

ведеться облік звернень щодо надання 69

адміністративних послуг районного рів�

ня та 127 послуг міського рівня.

“Задля наближення надання адмініс�

тративних послуг до місця роботи та про�

живання заявників є можливість отрима�

ти 23 адміністративні послуги міського

рівня у районних центрах надання адмі�

ністративних послуг. Крім того, заявники

мають можливість отримати інформацію

про етапи проходження документів до�

звільного характеру та інформацію про

завантаженість електронної черги в кож�

ному із центрів надання адміністративних

послуг”,— розповів Руслан Крамаренко.

Нагадаємо, що на виконання доручень

Президента України та уряду в Києві ре�

алізується комплексний пілотний про�

ект з реформування сфери надання адмі�

ністративних послуг

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

В Оболонсь ом районі Києва від рито Центр надання адмініс-
тративних посл . Відтепер та і центри працюють всіх райо-
нах столиці. Я відомо, місь ий та районні адміністративні ор-
ани під лючено до інформаційної системи “Єдиний дозвільний
центр м. Києва” та впроваджено еле тронний до ментообі
щодо надання адміністративних посл . В зазначеній інформа-
ційній системі ведеться облі звернень щодо надання 69 адмі-
ністративних посл районно о та 127 посл місь о о рівня.
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Урочище “Чорторий” відновлять
Урочище “Чорторий” відновлять, а на території заплави здійснять від-

повідні роботи з бла о строю та бере о ріплення. Та е рішення прий-
няв олова КМДА Оле сандр Попов з метою по ращення бла о строю
території Все раїнсь о о пар пам’яті борців за свобод і незалеж-
ність У раїни м. Києві та облашт вання резервно о водно о стадіон
для щорічно о проведення міжнародних спортивних зма ань з водно о
спорт . Зо рема, відповідно до підписано о розпорядження КМДА, за-
мовни робіт — ГУ льт ри — для прое т вання та ви онання заходів з
бла о строю визначить енеральні прое тн та підрядн ор анізації.
Деснянсь ій РДА та ГУ онтролю за бла о строєм дор чено встанов-
леном поряд по одити прое т бла о строю, бере о ріплення та від-
новлення заплави рочища “Чорторий”. Заходи з бла о строю здійсню-
ватим ть за рах но зал чених оштів

Київській громаді повернули землю 
на Троєщині вартістю 4 млн грн
Господарсь им с дом м. Києва задоволено позов про рат ри Дес-

нянсь о о район столиці щодо повернення б дівельно-виробничою
орпорацією иївсь ій ромаді 0,7 а землі вартістю понад 4 млн рн
на в л. Оноре де Бальза а, 86-б. Про це “Хрещати ” повідомили
відділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри міста Києва. Рішенням Київради
2004 році земельна ділян а б ла передана в оренд на п’ять ро ів для
б дівництва ба атоповерхово о житлово о б дин . Стро дії оренди
за інчився ще 2010 році, тім б дівництво досі не розпочато, і відпо-
відно, землю не поверн то. За алом поточном році за позовами
про рат ри Деснянсь о о район вже поверн то майже 3 а само-
вільно зайнятих земель столиці. Про рат ра міста Києва я незалеж-
ний державний ор ан здійснює свою діяльність від імені держави та
иївсь ої ромади з метою захист прав, свобод і за онних інтересів
меш анців столиці та інтересів держави і с спільства

Соціологічне опитування щодо логотипа 
столиці подовжено
Я повідомляє КП “Столиця”, соціоло ічне опит вання иян та остей

міста щодо вибор най ращо о ло отипа Києва подовжено. Прийняти
часть в ан ет ванні мож ть сі охочі. Меш анці столиці та ості мають
змо обрати один із 10 варіантів ло отипа міста, що вийшли до др о-
о етап он рс . 4 липня оманда із 5 опит вачів працює біля виход зі
станції метро “Героїв Дніпра”. 6 липня — біля виход зі станції “Либід-
сь а”. 9 липня — біля виход зі станції “Лівобережна”; 10 липня — біля
виход зі станції “Дарниця”; 11 липня — біля виход зі станції “Петрів а”.
Опит вання відб ватиметься з 16.00 до 19.30. Зал чити до часті в до-
слідженні план ється не менше 10 тисяч осіб в сіх районах міста. Опи-
т вання проводить КП “Столиця” власним оштом. На адаємо, берез-
ні ор анізаційний омітет визначив переможця др о о етап он рс .
Ним став ло отип “Київ — місто, де все починається”, я ий набрав 9129
олосів Інтернет- та СМС- олос ванні. Др е — ло отип “Київ. Ви по-
вернетесь знов ”, за я ий про олос вали 8561 часни ів, а третє — “Ки-
їв — мозаї а вражень” із 7435 олосами. У Інтернет- та СМС- олос ван-
ні взяли часть 28 320 осіб. З них 20 029 опитаних віддали олоси за до-
помо ою соціальних мереж, а 8 291 — СМС- олос вання. Для оцін и б -
ло запропоновано 10 робіт з тих, що обрало професійне ж рі дизайне-
рів та х дожни ів. За алом на он рс б ло надіслано 130 робіт
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Податковий сервіс для іноземців
У Києві відкрито перший Центр з обслуговування платників 
податків для іноземних громадян
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У столиці відб лось ро-
чисте від риття др о о
Центр обсл ов вання
платни ів подат ів (ЦОПП).
В ДПС м. Києві йо о
презент вали олова ДПС
м. Києві Ірина Носачова

та олова КМДА Оле сандр
Попов. Особливістю введе-
но о в е спл атацію цен-
тр є те, що він б де об-
сл ов вати іноземних ро-
мадян, і перші лієнти по-
дат ової сл жби-іноземці
вже відч ли перева и но-
во о по ращено о сервіс .

У нововідкритому центрі кожен

іноземець, який зареєстрований у

столиці, зможе отримати реєстра�

ційний номер облікової картки, так

званий ідентифікаційний номер.

Сервісний центр знаходиться на

першому поверсі Державної подат�

кової адміністрації у м. Києві, що за

адресою: вул. Шолуденка, 33/19. У

ньому працює приймальня, відділ

забезпечення доступу до публічної

інформації та розгляду звернень гро�

мадян, канцелярія, сектор сертифі�

кації ключів ЕЦП (електронного

цифрового підпису) для подання

електронної звітності та сучасна зала

обслуговування платників податків,

де розміщено шість діалогових ві�

кон. Окрім того, іноземці зможуть

скористатися послугами медичного

кабінету та перукарнею. При вході у

центр клієнтів зустрічатиме модера�

тор, який володіє англійською мо�

вою і зможе скерувати відвідувача у

потрібний відділ. Додамо, що центр

працює з 9.00 до 20.00 та приймає

громадян з понеділка до суботи.

Відкриття такого центру вкрай

важливе для міста. “Ідентифікаційні

ключі для іноземних громадян мож�

на отримати лише в нашому офісі,

що на Шолуденка, 33/19. Загалом з

початку року ми видали понад 4 ти�

сячі таких номерів. Причому у черв�

ні проявилася висока активність

іноземців. І за період проведення

футбольного чемпіонату ми видали

близько 700 номерів”,— зазначила

“Хрещатику” голова ДПС у м. Києві

Ірина Носачова.

Відкриття центру співпало з Днем

працівника податкової служби

України. Привітав з професійним

святом податківців та відкриттям

сервісної установи голова КМДА

Олександр Попов. “Відкриття Цен�

тру обслуговування платників по�

датків для іноземних громадян — це

великий подарунок і для тих людей,

які користуватимуться цими послу�

гами, і для тих, хто працюватиме у

ньому. Адже умови праці створені на

сучасному рівні, застосовані новітні

технології обслуговування. Вважаю,

що у комплексі з тими процесами,

які проходять в Україні щодо спро�

щення адміністративних послуг при

роботі з бізнесом, ми матимемо по�

зитивний результат в частині збіль�

шення бізнес�активності тих людей,

які проживають у місті. Це стосуєть�

ся і киян, і іноземців”,— зазначив

Олександр Попов.

Нагадаємо, що протягом тижня

Центри обслуговування платників

податків будуть відкриті в усіх інших

районах столиці, окрім Голосіїв�

ського, Печерського, Солом’ян�

ського та Шевченківського, вони

запрацюють у вересні

Голова КМДА Оле сандр Попов привітав подат івців з професійним святом та від риттям Центр з обсл ов вання
платни ів подат ів для іноземних ромадян

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Понад дві тисячі волонтерів б ли за-
діяні столиці під час Євро-2012.
Попередньо всі вони с лали тести
на знання іноземних мов та прой-
шли спеціальн під отов з 22 на-
прям ів. Учора олова КМДА Оле -
сандр Попов привітав волонтерів з
спішним завершенням роботи та
на ородив сертифі атами їх лідерів.

До волонтерського руху ввійшла переважно мо�

лодь — старшокласники та студенти. Вони пра�

цювали по 6—10 годин у три зміни на вокзалах, в

аеропортах, у фан�зоні та фан�кемпінгу на Труха�

новому острові, у метрополітені та на зупинках

громадського транспорту. Волонтери першими зу�

стрічали іноземних вболівальників, і саме від них

залежало перше враження, яке складалося у за�

кордонних гостей від України. “Головний здобу�

ток, який ми отримали в результаті проведення

Євро�2012 — це поширення позитивного іміджу

нашого міста і нашої країни у Європі та світі. Це

обов’язково стане основою для надходжень нових

іноземних інвестицій, старту перспективних ту�

ристичних проектів. У наших гостей залишилися

гарні враження від Києва та України, і цим ми за�

вдячуємо саме волонтерам”,— зазначив голова

КМДА Олександр Попов.

Олександр Павлович вручив сертифікати “Во�

лонтера приймаючого міста” волонтерським лі�

дерам: Інні Гавриловій, Миколі Омельченку, Юлії

Пашкевич, Ользі Адамовській, Олексію Інозем�

цеву та іншим. А за якісну роботу двом тисячам

волонтерів пообіцяв надати запрошення на пере�

гляд першого відбіркового матчу чемпіонату світу

з футболу за участю національної збірної, який

пройде восени на НСК “Олімпійський”.

Окрім того, нагороди отримали і ректори кіль�

кох столичних вузів, які відзначилися найактивні�

шим залученням студентів до волонтерського ру�

ху. Зокрема, був відзначений ректор Національно�

го медичного університету ім. О. Богомольця Ві�

талій Москаленко, ректор Національного педаго�

гічного університету ім. М. Драгоманова Віктор

Андрущенко, ректор Київського національного

лінгвістичного університету Роман Васько та інші.

Важливо, що на Євро�2012 волонтерський рух у

столиці не завершується. “Він продовжить свою

роботу наступного року під час проведення у Ки�

єві чемпіонату світу з художньої гімнастики та у

2015 році — під час проведення чемпіонату Євро�

пи з баскетболу”,— підсумував Олександр По�

пов

Офіційну зустріч українська та

італійська сторони розпочали із роз�

мови про футбол. Фабріціо Романо

подякував українцям за чудову орга�

нізацію Євро�2012 та гостинний

прийом італійських вболівальників

під час фіналу чемпіонату.

“Хочу подякувати міській владі і

киянам за високий рівень проведення

Євро�2012, який став гарною нагодою

для багатьох моїх співвітчизників

більше дізнатися про Україну, — ска�

зав пан Романо.— Наше посольство

підготувало пакет пропозицій для

співпраці із Києвом. Зокрема уже на�

ступного тижня заплановано зустріч

італійських підприємців будівельної

галузі з українськими колегами. Група

серйозних компаній, які працюють у

всьому світі, зацікавлені вийти на

український ринок. Крім того, у лис�

топаді цього року ми ініціюємо про�

ведення українсько�італійського різ�

ностороннього економічного та ін�

вестиційного бізнес�форуму, який до�

поможе налагодити тісну співпрацю

між підприємцями обох держав”.

Олександр Попов підтвердив за�

цікавленість Києва у поглибленні

співпраці із італійськими партнера�

ми. “Для нас є дуже цікавим прове�

дення таких бізнес�форумів,— за�

уважив Олександр Попов.— Після

Євро�2012 ми отримали позитивний

сигнал від іноземних партнерів і хо�

чемо його використати для розвитку

подальших економічних взаємо�

зв’язків, у тому числі із Італією”.

Сторони обговорили необхідність

налагодити побратимські стосунки

між Києвом та Римом, а також із ін�

шими італійськими містами. При�

чому не лише в бізнесовій, а й в гу�

манітарній сфері. Фабріціо Романо

та Олександр Попов домовилися

провести наступну зустріч, на якій

буде конкретизовано плани для

співпраці

Відбудеться міжнародний мистецький 
фестиваль “Дельфійські ігри”

З 6 до 8 липня Київсь ій дитячій а адемії мистецтв відб деться між-
народний мистець ий фестиваль “Дельфійсь і і ри”: міжнародна з стріч
столиць раїн- часниць СНД та Європи”. Візьм ть часть фестивалі
понад 300 часни ів з 14 раїн світ . У двох ві ових р пах юні таланти
демонстр ватим ть свою майстерність наст пних номінаціях: “форте-
піано”, “с рип а”, “народний спів”, “баян/а ордеон”, “хорео рафія”. Ви-
ст пи он рсантів триватим ть форматі non-stop. На д м ор аніза-
торів, це дасть більше можливостей для творчо о спіл вання серед
часни ів та остей фестивалю. Оцінювати вист пи б де професійне
ж рі, до с лад я о о війд ть видатні діячі мистецтв з Італії, Австрії, Ро-
сії, Молдови та У раїни. Урочисте за риття, на ородження та ала- он-
церт переможців відб д ться 9 липня на сцені Національної опери У ра-
їни. Сьо одні Міжнародном Дельфійсь ом р сі бер ть часть 65 ра-
їн. Головною ор анізацією є Міжнародний Дельфійсь ий омітет із
штаб- вартирою Мос ві. ВГО “У раїнсь ий Дельфійсь ий омітет” б -
ла створена в 2003 році. Завдя и спільним з силлям ВГО “У раїнсь ий
Дельфійсь ий Комітет” і державних стр т р збірна оманда У раїни
спішно брала часть Дельфійсь их Молодіжних І рах раїн- часниць
СНД (І—VI) та Др их всесвітніх Дельфійсь их і рах (2009)

На Івана Купала святкуватимуть 
“День Дніпра”

У с бот столиці відб деться за альномісь е традиційне свято “День
Дніпра”. Г ляння розпочнеться о 15.00 та відб ватиметься на Подолі.
Цьо оріч ор анізатори запрош ють сіх охочих дол читися до парад ви-
шивано . Свят овою ходою часни и р хатим ться в лицею Петра Са-
айдачно о, а продовжиться дійство на Контра товій площі. Кияни і ос-
ті міста змож ть побачити лицарсь ий т рнір, он рс раси “Дніпров-
сь а р салонь а”, на ородження переможців дитячо о творчо о он р-
с “Дніпро — річ а моєї Бать івщини”. Справжньою родзин ою стане
свят овий ала- онцерт за частю відомих ви онавців, серед я их своїми
вист пами порад ють рти “Тарта ”, “Сварожичі” та ле ендарні “Пісня-
ри”. Крім то о, під час свята при ощатим ть морозивом. Завершиться
дійство свят овим феєрвер ом. За важимо, що, зв’яз з проведенням
заход , 7 липня з 11.00 до 22.00 б де пере рито р х транспорт на Кон-
тра товій площі. На адаємо, що “День Дніпра” столиці свят ють вже
дев’ятий рі поспіль. За словами ор анізаторів, метою проведення захо-
д є привернення ва и иян до проблем с часно о е оло ічно о стан
Дніпра та за ли бережливо о ставлення до оловної водної артерії на-
шої держави і річо за алом. Ор анізатором свята вист пив ВБФ “Дніп-
ро” за підтрим и КМДА

У Києві пройде українсько�
італійський бізнес�форум
Посол Італії в Україні ініціює поглиблення співпраці між столицями
двох держав
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Київ план є ви ористати позитивний імп льс від Євро-
2012 для розвит е ономі и і по либлення е ономічної
та льт рної співпраці із раїнами ЄС, зо рема з Іта-
лією. Про це йшлося під час першої офіційної з стрічі
олови КМДА Оле сандра Попова із Послом Італії в
У раїні Фабріціо Романо. Зо рема пан Посол повідомив
про те, що наст пно о тижня до Києва приб де деле а-
ція італійсь их підприємців, я і заці авлені співпраці в
б дівельній ал зі.

Волонтерів Євро�2012 
відзначили нагородами
Усі вони отримають запрошення на відбірковий матч чемпіонату
світу з футболу

Нагороди отримали і ректори
кількох столичних вузів, які

відзначилися найактивнішим
залученням студентів до

волонтерського руху 
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Цифра дня

32 530 300 000 
гривень — на таку суму столичними підприємствами сфери послуг
надано різних видів послуг споживачам у січні—квітні 2012 року, що
більше за рівень відповідного періоду минулого року у порівняних
цінах на 20,7% 

За інформацією ГУ статистики в м.Києві 
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Ділові новини
Уряд спростив процедуру
реєстрації транспортних 
засобів

“27 червня Кабмін прийняв по-
станов , я ою передбачено с ас -
вання обов’яз ово о обстеження
транспортних засобів під час про-
ведення їхньої державної реєстра-
ції (перереєстрації) або зняття з
облі , збереження номерно о
зна а транспортним засобом при
перереєстрації йо о на іншо о
власни а в межах одно о ре іон ,
а та ож ще іль а моментів, я і
с ттєво спрощ ють процес реєс-
трації автомобілів”,— с азано в
повідомленні прес-сл жби МВС
У раїни. Постановою передбачена
можливість прямої перереєстрації
транспортно о засоб з одно о
власни а на іншо о при йо о від-
ч женні, а та ож проведення доб-
ровільно о е спертно о дослі-
дження автів и винят ово на пись-
мов вимо власни а. Крім то о,
осподар авто може зареєстр ва-
ти або перереєстр вати транс-

портний засіб незалежно від місця
своєї реєстрації, проживання або
ре іон реєстрації. Правоохоронці
про ноз ють, що прийняття до -
мент дасть змо спростити про-
цед р державної реєстрації
транспортних засобів і зменшить
іль ість нарі ань з бо ромадян
на робот реєстраційно-е заме-
наційних підрозділів ДАІ, повідом-
ляють “У раїнсь і новини”

Україна заробила 
на Євро�2012 
мільярд доларів
Про це повідомив віце-прем’-

єр-міністр інфрастр т ри Борис
Колесні ов. За йо о даними, за
час проведення фінальної части-
ни Євро-2012 наш держав від-
відали майже два мільйони іно-
земних остей. Кожен ість зали-
шив в У раїні в середньом 400
доларів, тобто в цілом боліваль-
ни и витратили близь о мільярда
доларів. Віце-прем’єр під рес-
лив, що У раїна продемонстр ва-

ла здатність ор анізов вати на
висо ом рівні масштабні події і
презент вала себе світові з най-
ращо о бо . “Успіх чемпіонат
разом з ор анізаторами повинні
розділити прості раїнці, я і всі-
ля о допома али численним ос-
тям”,— під реслив Колесні ов

Податок на розкіш 
перенесуть на осінь

Введення парламентом подат-
на роз іш, с оріш за все, від-

б деться вже вересні на наст п-
ній 11-й сесії. Про це зазначив
олова фра ції Партії ре іонів
Верховній Раді Оле сандр Єфре-
мов. “Реально прийняти подато
на роз іш на наст пній сесії. Я д -
маю, вересні цей за онопрое т
б де прийнято”,— повідомив де-
п тат. Він зазначив, що на роз-
ляді Ради переб вають 4 за о-
нопрое ти про подато на роз-
іш. З йо о слів, всі вони не схва-
лені профільним омітетом, том
він доп с ає їх роз ляд сесійній

залі. Деп тат про ноз є, що б де
або про олосований один із цих
прое тів за онів, або створено
робоч р п з розроб и єдино о
за онопрое т на базі запропо-
нованих чотирьох, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Кабмін не вводитиме квот
на експорт зерна

Уряд не план є вводити воти
на е спорт зернових в 2012-2013
мар етин овом році (липень
2012 — червень 2013). Про це
повідомив прем’єр-міністр Ми о-
ла Азаров на з стрічі із представ-
ни ами ромадсь их ор анізацій,
присвяченій а рарній тематиці.
“Незважаючи на те, що в нас б -
ла пос шлива осінь та зима з мо-
розами, я их не б ло 60 ро ів,
проте ми, вза алі-то, розрахов -
ємо на досить арний рожай і не
план ємо вводити нія их обме-
жень, я і б ли зм шені ввести в
пос шливом 2010 році”,— с а-
зав він. Прем’єр на олосив, що

нія их обмежень щодо е спорт
зерна не б де, й ряд розрахов є
на зміцнення е спортних позицій
У раїни

20 тис. гостей відвідали
МакДональдз на Хрещатику

1 липня, день фінально о
матч Євро-2012, майже 20 тис.
раїнсь их та іноземних остей

відвідали Ма Дональдз на Хре-
щати . Це 2,5 раза більше, ніж
звичайний б дній день. В ціло-

м в за лад на Хрещати в черв-
ні завітало на 115 тис. відвід ва-
чів більше, ніж 2011 році. “Кіль-
ість відвід вачів наших за ла-
дах в період Євро-2012 виправ-
дали наші очі вання. Найбільша
іль ість остей спостері алася
об’є тах харч вання, розташова-
них поблиз фан-зон. Традиційне
для літньої пори збільшення іль-
ості відвід вачів відч ли та ож
за лади, розташовані південних
рортних містах. Напри лад,

ресторан на Набережній Ялті в

червні відвідало на 17 % остей
більше, ніж перший літній мі-
сяць мин ло о ро ”,— зазначила
О сана Чопа, старший дире тор
із виробництва та навчання ом-
панії

Кількість абонентів 
широкосмугового інтернету
збільшилась на 5 %
У січні-березні поточно о ро
іль ість абонентів (домашніх і
орпоративних) широ осм ово-
о інтернет в У раїні збільшила-
ся на 5 %, або на 0,3 млн — до
6,3 млн порівняно з жовтнем-
р днем 2011 ро . Про це с аза-
но в рез льтатах дослідження
омпанії iKS-Сonsulting. Зо рема
іль ість домашніх орист вачів
збільшилася на 4,34 %, або на
0,23 млн — до 5,53 млн. Та им
чином рівень прони нення широ-
осм ово о інтернет збільшив-
ся на 1 п. п. і становив 31 % від
за альної чисельності домо ос-
подарств

Промисловець,
який прикрасив
Київ
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є р бри “Біз-
нес по- иївсь и”. На цей раз історія
про Семена Мо ильовцева — иївсь о-
о пця 1-ї ільдії, що походив з роди-
ни відомих брянсь их лісопромислов-
ців. Заробляючи цій сфері мільйо-
ни, Семен Семенович зробив чимало
добрих справ для Києва. Саме завдя и йо о старанням
місті з’явилися Шо оладний б дино на Лип ах та Б ди-
но вчителя на Володимирсь ій.

Семен Могильовцев (18461917) навчався на юридичному факультеті Пе

тербургського університету, але повний курс навчання не пройшов. Хоча це не

завадило йому у 1876 році переїхати до Києва, аби розпочати тут свій лісопро

мисловий бізнес. Він спорудив на розі вулиць НабережноХрещатицької та

Турівської перший у Києві паровий заводлісопильню, де перероблювалась

деревина, що надходила лісосплавом з верхів’їв Прип’яті, Дніпра та Десни.

Тут її переробляли на пиломатеріали, що користувались чималим попитом, на

будівництвах міста. Налагоджена справа давала значні прибутки.

У 1880 році Семена Могильовцева обрали членом київського сирітського

суду, а через три роки гласним Міської думи (18831894) — по нинішнім

міркам — це посада депутата Київради. Також він був директоромскарбни

ком міського кредитного товариства (18861896), головою Київського бір

жового комітету (19001917). Також пан Могильовцев виконував обов’язки

голови ради старшин Київського російського купецького зібрання, був ста

ростою домової церкви Св. Миколая у будинку генералгубернатора. Крім

того, Семен Семенович очолював численні комітети та комісії по спору

дженню різних громадських закладів.

Він цікавився історією, мистецтвом, мав гарну книгозбірню, колекцію

картин, був почесним попечителем Київського художнього училища,

скарбничим міського товариства шанувальників старовини й мистецтв. До

речі, саме Могильовцев подарував міському музею 200 рідкісних старовин

них предметів, знайдених під час розкопок.

В той же час, необтяжений власною родиною, Могильовцев був щедрим

благодійником. У 1910 році за його кошти було побудовано лікарню на 40 лі

жок. Під час першої світової війни тут розташувався шпиталь Червоного Хрес

та при київській біржі. Він встановив рентгенівський апарат в дитячій лікарні,

допоміг з придбанням приміщення для станції швидкої допомоги (Володи

мирська, 33) і з будівництвом лікарні на 30 ліжок в Микільській Слобідці.

Промисловець опікувався питаннями розвитку освіти у місті. Семен Се

менович приймав активну участь у створенні та розвитку Київського полі

технічного інституту, Жіночої торгової школи, Комерційного інституту.

Могильовцев керував перебудовою будинків на Бібіковському бульварі, які

стали основою Педагогічного університету ім. Драгоманова. За його кошти

була встановлена ілюмінація на хресті скульптури князя Володимира, що

допомагало міським рибалкам в погану погоду не заблукати в водах Дніпра.

Та найголовнішим внеском підприємця у розбудову тогочасного Києва

було спорудження власним коштом (витратив на це півмільйона рублів!) бу

дівлі Педагогічного музею (тепер Будинок вчителя) на вул. Володимирській,

57. Цій споруді вже 101 рік і вона по праву вважається справжньою окрасою

столиці. Нагадаємо, тут проходили зібрання Української Центральної ради.

Будівля чудом вціліла у роки окупації міста, адже її було заміновано радян

ськими військами, а вже німецькі сапери у вересні 1941го витягли з будин

ку 3,5 тонни вибухівки та радіокеровані пристрої. Напевно, споруда була

щедро освячена під час офіційного відкриття 28 серпня 1911 року...

Ще одна визначна будівля Києва тісно пов’язана з долею Семена Моги

льовцева — знаменитий Шоколадний будинок. Заможний лісопромисло

вець не цурався розкоші, тому, придбавши земельну ділянку на Липках, звів

за участі відомого архітектора Володимира Ніколаєва (1901) найрозкішні

ший у місті особняк. Будівля і сьогодні вражає своєю красою, особливу ува

гу привертають скульптурні композиції над вікнами другого поверху, де

зображені жезли античного бога Меркурія — покровителя торгівлі і про

мисловості. Символіка стовідсотково відповідала роду занять господаря

купця, удостоєного високого чину V класу — статського радника.

Цікаво, що у червні 1915 року на квартирі голови біржового комітету Семена

Могильовцева відбулося екстрене засідання комітету за участю промисловців

ПівденноЗахідного краю. Обговорювались питання мобілізації промисловості

для потреб вій

ни... А вже 10

серпня 1917 року

Семен Моги

льовцев помер.

Свої чималі стат

ки він заповів

численним пле

мінникам і був

похований у

Брянську. А Шо

коладний буди

нок прикрашає

місто і нині, до

речі, він понад 20

років використо

вувався як загс,

де поєднали свої

долі сотні киян

Семен Мо ильовцев
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Ринок води — тенденції
та прогнози
Експерти очікують збільшення сегменту доставки води 
в домогосподарства, а держава пропонує дешевшу альтернативу
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

В У раїні про ноз ють
значне збільшення попит
на б тильован питн во-
д . Найбільше це б де по-
мітно на се менті достав и
прод ції в домів и спожи-
вачів. Одна вже цьо оріч
може з’явитися дешевша
альтернатива — мережа
три сотні точо продаж
я існої води, що заплано-
вано реаліз вати за дер-
жавним прое том “Чиста
вода”.

Вода з доставкою
Експерти акцентують увагу на то

му, що український ринок доставки

бутильованої питної води HOD

(Home & Office delivery) — один з

найбільш динамічних в Україні. Він

поділяється на 2 великих сегменти:

доставка корпоративним клієнтам

(в офіси) і доставка приватним до

могосподарствам (додому).

У Києві на сегмент доставки води

у приватні оселі припадало 33 %, то

ді як на сегмент доставки в офіси —

67 % ринку. Цьогоріч, на думку мар

кетингдиректора компанії “Небес

на Криниця” Ірини Примак, можна

прогнозувати значне збільшення

сегменту доставки води додому: він

збільшиться на 60 % і складе 45 %

столичного ринку. Зараз на київ

ському ринку HOD працює 5 вели

ких компаній і понад 50 дрібних

фірм.

“Торік обсяг українського ринку

доставки бутильованої води склав

12,5 млн бутлів, при цьому на Київ

припадало 60 % ринку. Дане співвід

ношення збережеться і в поточному

році за рахунок двох ключових фак

торів. З одного боку, ринок питної

води буде розвиватися в регіонах за

рахунок проникнення в міста з на

селенням 50 тисяч і більше. З іншо

го боку, очікується приріст в Ки

єві — головним чином через дина

мічний розвиток сегменту домогос

подарств”,— зазначила “Хрещати

ку” Ірина Примак.

Експерти озвучили основні тен

денції ринку води, зокрема цінова

конкуренція тут замінюється якіс

тю: через зміни критеріїв вибору

компанії, що доставляє воду, змі

нилися і принципи конкуренції.

Ключовою перевагою стає якість

сервісу. Виграє та компанія, яка,

крім високої якості води, може за

безпечити персоналізований сер

віс та індивідуальний підхід до клі

єнтів.

Експерти зазначають, що підви

щення цін на ринку не було вже 2

роки, і до кінця поточного його не

очікують. Однак у корпоративному

сегменті спостерігається зміна се

редньої ціни за бутель у бік зростан

ня. Це результат перерозподілу рин

ку на користь компаній з більш ви

сокою якістю води та сервісу і відпо

відно — вищою вартістю товару та

послуги.

В Асоціації виробників питних та

мінеральних вод “Хрещатику” по

відомили, що витрати на доставку

складають близько половини собі

вартості одного бутля води. Таким

чином ціна напряму залежить від

віддаленості виробництва та місця

її споживання. “Загалом вартість

бутля води 18,9 л в Україні в серед

ньому складає 33 гривні, але є й ви

падки продажу води як по ціні 9

грн, так і 95 грн. Можна виділити

три основні географічноцінові те

риторіальні зони — Київ та об

ласть, де середня ціна за такий бу

тель найвища — близько 37 грн;

містамільйонники та їх області:

Харків, Донецьк, Дніпропет

ровськ, Львів, Одеса — середня ці

на 30 грн та решта обласних міст з

середньою вартістю води — 26 грн

за бутель”, — коментують в Асоці

ації виробників питних та міне

ральних вод.

Зазначимо, що сам ринок є порів

няно молодим — перша доставка во

ди в Києві була здійснена в 1996 ро

ці. З початку 2000х активно розви

вався корпоративний сегмент ринку

доставки бутильованої води, а з 2010

р.— почав рости попит з боку фізич

них осіб, і на сьогодні сегмент домо

господарств стрімко розвивається.

Динаміка ринку виглядає таким

чином: якщо у 2008 р. цією послу

гою користувалися всього 2 % домо

господарств, то до кінця 2011 ро

ку — вже 7 %. У 2012 р. очікується

зростання до 1012 %. І можна прог

нозувати, що вже через п’ять ро

ків — 50 % домогосподарств корис

туватимуться доставкою бутильова

ної води.

Дешевша альтернатива

Згідно з планом реалізації Націо

нального проекту “Якісна вода”, до

кінця поточного року має бути

змонтована мережа у 300 точок з

продажу чистої води у містах Лу

ганськ, Маріуполь та Одеса. Про це

під час громадських слухань та пре

зентації результатів розробки ТЕО

(технічноекономічне обґрунтуван

ня) Національного проекту “Якісна

вода” заявив Владислав Каськів,

голова Державного агентства з ін

вестицій та управління національ

ними проектами України. “Націо

нальний проект “Якісна вода” — це

рентабельний бізнес з високою ін

вестиційною привабливістю, який

комплексно вирішує гостру соці

альну проблему — забезпечення на

селення якісною питною водою за

низькою вартістю”, — заявив пан

Каськів.

Загалом проект передбачає ство

рення мережі пунктів очистки води у

15ти містах України: Алчевську,

Дніпропетровську, Харкові, Херсоні,

Києві, Луганську, Луцьку, Маріупо

лі, Миколаєві, Одесі, Рівному, Тер

нополі, Вінниці, Запоріжжі, Жито

мирі з орієнтовними технікоеконо

мічними показниками до 2013 року.

Як зазначають розробники, за

гальний обсяг інвестицій, необхід

них для впровадження національ

ного проекту “Якісна вода” стано

вить 3 млрд грн. Частка витрат за

рахунок державного бюджету — до

35 %, решта — кошти інвесторів.

Термін розгортання мережі з пунк

тами, де можна придбати чисту во

ду, розрахований в межах 56 років.

Загалом в містах України заплано

вано змонтувати мережу у 23 тис.

водоавтоматів. Один літр питної

води в них орієнтовно коштуватиме

40 копійок.

Розробником ТЕО Національного

проекту “Якісна вода” є німецька

компанія EcoHolz Vertriebs GmbH

(ТОВ “ЕкоГольц Фертрібс ГмбХ”),

яка в грудні 2011 р. взяла участь у

відкритих торгах на закупівлю по

слуги розробки ТЕО та перемогла,

оскільки її пропозиція була визнана

найбільш економічно вигідною

Національний проект "Якісна вода" — це рентабельний
бізнес з високою інвестиційною привабливістю, який

комплексно вирішує гостру соціальну проблему
забезпечення населення якісною питною водою 

за низькою вартістю

Найроз ішніший особня Києва — Шо оладний б дино , де
меш ав лісопромисловець Семен Мо ильовцев
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TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 5 липня 2012 року

ПОНЕДІЛОК ЛИПЕНЬ9
ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 14.00, 15.40, 17.40
Мультляндія

7.25, 2.25 Київ. Музика
Профілактика на каналі 

до 14.00
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.45, 1.35 СТН
15.10, 23.20, 2.00, 5.25

Дивіться, хто прийшов
16.10, 1.10 В центрі уваги
18.10, 22.00 Т/с "Стеж за

мною"
19.25 Прогулянки містом
20.00 Т/с "Руда"
21.25 Гаряча лінія "102"
23.45 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.35 Спорт
6.20 М/ф
6.35, 7.15 Формула кохання
7.45 Ера бізнесу
8.15 Корисні поради
8.30, 0.15 Ювелір ТБ
9.00 Підсумки тижня
9.25 Поки батьки сплять
9.50 Олімпійським курсом

10.05, 12.20 Футбол. Кубок
світу52014. Щоденник
ФІФА

11.05 Темний силует
11.15 Шеф5кухар
12.10, 15.10, 18.45, 21.20

Діловий світ
12.50 Право на захист
13.10 Міс "КІМО52012"
13.35 Дитячий концерт "Всі ми

– непосиди"
14.40 Вікно в Америку
15.00 Euronews
15.35 Т/с "Визволення"  
17.05 Ми – патріоти
18.20 Новини
19.05 Про головне
19.30 Зірки гумору
20.20 Агроньюз
20.40 Сільрада
20.55 Плюс5мінус
21.00 Підсумки дня
21.30 Смішний і ще смішніший
22.00, 22.55 Місце зустрічі
22.50 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.25 Пiдсумки 
23.45 Від першої особи

11++11

6.30 ТСН
7.30 М/с "Король Лев. Тімон і

Пумба"  
8.00 Т/с "Даішники"

10.15 Їх звичаї
11.05 Абсолютне перевтілення5

3
12.05 Х/ф "Кохання�

зітхання"  
14.15 Т/с "Метод Лаврової"
16.20 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"
17.25 Не бреши мені
18.25 Сімейні мелодрами
19.30 ТСН
20.15 Магія
22.15 Територія обману
23.20 Х/ф "Ананасний

експрес"  
1.35 Х/ф "Фальшива

личина"  
3.00 Х/ф "Вулфсбейн.

Людина�вовк"  
4.25 Їх звичаї
4.55 Т/с "Метод Лаврової"

ІІННТТЕЕРР

5.05 Т/с "Маршрут
милосердя"

6.30 Ранок з Інтером
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Спорт в Подробицях
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Найкрасивіша"  

12.00 Новини
12.25 Т/с "Найкрасивіша"  
13.25 Слідство вели...
14.20 Судові справи
15.15 Серце підкаже
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка"  
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.25 Спорт в Подробицях
20.30 Т/с "Ластівчине

гніздо"  
23.25 Х/ф "Московський

жиголо"  
1.30 Секретні території
2.15 Подробиці
2.45 Знак якості
3.10 Д/ф "Любов у дикій

природі"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія�2"  
8.25 Т/с "Слід"  
9.00 Т/с "Зустрічна течія"  

10.00 Т/с "Кримінальна
поліція"  

11.10 Т/с "Висяки�2"  
12.10 Нехай говорять
13.00 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросердне визнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Єфросинія�2"  
19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Катіна Любов�2"  
21.00 Т/с "Слід"  
22.00 Т/с "Кримінальна

поліція"  
23.00 Х/ф "Обитель зла�2.

Апокаліпсис"  
1.00 Т/с "Мерсі"  
1.50 Т/с "Жовтий дракон"  
3.15 Події
3.35 Події. Спорт
3.40 Т/с "Жовтий дракон"  
5.15 Т/с "Висяки�2"

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.10 Т/с "Останній акорд"  
5.50, 6.15 Kids' Time
5.55 М/с "Нові пригоди

мисливців за
привидами"  

6.40, 7.05, 7.40, 8.45 Підйом!
6.45 М/с "Губка Боб Квадратні

Штани"  
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Молодята�2"  

10.00 Т/с "Татусеві доньки"  
13.55 М/с "Пригоди Джекі

Чана"  
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с "Друзі"  
15.50 Т/с "Молодята�2"  
16.55 Т/с "Не народися

вродливою"  
17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.20 Спортрепортер
19.30 Піраньї
19.55 Т/с "Не народися

вродливою"  
20.55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
– сво..."  

22.00 Світлі голови. Літні ігри
23.10 Т/с "Щасливі разом"  

0.25 Репортер
0.40 Спортрепортер
0.50 Служба розшуку дітей
0.55 Т/с "Загублені"  
1.40 Т/с "Серцеїдки"  
2.30–5.00 Зона ночі

ІІССTTVV

5.35 Служба розшуку дітей
5.45 Свiтанок 
6.25 Ділові факти
6.40 Спорт
6.45 Анекдоти по5українськи
7.10 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.35 Т/с "Мисливці за
караванами"

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

караванами"
15.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти�8"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Морські

дияволи"
22.25 Факти. Підсумок дня
22.40 Свобода слова
0.40 Спорт
0.50 Надзвичайні новини
1.45 Про цiкаве
2.30 Факти
3.00 Свобода слова
4.35 Свiтанок 

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25, 13.40 М/ф
6.35 Ф5стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "На ножах"  

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Без ошийника"  
14.30 Будь в курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Лінія поведінки
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.55 Реальний світ
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.05 Т/с "Парі"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс

21.30 Економічний пульс
21.40 День, коли Земля

змінилася
22.50 Х/ф "За жменю

доларів"  
0.55 Світські хроніки
1.20 Реальний світ
1.50 Лінія поведінки
2.10 Х/ф "Чоловічий

характер, або Танго
над прірвою�2"  

3.50 Країна порад
4.35 Соціальний статус
5.20 Диваки
5.50 Екстремікс

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 0.00
Київський час

6.45, 8.25, 18.50, 23.35,
0.30, 3.25, 4.25 Час
спорту

6.50, 8.40, 23.45, 0.40,
2.55, 3.35, 4.35 Огляд
преси

7.00–21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 4.15
Бізнес5час

7.20 Автопілот5новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія5новини
9.10, 19.20 Інвест5час
9.20, 13.20, 14.20 5 елемент

10.30, 11.10, 12.15
РесПубліка

15.15 Вперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25, 4.40 В кабінетах
18.15, 3.40 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.00,

5.15 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час5тайм
22.00, 2.30 Податковий

щоденник
23.00, 3.00, 5.00 Час новин
23.25, 0.25, 3.20, 4.20 Crime

news

ННТТНН

5.55 Х/ф "Ватерлоо"  
8.25 Щоденник Ukraine

Trophy52012
8.30 Правда життя
9.00 Д/с "Православні святі"

10.00 Т/с "Каменська�2"
14.20 Х/ф "Зграя"  
16.35 Х/ф "07�й міняє курс"  
18.30 Агенти впливу
19.00 Свiдок 
19.30 Т/с "Літєйний"
21.45 Т/с "C.S.I. Маямі"

22.40 Т/с "Криміналісти.
Мислити, як
злочинець"  

23.30 Свiдок 
0.00 "Свiдок". Без коментарів
0.05 Х/ф "Павуки"  
1.50 Свiдок 
2.20 Х/ф "Жандарм з Сен�

Тропе"  
3.55 Речовий доказ
4.20 Агенти впливу
4.50 Свiдок 
5.20 Уроки тітоньки Сови
5.45 Правда життя

ССТТББ

5.45 Документальний детектив
6.40 Т/с "Комісар Рекс"  
8.40 Неймовірна правда про

зірок
9.40 Т/с "Карамель"  

10.40 Х/ф "Самотнім
надається
гуртожиток"  

12.35 Х/ф "Осінній вальс"
14.50 Битва екстрасенсів
15.55 Усе буде добре!
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда про

зірок
19.05 Т/с "Карамель"  
20.05 Куб
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні
23.25 Паралельний мир
0.30 Т/с "Доктор Хаус"  
1.30 Т/с "Комісар Рекс"  
3.05 "Вiкна". Спорт
3.15 Т/с "Галина"  
5.00 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Контрольна закупівля
9.45 Жити здорово!

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.20 Т/с "Жіночий лікар"
13.20 Смак
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 ЖКГ
16.15 Хочу знати
17.00 Детектор брехні
18.00 Новини
18.20 Між нами, дівчатами
19.00 Давай одружимося!
20.00 Нехай говорять
21.00 Час

21.30 Т/с "Будинок
зразкового
утримання"

22.35 Свобода і
справедливість

23.45 Нічні новини
0.00 Їхня Італія
1.00 Давай одружимося!
1.55 Між нами, дівчатами
2.25 Т/с "Жіночий лікар"
3.10 Нехай говорять
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Т/с "Пампушка Люся"

10.00 Вісті
10.30 Вісті. Москва
10.50 Вісті. Чергова частина
11.00 З новим домом!
11.45 Про найголовніше
13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.05 Люблю, не можу!
15.00 Т/с "Єфросинія�2"
16.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Вісті. Спорт
16.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
17.50 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Т/с "Шаповалов"
21.15 Т/с "Дорога на острів

Пасхи"
22.10 Х/ф "Останній

фараон"
23.15 Т/с "Каменська"
0.10 Вісті +
0.30 Профілактика
1.30 Вісті.ru
1.45 Т/с "Ольга Сергіївна"
2.50 Новини культури
3.10 Свідки
4.05 Т/с "Єфросинія�2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

Мухтара�2"
9.00 Сьогодні
9.30 Найгучніші російські

сенсації
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.30 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Судовий детектив
16.40 Т/с "Літєйний"

17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.35 Т/с "Агент

особливого
призначення�2"

19.30 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Псевдонім

"Албанець"�3"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Адвокат"
23.40 Д/ф "Кінець прекрасної

епохи. Бродський і
Довлатов"

0.25 Т/с "Глухар.
Продовження"

2.15 Т/с "Прокурорська
перевірка"

3.20 Судовий детектив
4.20 Центр допомоги

"Анастасія"

ТТЕЕТТ

6.00 Дізнайся як
6.15 Будинок52
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Телепузики
8.00 Лєнтяєво
8.30 Мультик з Лунт ком
9.00 Т/с "Ранетки"  

10.00 Т/с "Всі жінки –
відьми"  

10.55 Т/с "Беверлі�Хіллз
90210. Нове
покоління"  

11.45 Т/с "H2O – просто
додай води"  

12.15 Твою маму!
13.10 "Даешь молодежь!"
13.40 Одна за всіх
14.10 Т/с "Маргоша"  
15.05 Т/с "Ранетки"  
16.00 Чортиці в спідницях
16.30 "Даешь молодежь!"
17.00 Т/с "Хто в домі

господар?"  
17.30 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
18.35 У ТЕТа мама! 
19.00 БарДак
19.25 Богиня шопінгу
19.55 Одна за всіх
20.35 Т/с "Зайцев +1"  
21.00 Т/с "Реальні хлопці"  
22.00 Т/с "Зайцев +1"  
22.30 Чортиці в спідницях
23.00 Т/с "Таємний

щоденник дівчини
за викликом"  

23.30 Дурнєв + 1
0.00 Будинок52
0.55 БарДак
1.20 У Тета мама! 
1.45 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
8.00 М/с "Маленькі

ейнштейни"  
8.35 М/ф
9.10 Т/с "Дихай зі мною.

Щастя у борг"
12.05 Х/ф "Тримай ритм"  
14.20 КВК
17.00 Давай одружимося!
18.00 Звана вечеря
19.00 Т/с "Закрита школа"
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
23.00 Х/ф "Просто друзі"  
1.00 Х/ф "Суперзірка"  
2.40 Нічне життя
3.35 Мобільні розваги
3.50 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний футбол"  
6.30–7.30 М/с "Бен 10.

Інопланетна сила"  
8.00 Т/с "Золото скіфів"  
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.20 Т/с "Десантура"  

18.00 Броня Росії
19.00 Забійне відео
20.00 Божевільне відео по5

українськи
20.30 Угін по5нашому
21.00 Новини 2+2
21.15 Проспорт
21.20 Щоденники ралі

"Шовковий шлях"
21.25 Ульотне відео по5

російськи
22.00 Т/с "Секретні

матеріали�3"  
0.00 Проспорт
0.05 Х/ф "Щупальця"  
1.50 Т/с "На краю Всесвіту"  
2.45 Зірки в опері

ССІІТТІІ

7.00, 9.55, 12.20, 18.15 М/ф
8.00, 0.30 Прихована камера
9.00 Підземні міста

11.00 Х/ф "Джек
Восьмьоркін�
американець"

15.00 Х/ф "Фініст – Ясний
сокіл"

16.10, 19.55 Єралаш
17.15 Хіт5парад дикої природи
21.00 Х/ф "Чарівна лампа

Аладдіна"
22.30 Х/ф "Нові амазонки"
1.00 Ніч СІТІ

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА
АФІША 

на 5 — 11 липня
“Нова Людина�павук”

Один з найпоп лярніших еро-
їв повертається на іное рани
новій частині са и про Людин -
пав а, присвяченій почат іс-
торії с пер ероя. Стріч а розпо-
відає про Пітера Пар ера (Гар-
філд), чня-старшо ласни а,
я ий залишився без бать ів і жи-
ве разом із своїм дядь ом Беном
(Шин) та тіт ою Мей (Філд). Я і
більшість підліт ів, він нама ає-
ться знайти своє місце в житті.
До Пітера потрапляє за ад о-

вий ейс бать а, отрий допомо-
же йом з’яс вати таємницю
зни нення родини. Зрештою, він
потрапляє в Ос орп, в лаборато-
рію до тора К рта Коннорса (Ай-
фанс), олишньо о партнера йо-
о бать а. Коли Людина-пав починає протистояти альтер-е о до тора Коннорса, Ящера, то Пітер до-
ведеться зробити непростий вибір, щоб стати справжнім с пер ероєм

“Три метри над рівнем 
моря�2”

Іспансь ий режисер Фернандо
Гонсалес Моліна зняв продов-
ження романтичної драми за од-
нойменною ни ою Федері о
Моччіа. Через два ро и життя в
Лондоні Аче (Маріо Касас) вирі-
ш є поверн тися додом . Він і
досі не заб в своє перше охан-
ня — Бабі (Марія Вальверде).
Втім, вдома йом належить
знайти нових др зів, робот і за-
ново б д вати своє особисте
життя. Нарешті Аче знайомиться
з Джин (Клара Ла о) — веселою,
енер ійною дівчиною. Йом
здається, що тепер він здатний
знов по охати, але випад ова з стріч з Бабі все змінює

“BEST SUMMER SHORTS”

В рам ах Міжнародно о фести-
валю орот ометражно о іно
NEW VISION по аж ть ращі о-
рот ометраж и літа, переможців
он рсів та інофестивалів.
У півтора одинній про рамі —
9 стрічо з Франції, Іспанії, Іран ,
Ар ентини, Німеччини. Вони при-
свячені найа т альнішим літнім
темам, зо рема, це стос н и між
чолові ом та жін ою, подорожі
і навіть е стремальний відпочи-
но серфін істів на збережжі
о еан

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

5 липня (четвер) — 19.00
“Сімейна вечеря”, комедія,

2 години 30 хвилин

5 липня (четвер) — 20.00
Нова сцена — “Пізанська

вежа”, фарс, 2 години

6 липня (п’ятниця) —
19.00 “Бабине літо”, лірич�

на комедія, 2 години 35

хвилин

6 липня (п’ятниця) —
20.00 Нова сцена, “Жирна

свиня”, 1 година 40 хвилин

7 липня (субота) — 20.00
Сцена “Під дахом” —

“Edith Piaf: життя в роже�

вому світлі”, 1 година 20

хвилин

8 липня (неділя) — 20.00
Нова сцена, “Під дахом” —

“Шлюби укладаються на

небесах”, 1 година 20 хви�

лин

9 липня (понеділок) —
19.00 “Її шалені чоловіки”,

1 година 40 хвилин

10 липня (вівторок) —
19.00 “Госпожа міністер�

ша”, комедія, 3 години

11 липня (середа) — 19.00
“Занадто одружений так�

сист”, комедія, 2 години 30

хвилин

11 липня (середа) — 20.00
Нова сцена — “Прощальне

танго”, трагікомедія, 2 го�

дини 30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

5 липня (четвер) — 19.00
“Як тебе не любити, Києве

мій!”, вальси і пісні, при�

свячені Києву, камерна

сцена

5 липня (четвер) — 19.00
“Перехресні стежки”, тра�

гіфарс, за однойменною

повістю Івана Франка

6 липня (п’ятниця) —
19.00 “Едіт Піаф. Життя в

кредит”, мюзикл, Юрій

Рибчинський, Вікторія Ва�

салатій

6 липня (п’ятниця) —
19.00 “Увертюра до поба�

чення”, сценічна версія

Андрія Приходька за нове�

лою Івана Франка “Сойчи�

не крило”, камерна сцена

7 липня (субота) — 19.00
“Приборкання норовли�

вої”, комедія, Уїльям Шек�

спір

7 липня (субота) — 19.00
“Сон смішної людини”, ін�

сценізація Петра Панчука

за оповіданням Ф. Досто�

євського, камерна сцена

8 липня (неділя) — 12.00
“Мартин Боруля”, комедія,

Іван Карпенко�Карий

8 липня (неділя) — 19.00
“Ромео і Джульєтта”, Уїль�

ям Шекспір

10 липня (вівторок) —
19.00 “Весілля Фігаро”,

П’єр�Огюстен Бомарше

11 липня (середа) — 19.00
“Урус�Шайтан”, байки про

Сірка, Ігор Афанасьєв

КИЇВСЬКИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР

НА ЛИПКАХ

7 липня (субота) — 11.00
“Ти особливий”, Мала сце�

на

7 липня (субота) — 19.00
“Сон літньої ночі”, Велика

сцена

8 липня (неділя) — 12.00
“Привид замку Кентер�

віль”, Велика сцена

8 липня (неділя) — 19.00
“Людина та Вічність”, Ма�

ла сцена

ТЕАТР “СУЗІР’Я”

5 липня (четвер) — 19.00
“Розмова, якої не було”,

трагікомедія, Родіон Бі�

лецький

6 липня (п’ятниця) —

19.00 “Холостяки і холос�

тячки”, комедія, Ханох Ле�

він.

5 — 11 липня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ПРЕЗИДЕНТ ЛІНКОЛЬН: МИСЛИВЕЦЬ НА ВАМПІРІВ

НОВА ЛЮДИНА�ПАВУК МАДАГАСКАР 3

АНШЛАГ, КЛАСІК

ТРИ МЕТРА НАД РІВНЕМ НЕБА 2. Я ТЕБЕ ХОЧУ

МИСТЕЦТВО КОХАТИ ВЧИТЕЛЬ НА ЗАМІНУ

New Vision IFF – Кращі короткометражки літа!

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

ЗАРУЧНИКИ РОКУ КОХАННЯ ЖИВЕ ТРИ РОКИ

ВИД ЗДАЛЕКУ ПРЕЧУДОВИЙ

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26

м. «Контрактова площа»

205�59�51 (автовідповідач),

417�27�02 (бронь),

417�30�04 (адмін.)

www.zhovten�kino.kiev.ua

5 — 11 липня

НОВА ЛЮДИНА�ПАВУК (3D)

..................................................11.55, 14.30, 17.05, 19.40, 22.20

АВРААМ ЛІНКОЛЬН. МИСЛИВЕЦЬ НА ВАМПІРІВ

......................10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

СУПЕР МАЙК ............................................11.45, 20.40, 22.35

ВІДВАЖНА (3D) ..............................................................10.00

МАДАГАСКАР 3 ......................10.00, 13.40, 15.25, 17.10, 18.55

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2

..............................................................10.00, 15.25, 19.15, 21.25

УЧИТЕЛЬ НА ЗАМІНУ ......................................13.45, 17.35

МИСТЕЦТВО КОХАТИ..................................................12.10

Кінокомплекс “Флоренція”
Пр. Маяковського, 31 (Троєщина) 

www.kinokiev.com
Автоінформатор: 230�14�10 

Бронювання квитків: 515�87�81

Інформаційний
спонсор

5 липня

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2

....................................11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00, 23.00

6 — 11 липня

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2

........................11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00

В л. Шота Р ставелі, 19.

Автовідповідач: 227-11-35.

Довід и та замовлення вит ів

за тел.: 227-30-41 и на сайте

k i n o p a n o r a m a . c o m . u a

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Київ спортивний. У столиці розпочався 
міжнародний чемпіонат з міні�футболу 
“ДіаЄВРО�2012”
Вчора на території навчально-трен вально о омпле с імені Ві то-

ра Банні ова відб лася рочиста церемонія від риття міжнародно о
чемпіонат з міні-ф тбол для людей з ц ровим діабетом “ДіаЄВРО-
2012”. Ці зма ання проводяться безпосередньо після Європейсь о о
чемпіонат з ф тбол “ЄВРО-2012” і є першою визначною спортивною
подією міжнародно о рівня в У раїні для людей з цим захворюванням,
я а має приверн ти ва ромадсь ості У раїни та світ до проблеми
ц рово о діабет . У т рнірі візьм ть часть 8 оманд, до їх с лад вхо-
дять по 7 осіб від 18 ро ів, а та ож тренер і лі ар. До столиці приїхали
ф тболісти з Італії, Білор сі, Польщі, Хорватії, Словаччини, Казахстан
та Узбе истан . Зма ання триватим ть до 9 липня і відб ватим ться за
адресою: м. Київ, Респ блі ансь е вище чилище фізичної льт ри
(в л. Матею а, 4). Ор анізаторами “ДіаЄВРО-2012” вист пили У раїн-
сь а діабетична федерація та Європейсь ий ре іон Міжнародної діа-
бетичної федерації (IDF-Europe), і проводитиметься т рнір за сприян-
ня і ор анізаційної підтрим и МОЗ У раїни, ГУ справах сім’ї, молоді і
спорт КМДА, Національно о а ентства з питань під отов и та прове-
дення в У раїні фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро з ф т-
бол та реалізації інфрастр т рних прое тів. Професійна ф тбольна
підтрим а здійснюється Федерацією ф тбол У раїни, Асоціацією мі-
ні-ф тбол (ф тзал ) У раїни та Київсь ою місь ою ор анізацією "Фіз-
льт рно-спортивне товариство “Спарта ”

Боротьба. Українські спортсмени здобули 
три нагороди на Гран�прі Німеччини
В Дортм нді (Німеччина) завершилося Гран-прі з вільної боротьби.

У раїнсь і спортсмени доповнили с арбнич на ород однією золотою
та двома бронзовими медалями. Володарем “золота” став Валерій
Андрейцев, я ий на шлях до перемо и здолав триразово о чемпіона
Афри и Сінів’є Болті а, а здоб вши перемо над німцем Себастья-
ном Венделом, Андрейцев опинився фіналі, де йо о че ав ще один
осподар илима Робін Фердінанд. У напр женій с тичці представни
Німеччини не змі здолати Валерія, в рез льтаті чо о засл жений трі-
мф раїнця ва овій ате орії до 96 іло рам. Ще дві “бронзи”
Джамб лі Цотадзе (84 ) та Оле сандра Хоцянівсь о о (120 ).
Джамб лі Цотадзе здолав “бронзовом ” фіналі німця Пола Валдемо-
ра. Оле сандр Хоцяновсь ий перемі першом олі бронзово о при-
зера цих зма ань німця Ні о Графа. Але пост пився йо о співвітчизни-

Йоханнес Кесел . За алом на Гран-прі Німеччини У раїна посіла
четверте за ально омандне місце, набравши 28 балів. Всьо о в т рні-
рі брали чать 18 оманд з сьо о світ

Температура +25°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура +30°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 49 %

Температура +26°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 64 %

Прогноз погоди на 5 липня 2012 року

ОВНИ, день наповнений приємними сюрпризами і промайне на
братерсь ій хвилі, створюючи бла одатні мови для ці авих зна-
йомств, пош нових інформаційних джерел, обд м вання ори і-
нальних творчих ідей, особливо оле тивних.
ТЕЛЬЦІ, матеріальні та професійні проблеми виріш ватим ться

достатньо ле о. Я що ви в приятельсь их взаєминах з ерівниц-
твом, постарайтеся вирішити питання стосовно надбав и до зар-
плати. Відійдіть від онсервативних стандартів, родзин а ори і-
нальності має б ти прис тня всіх персональних діях, це творчий
детонатор, що триматиме вас в тон сі, сприятиме зміцненню фа-
хово о реноме та ар’єрном зростанню.
БЛИЗНЯТА, на життєвом небосхилі зійшла щаслива зоря, ви

пест н долі, я а отова вас щедро осипати своїми дарами, всі по-
чинання запро рамовані на трі мфальний спіх, сміливо виходьте
на п блічн арен , завойов йте симпатії п блі и, реаліз йте намі-
чені плани, охайтеся, розважайтеся, наповнюючи життєві с дини
блаженством!
РАКИ, заб дьте про наболіле та все, що вас хвилює, і пере лю-

чіться на братерсь хвилю — спіл йтеся з др зями, обмінюйтеся
д м ами, новинами, досвідом. Перемивайте істоч и, пліт йте.
Б дь-я а поч та інформація є достовірною і несе цінність, що з о-
дом вам знадобиться. А ось рецепт для вирішення власних болю-
чих проблем ніхто не дасть, то ваш лопіт, і не “навантаж йте” лю-
дей, спрово єте неприязнь!
ЛЕВИ, вам до вподоби роль інтеле т ально о ілера, д х захоп-

лює від ці авих нестандартних д елей, дис сії на ори інальні те-
ми заворож ють. Одна не старайтеся розбити с противни а за
допомо ою своїх дотепних доводів, а пра ніть до омпроміс . У
с перечці народж ється істина.
ДІВИ, я професіонал, що йде в но з на овим про ресом,

опанов є новаційні техноло ії, он р вати з вами — марна трата
сил. Я що вини не спо са пофлірт вати на робочом місці, зро-
біть це і не пожал єте. Забавляйтеся, охм ряйте оле , шефа —
то піде на ористь ар’єрі. Я що тр дова атмосфера наповнена
ам рним д хом — це пре расно!
ТЕРЕЗИ, тісніше спіл йтеся з людьми, я і вам симпатичні, пір-

найте вир любовних при од. Романтизм має прониз вати ожн
літин вашо о єства, тоді й в професійній сфері все йтиме ч до-
во. Прир чите М з і самореаліз єтеся на ар’єрних теренах, са-
ме цьо о вима ає Творець до 22 липня.
СКОРПІОНИ, об’явіть бій шаблонності, реативне мислення —

ось запор а плідно о рез льтат . Плюс важливі омпоненти спі-
х : др желюбність, дипломатичність, ом ні абельність і дотеп-
ність, я і маєте расиво демонстр вати навіть в с ладних сит аці-
ях. Володарів цих рис вдачі очі ють призи від долі в ар’єрі, фі-
нансах, оханні, сім’ї, бізнесі.
СТРІЛЬЦЯМ відведено роль миротворця, місія відповідальна,

від Бо а; нала одж йте пор йновані взаємини, відродж йте мир
власній д ші, примиряйте воро ючі сторони. Ви та ож здатні роз-
бити чиєсь серце ( ва а одина ам, не проґавте свою доленосн
половин ), хоча оптимальний варіант — за охатися по-новом в
бла овірних, нині вони роз вітн ть з най ращо о бо , про я ий ви
навіть не підозрювали.
КОЗОРОГИ, приб т и та витрати ро ватим ть з вами в нісон.

Я що намітили придбати цінн річ, з ле істю розл чайтеся з ро-
шима, пам’ятаючи, що с пий платить двічі. Ваша по п а має
приносити ористь, відповідати вимо ам на ово о про рес , да-
р вати д шевн насолод , сприяти роз мовом розвит , поле -
ш вати працю. Доцільні по п и через Інтернет.
ВОДОЛІЇВ очі є свято серця, прям йте т ди, де велелюдно,

райте, веселіться, охм ряйте дам, авалерів, нині ви створені,
аби зробити людство щасливим! Головне — вірт озно перевтілю-
ватися в потрібні ролі (в залежності від обставин), одна і про ро-
бот не заб вайте, на сл жбі (до 22 липня) ється професійне
майб тнє, заробляються бали на ористь ар’єри. Ува а за оха-
ним, час освідчитися в поч ттях!
РИБИ, день армічний, б меран ом повертається все, що заро-

били протя ом місяця, втім, нічо о драматично о, вас очі ють од-
ні радощі, завершальний а орд прозв чить, наповнивши д ш
щастям, оловне — не встрявати ні ди з власними ініціативами, а
тихо медит вати подалі від людсь ої мет шні.

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  5  Л И П Н Я

ранок день вечір

Українські легкоатлети
підкорюватимуть Лондон
у новій екіпіровці
В Києві презентовано оновлену форму вітчизняних спортсменів

Лише 15 днів залишилось до по�

чатку найголовніших спортивних

стартів чотириріччя — Олімпій�

ських ігор у Лондоні. У підготовці

до змагань такого рівня дрібниць не

буває, особливо тоді, коли мова йде

про комфорт та зручність екіпіров�

ки. У спорті високих досягнень

кожна секунда, кожний сантиметр

може вирішити долю нагород; не

дивно, що всі атлети світу дуже при�

скіпливі у виборі спортивного взут�

тя та форми. Саме тому лідери на�

ціональної легкоатлетичної збірної

завітали на презентацію нової екіпі�

ровки від компанії Nike. “Чи то біг,

чи то стрибки, для легкоатлета дуже

важливо, щоб ніякий елемент одягу

не завадив досягти максимальних

результатів у змаганнях, тому форма

повинна бути легка і зручна — прак�

тично зливатися з тілом. Мені зда�

ється, що компанія Nike домоглася

ідеального поєднання практично�

сті, комфорту і стилю, поєднавши

це все в новій екіпіровці”,— зазна�

чає чемпіонка світу та Європи в жі�

ночому потрійному стрибку Ольга

Саладуха.

В рамках презентації були пред�

ставлені ультралегкі і практично

безшовні кросівки для марафону

Nike Flyknit. Верхня частина моделі

виткана з безлічі ниток, використа�

них тільки там, де вони потрібні. Че�

рез це професійне бігове взуття ста�

ло ще легшим, і тепер при його ви�

робництві не залишається зайвих

матеріалів. До того ж, завдяки

структурі ниток весь кросівок ва�

жить лише 160 грамів. Тренувальний

кросівок із системою Flyknit – Nike

Flyknit Trainer+ (вага взуття стано�

вить лише 220 грамів) — створений

для тренувань бігунів будь�якого

рівня, від початківців до професій�

них спортсменів. Також у вівторок

були представлені кросівки з колек�

ції Nike Lunarlon, форма Україн�

ської збірної з легкої атлетики Nike

Pro TurboSpeed з технологією Nike

AeroSwift і надлегкі шиповки Nike

Zoom.

До речі, в рамках програми Nike

Better World при розробці своїх нових

колекцій компанія використовує пе�

рероблені пластикові пляшки. Цей

процес заощаджує сировину і змен�

шує споживання енергії приблизно

на 30 відсотків. До прикладу, форма

Nike Pro TurboSpeed є однією з най�

екологічніших — вона зроблена з пе�

реробленого поліестеру. На кожен

комплект такої форми йде приблиз�

но 13 пластикових пляшок. Головний

принцип програми Nike Better

World — допомагаючи атлетам, дбати

про навколишнє середовище
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Цей день в історії 5 липня

1802 — народився Павло
Степанович Нахімов, російсь ий
флотоводець, адмірал
1841 — ан лієць Томас К

від рив перше т ристичне
а ентство
1865 — Лондоні засновано

бла одійниць ор анізацію
Армія порят н
1911 — народився Жорж

Помпід , прем'єр і президент
Франції
1946 — модельєр Л ї Рієдр
перше представив пальни
бі іні
1954 — вийшов перший

вип с телевізійних новин "Бі-Бі-
Сі"
1954 — Елвіс Преслі записав

свою перш пісню "That's All
Right, Mama"

Відповіді на с анворд
на 7-й стор.
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"Дід ... і зайці"

монета, звір,
с зір’я

повірений в
с ді, що веде
справ (США) А

особа, що
очолює місь е
самовряд ван-

ня

"Одно о раз в
Америці",
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де ... Т

до мат,
правило (цер .)

харчова
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а т сових
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двозначність И
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діапазон
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п бліц., на .-
поп ляриза-
торсь ої
літерат ри

тривалість
діяльності, праці

ра слів,
двозначність К

Оль а Салад ха, Анна Міщен о, Олеся Повх та Ма сим Маз ри презент вали нов е іпіров збірної У раїни з ле ої атлети и

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Компанія Nike в партнерстві з Федерацією ле ої атле-
ти и У раїни презент вала е іпіров для зма ань, я
раїнсь і ле оатлети одя н ть цьо о літа в Лондоні.

Завдя и представленим інноваційним техноло іям,
оновлена форма має допомо ти ращим атлетам світ
вдос оналити свої рез льтати. У презентації взяли
часть знамениті раїнсь і спортсмени: чемпіон а світ
та Європи в жіночом потрійном стриб Оль а Сала-
д ха, стриб н з жердиною, віце-чемпіон Європи 2010
ро Ма сим Маз ри , спринтер, мин лорічна бронзова
призер а чемпіонат світ Олеся Повх, а та ож бі н а
на середні дистанції, бронзова призер а чемпіонат Єв-
ропи-2012 Анна Міщен о.


