
Роботу річкового трамвая планують 
відновити у наступному році
Для цього у місті необхідно створити мережу комунальних причалів

Київський ЦУМ — 2015
Оновлений універмаг стане сучасним торговельним комплексом, 
а його головний фасад залишиться без змін

Учора компанія “Еста Холдинг” пред�

ставила на містобудівній раді при ГУ міс�

тобудування та архітектури КМДА про�

ект оновленого київського ЦУМу. Як

розповіла під час його презентації про�

фесор Лариса Скорик, у результаті ре�

конструкції планується збільшити за�

гальну площу закладу із 21 175 кв. м до

38 780 кв. м. “Внутрішні конструкції 

ЦУМу, за винятком тих, що мають істо�

ричну цінність і є пам’яткою архітекту�

ри, будуть розібрані. Хочу наголосити,

що головний фасад будівлі, споруджений

у 1939 році, буде збережено у незмінному

вигляді,— наголосила Лариса Скорик.—

Верхню частину будівлі, яку було добудо�

вано у 1958�60�х роках, планується обли�

цювати склом”.

Для розробки концепції оновленого

універмагу було вирішено залучити фа�

хівців світового рівня, які уважно про�

аналізували місце розташування будівлі,

її роль у архітектурному ансамблі вулиці

Хрещатик. Як зауважила Лариса Скорик,

із 11 різних варіантів збереження фасаду

фахівці Benoy запропонували макси�

мально ощадливу концепцію.

Згідно із представленим проектом бу�

дівля ЦУМу матиме, як і зараз, сім по�

верхів. Водночас передбачено побуду�

вати три підземних, де розмістять су�

пермаркет та паркінг на 180 автомобі�

лів. Також заплановано звести літню те�

расу на даху: там облаштують рестора�

ни. Багатьом столичним зодчим ідея із

скляною терасою на даху ЦУМу дуже

сподобалася — на Хрещатику майже не�

має громадських місць звідки можна

побачити панораму головної вулиці

країни.

Як розповів директор архітектурного

бюро Benoy Роберт Бішоп, після рекон�

струкції ЦУМ стане сучасним торговель�

ним центром, відновленим із повагою до

історії міста і водночас функціональним.

“Під час розробки проекту ми зіткнулися

із тим, що стара будівля має невелику

кількість площ для того, аби розмістити

на них торговельний комплекс, який би

відповідав центральному торговельному

комплексу європейської столиці. Саме

тому ми вирішили прибрати “серцеви�

ну” будівлі і побудувати сучасну споруду

із великим атріумом,— розповів Роберт

Бішоп.— Ми хочемо створити нове вра�

ження і новий дух від споруди, яка має

історичне і водночас практичне значен�

ня. Думаю, що дуже важливо, аби цей

комплекс не став елітним, а загальнодо�

ступним”.

Цікаво, що члени містобудівної ради,

загалом погодившись, що начинку бу�

дівлі можна змінювати, а от щодо ідеї

обрамлення історичних фасадів скля�

ним облицюванням висловились кри�

тично. На думку віце�президента київ�

ської організації Національної спілки

архітекторів України Георгія Духович�

ного, при розробці концепції оновле�

ного ЦУМу потрібно зважати не лише

на його фасад, а й на те, як ця будівля

вписується в ансамбль головної вулиці

столиці. “Хочеться побачити таке ар�

хітектурне рішення, яке б об’єднувало,

а не руйнувало цілісний образ Хре�

щатика”,— зауважив Георгій Духович�

ний.

Тож підбиваючи підсумки засідання,

заступник голови містобудівної ради Ан�

дрій Куделін наголосив, що усі висловле�

ні під час засідання рекомендації внесуть

у протокол і нададуть замовнику рекон�

струкції. “Ми будемо рекомендувати за�

мовнику дослухатися до зауважень чле�

нів містобудівної ради,— сказав Андрій

Куделін,— і врахувати той факт, що май�

же 80% зауважень стосувалися саме рі�

шення щодо фасаду”

Киян закликають бути обережними
на воді 
З почат пально о сезон зареєстровано 14 ле-
тальних випад ів
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73 % соціально незахищених киян
подали заяви на отримання
безкоштовних телетюнерів 
Про це повідомила начальни ГУ праці та соціально-
о захист населення КМДА Тетяна Костюрен о
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Олімпійців проводжатимуть до
Лондона грандіозним феєрверком 

Місь а влада от ється до проведення рочистостей з
на оди проводів нашої збірної на І ри XXX Олімпіади
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Безкоштовним Wi�Fi 
в центрі Києва скористалося 
близько 120 тисяч чоловік
У період проведення Євро-2012 щоденно посл а-

ми мережі “KYIV FREE Wi-Fi” орист валися 5-6 тисяч
иян та остей міста, а в день проведення онцерт
Елтона Джона та рт Queen бездротовим Інтерне-
том с ористалися 10 тисяч абонентів. У звичайні дні
іль ість орист вачів не перевищ є 4 тисячі на доб .
“Під час Євро-2012 наявність дост пно о та без ош-
товно о Wi-Fi на території фан-зони створила мож-
ливість отрим вати свіжі новини про перебі чемпіо-
нат , т ристичн інфрастр т р Києва. За цей пері-
од іль ість орист вачів мережею дося ла 120 ти-
сяч, при цьом част а іноземних абонентів с лала
близь о 50%. Це означає, що іноземні вболівальни-
и, я і знаходилися в фан-зоні, оцінили омфорт і пе-
рева и цієї посл и та отримали можливість залиша-
тися рсі всіх новин”,— заявив заст пни олови
КМДА Р слан Крамарен о. Та ож він додав, що за
час Євро-2012 трафі мережі с лав більше, ніж три
терабайти даних. При цьом 75% аджетів, що під-
лючалися до мережі, працювали на платформі iOS.
За альна ж іль ість орист вачів з момент почат
роботи мережі с лала 140 тисяч абонентів

Наступного року у столиці 
планують відкрити ТРЦ “Проспект”
Девелоперсь а омпанія Arricano Development (Ки-

їв) має намір від рити тор ово-розважальний центр
“Проспе т” на перехресті в лиць Червоно вардій-
сь ої та Краснот аць ої Деснянсь ом районі сто-
лиці вітні-червні 2013 ро . Про це с азано в пові-
домленні онсалтин ової омпанії Jones Lang LaSalle,
я а є а ентом із мар етин та орендодавцем ТРЦ.
За альна орендована площа омпле с становить
близь о 40 тис. в. м. Концепція ТРЦ передбачає на-
явність та их я ірних операторів, я прод товий і-
пермар ет, с пермар ет поб тової техні и й еле -
троні и, інотеатр. Крім то о, прое т в лючає пар ін
на 1,1 тис. місць

“Київпастранс” обрав 5 компаній
для закупівлі бензину й дизпалива
на 50,5 млн гривень
КП “Київпастранс” обрало омпанії “Кло-Карта”,

“Топаз ЛТД”, “Ю. С. А.”, “Гепард” та “Інте с ом” для
за півлі бензин й дизельно о палива на с м 50,514
млн рн. Про це с азано в повідомленні КП про а цепт
пропозицій омпаній за підс м ами тендер . “Київ-
пастранс” має намір за пити в “Ю. С. А.” 700 тис. літ-
рів дизпалива й 70 тис. літрів бензин А-76 (80) на с -
м 7,42 млн рн, в “Гепард” — 700 тис. літрів дизпа-
лива на 6,766 млн рн, в “Топаз ЛТД” — 1 500 тис. літ-
рів дизпалива на 14,43 млн рнь, “Інте с ом” — 1 500
тис. літрів дизпалива й 70 тис. літрів бензин А-76 (80)
на 15,129 млн ривень і в “Кло-Карта” — 700 тис. літ-
рів дизпалива на 6,769 млн рн. Кінцевий термін ла-
дення до оворів — 3 серпня. Стро постав и — до
жовтня, повідомляють У раїнсь і новини

“Київенерго” ліквідовує провал
грунту біля метро “Оболонь”
У рез льтаті проведення ідравлічних випроб вань

теплових мереж ПАТ “Київенер о” поблиз станції
метро “Оболонь” відб вся провал асфальтно о по-
риття. Я повідомляють КП “Київсь ий метрополі-
тен”, т т відб вся прорив тр би, що знаходиться по-
за діючими підземними об’є тами підзем и, а том
не впливає на її спор ди. Сит ація постійно онтро-
люється е спл атаційними підрозділами метрополі-
тен та не несе жодної за рози безпеці р х поїздів
та переб ванню пасажирів метрополітені. Фахівці
ПАТ “Київенер о” разом з ви онанням робіт із лі ві-
дації прорив теплотраси с вають наслід и обвал
та відновлюють асфальтне по риття

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

КП “Плесо” розрахов є відновити робот
річ ово о трамвая в Києві в 2013-м ро-
ці. Підприємство сподівається на пере-
дач річ ових причалів на баланс міста
вже цьо оріч. На адаємо, що два ро и
том від рили станцію річ ово о трамвая
“Наводниць ий пар ”, а до цьо о КМДА
розпочала пасажирсь і рейси теплоходів
з Поштової площі до Березня ів та Обо-
лоні.

“Ми плануємо до вересня активно зайнятися питан�

ням річкового трамвая, щоб з наступного року його вре�

гулювати: взяти на баланс причали, провести ремонт,

створити мережу комунальних причалів — для початку

5—6. До організації перевезень пасажирів будемо залу�

чати приватних перевізників і поступово розглянемо

питання щодо створення комунального флоту. Але пер�

ший етап, з якого потрібно починати,— відновлення

мережі комунальних причалів”,— переконаний заступ�

ник комерційного директора КП “Плесо” з розвитку

водного транспорту Олександр Сарафонов.

За його словами, запуск річкового трамвая в 2009 ро�

ці був пілотним проектом, яким КП хотіло привернути

увагу людей і відстежити ефективність такого виду

транспорту. Загалом реалізація проекту “Річковий трам�

вай” розрахована на п’ять років.

В той же час КП “Плесо” сподівається на невідклад�

ну передачу річкових причалів у Києві на баланс

КМДА. “На сьогоднішній день всі набережні, всі при�

чали, що розташовані на території столиці, перебува�

ють на балансі держпідприємства “Адміністрація річ�

кових портів”, підпорядкованому Мінінфраструктури.

Вже є низка документів для Мінінфраструктури, є до�

ручення Президента, є різні міністерські доручення. На

сьогодні залишилося тільки отримати офіційну згоду

міністерства”,— зазначив Олександр Сарафонов. За

його словами, міністерство готове віддати причали, але

хоче здійснити їх передачу одночасно по всій Україні.

При цьому позиція інших міст не така активна, як у

Києва, тому питання залишається невирішеним.

В той же час у КП “Плесо” вже є певні напрацюван�

ня щодо розвитку річкового трамвая. “Його потрібно

відроджувати не лише як екскурсійний, а й як міський

транспорт. Для цього потрібні маленькі теплоходи,

осіб на 40, щоб вони були швидкі і комфортні, а вар�

тість їх експлуатації була б дешевшою”,— зазначає фа�

хівець. Зі свого боку місто зробить все, щоб вартість

проїзду в річковому трамваї не перевищувала 15—20

гривень
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Київсь ий ЦУМ че ає масштабна ре онстр ція. Концепцію
оновлено о ніверма розробили відоме ан лійсь е архіте т р-
не бюро Benoy в партнерстві з раїнсь ою архіте т рною май-
стернею “Л. С ори ”. Власни и б дівлі сподіваються, що, збе-
рі ши історичний фасад ле ендарної спор ди, т т вдасться
створити тор овельний центр, я ий стане зна овим для міста.
План ється, що відвід вачів оновлений омпле с прийме
2015 році.

Та им ан лійсь і та раїнсь і архіте тори бачать оновлен б дівлю столично о ЦУМ
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Столиця збільшує надходження від комунальної
власності
Протя ом першо о півріччя 2012 ро бюджет Києва отримав 186,8 млн
рн надходжень від тримання та продаж ом нально о майна, повідо-
мив заст пни олови КМДА Оле сандр П занов.
Отримані від приватизації ошти становлять 67,5 % від сіх надходжень

від ом нальної власності, або 126 млн рн. Це 8,9 раз більше, ніж при-
несло відч ження ом нально о майна першом півріччі 2011 ро . “Те-
риторіальна ромада міста є найбільшим володарем нер хомості Києві.
На жаль, протя ом тривало о час столиця не б ла ефе тивним власни-
ом, адже правління цим майном відб валося не най ращим чином.
Проте зараз міст вдалося підвищити ефе тивність йо о ви ористання.
Завдя и цьом ми збільшили не тіль и с ми надходжень від приватизації,
а й дохід від правління майном — від часті ромади стат тних фондах
осподарсь их товариств та від діяльності ом нальних підприємств”, —
пояснив Оле сандр П занов. С ма отриманих дивідендів на а ції та част-
и, що належать ромаді осподарсь их товариствах, с лала 3,1 млн
рн. Це перевищ є по азни першо о півріччя 2011 ро 3,1 раз .
Протя ом ро місто план є отримати від продаж та правління ом -

нальним майном 596,6 млн рн. З них 400 млн рн план ється зал чити
від продаж майна, а 140 млн рн — від оренди. Ще на 56,6 млн рн бю-
джет мають поповнити дивіденди та надходження від діяльності оспо-
дарсь их ор анізацій, що належать до ом нальної власності

73 % соціально незахищених киян подали заяви
на отримання безкоштовних телетюнерів
У ГУ праці та соціально о захист населення КМДА інформ ють, що

17 862 иянина подали заяви на отримання без оштовних телетюнерів.
Наразі до районних правлінь праці та соціально о захист населення
продовж ють надходити заяви від ромадян на їх отримання. Про це по-
відомила начальни ГУ праці та соціально о захист населення КМДА Те-
тяна Костюрен о.
Вона та ож зазначила, що без оштовні телетюнери змож ть отримати

зо рема інваліди першої та др ої р п; інваліди війни третьої р пи; осо-
би з сімей, що мають дитин -інваліда, за мови, що дитина проживає ра-
зом із сім’єю; особи з малозабезпечених родин, я і отрим ють державн
допомо з рах ванням середньомісячно о с пно о доход сім’ї з ідно
із За оном У раїни “Про державн соціальн допомо малозабезпече-
ним сім’ям”, та особи, я і отрим ють с бсидію для відш од вання витрат
на оплат житлово- ом нальних посл протя ом опалювально о період
2011—2012 ро ів. Достав а телетюнерів ромадянам б де здійснюватись
поштою по мірі надходження заяв до ор анів соціально о захист та фор-
м вання спис ів місцевими державними адміністраціями. За інформа-
цією Державно о омітет телебачення та радіомовлення У раїни, за а-
лом вже розіслано 105 тисяч телетюнерів. За важимо, що в У раїні вже
зб дована і на повн пот жність працює мережа цифрово о телебачення.
Наразі через звичайн антен та телетюнер стандарт DVB-Т2 можна б -
де дивитися без оштовно понад 20, а з одом 32 раїнсь их теле анали
висо ої я ості зображення та зв
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Півтора мільйона 
на медичні заклади
Бюджетна комісія погодила низку проектів рішень, 
які сьогодні розгляне Київрада
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

До бюджет Києва
та Про рами соціаль-
но-е ономічно о роз-
вит знов запропо-
новано оре тиви.
Одна з них стос єть-
ся видат ів понад
півтора мільйона
ривень зі спецфон-
д на тримання за-
ладів охорони здо-
ров’я. Ці та інші про-
е ти рішень б ли по-
оджені на засіданні
постійної омісії Ки-
ївради з питань бю-
джет та соціально-
е ономічно о розвит-
.

Перерозподіл 
бюджету

Півтора мільйона гри�

вень ГУ охорони здоров’я

КМДА має намір витрати�

ти на підготовку медичних

закладів та установ до зи�

ми. Йдеться про заміну та

ремонт лічильників, кому�

нікацій, латання покрівель

тощо. Бюджетна комісія

погодила ці видатки в ме�

жах спеціального фонду,

сьогодні депутати Київра�

ди мають розглянути даний

проект рішення.

Крім того, Головне фі�

нансове управління внесло

додаткові пропозиції щодо

змін у бюджеті. “Збільшити

видатки по галузі охорони

здоров’я на 3,7 млн грн для

Київської міської клінічної

лікарні № 15 на проведен�

ня ремонтних робіт за ра�

хунок перерозподілу кош�

тів запозичення”, — зазна�

чив начальник Головного

фінансового управління

Володимир Репік.

Ще 450 тис. грн можуть

бути спрямовані на капі�

тальний ремонт огорожі та

вхідної арки кладовища, що

розташоване у селі Троєщи�

на. Згідно з проектом рішен�

ня, ці кошти мають вивіль�

нити за рахунок зменшення

обсягу видатків Управління

ритуальних послуг.

Програма для сімей 
та молоді

Члени бюджетної комісії

погодили проект рішення

“Про затвердження Міської

цільової програми підтрим�

ки сім’ї та молоді на

2012–2016 роки”. “Вико�

нання програми дасть мож�

ливість покращити наро�

джуваність та підняти прес�

тиж багатодітної сім’ї, зни�

зити рівень поширення со�

ціально небезпечних хво�

роб, статистику розлучень,

зменшити кількість випад�

ків насильства у сім’ї, збіль�

шити кількість зареєстрова�

них шлюбів”,— йдеться у

проекті рішення. Загальний

обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації

програми (на 5 років) скла�

дає понад 362 млн грн.

Частка міського бюджету у

цій сумі — 361 млн грн,

решта коштів з інших дже�

рел. Цього року за даним

проектом заплановано ос�

воїти понад 60 млн грн.

Бюджетна комісія також

погодила проект рішення,

що стосується внесення

змін до угод оренди зе�

мельних ділянок в частині

розміру річної орендної

плати. Як пояснив голова

постійної комісії Київради

з питань бюджету та соці�

ально�економічного роз�

витку Роман Ярошенко,

йдеться про спортивно�

оздоровчі комплекси.

“Згідно з проектом рішен�

ня, таким закладам вста�

новлено мінімальну оренд�

ну плату — три відсотки.

Зараз вони платять п’ять

відсотків”,— зазначив пан

Ярошенко.

Депутати також погоди�

ли проект рішення “Про

реорганізацію КП “Київ�

с и с т е м о м е н е д ж м е н т ” .

Згідно з документом, його

планують об’єднати з КП

“Київське інвестиційне

агентство”, щоб оптимізу�

вати утримання цих під�

приємств і уникнути дуб�

лювання їх діяльності

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Від почат пально о сезон Ки-
єві зафі совано 14 летальних випад-
ів на воді. Зловживання ал о олем,
небезпечні і ри, відс тня пильність
за дітьми часто призводять до тра-
ічно о завершення відпочин . Щоб
ни н ти с мних наслід ів, пред-
ставни и оловно о територіально о
правління МНС У раїни м. Києві
провели на озері Святошинсь ом
роз’яснювальні роботи з иянами
щодо правил поведін и на воді.

З настанням спеки населення поспішає до від�

критих водойм. “На сьогодні у Києві зареєстрова�

но 14 летальних випадків на воді. Хоча це на 45 %

менше, ніж минулого року, проте, дотримуючись

елементарних правил, цю цифру можна було б

зменшити”, — розповів “Хрещатику” заступник

начальника управління цивільного захисту у Свя�

тошинському районі МНС України у місті Києві

Віталій Ситник.

Найчастіші причини летальних випадків — це

перегрів людини на сонці, зловживання спиртни�

ми напоями та незнання місцевості водойм. “Ба�

гато приїжджих, не знаючи ні дна, ні глибини річ�

ки, все�таки наважуються пірнати. Такі дії часто

призводять до фатальних наслідків”, — зауважив

Віталій Ситник. Він також додав, що головне пра�

вило підготовки до відпочинку на водоймах та

обов’язок кожної дорослої людини — навчитися

плавати. “Для опанування техніки плавання та

оволодіння своїм тілом у воді для дорослої люди�

ни достатньо 5–7 днів”, — додав пан Ситник.

Для порятунку людей на воді у кожному райо�

ні Києва цілодобово

чергують два�три ряту�

вальних підрозділи

МНС України — це

30–40 фахівців. Зага�

лом близько 360 ряту�

вальників у місті по�

стійно перебувають у готовності до виїзду за ви�

кликом. Окрім того, у більшості зон відпочинку

обладнано пости для рятувальників КП “Плесо”.

Як зазначають фахівці, найбільш безпечним міс�

цем для купання у Києві

залишається район Гід�

ропарку. Тут якісно об�

ладнані рятувальні по�

сти: є плаваючі транс�

портні засоби, рятувальні

кола та жилети, постійно

перебувають на чергуванні рятувальники, які

пройшли спеціальну підготовку з надання пер�

шої медичної допомоги при різних видах ушко�

джень та травм

Земля, на якій розташована садиба Мурашків, 
належатиме київській громаді
Київсь им апеляційним осподарсь им с дом задоволено позов про -

рат ри столиці та с асовано рішення Київради щодо передачі в оренд та
подальшо о продаж ТОВ “Пантеон-Інвест” земельної ділян и площею
0,47 а вартістю понад 27 млн рн пров л Михайлівсь ом в Шевчен-
івсь ом районі, повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів із ЗМІ про -
рат ри Києва. На цій земельній ділянці розташований об’є т льт рної
спадщини — житлова садиба родини М раш ів, а сама ділян а — цен-
тральном історичном ареалі в межах державно о істори о-архіте т р-
но о заповідни а “Стародавній Київ” та входить в ансамбль Софійсь о о
собор , що внесений до Спис всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Я за-
значив про рор Києва Анатолій Мельни , про рат ра принципово ре-
а є на збереження центрально о історично о ареал та послідовно від-
стоює с ді інтереси иївсь ої ромади

Міська влада розробляє “Картку школяра”
Наст пно о ро Києві може з’явитися “Карт а ш оляра”. Та можли-

вість роз лядає місь а влада, повідомив заст пни олови КМДА Р слан
Крамарен о. За йо о словами, ідею запровадити “Карт ш оляра” впер-
ше озв чили самі чні, я і брали часть місь ом он рсі прое тів
“Страте іЯ”. За їхнім зад мом, та а арт а зможе повністю замінити ч-
нівсь ий вито .
“Вона дасть чням можливість проїзд в ромадсь ом транспорті, за-

безпечить вхід в м зеї, театри. Ця арт а разом із базою даних зможе ви-
он вати ф н цію еле тронно о щоденни а, а м лювати певні ошти для
обідів, ви ористов ватися для системи “Безпечна ш ола”, щоб чня п с-
али ш ол . При її розробці ми можемо взяти досвід Сто ольм , де
працює та а арт а і чні ш іл мають зниж на дост п до місь ої інфра-
стр т ри 30 %”, — зазначив пан Крамарен о

Олімпійців проводжатимуть до Лондона 
грандіозним феєрверком
Місь а влада підтримала ініціатив Державної сл жби молоді та спор-

т У раїни та НОК У раїни щодо проведення столиці рочистостей з
на оди проводів нашої збірної на І ри XXX Олімпіади. Та , з ідно з від-
повідним розпорядженням КМДА, 14 липня о 13.00 з Європейсь ої пло-
щі старт є “Фанатсь а миля”, я а о 20.00 фініш є на в л. Десятинній, 9.
21 липня рочисті заходи з на оди проводів олімпійсь ої збірної оман-
ди У раїни до Лондона розпочн ться об 11.00 на майдані Незалежності.
З 19.00 до 20.30 триватиме естафета олімпійсь о о во ню. Учасни и ес-
тафети пройд ть від майдан Незалежності в лицями Михайлівсь ою,
Володимирсь ою, Прорізною та Хрещати ом, поверн ться на майдан
Незалежності, де свят вання продовж ватиметься до 23.00. Завер-
шиться церемонія рандіозним феєрвер ом на честь олімпійсь ої збір-
ної У раїни.
У зв’яз із проведенням заходів в центральній частині Києва передба-

чається тимчасове пере риття р х транспорт . Та 14 липня з 13.00 до
18.00 — пере риття частини Європейсь ої площі (поблиз “У раїнсь о о
дом ”); з 18.00 до 19.00 — частини в л. Десятинної (біля посольства Ве-
ли обританії); 21 липня з 19.00 до 23.00 р х б де пере рито за маршр -
том: майдан Незалежності — в л. Михайлівсь а — в л. Володимирсь а —
в л. Прорізна — в л. Хрещати

Киян закликають бути 
обережними на воді
З початку купального сезону у місті зареєстровано 14 летальних 
випадків

Як зазначають фахівці, найбільш
безпечним місцем для купання у

Києві залишається район
Гідропарку
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Цифра дня

3 632 200 000
доларів США становив у Києві обсяг експорту товарів у січні—квітні
2012 року. Порівняно з січнем—квітнем минулого року обсяги експорту
в столиці збільшились на 30,6 %

За інформацією ГУ статистики в м.Києві 

Столичні рят вальни и продемонстр вали на озері Святошинсь ом своє вміння надавати перш допомо
потерпілим на воді

На засіданні бюджетної омісії б ло схвалене рішення про додат ове фінанс вання ал зі медицини

Півтора мільйона
гривень ГУ охорони
здоров`я КМДА має
намір витратити на

підготовку
медичних закладів
та установ до зими



Сесійна зала

Ділові новини

“Антонов” 
отримав замовлення 
на 15 літаків

Компанія “Ільюшин Фінанс
Ко”(ІФК) підписала од про по-
став в Панам 15 раїнсь о-
російсь их ре іональних реа тив-
них літа ів ново о по оління —
Ан-148 і Ан-158. Я зазначили в
ІФК, с ма онтра т оцінюється в
420 млн доларів. До овір підпи-
сано в рам ах міжнародно о авіа-
осмічно о салон Farnborough-
2012 в Лондоні між ІФК і лізин о-
вою омпанією South American
Aircraft Leasing SA з Панами. ІФК
вист пить продавцем літа ів і ор-
анізатором фінанс вання опера-
ції, а панамсь а омпанія б де лі-
зин одавцем техні и для авіа ом-
паній Карибсь о о басейн та
Афри и. “Це перший значний
онтра т в рам ах нашо о до о-
вор з “Антоновим” на постав
Ан-158, де є інцеві по пці. По и
що ми є е с люзивним одерж -
вачем цих літа ів з раїнсь о о
завод ”,— зазначає прес-сл жба
ІФК

Соціальний внесок 
для підприємців зменшиться
на 5%

Міністр соціальної політи и
Сер ій Ті іп о про ноз є знижен-
ня єдино о соціально о внес
для підприємців на 5% після ви-
борів до парламент . “Сьо одні є
необхідність знизити єдиний со-
ціальний внесо для бізнес . У
нас він вищий, ніж Європі, на 5-
6%. От на ці 5% і треба йо о
зменшити”,— с азав Ті іп о. Він
та ож додав, що план ється с о-
рочення в 4 рази іль ості плате-
жів для середньо о й мало о біз-
нес

У третьому кварталі 
податкова перевірить 
1,7 тисячі підприємств
Про це зазначено в повідом-

ленні Державної подат ової сл ж-
би У раїни. Разом з цим, порівня-
но з др им варталом, іль ість
підприємств, що потрапили в
план- рафі до ментальних пе-
ревіро на липень-вересень,

зменшилася на 300 с б’є тів ос-
подарювання. На д м е спертів
подат ової, та і цифри є рез ль-
татом вдос оналення процед ри
план вання перевіро . Нині по-
дат ова зосереджена ви лючно
на ризи ових підприємствах, що
дало змо протя ом першо о
півріччя в лючати що вартал в
планові до ментальні перевір и
не більш я 2 тис. підприємств, а
в третьом навіть зменшити їх до
1,7 тис. Усьо о в поточном році
плановими перевір ами б д ть
охоплені близь о 8 тис. с б’є тів
осподарювання

Ціни на кавуни 
зменшаться вдвічі

Про це заявляють в асоціації
“У раїнсь ий л б а рарно о
бізнес ”. Фахівці про ноз ють
зниження цін на ав ни майже
вдвічі — до 1,5-1,8 рн/ до ін-
ця літа. “У др ій половині липня
і протя ом сьо о серпня роз-
дрібна ціна на ав ни б де ста-
новити від 1,5 до 1,8 ривні за
іло рам”,— заявив е сперт

УКАБ І ор Стрелю . За йо о сло-
вами, ціна за 1 ав на на сьо-
одні становить не менше 3 ри-
вень

Білоруське морозиво 
завозитимуть до України

Державна ветеринарна й фіто-
санітарна сл жба дозволила вве-
зення морозива омпанії “Санта
Бремор” (Білор сь) до У раїни.
“З о ляд на арантії, надані ом-
петентною сл жбою ветеринар-
ної медицини респ блі и Біло-
р сь з недоп щення в майб тньо-
м невідповідності вимо ам ра-
їнсь о о за онодавства в моро-
зиві виробництва СП “Санта Бре-
мор”, знімаються тимчасові об-
меження на ввезення прод ції
з адано о підприємства”,— с а-
зано в повідомленні

Діятимуть тільки
державні лотереї

За прийняття в цілом за оно-
прое т № 8652 “Про державні
лотереї в У раїні” про олос вали

257 деп татів. За он визначає,
що в У раїні мож ть ор анізов -
ватися й проводитися тіль и дер-
жавні лотереї. Порядо їх прове-
дення затвердж ється Кабміном.
Кон рс на вибір операторів дер-
жавних лотерей проводить Мін-
фін, ма симальна іль ість опе-
раторів — 5 омпаній. За он та-
ож за ріплює добровільний ха-
ра тер часті в лотереях й обме-
ж є мінімальний ві равців пов-
ноліттям (18 ро ів), повідомляють
У раїнсь і новини

Фонд гарантування 
вкладів домовився з НБУ
про співпрацю
Днями між НБУ й Фондом ла-

дено од про співробітництво й
оординацію діяльності, я ий на-
б ває чинності з 22 вересня по-
точно о ро одночасно із За о-
ном У раїни “Про систем аран-
т вання в ладів фізичних осіб”.
До овором становлені нові ос-
нови співробітництва між Фон-
дом і Нацбан ом, що пов’язані з
отриманням Фондом нових пов-

новажень. До мент передбачає
розширення перелі інформації,
я ою сторони б д ть обмінюва-
тися з метою належно о ви онан-
ня по ладених на них ф н цій.
Реалізація оди сприятиме за-
безпеченню стабільності бан ів-
сь ої системи

ОСББ отримуватимуть 
пільгові кредити

Уряд визначив Державн спе-
ціалізован фінансов станов
“Державний фонд сприяння мо-
лодіжном житловом б дівниц-
тв ” для видачі піль ових редитів
об’єднанням співвласни ів ба а-
то вартирних б дин ів (ОСББ) і
юридичним особам. Про це с а-
зано в постанові ряд № 599.
Піль ове редит вання призначе-
но для проведення ре онстр ції,
апітально о й поточно о ремон-
т об’є тів ЖКГ. Піль ові редити
план ється надавати під 3% річ-
них стро ом до 10 ро ів з можли-
вістю достро ово о по ашення
зобов’язань, повідомляють У ра-
їнсь і новини

На порядку 
денному Київради —
більше 300 питань
Основні проекти рішень стосуються
бюджету, Біличанського лісу 
та цільових міських програм
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Сьо одні деп тати Київради збираються на пленарне за-
сідання після тривалої перерви зв’яз з проведенням
столиці матчів Євро-2012. Порядо денний насичений

соціально-е ономічними та е оло ічними питаннями. Се-
ред резонансних прое тів рішень — приєднання Біличан-
сь о о ліс до національно о пар “Голосіївсь ий”.

Зміни до бюджету/2012
Київрада скорегує два основоположних документи Києва — бюджет міс�

та та програму соціально�економічного розвитку. Зміни зумовлені держав�

ною субвенцією у 3,4 млрд грн, яку столиця отримала на погашення забор�

гованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізовано�

го водопостачання та водовідведення. Крім того, за рахунок перерозподілу

бюджетних асигнувань збільшено видатки на медицину. Зокрема плануєть�

ся направити 16,4 млн грн на придбання інсулінів та витратних матеріалів

для гемодіалізу та перинатального діалізу; 5 млн грн — на придбання палив�

но�мастильних матеріалів для швидкої та невідкладної медичної допомоги;

10 млн грн — на надбавку медичним працівникам Дарницького та Дніпров�

ського районів, які є учасниками пілотного проекту з реформування систе�

ми охорони здоров’я.

Біличанський ліс стане парком

Біличанський ліс може увійти до складу Національного природного

парку “Голосіївський”. За словами депутата Дениса Москаля, постійна

комісія Київради з питань екологічної політики схвалила проект рішення

про розширення меж Національного природного парку “Голосіївський”

за рахунок земель КП “Святошинське лісопаркове господарство”. Мова

йде про 6462,62 га лісу, який стане парковою зоною. Відповідний проект

рішення винесено в сесійну залу. “Переконаний, що це рішення сприяти�

ме збереженню Біличанського лісу, адже він стане об’єктом природно�за�

повідного фонду і охоронятиметься відповідно до законодавства про при�

родно�заповідний фонд. Зокрема на території національного природного

парку забороняється будь�яка діяльність, що може призвести до погір�

шення стану навколишнього природного середовища”,— зауважив “Хре�

щатику” Денис Москаль. Депутат Київради Микола Лук’янюк запевнив,

що це рішення є дуже важливим для Києва і киян. “Новий статус “націо�

нальний” захистить ліс від посягань і вирубки забудовниками”,— зазна�

чив депутат. Нагадаємо, що після позитивного рішення Київради Прези�

дент України своїм указом має розширити межі НПП “Голосіївський”.

Він, до речі, створений у серпні 2007 року і підпорядкований Міністерству

екології та природних ресурсів. Наразі площа парку складає 4 тис. 525,52

га.

Нові сквери на карті Києва

Одразу три проекти рішень порядку денного стосуються надання земель�

ним ділянкам статусу скверів. Відтак, нове життя можуть отримати зелені

зони на вул. А. Ахматової, 43 (площею 0,5 га); між будинками на просп. 

П. Григоренка, 28 (площею 0,8745 га) та на вул. Єреванській, між будинка�

ми 20 та 16�а (площею 0,31 га). За словами заступника Київського міського

голови — секретаря Київради Галини Гереги, надання таких статусів стане

гарантією від незаконних посягань. “Нещодавно Київрада проводила круг�

лий стіл з громадськістю, присвячений обговоренню резонансних земель�

них питань. Один з ключових висновків цієї зустрічі — необхідність у збіль�

шенні кількості місць, де городяни можуть відпочити, погуляти з дітьми,

провести вихідні. Крім того, створивши у зелених зонах сквери та парки,

ми захистимо ці ділянки від незаконних парковок та самовільної торгів�

лі”,— прокоментувала “Хрещатику” Галина Герега. Фахівці КП з утриман�

ня зелених насаджень обстежили зазначені території та дійшли висновку,

що ці земельні ділянки цілком придатні для влаштування скверів. У разі,

якщо депутати Київради підтримають вищезгадані проекти, зеленбудівці

візьмуться за благоустрій та озеленення ділянок. Прийняття та реалізація

цих рішень дозволить підвищити рівень благоустрою і озеленення, а також

позитивно вплине на загальний екологічний стан міста.

Підтримка спортсменів

На засіданні депутатам також запропонують прийняти зміни до міської

комплексної цільової програми “Київ спортивний: 2012 — 2015 роки”. На�

гадаємо, що кілька місяців тому під стінами Київради зібралися спортивні

організації міста з проханням про підтримку і допомогу. На минулому пле�

нарному засіданні депутати зменшили орендну плату для фізкультурно�

спортивних закладів з 17% до 3%. Наступним кроком на шляху підтримки

спорту у столиці має стати прийняття рішення про фінансове забезпечення

участі київських спортсменів у міжнародних змаганнях та підготовки штат�

ної команди резервного спорту. Згідно з проектом рішення, на 2012 рік для

участі столичних спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях перед�

бачено 2576,8 тис. грн. На заробітну платню спортсменів�інструкторів —

871,65 тис. грн
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Шлях 
до енергонезалежності
"Хрещатик" з’ясовував, якими є перспективи України з видобутку
власного газу

На думку експертів, наявний геоло�

гічний потенціал країни дозволяє от�

римати значно більші обсяги природ�

ного газу, ніж зараз, а в разі впрова�

дження відповідних технологій Укра�

їна зможе повністю забезпечити себе

власними енергоносіями. “Висновки,

зазначені у звіті, який представили

наші колеги з компанії IHS CERA, є

реальними, бо вони мають чималий

досвід у дослідженні освоєння родо�

вищ сланцевого газу в різних країнах.

Звіт показує значні перспективи для

інвесторів”,— зазначив міністр енер�

гетики та вугільної промисловості

України Юрій Бойко.

Прогнози

Станіслав Зеленецький, аналітик

компанії “АРТ Капітал”, звертає

увагу на те, що Міненерговугілля

представило на обговорення гро�

мадськості Енергетичну стратегію

України до 2030 року (ЕСУ), за базо�

вим сценарієм якої обсяг видобутку

газу (в т. ч. нетрадиційних видів га�

зу) сягне 44 млрд куб. м, згідно

оптимістичному — 47 млрд куб. м.

“Таким чином, щоб досягти планів

моделі, презентованої IHS CERA, за

5 років (з 2030 до 2035рр.) додатково

необхідно наростити видобуток на

28�36% — до 60 млрд куб. м,— заува�

жує “Хрещатику” експерт.— В

принципі, це можливо, але я б роз�

глядав це як дуже оптимістичний

сценарій”.

Коментуючи перспективи розвит�

ку паливно�енергетичного сектору,

Юрій Бойко наголосив, що освоєн�

ня українських родовищ вуглевод�

нів, зокрема сланцевого газу, потре�

бує значних капіталовкладень у його

розвідку та видобуток. “Природно,

що інвестиції у видобуток будуть

приватні. Це проекти, засновані на

інвестиціях без урахування бюджету,

тому що будь�який проект такого

масштабу, що має кінцевою метою

комерційну реалізацію продукції,

заснований на приватних інвестиці�

ях”,— зазначив він.

За підрахунками Станіслава Зеле�

нецького, у найближчі 10 років обсяг

необхідних залучень коштів у збіль�

шення видобутку газу оцінюється в

$6,5�8 млрд, в наступні 10 років —

знадобиться ще $30�35 млрд, таким

чином, до 2030 року сумарні інвести�

ції можуть скласти близько $40 млрд.

Перспективи

За словами Юрія Бойка, держава

послідовно здійснює заходи, метою

яких є досягнення енергетичної не�

залежності. Серед них — збільшен�

ня власного видобутку енергоресур�

сів, у першу чергу — вуглеводнів;

впровадження енергоефективних

технологій, зокрема заміна дорогого

імпортного газу власними енерге�

тичними ресурсами, такими як ву�

гілля; диверсифікація джерел поста�

чання енергоносіїв в Україну.

“Завдання, яке поставив Прези�

дент перед урядом,— зробити Укра�

їну енергетично незалежною держа�

вою. Для досягення цього ми здійс�

нюємо системні заходи. Це освоєн�

ня шельфів Чорного і Азовського

морів, проведення тендерів та аук�

ціонів щодо освоєння площ сланце�

вого газу. Це і заміна імпортних

енергоносіїв на вітчизняне вугілля,

збільшення його видобутку та впро�

вадження передових технологій ви�

користання. І реальна диверсифіка�

ція маршрутів постачання енерго�

носіїв до нашої країни — все це

шляхи досягнення енергетичної не�

залежності”,— підкреслив міністр.

Ціна питання

Видобуток сланцевого газу (і газу

щільних пісковиків) — найбільш

перспективний напрямок з нарощу�

вання видобутку блакитного пали�

ва, вважає Станіслав Зеленецький:

“Слід зазначити, що видобуток тра�

диційного газу, за прогнозами уряду,

не буде основним драйвером зрос�

тання загального видобутку блакит�

ного палива в країні, його обсяги за�

лишаться незмінними або навіть де�

що знизяться. Основний приріст да�

дуть видобуток газу з шельфу Чор�

ного моря — 7�9 млрд куб. м до

2030 року; газ щільних порід — 7�9

млрд куб. м; сланцевий газ — 6�11

млрд куб. м. Необхідний обсяг ін�

вестицій в останній напрямок оці�

нюється на рівні $ 17�20 млрд в най�

ближчі 20 років. Таким чином, ціл�

ком природно, що таке масштабне

фінансування уряд не може собі до�

зволити, тому єдиний шлях — залу�

чати інвесторів і створювати при�

вабливі умови для інвестування в га�

зову галузь України. Ми вже бачимо

перші кроки в цьому напрямку —

розробку Юзівського і Олеського

родовищ будуть вести великі світові

компанії — Chevron і Shell”.

Виконувач обов’язків директора з

енергетичних програм Центру Ра�

зумкова Володимир Омельченко

вважає, що говорити про реальні за�

паси сланцевого газу можна буде

лише тоді, коли його почнуть видо�

бувати. “Це лише прогнозні запаси,

а для того, щоб їх перевести в кате�

горію доведених, потрібен час і гро�

ші. Лише буріння може підтвердити

або не підтвердити ці прогнози”,—

зазначає фахівець. Підписаних до�

говорів про видобування газу поки

немає. Власне, іноземні компанії

тільки придивляються до україн�

ського ринку і озвучують проблеми,

які їх хвилюють.

Транспортування

Щодо диверсифікації каналів

постачання блакитного палива, то

уряд веде перемовини щодо поста�

чання газу з Катару через Туреччину,

про що повідомив глава українсько�

го уряду Микола Азаров. За його

словами, за перевезення скраплено�

го катарського газу Україна буде

платити втричі менше, ніж нині

платить за російський. Фахівці од�

нак вважають, що навіть якщо

вдасться домовитися із обома кра�

їнами, то на побудову відповідних

терміналів підуть роки.

“Скраплення — один із видів пе�

ревезення газу морем. Для цього йо�

го спочатку переводять у рідкий, а

потім — після прибуття — знову в

газоподібний стан. Ціна, яку нині

Україна платить за російський газ,

значно перевищує собівартість його

видобутку і транспортування, тому

теоретично постачати газ із Катару

може бути трохи дешевше”,— пояс�

нює “Хрещатику” Сергій Дяченко,

провідний експерт з енергетичних

програм Центру Разумкова.

“Скраплений газ, який постачає�

ться із країн Північної Африки, на

ринках ЄС коштує близько 350 до�

ларів, тобто на 100 доларів дешевше,

ніж ми отримуємо із Російської Фе�

дерації”,— зазначає пан Дяченко.

Однак, на думку фахівця, потрібно

зважати також на те, що в Україні

немає жодного переробного заводу,

де газ із рідкого стану переводили б

у звичний для транспортування по

трубах. Це також впливатиме на йо�

го вартість

Олександр ХАРЬКО 
“Хрещатик”

У раїна, провівши оцін
запасів природно о та не-
традиційно о аз , зал чає
приватних інвесторів до
а тивної співпраці видо-
б т в леводнів. Нещо-
давно е сперти омпанії
IHS CERA презент вали
модель видоб т аз в
державі до 2035 ро за
сценарієм, в я ом с часні
техноло ії застосов ються
пост пово, але всебічно.
З ідно з виснов ами фа-
хівців, разі забезпечення
достатніх інвестицій ви-
доб то бла итно о палива
до 2035 ро держава
зможе видоб вати 60-70 і
більше млрд бометрів
на рі .

Освоєння українських
родовищ вуглеводнів,

зокрема сланцевого газу,
потребує значних

капіталовкладень у його
розвідку та видобуток 
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ПОНЕДІЛОК ЛИПЕНЬ16
ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05, 15.40,
17.40 Мультляндія

7.25, 2.25 Київ. Музика
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
10.15 Повнота радості життя
13.20, 23.45 Громадська

приймальня
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 У 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"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.35 Спорт
6.20, 23.45 Від першої особи
7.15 М/ф
7.30 Ера бізнесу
7.40, 8.35 Формула кохання
8.15 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.45 Агро4news
10.00 Легко бути жінкою
10.45 Шеф4кухар
11.45, 15.35, 18.45, 21.25

Діловий світ
12.10 Олімпійським курсом
12.25 Темний силует
12.35 Право на захист
12.55 Театральні сезони
13.40 Х/ф "Непідсудний"
15.05 Вікно в Америку
15.25 Euronews
15.45 Х/ф "Фронт в тилу

ворога", с. 1
17.00 Ми — патріоти
18.20 Новини
19.00 Про головне. "СНІД"
19.30 Смішний і ще смішніший
19.55 Формула кохання
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.35 Д/ф "Країну 4 народу"
22.00, 22.55 Місце зустрічі
22.50 "Трійка", "Кено", "Секунда

успіху"
23.25 Пiдсумки
0.10 Нові пісні про головне

11++11

6.30 ТСН
7.30 М/с "Тімон і Пумба"
8.00 Т/с "Даішники"

10.15 Їх вдачі
11.00 Абсолютне перевтілення4

3
12.00 Х/ф "Кохання$

зітхання$2"
14.05 Т/с "Метод Лаврової"
16.10 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"
17.15 Не бреши мені
18.30 Сімейні мелодрами
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "План Бі"
22.20 Територія обману
23.25 Х/ф "У пошуках няні"
1.25 Х/ф "Райський

проект"
2.55 Їх вдачі
3.15 Т/с "Метод Лаврової"
4.50 Х/ф "План Бі"

ІІННТТЕЕРР

5.10 М/с "Вінкс"
6.30 Ранок з Інтером
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт в Подробицях
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Не відрікаються

люблячи"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Не відрікаються

люблячи"
13.30 Слідство вели...
14.25 Сімейний суд
15.25 Судові справи
16.20 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 "Жіночий лікар"
22.25 Т/с "Право на

помилування"
2.00 Подробиці
2.25 Х/ф "В окулярах"
3.55 Д/ф "Летючі щелепи"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія$2"
8.25 Т/с "Слід"
9.00 Х/ф "Слідами

Фенікса"
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$3.

Вимирання"
0.50 Х/ф "Халк"
3.00 Щиросердне визнання
3.25 Події
3.40 Події. Спорт
3.45 Критична точка
4.20 Нехай говорять
5.05 Т/с "Висяки$2"
5.50 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.00 Т/с "Останній акорд"
5.40, 6.30 Kids' Time
5.45 М/с "Нові пригоди

мисливців за
привидами" 

6.35 Т/с "Бунтівний шлях"
7.30 Репортер
7.45 Т/с "Як сказав Джим"
9.05 Т/с "Молодята"
10.20 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"
16.55 Т/с "Не народися

вродливою"
17.55 Т/с "Вороніни"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Піраньї
19.55 Т/с "Не народися

вродливою"
20.55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі мужики
– сво..."

21.55 Світлі голови. Літні ігри
22.55 Т/с "Щасливі разом"
0.00 Спортрепортер
0.15 Служба розшуку дітей
0.20 Т/с "Загублені"
1.05 Т/с "Серцеїдки"
2.50 Т/с "Грань"
3.30–4.55 Зона ночі

ІІССTTVV

5.25 Служба розшуку дітей
5.35 Свiтанок
6.20 Ділові факти
6.30 Спорт
6.35 Анекдоти по4українськи
6.55 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 "У червні 41$го"
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с "У червні 41$го"
15.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.35 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 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.55 Джентльмени на дачі
1.00 Спорт
1.10 Надзвичайні новини
2.05 Т/с "Алькатрас"
2.55 Факти
3.25 Т/с "Дружини

футболістів$4"
4.15 Про цiкаве
4.35 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.30 Ф4стиль
7.00 Країна порад

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 Незаймана планета
22.40 Х/ф "Чужа помилка"
0.40 Світські хроніки
1.05 Х/ф "Компрометуючі

ситуації.
Возз'єднання"

2.30 Реальний світ
3.00 Лінія поведінки
3.25 Країна порад

4.10 Соціальний статус
4.55 Загибель Антарктики
5.20 Диваки
5.40 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
Бізнес4час

7.20 Автопілот4новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія4новини
9.10, 19.20 Інвест4час
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 У кабінетах
18.15, 3.40 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.00,

5.15 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час4тайм
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

6.05 Уроки тітоньки Сови
6.45 Х/ф "Вербувальник"
8.30 Правда життя
9.00 Д/с "Православні святі"

10.00 Т/с "Підозра"
14.15 Х/ф "Патруль"
16.05 Х/ф "Свої"
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 "Зараження"
1.35 Свiдок
2.05 Речовий доказ
3.20 Агенти впливу
4.40 Свiдок
5.10 Правда життя

ССТТББ

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

зірок
9.40 Паралельний світ

10.50 Х/ф "Роман у листах"
12.55 Х/ф "Шалено

закоханий"
14.50 Битва екстрасенсів
15.55 Все буде добре!
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда про

зірок
19.10 Т/с "Карамель"
20.10 Куб
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні
23.25 Паралельний світ
0.50 Т/с "Доктор Хаус"
1.40 Т/с "Комісар Рекс"
3.10 "Вiкна". Спорт
3.20 Х/ф "Зимова вишня"

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
12.15 Т/с "Серце Марії"
13.25 Смак
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 ЖКГ
16.20 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"

22.40 Свобода і
справедливість

23.50 Т/с "Спадок"
0.55 Давай одружимося!
1.50 Між нами, дівчатами
2.20 Т/с "Серце Марії"
3.05 Модний вирок
4.00 Новини
4.05 Т/с "Будинок

зразкового
утримання"

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 Т/с "Каменська"
23.05 Фестиваль "Слов'янський

базар42012"
0.55 Вісті +
1.15 Профілактика
2.10 Вісті.ru
2.25 Т/с "Відкрита книга"
3.35 Новини культури
4.05 Т/с "Єфросинія$2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

Мухтара$2"
9.00 Сьогодні
9.25 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"

19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Псевдонім

"Албанець"$4"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Адвокат"
23.40 Д/ф "Танго без ширми"
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 Будинок42
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Телепузики
8.00 Лєнтяєво
8.30 Мультик з Лунтиком
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"

12.10 Твою маму!
13.15 Даєш молодь!
13.40 Одна за всіх
14.05 Т/с "Маргоша"
15.00 Т/с "Ранетки"
16.00 Чортиці в спідницях
16.30 Одна за всіх
17.00 Т/с "Хто в домі

господар?"
17.35 Т/с "Моя прекрасна

няня"
18.35 У ТЕТа мама!
19.00 Бардак
19.25 Богиня шопінгу
19.55 Даєш молодь!
20.35 Т/с "Зайцев +1"
21.00 Т/с "Реальні

хлопчаки"
22.00 Т/с "Зайцев +1"
22.25 Чортиці в спідницях
23.00 М/с "Масяня"
23.30 Дурнєв + 1
0.00 Будинок42
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

10.20 Х/ф "Крок уперед"
12.25 КВК
15.00 Х/ф "Про любов"
17.00 Давай одружимося!
18.00 Звана вечеря
19.00 Вдягни мене, якщо

зможеш
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"

23.00 Х/ф "Остін Пауерс.
Людина$загадка
міжнародного
масштабу"

1.00 Х/ф "Примара опери"
3.05 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
9.50 Т/с "Слідаки"

10.50 Т/с "Москва. Три
вокзали$2"

11.50 Ульотне відео по4
російськи

12.00–15.00 Т/с "Банди"
16.00 Таємниці світу.

Ясновидіння
17.00 Космічні мандрівники
18.00 Броня Росії
19.00 Забійне відео
20.00 Божевільне відео по4

українськи
20.30 Угін по4нашому
21.00 Новини 2+2
21.15 Проспорт
21.20 Ульотне відео по4

російськи
22.00 Т/с "Секретні

матеріали$3"
0.00 Проспорт
0.05 Х/ф "Агент

прибульців"
1.40 Т/с "На краю Всесвіту"
2.25–3.40 Ху із Ху

ССІІТТІІ

7.00, 9.55, 12.20, 19.15 М/ф
8.00 М/с "Смурфіки"
9.00 Втрачені світи

11.00 Х/ф "Білий Бім Чорне
вухо"

15.00 Х/ф "Коли я стану
велетнем"

16.10, 19.55 Єралаш
17.15 Хіт4парад дикої природи
18.15 М/с "Рожева пантера"
21.00 Х/ф "Де це бачено,

де це чувано"
21.30 Х/ф "Барбос в гостях

у Бобіка"
22.00 Х/ф "Не відлітай,

землянин!"
22.30 Х/ф "Пістолет з

глушником"
0.30 Прихована камера
1.00 Ніч СІТІ

Кінопрем'єри тижня

“Залізне небо”

Фінсь ий режисер Тімо В оренсола, автор трешевої па-
родії на “Зоряний шлях”, зняв нов омедію, цьо о раз про
німець их фашистів, я і після роз ром в XX столітті емі р -
ють на Місяць, створивши на темній стороні с п тни а се -
ретн війсь ов баз Schwarze Sonne (Чорне Сонце). А в
2018 році їх нащад и виріш ють поверн тися і знов під о-
рити Землю. Тим часом президент США отова на все, аби
піти на др ий термін — навіть розв’язати в осмосі війн за
природні рес рси; в той же час пихатий офіцер Четверто о
Рейх Кла с зад мав зрадити фюрера і отримати влад над
Землею. Схоже, мир хоч ть лише двоє: наївна вчитель а з
Місяця Ренате і олишній астронавт Джеймс Вашин тон.
При цьом артина не є політичним маніфестом, а досить

ле ою омедією з я існою артин ою, хорошими а торами
під со сом з остро о мор і м зи и словенсь ої р пи
Laibach. Ці аво, що, знімаючи фільм, режисер і сценарист
радилися з інтернет- орист вачами, я розвивати сюжет. А
значн частин бюджет с лали невели і внес и, зібрані в
Інтернеті

“Льодовиковий період 4: 
Континентальний дрейф 3D”

Продов-
ж е н н я
спішно о
анімацій-
но о філь-
м “Льо-
дови овий
п е р і о д ” .
Знов Біл-
а зі своїм
о р і х о м

роз олола
земн -
лю і ви-
ли ала лобальний ата лізм! В рез льтаті Менні, Сід і Діє-
о опиняються в морі, відрізані від своїх др зів. У пош ах
доро и назад трійця п с ається в небезпечн подорож вод-
ним простором, де в хвилях ховаються е зотичні морсь і іс-
тоти, а серед рижин рс ють пірати. А сама вин ватиця
для возз’єднання з оріхом відправиться т ди, де ще ні оли
не ст пала лапа доісторичної біл и. На д м творців, “Льо-
дови овий період” — це, перш за все, історія про сім’ю, ос-
іль и оловні ерої незмінно підтрим ють один одно о

“Новий канал” кличе романтиків
на побачення, а пари — 
на розіграш
“Новий анал” продовж є романтичн лінію і про-

пон є прийняти часть в про рамі самотнім моло-
дим людям. На астин запрош ються пар б и і
дівчата від 19 до 35 ро ів. Всі бажаючі мож ть на-
діслати лист про себе і де іль а фото рафій за ад-
ресою newcasting@novy. tv. Для тих, хто вже знай-
шов свою др половин , в “Ново о анал ” теж є
ділова пропозиція — розі рати люблен людин .
Головне, щоб бажаючий сам брав часть в розі ра-
ші і нічо о не оворив “піддослідном ”. Відправляти
заяв и з познач ою “Розі раш” на адрес newcast-
ing@novy. tv

“ТЕТ” пропонує гроші за стійкість
або стати директором Світлани
Лободи
Теле анал “ТЕТ” збирається зап с ати нове ре-

аліті-шо “Шо спо с”, в я ом дає можливість
часни ам випроб вати свою сил волі на стій ість.
“Е зотичне місце перетвориться на Райсь ий сад
для десяти часни ів ново о прое т “ТЕТ”. Дерева
спо с рост ть в ожном з точ ів роз ішно о
маєт ,— та зв чить опис прое т .— Єдине, що
потрібно від часни ів шо , це зробити вибір —
спроб вати встояти перед спо сою і отримати
рошовий приз для своєї оманди або піддатися
бажанню і с шт вати заборонений плід”.
Ще одне нове реаліті-шо теле анал “Альо, ди-

ре тор?!” для тих, хто мріє працювати в шо -бізне-
сі та отовий до запе лої боротьби за можливість
стати дире тором справжньої зір и. Для цьо о тре-
ба б ти енер ійнім, реативним та бачити себе в
ролі нової “а ли” вітчизняно о шо -бізнес . Пере-
можець отримає онтра т на співпрацю з самою
LOBODA! Ан ет часни а на прое ти “ТЕТ” можна
заповнити на сайті http://tet. tv/kastyngy...

“Україна” пропонує 
бажаючим 
“Реальний відпочинок”
Теле анал зап с ає нове реаліті-шо про подоро-

жі під назвою “Реальний відпочино ”. За зад мом,
часни и шо поб вають в різних точ ах земної -
лі, познайомляться з місцевою хнею і людьми.
Наразі анал проводить астин и на часть про-

е ті: “Обожнюєте подорож вати і розповідати про
свої подорожі др зям? Ви вже заплан вали відпо-
чино на серпень або вересень? Або ж, навпа и, не
б ли за ордоном, але завжди мріяли відвідати за-
ад ові раїни?! Тоді це шо саме для вас!”, —
йдеться в описі прое т . Для то о, щоб потрапити
на астин , претендент необхідно довести, чом
саме він засл ов є на подорож та я і три раїни
мріє відвідати і чом . Ан ет можна заповнити на
сайті “Массов а” (http://massovka. com. ua/)

На “1+1” зірки показують 
“Магію”

Цьо о тижня на аналі презент вали шо “Ма ія”.
Це адаптація британсь о о розважально о форма-
т Magicians, де визнані ілюзіоністи разом з місце-
вими зір ами по аз ють фо си.
У вітчизняном варіанті представни и шо -бізне-

с самі творитим ть ма ію на сцені. Кожен їх ви-
хід — це сюжетна постанов а з ви ористанням спе-
ціальних остюмів, професійних підр чних засобів і
цир ових тварин. У списо часни ів потрапили Ва-
силіса Фролова, Анна Седо ова, Юлія Савічева, Те-
тяна Лютаєва, Лера К дрявцева, Ганна Плетньова,
Антон Комолов, Петро Дран а і Борис Смол ін.
Шефство над новач ами зяли професіонали

“ілюзорної” справи: Діана і Арвідас Гайчюнай, Люд-
мила Ратіані, Марія К ес, Володимир і Валентина
Ма симови. Оцінюють номери часни ів цир овий
режисер Валентин Гне шев і др жина І оря Кіо Ві -
торія за 10-бальною ш алою за ожен по азаний
фо с. Зір а, я а набере найбільш іль ість балів,
і стане переможцем. Вед чі шо — Тетяна Лазарє-
ва і Юрій Горб нов. Побачити “Ма ію” від зіро
можна щопонеділ а о 20.15

Третій “Майdан’s” стартує 
на “Інтері” у серпні
18 серпня на аналі “Інтер” розпочинається тре-

тій сезон танцювально о прое т “Майdан’s”. Шо
виходитиме щос боти. Головною особливістю тре-
тьо о сезон “Майdан’s” б де поділ сіх оманд-
часни ів за територіальним розташ ванням на чо-
тири дивізіони — Захід, Схід, Північ і Південь. Від-
повідно до цьо о, б д ть трохи змінені онцепція і
правила танцювальних зма ань. Тепер в ожній
про рамі прямом ефірі зма атим ться міста —
представни и різних дивізіонів. Кожен з членів ж -
рі та ож представлятиме одн з чотирьох частин
У раїни. Після то о, я визначиться найбільш тан-
цювальне місто третьо о сезон , відб деться битва
між містами-переможцями трьох сезонів прое т ,
де розі рають “С пер бо ”

За матеріалами “Телекритики” 
та прес.служб телеканалів

Новини телеканалів

12 — 18 липня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ПРЕЗИДЕНТ ЛІНКОЛЬН: МИСЛИВЕЦЬ НА ВАМПІРІВ

НОВА ЛЮДИНА�ПАВУК

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4: континентальний дрейф

АНШЛАГ, КЛАСІК

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2. Я ХОЧУ ТЕБЕ 

МИСТЕЦТВО КОХАТИ ВЧИТЕЛЬ НА ЗАМІНУ

New Vision IFF – BEST SUMMER SHORTS!

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

ЗАРУЧНИКИ РОКУ КОХАННЯ ЖИВЕ ТРИ РОКИ

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

12 — 18 липня

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4 (3D)

............................................................10.00, 14.10, 18.20, 20.10

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4 (2D) ....10.00, 12.00, 13.50,

15.40, 17.30, 19.20, 21.10, 23.00

НОВА ЛЮДИНА�ПАВУК (3D) ............11.50, 16.00, 22.00

ВУЛИЧНІ ТАНЦІ 2 ................................................13.50, 17.30

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2 ..10.00, 11.40, 13.50,

15.20, 16.00, 19.00, 20.00, 21.10

АВРААМ ЛІНКОЛЬН ..........................................18.10, 22.10

МАДАГАСКАР 3 ................................................................12.10

УЧИТЕЛЬ НА ЗАМІНУ ................................................10.00

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

www.kinokiev.com
Автоінформатор: 230.14.10 

Бронювання квитків: 515.87.81

Інформаційний
спонсор

12 — 18 липня

МИСТЕЦТВО КОХАТИ

..........................11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА: Я ХОЧУ ТЕБЕ

................................................................................................19.00

13 — 18 липня

МИСТЕЦТВО КОХАТИ

..............11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30

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

Карате. На чемпіонаті Європи українці 
завоювали сім нагород
10 липня в місті Ша ляй (Литва) за інчився чемпіонат Європи з
арате WKC. Учасни ами зма ань стали 1425 спортсменів з 22 ра-
їн світ . Для раїнсь ої збірної цей чемпіонат б в рез льтативним,
адже здоб ли три "золоті", дві "срібні" та дві "бронзові" на ороди.
Серед дорослих спортсменів володарем “золота” став Роман Че-
па міте, та ж на ород отримала і Анна Ястребова. О рім
двох попередніх, ще одне "золото" принесла оманда с ладі Ан-
ни Ястребової, Оле сандри Єлансь ої та Катерини Мойсеєвої. Та
на цьом медальний поті не за інчився. Адже Анна Ястребова за-
воювала для нашої оманди ще срібн на ород ( ата). Остання
медаль серед дорослих Костянтина Єлансь о о, я ий виборов
"бронз " ( міте). Юна и потішили ще двома на ородами на дода-
то . Їх володарями стали Алі Самадінов, я ий здоб в "срібло",
Владислава Старшиніна — "бронза", обидва зма алися в міте

П’ятиборство. Національна збірна стала 
срібним призером континентальної першості
в естафеті
У вівторо в Софії (Бол арія) завершився чемпіонат Європи з с -

часно о п’ятиборства. Чоловіча збірна У раїни с ладі Павла Кир-
п лянсь о о, Р слана На онечно о та Оле сандра Мордасова заво-
ювала срібні медалі в естафеті з рез льтатом 6228 очо . Перемо -
ли росіяни (6304), бронза білор сів (5156). У жіночій естафеті
першими та ож стали російсь і спортсмен и (5338), випередивши
представниць Польщі (5276) та Вели обританії (5182). У раїн и в
естафеті часті не брали

Бокс. В’ячеслав Узєлков зустрінеться 
з Мохамедом Белькачемом
Наст пним с перни ом е с-претендента на тит л чемпіона світ

в напівваж ій вазі В’ячеслава Узєл ова (26-2, 16 КО) стане
швейцарець Мохамед Бель ачем (20-5-1, 9 КО). Цей поєдино ста-
не оловною подією вечора бо с , я ий відб деться під е ідою про-
мо терсь ої омпанії K2 Ukraine 21 липня в Одесі. На он з стрічі
б де ва антний тит л інтер онтинентально о чемпіона WBO в на-
півваж ій вазі. На адаємо, цей рі раїнець розпочав невдало, по-
ст пившись Ед ард Г т нехт , після чо о в травні впорався з збе-
ом Равшанбе ом Джаббаровим. Що стос ється швейцарця, то він
про рав два останніх поєдин и з трьох

Температура +23°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +27°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +24°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 68 %

Прогноз погоди на 12 липня 2012 року

У ОВНІВ олова йтиме обертом від матеріальних лопотів,
одна чим більше ви зан рюватиметеся фінансові пробле-
ми, тим с оріше перетворитеся на с нар . Затямте: сили зла
діють через роші та різноманітні рес рси вже 9 місяців (до
12 вересня) і б дь-я і взаєморозрах н и “ти мені — я тобі” є
помил овими, ос іль и ви не здатні в цей період правильно
оцінити е вівалент в ладено о і отримано о, пл таєте земне
з д ховним...

ТЕЛЬЦІ, не з’ясов йте стос н ів з рідними, с оріше всьо-
о, вони виявляться та ими ж пертими і непохитними, я і ви
самі. В рез льтаті нічо о не доб’єтеся, о рім незначних по-
ст по . Нині персональний імідж пра тичної послідовної осо-
би б де підірваний через р йнівн не важність, вплив нав’яз-
ливої ідеї, без л зде захоплення.

БЛИЗНЯТА, день армічний, слід заздале ідь відо ремити
мрії від дійсності, не б д вати повітряних зам ів і займатися
лише пра тичними справами, що мають реальн перспе ти-
в . Не аразди в матеріальній сфері завдад ть при рощів,
зробіть ревізію приб т ів та витрат, заховайте в надійне міс-
це “занач ”, аби її не поц пили.

РАКИ, др жба за розрах н ом призведе до фатальних
р йнацій. В братерсь ій сфері ор д ють темні сили (з січня
до 12 вересня), не звертайтеся за порадами до приятелів,
я що йдеться про матеріальн сторон існ вання. Їхні під аз-
и, допомо а зрештою призвед ть до збит ів, ще ірше пози-
чити роші др зів чи зар читися спонсорсь ою підтрим ою.

ЛЕВИ, я що ви переб ваєте під “нар озом” матеріальної
заці авленості, знайте, це підштовхне до помил ово о вибо-
р цілі, де забра не сил, взяти ар’єрн план теж не пота-
ланить, внаслідо чо о анебно звалитеся вниз.

ДІВИ, інстин тивні рішення, проди товані здоровим л з-
дом, б д ть найправильнішими. Блис чі творчі осяяння нав-
па и мож ть б ти даремними або невчасними. Я що зробили
промах, не пирайтеся, а визнайте доп щен помил .

ТЕРЕЗИ, дбайте, але не по біть дбани и, для дося нення
пороз мінь з омпаньйонами по бізнес та шлюбними с п т-
ни ами фінансові питання є ахілесовою п’ятою. Знайте: з січ-
ня до 12 жовтня ч жі надбання є про ляттям, і я що б дете
на них зазіхати, в рез льтаті ризи єте позб тися й то о, що
маєте.

СКОРПІОНИ, я що ваш шлюб створений не по любові, а за
розрах н ом, об’єдн ючись для співпраці в ділові союзи, ви
переслід єте мер антильні інтереси, начхавши на вимо и
партнерів,— ждіть зради, вас нахабно “бортон ть”, аби про-
вчити, що треба жити серцем... Ця випроб вальна см а тя -
неться з січня до 12 вересня.

СТРІЛЬЦІ, пле айте в собі чесніть та порядність, не люй-
те на ачо махінацій, праця в сл жбовом оле тиві (де л -
авий р тить хвостом) вима ає відповідальності, дисциплі-
ни: лінивий робить двічі. Ви з оле ами пов’язані, я альпініс-
ти, одною мот з ою, і найменший промах за рож є фаталь-
ними наслід ами. Ува а тим, хто хворіє, з 24 р дня до 12 ве-
ресня йде розплата за д ховне падіння, лі арі вам не допо-
мож ть.

КОЗОРОГИ, романти а — це ч дово, одна оли ви розва-
жаєтеся та створюєте собі свято за ч жий ошт, відвампірю-
єте ч ж се с альн енер ети в процесі інтимних тіх зара-
ди себе любих або не дозволяєте правильно розвиватися
юним чадам, взявши їх під опі нсь ий абл , то бавите, то
надто с ворі (а це є недолі ом виховання) — пожнете ір і
плоди, дитина в отре вс очить халеп .

ВОДОЛІЇ, олова б де ма ітритися від домашніх справ, в
сім’ї в л анічна атмосфера (з січня до 12 вересня), де чільне
місце посідають питання, пов’язані з нер хомістю, майном,
фінансами, харч ванням, дітьми, житлом, поб том. Прояв-
ляйте щедрість, знаючи, що с пий платить двічі, не тирань-
те родин , шан йте фамільні та національні традиції, вивчай-
те історію сво о родовод і неодмінно порад йте домашніх
лінарною витів ою.

РИБИ, всі розмови р жлятим ть дов ола фінансових тем,
втім, не с ньте носа до ч жо о проса. зайва допитливість
протипо азана. Й не хапайтеся за іль а справ одночасно, бо
залишите їх на півдорозі. Знайдіть собі д шевно о близню а,
що та потрібно для відновлення вн трішньої армонії. В до-
розі пильн йте за аманцем, не е ономте на їжі, а лас йте
смачнень им

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

"Шахтар" — володар 
Суперкубку України
"Гірники" перемогли
донецький 
"Металург" 
з рахунком 2:0
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Цей день в історії 12 липня

День апостолів Петра і Павла
1679 — ан лійсь ий ороль

Карл II видав а т, що арант є
с дові права ромадян
1776 — з Плім та вир шив

свою останню е спедицію
Джеймс К
1904 — народився Пабло Не-

р да, чілійсь ий поет, дипломат
1931 — Франції від рито

пам’ятни м ш етер д’Артань-
ян
1960 — СРСР зап стив с п т-

ни з двома соба ами на борт
1970 — е спедиція норвезь о-
о мандрівни а Т ра Хеєрдала на
папір совом човні “Ра-2” через
57 днів плавання дося ла бере ів
Барбадос
2009 — президентом Литви

вперше стала жін а — Даля Грі-
ба с айте
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо матчем за С ре бо
У раїни донець і “Шахтар” та “Ме-
тал р ” від рили новий ф тбольний
сезон. У з стрічі, я а відб лася
Л ансь , перемо здоб в чинний
чемпіон раїни з рах н ом 2:0.
Обидва оли б ли забиті першом
таймі, відзначилися бразильці Л їс
Адріано та Д лас Коста. Та им чи-
ном “ ірни и” вчетверте своїй іс-
торії стали володарями С пер б а.

Команди почали зустріч досить активно. З пер�

ших хвилин матчу футболісти “Шахтаря” взяли гру

під свій контроль і вже на 6�й хвилині відкрили ра�

хунок. Провалився лівий фланг оборони “Мета�

лурга”, Срна, отримавши точний пас, сильно про�

стрілив в район одинадцятиметрової позначки, ку�

ди набігали одразу три гравці в оранжево�чорній

формі. Луїс Адріано акуратно підставив ногу і від�

правив м’яч у правий нижній кут воріт. Голкіпер

зреагувати не встиг. Поступово футболісти “Мета�

лурга” змогли вирівняти гру, проте небезпечних

моментів все ніяк не могли створити, чого не мож�

на було сказати про “гірників”, які начебто і здали

трохи в швидкості після забитого гола, але все одно

продовжували турбувати оборону суперника.

Ближче до кінця першого тайму швидкості зовсім

знизилися, і гра стала відверто нудною. Втім, за де�

сять хвилин до кінця першої половини зустрічі

"Шахтарю" вдалося зняти практично всі питання

про переможця в цьому поєдинку, якщо врахувати,

що футболісти “Металурга” взагалі нічого не змог�

ли створити біля їхніх воріт. “Гірники” знову роз�

почали атаку на правому фланзі, зробивши кілька

передач, вийшли на кут штрафного. Найспритні�

шим на підступах до воріт виявився Дуглас Коста,

який філігранним ударом поклав м’яч точно в

дальній верхній кут. Голкіпер "Металурга" хоч і ба�

чив момент удару, але дотягнутися так і не зумів. У

результаті на перерву команди пішли за рахунку

0:2.

У другому таймі нічого не змінилося. “Гірники”

продовжували грати першим номером. В одній з

атак у другій половині зустрічі рахунок міг стати і

розгромним, але якихось сантиметрів не вистачило

футболістові “Шахтаря”, щоб замкнути з лінії во�

ротарського навісну передачу з лівого флангу. Не

минуло і трьох хвилин, як уже Тейшейра та Фер�

нандіньо не змогли реалізувати свої моменти. Пер�

ший не потрапив у рамку воріт з кількох метрів, а

Ферна відправив м’яч трохи лівіше після удару в

дотик з лінії штрафного майданчика. На 63�й хви�

лині футболісти “Металурга” отримали право на

штрафний удар. Захисник “Шахтаря” Ярослав Ра�

кицький не за правилами зупинив прохід Велізара

Димитрова. “Металургівці” вирішили зі штрафно�

го пробити, але м’яч пішов значно вище цілі. Пер�

ший дійсно небезпечний момент у їх виконанні

відбувся лише на 70�й хвилині матчу. Футболісти

“Металурга” виконали навіс з кутового, який за�

микав Олександр Воловик, захисник зробив усе,

що міг, але у цьому випадку чудеса реакції проде�

монстрував воротар “Шахтаря” Андрій Пятов.

Під завісу матчу футболісти помітно додали.

Гравці “Металурга” почали довше комбінувати на

половині поля суперника, та й по воротах стали

наносити небезпечні удари. “Гірники” ж нікуди не

поспішали і діяли спокійно. За кілька хвилин до

кінця зустрічі їхні суперники залишилися в мен�

шості. Другу жовту картку майже на рівному місці

отримав Воловик, який поштовхом у груди відре�

агував на активний пресинг з боку Марко Девича.

Арбітр матчу не став довго розбиратися в епізоді і

“нагородив” обох “гірчичниками”, а оскільки у

Олександра Воловика картка вже була, довелося

футболістові відправлятися відпочивати. Зазначи�

мо, що і “гірники” йшли за кубком теж в меншо�

сті. Уже в компенсований час травму отримав Ілсі�

ньо. Його на носилках винесли за межі поля ліка�

рі. Фінальний свисток головного арбітра зустрічі

зафіксував впевнену перемогу футболістів “Шах�

таря” з рахунком 2:0. Після матчу наставник пере�

можців Мірча Луческу прокоментував гру своїх

підопічних: “Сьогодні вийшов справжній кубко�

вий бій. За тими моментами, які створили, ми ви�

глядали краще, ніж суперник. Контролювали гру з

першої до останньої хвилини. Часом ми виглядали

не дуже добре функціонально — напевно, тому, що

команда в повному складі не проводила зборів з

самого початку. Але були моменти, коли ми “вибу�

хали” і легко розкривали суперника. Саме так і

сталося у двох моментах із голами. В цілому я дуже

задоволений грою”

Гравець "Шахтаря" Даріо Срна радіє щойно здоб том С пер б У раїни


