
У київських дворах наведуть лад
В Святошино та на Оболоні триває комплексний ремонт житлового фонду

Поштова площа 
в очікуванні змін
Після реконструкції вона стане зручнішою для пішоходів та водіїв

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Уже незабаром Києві роз-
почнеться масштабна ре он-
стр ція Поштової площі. До
травня 2013 ро т т план -
ють завершити спор дження
нової транспортної розв’яз и
та створити зр чне середови-
ще для пішоходів. Своє ба-
чення майб тньо о площі
представили два авторсь і о-
ле тиви на засіданні архіте -
т рно-містоб дівної ради.

На сьогодні Поштова площа — єдина у

Києві, яка має вихід до Дніпра, крім того,

це унікальне місце, яке пов’язує дві істо�

ричні частини столиці — Печерськ та По�

діл і є важливою транспортною артерією

міста. Тож перед проектувальниками пос�

тало вкрай важке завдання ув’язати в єди�

не ціле розв’язку і водночас забезпечити

туристичний розвиток площі. Свої проек�

ти представили Інститут “Київдормістпро�

ект” та ТОВ “Експреспроект”. Замовник

будівництва — КП “Дирекція будівництва

шляхово�транспортних споруд Києва”, що

входить до складу КК “Київавтодор”.

Як повідомив директор інституту “Ки�

ївдормістпроект” Володимир Воробйов,

у проекті, який інститут розробляв разом

із ТАМ “Ю. Бородкін” та ТОВ “Архітек�

турна студія “Олександр Колесников”

запропоновано будівництво нової площі,

під якою пройде дорога для автомобілів,

а також буде можливість розмістити пар�

кінг для автомобілів та залишиться прос�

тір для розміщення торговельних площ.

Будівлю “McDonalds” та кафе, які зараз

тут знаходяться, знесуть. Крім того,

з’явиться естакада з Володимирського

узвозу на вул. Набережно�Хрещатицьку.

Зазначений проект передбачає, що пі�

шоходи зможуть безпосередньо із площі

потрапити на набережну Дніпра до при�

чалів. Цікаво, що проект виконаний у

двох варіантах, які відрізняються наяв�

ністю лівого повороту з Набережного

шосе на Боричів тік. Без лівого повороту

вартість реконструкції складе 320 міль�

йонів гривень, а з поворотом — 550 міль�

йонів. При цьому у проекті уже закладе�

но вартість перекладання усіх інженер�

них мереж. Як зауважив “Хрещатику”

директор інституту “МіськЦивільпро�

ект” Євген Лішанський, вартість таких

робіт складає до 50 % від загального кош�

торису реконструкції таких масштабних

об’єктів.

У проекті, який представив на розгляд

членів містобудівної ради авторський ко�

лектив ТОВ “Експреспроект”, запропо�

новано будівництво двох естакад — з ву�

лиці Боричів тік на Набережно�Хреща�

тицьку і з Набережно�Хрещатицької на

Володимирський узвіз. Цікаво, що при

цьому на Володимирському узвозі запро�

поновано побудувати кільце для розво�

роту транспорту. За словами представни�

ка ТОВ “Експреспроект” Віктора Петру�

ка, орієнтовна вартість проекту — 135

мільйонів гривень, але це, власне, без

вартості перекладання інженерних ме�

реж.

За його словами, такий комплексний

варіант розв’язки дозволить збільшити

пропускну спроможність Поштової пло�

щі із 9 тисяч на понад 16 тисяч авто на го�

дину. Пішоходи зможуть потрапити з

площі до набережної Дніпра по величез�

ному стилобату. А так як автори проекту

вважають недоцільним робити вулицю

Сагайдачного закритою для транспорту,

вони пропонують звузити проїжджу час�

тину і, відповідно, розширити пішохідну.

При запропонованому варіанті розв’язки

на Поштовій площі є можливість зали�

шити на своєму місці ресторан.

Обговорення плюсів та мінусів даних

проектів було досить емоційним і забра�

ло у членів містобудівної ради понад три

години. Зокрема голова постійної комісії

Київради з питань транспорту та зв’язку

Дмитро Олійник запропонував провести

спеціальне засідання комісії, на якому

необхідно розглянути обидва варіанти

розв’язки. Архітектор, професор Націо�

нальної академії образотворчого мистец�

тва і архітектури Лариса Скорик заува�

жила, що при проектуванні площі по�

трібно врахувати, що вона має залишати�

ся важливим туристичним та оглядовим

майданчиком, а не лише зручним тран�

зитним шляхом для автомобілістів.

За результатами засідання містобудів�

на рада рекомендувала двом проектним

організаціям доопрацювати проекти ре�

конструкції розв’язки і представити кар�

тограми транспортних потоків. Після

повторного обговорення проекти від�

правлять на порівняльну експертизу, піс�

ля чого будуть надані рекомендації за�

мовнику.

“За новим законодавством містобудів�

на рада є дорадчим органом, і ми можемо

лише надавати свої зауваження, а замов�

ник має право дослухатися до них чи

ні,— заявив “Хрещатику” заступник го�

лови архітектурно�містобудівної ради

Андрій Куделін.— Водночас, враховуючи

важливість об’єкту, ми пропонуємо ви�

нести на повторний розгляд дані проекти

після того, як автори доопрацюють їх,

врахувавши зауваження і побажання чле�

нів містобудівної ради”

Освітяни активно готуються 
до нового навчального року 
Під отовчі роботи вже ви онані половині всіх нав-
чальних за ладів столиці
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У місті відзначатимуть День
Хрещення Київської Русі�України 

У раїнсь а православна цер ва проведе молебень
на Володимирсь ій ірці біля пам`ятни а Святом
Рівноапостольном Князю Володимир Вели ом
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Рівень безробіття знизився 
У червні офіційний рівень безробіття знизився на
0,1 процентно о п н т — до 1,6 %
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Уряд додатково виділив 20 млн
гривень на реконструкцію 
“Художнього арсеналу”
Кабінет Міністрів додат ово виділив Міністер-

ств ре іонально о розвит , б дівництва й жит-
лово- ом нально о осподарства 20 млн ривень
на ре онстр цію Національно о льт рно-х -
дожньо о й м зейно о омпле с “Х дожній арсе-
нал”. Кошти витратять на облашт ання приле лої
території та проведення державних і міжнародних
заходів. Я вже повідомляв “Хрещати ”, цим же
розпорядженням Кабмін додат ово виділив Мін-
ре іонб д 100 млн ривень на доб дов Дар-
ниць о о залізнично-автомобільно о мостово о
переход через Дніпро в Києві

“Київводоканал” активно 
готується до зими
Наразі підприємство вже на понад 42 % отове

до роботи в осінньо-зимовий період. Та , силами
працівни ів товариства здійснено профіла тичний
ремонт і випроб вання 28 систем опалення ви-
робничих та поб тових об’є тів, теплено 1 тис.
293 в. м виробничих і поб тових приміщень, пе-
ревірено і ерметизовано 552 інженерні вводи б -
дівель і спор д. Крім то о, перевірено технічний
стан 28 систем еле трообладнання та здійснено
їхній ремонт, під отовлено 6 резервних джерел
енер оживлення — дизельних і бензинових еле -
тростанцій, відремонтовано 4 тис. 850 пожежних
ідрантів.
Та ож до зими під отовлено 10 від ач вальних

засобів, обстежено 6 водопровідних дю ерних пе-
реходів. Обстежено і відремонтовано 60 водопро-
відних олодязів, 20 водопровідних олоно та 60
артезіансь их свердловин. Обстежено і відремон-
товано 612 аналізаційних о лядових олодязів.
Гот ють до осінньо-зимово о період в “Київводо-
аналі” і транспортні засоби. Та , вже під отовле-
но 174 одиниці спеціалізованої техні и та
придбанно 48 тонн повареної солі, а для забезпе-
чення роботи отелень — 28 тонн в ілля. У ПАТ
АК “Київводо анал” запевнили, що, навіть за мов
різ о о зниження температ ри, товариство забез-
печить безперебійн робот систем водопоста-
чання, водовідведення та аварійних сл жб міста

“Укрзалізниця” планує спростити
купівлю квитків через інтернет
Державна адміністрація залізнично о транспор-

т “У рзалізниця” план є з жовтня відмовитися від
блан ів с ворої звітності при півлі залізничних
вит ів через інтернет. Про це повідомив енди-
ре тор “У рзалізниці” Володимир Коза . “На сьо-
одні пра тично вже за інч ється робота з подат-
овою адміністрацією, і ми очі ємо, що в жовтні
ми відійдемо від блан ів с ворої звітності й повні-
стю перейдемо на еле тронні вит и”,— с азав
він. Пан Коза додав, що в червні 2012 ро
“У рзалізниця” продала близь о 200 тис. еле -
тронних вит ів, що становить 3,2 % від за ально-
о обся продажів

На будівництво столичного метро
спрямовано понад 268 мільйонів
гривень
Уряд виділив 268,7 мільйона ривень на б дів-

ництво ділян и К ренівсь о-Червоноармійсь ої лі-
нії иївсь о о метро від станції “Вистав овий
центр” до Одесь ої площі. Про це йдеться роз-
порядженні Кабмін № 464-р. Зо рема цим до -
ментом внесені зміни розпорядження № 177-р,
я им на б дівництво метро виділялось 100 міль-
йонів ривень. Та им чином за алом на б дівниц-
тво з аданої іл и метро виділено 368,7 мільйона
ривень

Так, за інформацією Святошинської

РДА, триває ремонт сходових клітин на

вул. Ірпінській, 62 та 62�А, здійснюєть�

ся асфальтування та встановлення бор�

дюрів на вул. Ірпінській, 64 та 70. У бу�

динках на вул. Картвелішвілі, 3�А, 3�Б

та 3�В триває ремонт сходових клітин, а

в деяких під’їздах його вже завершено.

За багатьма адресами району розпочаті

підготовчі роботи до встановлення бор�

дюрів.

Продовжують ремонтувати двори і в

Оболонському районі столиці. Тут три�

вають роботи на просп. Героїв Сталінгра�

да, 17. Зокрема у під’їздах 1�6 здійсню�

ють клейове фарбування стін, демонтаж

та встановлення завантажувальних кла�

панів сміттєпроводу, заміну металевої

опори у під’їздах, цементну стяжку схо�

дів до під’їзду, демонтаж та встановлення

нових дверей виходу на покрівлю тощо.

У під’їздах 1�4 тривають підготовчі робо�

ти до шпаклювання стін та стелі вхідної

групи.

У свою чергу КП “Житлосервіс” Куре�

нівка” повідомляє, що, станом на 17

липня, за адресою: вул. Автозаводська,

7�Б виконується водоемульсійне фарбу�

вання раніше пофарбованих поверхонь

стін вхідної групи, а за адресою: вул. По�

пова, 17 розпочато роботи із капітально�

го ремонту асфальтового покриття при�

будинкової території та міжквартальних

проїздів.

Як відомо, комплексна програма з ре�

конструкції житлового фонду та прилег�

лих територій, що стартувала в Києві,

триває під особистим контролем голови

КМДА Олександра Попова. До переліку

адрес на капітальне оновлення увійшли

майже 300 найзанедбаніших столичних

дворів в усіх районах Києва. Спеціальна

комісія визначила перелік та обсяг робіт

у кожному окремому дворі
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У Києві тривають роботи щодо ви онання омпле сної про-
рами з ремонт житлово о фонд , між вартальних проїздів
та приб дин ових територій. До перелі адрес на апітальне
оновлення війшли 300 найзанедбаніших столичних дворів в
сіх районах Києва. Спеціальна омісія визначила перелі та
обся робіт ожном з них. О рім заміни асфальтово о по-
риття, про рама передбачає ремонт під’їздів, ліфтів, освіт-
лення, озеленення, відновлення дитячих і спортивних майдан-
чи ів.

Один із прое тів ре онстр ції Поштової площі, я ий вчора а тивно об оворювали столичні архіте тори
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У Голосієво, на Печерську й Харківському масиві
пройдуть випробування тепломереж
З 27 липня по 10 серпня ПАТ Київенер о б де проводити щорічні ід-

равлічні випроб вання тепломереж частині Голосіївсь о о, Печер-
сь о о та Дарниць о о районів столиці. У зв’яз з цим 26 липня з
14.00 постачання арячої води б де припинено споживачам житлових
масивів Терем и-1, Терем и-2, Деміїв а (част ово), Саперна Слобід а,
Позня и, Осо ор и і жителям центральної частини міста. Випроб ван-
ня теплових мереж провед ть в межах: просп. На и, Голосіївсь о о
просп., в л. Саперно-Слобідсь ої, Голосіївсь ої, Героїв Оборони, Потє-
хіна, Заболотно о, Лятошинсь о о, Л цен а, Я бовсь о о, Ломоносо-
ва, Василь івсь ої, Стельмаха, К станайсь ої, К станайсь о о пров.,
Червонозоряно о просп. (част ово), в л. Кірово радсь ої, Фрометів-
сь ої, Ямсь ої, Федорова, Димитрова, Антоновича, Фіз льт ри, Вели-
ої Василь івсь ої (Голосіївсь ий район); в л. Рев ць о о, Вишня ів-
сь ої, Кр шельниць ої, Гмирі, просп. Бажана, Дніпровсь ої набережної,
в лиць Чавдар і Ахматової, просп. Гри орен а, в л. Дра оманова, Пчіл-
и (Дарниць ий район); в лиць Вели ої Василь івсь ої, Димитрова, Ан-
рі Барбюса, Лабораторно о пров., в л. Літньої, Щорса, Предславин-
сь ої, Л м мби, Ковпа а, К дрі, Чесь ої, Менделєєва, Філатова, б льв.
Др жби народів (Печерсь ий район)

До київського відділення Фонду соцзахисту 
інвалідів буде сплачено 7,5 млн грн
Про рат рою Солом’янсь о о район столиці до о р жно о адмініс-

тративно о с д пред’явлено позов про стя нення з ПАТ “Центренер-
о” майже 7,5 млн рн адміністративно- осподарсь их сан цій, повідо-
мили “Хрещати ” відділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри Києва. В азані
ошти товариство повинно б ло самостійно сплатити до Київсь о о
місь о о відділення Фонд соціально о захист інвалідів за неви онан-
ня норматив створення робочих місць для працевлашт вання інвалі-
дів. На підприємстві, я е є одним із провідних виробни ів еле тричної
енер ії в У раїні, та чисельність я о о наліч є понад вісім тисяч працю-
ючих, 2011 році не б ло працевлаштовано 130 інвалідів. На адаємо,
що О р жним адміністративним с дом м. Києва за позовом про рат -
ри Солом’янсь о о район столиці вже б ло стя н то 6,6 млн рн адмі-
ністративно- осподарсь их сан цій за неви онання норматив ство-
рення робочих місць для працевлашт вання інвалідів 2010 році

27 та 28 липня у столиці відзначатимуть День 27
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Освітяни активно готуються
до нового навчального року
Підготовчі роботи вже виконані у половині 
всіх навчальних закладів столиці
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Наразі в сіх ш олах
і дитсад ах столиці
тривають під отовчі
роботи до ново о на-
вчально о ро : ре-
монт ються дахи,
фасади, мережі во-
допостачання, мо-
д льні індивід альні
теплові п н ти, пе-
ревіряються лічиль-
ни и, замінюються
фільтри для питної
води. Крім то о, на
ш ільних територіях
фарб ють пар ани,
ремонт ють спортив-
ні майданчи и, ви о-
н ють роботи з озе-
ленення. Вчора е-
рівництво міста про-
вело нарад з пи-
тань під отов и на-
вчальних за ладів
Голосіївсь о о райо-
н до ново о 2012-
2013 навчально о
ро .

Як повідомляє ГУ освіти і

науки КМДА, при підготов�

ці закладів освіти до роботи

в осінньо�зимовий період

відремонтовано 37 дахів, 11

фасадів, 83 мережі гарячого

та холодного водопостачан�

ня. Також здійснено пере�

вірку сотні теплових лічиль�

ників, проведено роботи з

обслуговування та ремонту

понад трьох сотень модуль�

них індивідуальних тепло�

вих пунктів. Загалом до но�

вого навчального року у сто�

лиці підготують 465 шкіл та

475 дитячих садочків. Наразі

підготовчі роботи здійснено

у 209 школах та 228 дитсад�

ках, що становить 45 % та 47

% відповідно. В учбові за�

клади надходять підручни�

ки, посібники, закуплено

сучасні технічні засоби на�

вчання з природничо�мате�

матичних дисциплін.

Під час наради в Голосіїв�

ському районі фахівці під�

няли низку проблемних пи�

тань, що стосуються медич�

ного та пожежного забезпе�

чення шкіл, браку спальних

кімнат для учнів початкової

школи. Над вирішенням

цих проблем освітяни бу�

дуть активно працювати. В

той же час за літній період

їм вдалося зробити чимало.

“Завдяки молодим учи�

телям, яких підготував для

нас муніципальний універ�

ситет ім. Бориса Грінченка,

нам вдалося закрити кад�

рове питання у школах.

Щодо садочків, то плану�

ємо вирішити його у серп�

ні. Також цього року ми

продовжуємо процес по�

вернення дитсадків до

комунальної власності,

який розпочали минулого

року, та розширюємо кіль�

кість місць у ДНЗ. Примі�

ром, у Голосіївському

районі з’явиться додатково

понад 800 нових місць. До

дня Незалежності ми від�

криємо після капітального

ремонту садочок № 196, що

на вулиці Дмитра Луценка,

13 (колишній Крейсера

“Аврори”), та ще один буде

реконструйовано і розши�

рено на вулиці Теремків�

ська, 9�а. Також у декіль�

кох дитсадках відновлено

групи, приміщення яких

раніше здавалися в орен�

ду”,— зазначив “Хрещати�

ку” заступник голови

КМДА Леонід Новохатько.

Зауважимо, що, відпо�

відно до розпорядження

КМДА, з 6 до 20 серпня

триватиме міський рейд з

перевірки готовності за�

кладів освіти до початку

нового 2012�2013 навчаль�

ного року

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Міністерство охорони здоров’я роз-
почало замін пар старих “швид-
их” на с часні нові. Усьо о придба-
но понад дві сотні автомобілів, я і
відповідають національном стан-
дарт У раїни. На сьо одні фірми-
ви онавці вже доставили 29 “швид-
их” — 13 мин ло о тижня та 16 —
цьо о. Після о ляд автомобілі б -
д ть направлені ре іони. Частина
омпле тованих машин залишиться

обсл ов вати столицю.

Усі 16 автомобілів швидкої допомоги, які днями

були доставлені на склад у Київ, розподілені по об�

ластях. У Вінницьку — два автомобілі, у Донець�

ку — шість, Дніпропетровську — чотири та стільки

ж авто обслуговуватимуть киян.

Як стало відомо “Хрещатику”, столичний парк

“швидких” мають поповнити ще понад півсотні ав�

то. Їх розподілятимуть через ГУ охорони здоров’я

КМДА. Частину автомобілів спрямують безпосе�

редньо для потреб міської станції швидкої медичної

допомоги та медицини катастроф, іншу — для не�

відкладної меддопомоги та дитячих лікарень. Після

того, як чергова партія авто буде повністю уком�

плектована, відбудеться урочиста передача спецав�

тівок за участі керівництва міста.

Загалом для оновлення всеукраїнського парку

старих карет швидкої допомоги закуплено 216 авто�

мобілів Peugeot Boxer типу В. Усі вони будуть до�

ставлені на столичний склад до кінця липня. “Мі�

ністерство закупило для пілотних Вінницької,

Дніпропетровської, Донецької областей та Києва

216 автомобілів швидкої медичної допомоги. Усі

спецавтівки повністю укомплектовані та відповіда�

ють національному й європейському стандар�

там”,— повідомив “Хрещатику” радник міністра

охорони здоров’я України Володимир Юрченко.

Зазначимо, що “швидкі” були закуплені за дер�

жавний кошт. Загалом на їхнє придбання у цьому

році виділено 200 млн грн. В салонах автівок є все

необхідне для надання пацієнту якісної медичної

допомоги. Зокрема дефібрилятор, електрокардіо�

граф, апарат штучної вентиляції для проведення ре�

анімаційних заходів, пристрій для крапельниць. Ав�

то також обладнані спеціальною жорсткою дошкою

для транспортування пацієнтів із травмами спин�

ного мозку.

За словами радника МОЗ, сьогодні у державі пра�

цює 3 363 бригади з надання швидкої допомоги.

Свої послуги медики надають на транспорті, який

на 70 % потребує заміни. Тому закупівля нових авті�

вок — це вагомий позитивний крок в просуванні

медичної реформи у пілотних регіонах

27 і 28 липня у столиці відзначать День 
Хрещення Київської Русі>України
27 липня о 13.00 У раїнсь а православна цер ва проведе молебень на

Володимирсь ій ірці біля пам’ятни а Святом Рівноапостольном Князю
Володимир Вели ом . Йо о здійснюватиме Патріарх Мос овсь ий і
Всієї Р сі Кирил, що приб де до У раїни на запрошення вір ючих УПЦ
МП. Та ож 28 липня о 12.00 з на оди Дня Хрещення Київсь ої Р сі-У ра-
їни свят овий молебень біля пам’ятни а Святом Рівноапостольном
Князю Володимир Вели ом проведе УПЦ Київсь о о патріархат .
Крім то о, за частю ерівництва міста, священносл жителів та ромад-

сь ості відб деться засідання р ло о стол на тем : “Хрещення Р сі-
У раїни: історичний, льт рний та д ховний вплив на розвито Києва”.
“Відзначення Дня Хрещення Київсь ої Р сі-У раїни — це свідомлен-

ня спад оємності тисячолітньої історії нашої нації і держави, неподіль-
ність раїнсь о о народ , соборність раїнців і сіх раїнсь их зе-
мель нав оло державної і д ховної столиці — Києва”,— зазначила на-
чальни Управління справах національностей та релі ій КМДА Оль а
Власен о. На адаємо, день Хрещення Київсь ої Р сі-У раїни відзначає-
ться з 2008 ро , 28 липня — день пам’яті Свято о Рівноапостольно о
Князя Володимира, одно о із засновни ів і по ровителів раїнсь ої
державності

У зоопарку відтепер є офіційна сторінка у
Facebook
Офіційна сторін а Київсь о о зооло ічно о пар відтепер мережі

Facebook за адресою: http://www. facebook. com/220176241437837.
Саме т т представни и ЗМІ, ияни та ості столиці змож ть черпати
достовірн інформацію про діяльність столично о зоопар , життя тва-
рин, а та ож ділитися ідеями щодо по ращення роботи підприємства
та брати а тивн часть в об оворенні ці авих тем. Мета прое т — під-
вищення я ості життя тварин, збереження цілісності території Київсь о-
о зоопар , пропа анда шанобливо о ставлення до природи, забезпе-
чення я існо о відпочин иян та остей столиці. До речі, днями
зоопар сталася ще одна приємна новина — 14 липня оней Прже-
вальсь о о народилося маля. Вже традиційно зоопар проводить своє-
рідні “хрестини”, під час я их новонародженом присвоюють лич
шляхом жереб вання

В місті увічнять пам’ять Вінграновського
В Києві б де встановлено пам’ятний зна відомом раїнсь ом

письменни , режисер , а тор Ми олі Він рановсь ом . Відповідне
звернення Все раїнсь о о товариства “Просвіта” імені Тараса Шев-
чен а б ло підтримане на засіданні омісії з питань наймен вань та
пам’ятних зна ів КМДА. Про це повідомив член зазначеної омісії Оле -
сандр Бри инець. “Київ здоб ває все більш історичне раїнсь е об-
личчя. Я радий, що ім’я видатно о раїнсь о о письменни а, режисе-
ра, а тора б де вічнено в столиці", — про омент вав Оле сандр Бри-
инець

“Плесо” запрошує на фестиваль “Перунів полк”
КП “Плесо” запрош є иян та остей столиці на міжнародний фести-

валь “Пер нів пол ”, я ий відб деться на території Тр ханово о остро-
ва. Триватиме захід продовж двох днів: 21 та 22 липня. Зазвичай йо-
о проводять з метою вивчення історії, поп ляризації слов’янсь ої ль-
т ри і бойових мистецтв, озаць их воїнсь их традицій та принципів
життя пращ рів. Крім то о, фестиваль заохоч є молодь відродж вати
спо онвічні вміння наших пращ рів та займатись слов’янсь ими бойо-
вими мистецтвами, а та ож пропа є армонійне ставлення до приро-
ди, здорово о способ життя. Захід відб деться за підтрим и КМДА,
КП “Плесо” та за частю переможців телепрое т “У раїна має талант”
2012 ро оманди “Workout”, представни ів ш іл слов’янсь их бойо-
вих мистецтв, членів слов’янсь их ГО, відібраних оманд з різних міст
У раїни, Росії, Білор сі

Столиця поповнилася новими
каретами швидкої
Усі авто оснащені сучасним устаткуванням, необхідним 
для надання першої медичної допомоги

Міністерство охорони здоров`я
закупило для пілотних Вінницької,

Дніпропетровської, Донецької
областей та Києва 216 автомобілів
швидкої медичної допомоги. Усі

спецавтівки повністю
укомплектовані та відповідають
національному і європейському

стандартам
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Цифра дня

675 000 000 
гривень спрямували до бюджету співробітники столичної податкової
міліції у I півріччі 2012 року.  
Про це повідомив перший заступник голови ДПC у м. Києві –
начальник Управління податкової міліції ДПC у м. Києві Ігор Усик

Для оновлення пар старих арет швид ої допомо и за плено 216 автомобілів
Peugeot Boxer тип В

Першо о вересня иївсь і ш оли з стрін ть чнів оновленими ласами

Наразі підготовчі роботи здійснено 
у 209 школах та 228 дитсадках, 

що становить 45 % та 47 % відповідно
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Бізнес по	київськи

Ділові новини

Дозволена приватизація
гуртожитків
Президент Ві тор Ян ович

підписав хвалений парламен-
том 21 червня за он про за аль-
нодержавн цільов про рам
передачі ртожит ів власність
територіальних ромад на
2012—2015 ро и. З ідно із роз-
робленою Міністерством ре іо-
нально о розвит , б дівництва
та житлово- ом нально о оспо-
дарства про рамою, ромадяни,
я і проживають ртожит ах
державної форми власності, мо-
ж ть приватиз вати займані ни-
ми житлові приміщення після пе-
редання ртожит ів власність
територіальних ромад. Реаліза-
ція про рами оцінюється в 1,224
млрд ривень, том числі по
612,2 млн ривень з державно о
та місцево о бюджетів. Усьо о
план ється передати власність
територіальних ромад 1058 р-
тожит ів, в том числі 214 в 2012

році, 263 — в 2013, 294 — в 2014
та 287 — в 2015 році

Рівень безробіття знизився

У червні офіційний рівень безро-
біття знизився на 0,1 процентно о
п н т — до 1,6%. За даними
Держстат , на 1 липня 2012 ро в
держсл жбі зайнятості б ло заре-
єстровано 0,447 млн безробітних.
Тоді я на 1 червня ця цифра ста-
новила 0,465 млн осіб. Кіль ість
раїнців, я і одержали державн

допомо в червні — 329,4 тис. чо-
лові , середній розмір допомо и на
одно о безробітно о в цьом міся-
ці — 945 ривень

Конкурс щодо 
Слобожанського 
нафтогазового родовища 
оголосять у вересні
Міне оло ії та природних ре-

с рсів про ноз є о олошення он-

рс на ладення оди про роз-
поділ прод ції щодо Слобожан-
сь о о нафто азово о родовища
(Хар івсь а область) вересні.
Про це повідомив на брифін за-
ст пни міністра е оло ії та при-
родних рес рсів Дмитро Морм ль.
Він додав, що стро и о олошення
он рс мож ть б ти змінені
зв’яз з необхідністю розв’язання
низ и технічних питань, повідом-
ляють У раїнсь і новини

Бензин будуть виробляти 
з біоетанолом

Голова держави підписав за он,
що передбачає введення обов’яз-
ової норми про наявність біоета-
нол в бензині на рівні 5% з 2014
ро й 7% — з 2016 ро . Відпо-
відно до за он , вміст 5% біоета-
нол в бензині б де ре омендова-
но з 2013 ро , а обов’яз овий пе-
редбачається в 2014—2015-м . З
2016 ро обов’яз овий вміст

біоетанол в моторних бензинах
має становити не менш я 7%.
Метою прийняття до мента є
створення сприятливих мов для
розвит виробництва й спожи-
вання альтернативних видів пали-
ва на території У раїни, розвит
рин моторно о палива й поси-
лення енер етичної незалежності
держави. Я зазначають фахівці,
вміст біоетанол в моторних бен-
зинах до 10% не потреб є пере-
обладнання паливної системи ав-
томобіля

Зростання ВВП за півроку 
становило 2,5%

Про це заявив прем’єр-міністр
Ми ола Азаров. “Незважаючи на
не ативний фон світової он’юн -
т ри і рецесію в єврозоні, е оно-
мі а У раїни продовж є зростати.
Реальний ВВП за перше півріччя
с лав 2,5%, інде с промислово о
виробництва — 100,4%, доб вної

промисловості — 2,7%, в сіль-
сь ом осподарстві — на 7,4%,
роздрібній тор івлі — на 16%”,—
с азав він. “В цілом , це позитив-
ні по азни и, але є і напрям и, на
я і необхідно зверн ти особлив
ва ”,— відзначив прем’єр. За
йо о словами, необхідні додат о-
ва дере ляція і заходи щодо сти-
м лювання інвестицій в б дівниц-
тво, а та ож дос оналення ро-
шово- редитної політи и. “Е оно-
міці потрібні дешевші редити”,—
під реслив пан Азаров

Мінфін продав облігацій 
на 600 мільйонів гривень

На почта тижня Міністерство
фінансів на а ціоні продало об-
лі ації вн трішньої державної по-
зи и із прив’яз ою до рс дола-
ра на с м 600 мільйонів ривень.
Міністерство, зо рема, продало
облі ації зі стро ом обі 1 092
дні з терміном по ашення 15 лип-

ня 2015 ро й середньозваже-
ною дохідністю 9,30%, повідом-
ляють У раїнсь і новини

Уряд відпрацьовує проекти
переходу ТЕЦ з газу 
на вугілля
Кабінет Міністрів У раїни від-

працьов є ТЕО за прое тами по
переход з аз на в ілля в рам-
ах надання редитів Китаєм.
Про це заявив перший заст пни
міністра енер ети и та в ільної
промисловості Володимир Ма -
ха. “Ми сподіваємося, що вже в
наст пном році розпочнемо ре-
алізацію та их прое тів (за під-
трим и Китаю щодо переход з
аз на нові водно-в ільні техно-
ло ії). Наразі мова йде про Північ-
но-Донець ТЕЦ і про б дівниц-
тво трьох заводів з азифі ації в -
ілля, я і б д ть знаходитися в
різних містах У раїни”,— заявив
Ма ха

Банкір 
та архітектор, що
розбудовував Київ
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Мало ом в Києві на почат ми-
н ло о століття вдавалося поєдн -
вати люблен справ та приб т о-
вий бізнес. Хоча та і ні альні осо-
бистості б ли місті. Яс равий то-
м при лад — Геор ій Шлейфер,
дійсний статсь ий радни , дворя-
нин, архіте тор, бан ір, про я о о
ми розповімо сьо однішній р б-
риці “Бізнес по- иївсь и”. Цій лю-
дині вдавалось поєднати собі
безліч талантів, і напевно том він
та ба ато зробив справі розб дови міста.

Георгій Павлович Шлейфер народився 1855 року в родині відомого київ�

ського архітектора та живописця. Батьки забезпечили сину чудову освіту — він

навчався у 2�ій та 1�ій київських гімназіях, а згодом вступив до Інституту ци�

вільних інженерів.

Закінчивши учбовий заклад у 1882 році, Георгій Павлович переконливо пе�

ремагає у конкурсі на право спорудження будівлі київської біржі. Цим проек�

том молодий архітектор вдало заявив про себе і йому почали довіряти безліч

нових проектів. Хист та навички Георгія Павловича оцінило тодішнє керівниц�

тво міста, і вже у 1884 році його було обрано членом Міської управи на посаду

завідувача будівельним відділенням, де він працював понад десять років. Саме

через руки Шлейфера пройшли всі визначні проекти будівництва у місті за цей

період.

1885 року Шлейфера обрано директором правління Київського кредитного

товариства, яке надавало досить�таки вигідні кредити під будівництво. Цю по�

саду він обіймав до кінця життя. Крім того, до 1911 року Георгій Павлович був

гласним Міської думи (за нинішніми мірками — депутат Київради).

Загалом, поєднуючи приватну архітектурно�будівельну діяльність, Георгій

Шлейфер вміло проявив себе у розбудові тогочасного Києва. Серед здобутків

варто відзначити будівництво артезіанського водогону, що покращив якість

питної води у Києві, прокладення дощової каналізації на Хрещатику, розбудо�

ву нових скверів, будівництво лінії першого в Російській імперії електричного

трамвая, перебудову міського театру. 

Та головне, чим кияни мають завдячувати Георгію Шлейферу — це теперіш�

нє розпланування центральної частини міста. Під керівництвом Георгія Пав�

ловича (1895) було створено домобудівне товариство, яке, викупивши у спад�

коємців професора Федора Мерінга його величезну садибу (в межах Хрещати�

ка, частини вулиць Інститутської, Банкової та Лютеранської), розпланувало на

цій території чотири нових вулиці — Миколаївську (тепер — Архітектора Горо�

децького), Ольгинську, Мерінгівську (тепер — Заньковецької) та Нову (те�

пер — Станіславського). 

Тоді ж Шлейфер подав прохання до Міської управи про дозвіл на будівниц�

тво власного одноповерхового особняка, і вже за рік (1896) він був зведений за

адресою Банкова, 13. Оселившись тут, архітектор продовжує займатися розбу�

довою вищезазначених нових вулиць. За його проектом у 1898 році було зведе�

но театр “Соловцов” — нині театр ім. Івана Франка, готель “Континенталь”

(1897) та великий прибутковий будинок Гінзбурга (1900) на Миколаївській, 5

та 9. Згодом будинок на Банковій, 13 став замалий для родини Шлейферів. У

1909 році Георгій Павлович розпочинає будівництво нового особняка та ще од�

ного прибуткового будинку при ньому на вулиці Інститутська, 13, а будівлю на

Банковій продає. Щодо цього особняка, то він проіснував до 30�х років мину�

лого століття, але згодом його знесли, а на його місці тепер Адміністрація Пре�

зидента України. 

У нове двоповерхове помешкання Шлейфери переїхали у 1910 році.  Зовні

будинок вражав своєю красою, а всередині дивував рідкісними картинами ху�

дожників Мурашка, Шевченка, Куїнджі, Шишкіна, Айвазовського, що при�

крашали практично всі кімнати. Як відомо, архітектор та банкір був великим

шанувальником творів мистецтва та мав чималу колекцію, яку збирав упро�

довж всього життя. Зведений поруч п’ятиповерховий прибутковий будинок

був з’єднаний з особняком на рівні другого поверху. Споруда була обладнана за

останнім словом техніки — з ліфтами, телефонами. Загалом вона була розрахо�

вана на 20 комфортабельних квартир, які приносили власнику чималі прибут�

ки. В 1913 році (у віці 58 років) Георгій Шлейфер помер від шлункової хворо�

би. На похорони видатного зодчого та банкіра зібрався увесь діловий Київ.

Процесія пройшла центром міста, зупиняючись біля кожної з установ, де пра�

цював Георгій Павлович. Поховали його на Аскольдовій могилі.

Відомо, що родина Шлейфера — донька Аріадна та син Георгій — мешкали

у Києві у 1926 році. Тоді від імені своєї матері вони подарували історичному му�

зею ім. Т. Шевченка 22 картини з колекції батька, а після цього емігрували до

Франції

Театр ім. Івана Фран а б ло поб довано за прое том архіте тора Геор ія
Шлейфера

Геор ій Шлейфер
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Поштові послуги 
для бізнесу
Найбільшу частку ринку займають компанії дистанційної торгівлі
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Бізнес зайняв на рин по-
штових посл домін юч
част — 80%. Поштові
розсил и масштабно
здійснюють інтернет-ма а-
зини, бан и, страхові ом-
панії, т ристичні фірми,
видавництва та реда ції.
Лише Києві достав ою
ореспонденції та товарів
займаються більше сотні
приватних омпаній, їхня
іль ість та перелі пошто-
вих сервісів постійно роз-
ширюються.

Структурні зміни
За останні роки структура галузі по�

штових послуг значно змінилася —

з’явилися нові підрозділи та послуги,

які мають істотний вплив на якість

обслуговування. Це стосується як

юридичних, так і фізичних осіб. Дода�

мо, що на ринку відбулися суттєві змі�

ни між споживачами поштових по�

слуг. Зокрема у 80 % ними користуєть�

ся бізнес і лише 20 % — це обмін лис�

тівками та бандеролями. Раніше це

співвідношення було протилежним.

Крім того, ринок поштових послуг

сформував всередині себе кілька сег�

ментів: складська логістика (зберіган�

ня товару, матеріалів для відправки);

допоштова підготовка (комплектація,

упаковка, оформлення документації);

доставка запакованого матеріалу та

обробка повернутої кореспонденції.

Нещодавно фахівці компанії “Все�

український поштовий сервіс” здійс�

нили аналіз бізнес�простору щодо по�

питу на поштові послуги і дійшли

висновку, що на даний момент в по�

стійному сервісі доставки зацікавлені

підприємства дистанційної торгівлі —

інтернет�магазини; вони надсилають

клієнтам каталоги та бандеролі з това�

рами. Цей вид бізнесу з кожним ро�

ком користується все більшим попи�

том і дана ніша займає на ринку най�

більшу частку — 40%.

У свою чергу, на банки, фінансові

організації та колекторські установи

припадає 20% ринку. Торговельні

марки через сезонність та перехід на

онлайн�розсилку скоротили свою ак�

тивність — їх частка наразі становить

15%. Видавництва та редакції, які ко�

ристуються розсилкою підписних ти�

ражів, займають 15% ринку. Решту —

10% — використовують оператори

зв’язку та туристичні компанії.

Окремої уваги потребує обслугову�

вання інтернет�бізнесу. “Тут присутня

своя специфіка, тому необхідне нала�

годження спеціального сервісу —

фулфілменту. Він дозволяє інформа�

ційно та технічно підтримувати

зв’язок інтернет�продавців та покуп�

ців”,— зазначила “Хрещатику” ди�

ректор компанії “Всеукраїнський по�

штовий сервіс” Людмила Силантьєва.

Якщо раніше поштовими послуга�

ми займалося лише державне підпри�

ємство “Укрпошта”, то зараз операто�

рів з’явилося досить багато. Лише у

Києві поштовими доставками зай�

маються більше сотні компаній. Се�

ред них “Нова пошта”, яка буквально

за останній рік відкрила сотні пред�

ставництв в регіонах, “ЄвроЕкспрес”,

“Інтайм”, “Меркурій”, “Автолюкс”.

“Більше року тому Верховна Рада

відмінила закон про ліцензування

поштових послуг. Тому наразі на

ринку з’явилося багато приватних

компаній, які займаються доставка�

ми вантажів та кореспонденції. Од�

нак за нашим державним підприєм�

ством залишилося виключне вправо

на доставку листів масою до 50 грам.

Тому відправляти їх через інших

операторів — незаконно”,— проко�

ментував “Хрещатику” заступник

директора Київської міської дирек�

ції “Укрпошти” Володимир Аста�

пенко. За його словами, в першому

півріччі поточного року зростання

поштової кореспонденції в Києві

збільшилось на 6 млн — до 41 млн

одиниць, порівняно з аналогічним

періодом минулого року. Крім того,

кількість поштових посилок за пів�

року збільшилася на 40% — до 2,1

млн одиниць.

Нові поштові сервіси
Наразі мережа “Укрпошти” вва�

жається найширшою. За словами ке�

рівника відділу обслуговування клієн�

тів ТОВ “Едіпрес�Україна” Ірини Си�

дорченко, для доставки товарів та ко�

респонденції у віддалені населені

пункти краще співпрацювати саме з

цим оператором. “Ми працюємо у

двох напрямках — розсилка друкова�

ної продукції, акційних подарунків та

реклами. Приблизно 80 відсотків на�

ших клієнтів вибирають доставку

“Укрпоштою”. Це пов’язано з тим,

що підприємство має широку мережу

представництв і налагоджену роботу.

Таким чином наша продукція потрап�

ляє навіть у найвіддаленіші населені

пункти”,— пояснила Ірина Сидор�

ченко.

Конкуренція на ринку, як зазнача�

ють експерти, на цінову політику

значного впливу не має. Однак вона

підштовхує його учасників до ство�

рення у цій сфері нових сервісів. Мо�

ва йде про спеціальні сповіщення про

доставку чи відправлення вантажів на

мобільний телефон, онлайн�послуги,

приватні скриньки, соціальні програ�

ми.

Новою тенденцією на ринку є ви�

користання мережі “Укрпошти” при�

ватними компаніями для обслугову�

вання бізнес�замовлень. Це дає змогу

скоротити черги до “вікон” безпосе�

редньо у відділеннях “Укрпошти”,

позаяк саме оформлення доставки

займає найбільше часу. Дану функцію

переймає і оперативно виконує при�

ватна структура.

Прикладом такого партнерства є

співпраця “Укрпошти” та компанії

“Всеукраїнський поштовий сервіс”,

на базі якої у столиці було відкрито

відділення державного оператора по�

штових послуг. За даними “Укрпош�

ти”, за рік роботи через новостворене

відділення № 72 було відправлено по�

над 9 млн листів та 2 млн посилок.

Модернізація виробничого
процесу

Учасники ринку звертають увагу

на те, що виробничі потужності ком�

паній, які займаються поштовими

доставками, потрібно вдосконалю�

вати. Керівник комерційного відділу

“Всеукраїнського поштового серві�

су” Олена Петіна зазначила, що

компанії використовують різну ви�

робничу методику, що зосереджена

переважно на етапі упаковки.

За словами експерта, при масових

однотипних розсилках використо�

вуються автоматичні лінії пакуван�

ня. Вони одночасно друкують, фаль�

цують та запаковують кореспонден�

цію. Однак при обробці різнотипної

продукції використання автоматич�

ної лінії стає нерентабельним. Тому,

зазначає Олена Петіна, сучасною

технологією поштової обробки мож�

на назвати симбіоз автоматичної та

ручної праці — таким чином, пара�

лельно з модернізацією технічної ба�

зи експерти радять поліпшувати й

професіоналізм ручної роботи
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ПОНЕДІЛОК ЛИПЕНЬ23
ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05, 17.40
Мультляндія

7.25, 2.25 Київ. Музика
8.00, 10.15 СТН. Спорт.

Тижневик
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
15.40 Прогулянки містом
16.10 В центрі уваги
18.10, 22.00 Т/с "Стеж за

мною"
19.25, 1.10 Столиця
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
7.25 Ера бізнесу
7.35, 8.40 Формула кохання
8.15 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.40 Агро3news

10.00 Легко бути жінкою
10.55 Шеф3кухар
11.55, 15.05, 18.30, 21.25

Діловий світ
12.05 Олімпійським курсом
12.20 Темний силует
12.30 Право на захист
12.50 Футбол. Кубок світу3

2014. Щоденник ФІФА
13.15 Х/ф "Операція

"Трест", с. 1
14.35 Вікно в Америку
15.00 Euronews
15.35, 17.00 Ми — патріоти
18.20 Новини
18.45 Фестиваль "Слов'янський

базар"
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.35 Країну — народу
22.00, 22.55 Місце зустрічі
22.50 "Трійка", "Кено", "Секунда

успіху"
23.25 Пiдсумки 
0.15 Нові пісні про головне

11++11

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

14.15 Т/с "Щоденник
доктора Зайцевої"

15.20 Х/ф "Кохання'
зітхання'3"  

17.20 Х/ф "Операція "И" та
інші пригоди
Шурика"  

19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Вірус"  
22.15 Територія обману
23.20 Х/ф "Чорний пес"  
1.10 Х/ф "Спостерігач"  
2.45 Х/ф "Ніколи не пізно"  
4.15 Їх звичаї
4.45 Т/с "Метод Лаврової"

ІІННТТЕЕРР

6.00 Мультфільм
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 "Спадкоємиця"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Спадкоємиця"  
13.25 Слідство вели...
14.20 Сімейний суд
15.20 Судові справи
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 "Жіночий лікар"  
22.25 Т/с "СМЕРШ. Легенда

для зрадника"  
2.05 Подробиці
2.35 Д/ф "Фатальна роль

Олександра
Фатюшина"

3.25 Д/ф "Історія Світу"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія'2"  
8.15 Т/с "Слід"  
10.00 Т/с "Кримінальна

поліція"  
11.00 Т/с "Висяки'2"  
12.00 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"  
22.50 Х/ф "Орел Дев'ятого

легіону"  
1.00 Т/с "Робота, що

втекла"
1.50 Х/ф "Агент Джоні

Інгліш"  
3.10 Щиросердне визнання
3.40 Події
3.55 Події. Спорт
4.00 Критична точка
4.30 Нехай говорять
5.20 Т/с "Висяки'2"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.05 Т/с "Останній акорд"  
5.55 Т/с "Бунтівний шлях"  
6.35, 7.30 Kids' Time
6.40 М/с "Нові пригоди

мисливців за
привидами"  

7.40 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
19.50 Т/с "Не народися

вродливою"  
20.50 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
— сво..."  

21.55 Світлі голови. Літні ігри
22.55 Т/с "Щасливі разом"  
23.55 Спортрепортер
0.05 Служба розшуку дітей
0.10 Т/с "Загублені"  
1.05 Т/с "Серцеїдки"  
2.45 Т/с "Грань"  
3.25—4.50 Зона ночі

ІІССTTVV

5.25 Служба розшуку дітей
5.35 Свiтанок 
6.15 Ділові факти
6.25 Спорт
6.30 Анекдоти по3українськи
6.50 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.40 Факти тижня

8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.35 Т/с "Мисливці за
діамантами"

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

діамантами"
15.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.40 Т/с "Далекобійники"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Морські дияволи"
22.20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.30 Т/с "Особливо

небезпечний"
0.45 Зоряний тест3драйв
1.10 Спорт
1.20 Надзвичайні новини
2.15 Т/с "Дружини

футболістів'5"
3.05 Факти
3.35 Т/с "День триффідів"
4.25 Свiтанок 

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25, 13.15 М/ф
6.30 Ф3стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Парі"  
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Берег його

життя", с. 1  
14.25 Будь в курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Лінія поведінки
16.00 Країна рад
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 Віцин, якого ми не знали
22.40 Х/ф "Терновий

вінець"  
0.35 Світські хроніки
1.00 Т/с "Компрометуючі

ситуації"  
2.25 Реальний світ
2.50 Лінія поведінки
3.15 Країна порад
4.00 Соціальний статус
4.45 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
Бізнес3час

7.20 Автопілот3новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія3новини
9.10, 19.20 Інвест3час
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 Час3тайм
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

6.00 Історія України
6.30 Х/ф "Відкрийте,

поліція!'2"  
8.25 Правда життя
9.00 Т/с "C.S.I. Нью'Йорк"
10.00 Т/с "Закон і порядок"
11.00 Т/с "Євлампія

Романова. Слідство
веде дилетант"

12.55 Легенди бандитського
Києва

13.30 Х/ф "Наказано
знищити. Операція
"Китайська
шкатулка"

17.15 Т/с "Вічний поклик"  
18.30 Агенти впливу
19.00 Свiдок
19.20 Т/с "Повернення

Синдбада"
21.30 Свiдок 
21.50 Т/с "C.S.I. Нью'Йорк"
22.50 Т/с "Закон і порядок"
23.50 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

0.50 Свiдок 
1.20 Х/ф "Все або нічого"  
3.20 Свiдок 

3.40 Мобільні розваги
3.55 Агенти впливу
4.25 Правда життя
5.15 Свiдок 
5.35 Легенди бандитської

Одеси

ССТТББ

5.20 Документальний детектив
5.45 Т/с "Комісар Рекс"  
7.35 Неймовірна правда про

зірок
8.35 Х/ф "Попелюшка.ru"  
10.50 Т/с "Тетянин день"  
13.50 Російські сенсації.

Жертвопринесення
14.50 Битва екстрасенсів
15.55 Усе 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"  
3.15 "Вiкна". Спорт
3.25 Х/ф "Співучасть у

вбивстві"  
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 "Серце Марії"
13.25 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 Д/ф "Русалим. В гості до
Бога"

23.50 Проти ночі
0.45 Т/с "Спадок"
1.45 Д/ф "Міні3спідниця.

Коротка історія"
2.30 Т/с "Серце Марії"

3.30 Хочу знати
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 "Вірю"
20.20 Т/с "Таємниці

слідства"
22.10 Геніальний відлюдник.

Вічна музика Шварца
23.05 Т/с "Каменська"
0.00 Х/ф "Я подарую собі

диво", с. 1
0.55 Вісті.ru
1.15 Т/с "Відкрита книга"
2.55 Новини культури
3.20 Д/ф "Петро Столипін.

Постріл у Росію. ХХ
століття"

4.05 Т/с "Єфросинія'2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

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

згадку
10.05 Найгучніші російські

сенсації
11.50 Музичні історії
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 Т/с "Глухар.

Продовження"
1.30 Д/ф "Євгеній Мартинов.

Останній романтик"
2.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.20 Судовий детектив
4.20 Центр допомоги

"Анастасія"

ТТЕЕТТ

6.00 Дізнайся як
6.15 Будинок32
7.05 Мультик з Лунтиком
7.40 Телепузики
8.00 Лєнтяєво
8.25 Мультик з Лунтиком
9.00 Єралаш
9.10 Т/с "Ранетки"   
10.10 Т/с "Всі жінки —

відьми"  
11.05 Т/с "Беверлі'Хіллз

90210. Нове
покоління"  

11.55 Т/с "H2O — просто
додай води"  

12.20 Твою маму!
12.55 "Даешь молодежь!"
13.30 Одна за всіх
13.55 Т/с "Маргоша"  
14.55 Т/с "Ранетки"  
15.55 Чортиці в спідницях
16.30 Одна за всіх
16.55 Т/с "Хто в домі

господар?"  
17.30 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
18.35 У ТЕТа тато! 
19.10 БарДак
19.35 Богиня шопінгу
20.00 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
21.05 Т/с "Зайцев +1"  
21.40 Т/с "Реальні хлопці"  
22.30 Чортиці в спідницях
23.05 М/с "Масяня"  
23.25 Дурнєв + 1
0.00 Будинок32
1.00 БарДак
1.25 У ТЕТа тато! 
1.50 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
8.00 М/с "Маленькі

ейнштейни"  
8.35 М/ф
9.25 Х/ф "Слава"

11.30 Т/с "Усе заради тебе"  
14.25 КВК
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 "Гроші на двох"  
1.30 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 Броня Росії
9.00 Ульотне відео по3

російськи
9.30 Х/ф "Пригоди

Посейдона"  
11.40—14.55 Т/с "Банди"  
16.00 Таємниці світу
17.00 Таємниця спасіння
18.00 Крила Росії
19.00 Забійне відео
20.00 Божевільне відео по3

українськи
20.30 Викрадення по3нашому
21.00 Новини 2+2
21.15 Проспорт
21.20 Етап Кубка світу з ралі
21.25 Ульотне відео по3

російськи
22.00 Т/с "Секретні

матеріали'4"  
0.00 Проспорт
0.05 Х/ф "Помста"  
2.25 Т/с "Пелагея і білий

бульдог"  
3.50 Божевільна прихована

камера

ССІІТТІІ

7.00 М/с "Вайбулу"
8.00 М/с "Смурфіки"
9.00 Втрачені світи
9.55, 13.10, 19.15 М/ф

11.00, 15.00 Х/ф "Острів
скарбів"

12.20, 18.15 М/с "Рожева
пантера"

16.10, 19.55 Єралаш
17.15 Хіт3парад дикої природи
21.00 Х/ф "Пеппі

Довгапанчоха"
22.30 Х/ф "Вогнем і мечем"
0.30 Прихована камера
1.00 Ніч СІТІ

Кінопрем'єри тижня

“Червоні вогні”

Психоло та дослідни паранормальних явищ Мар а-
рет Метісон (Сі рні Уівер) з помічни ом Томом Ба лі
(Кілліан Мерфі) дослідж ють і ви ривають аферистів з ні-
бито надприродними здібностями. Професійні с епти и
вивели на чист вод безліч мисливців за привидами, ці-
лителів, ма ів і е страсенсів. Але оли з’являється все-
світньо відомий е страсенс Саймон Сільвер (Роберт Де
Ніро), про я о о протя ом 30 ро ів нічо о не б ло ч ти,
Мар арет Метісон відст пає, і за справ береться її мо-
лодий помічни Ба лі. Сповнений ріш чості, він ви орис-
тов є всі наявні засоби, щоб роз рити правд про Сіль-
вера. Але незабаром зм шений пере лян ти свої пере-
онання. Прихильни ам містично о трилера стріч а має
сподобатися, адже в попередньом фільмі режисера
Родрі о Кортеса “Похований живцем” ра одно о а тора
змо ла заінтри вати і тримати в напр зі до само о ін-
ця артини

“Темний лицар повертається”

Це вже третя частина е ранізації бетменівсь их DC- о-
мі сів режисера Крістофера Нолана, де оловні ролі ви-
он ють Крістіан Бейл і Май л Кейн. Після смерті о р ж-
но о про рора Харві Дента, Бетмен бере на себе відпо-
відальність за вчинені ним злочини, щоб захистити йо о
реп тацію і реп тацію поліцейсь о о департамент Готе-
ма. Через вісім ро ів Бетмен зм шений поверн тися,
аби переш одити новом лиходієві Бейн знищити міс-
то, а та ож дізнатися правд про “за ад ов Селін Кайл”
(Жін а-Кіш а). Та ож в стрічці знялися Енн Хете ей, Ма-
ріон Котійяр та Гарі Олдман. Дивіться фільм з 21 липня в
інотеатрах. Картина триває дві з половиною одини

Канал “Україна” розповість 
про представників України 
на “Дитячій Новій хвилі”
21 липня о 9.30 на теле аналі “У раїна” відб деться

прем’єра до ментально о фільм “Хоч до Юрмали”.
Стріч а розповість про те, я представни ам У раїни на
“Дитячій Новій хвилі” Ві торії Литвинч та Юрію Приви-

вдалося перемо ти в чверть- і півфіналах он рс .
За словами олови ж рі І оря Кр то о, відбір ові т ри

в У раїні відрізняються тим, що т т вели а он ренція,
бо ба ато спів чої талановитої молоді. “Завжди є небез-
пе а помилитися. А ось розчар вати мене мож ть від-
с тність професіоналізм , реперт ар і по ане ви онан-
ня. Та цьо о раз все б ло на д же висо ом рівні”,—
повідомив омпозитор. На адаємо, “Дитяча Нова хви-
ля” відб деться в м. Ялта в середині серпня

“Інтер” шукає родини 
для безпритульних собак
Теле анал “Інтер” о олосив астин сімей для часті

новом реаліті-шо про “ синовлення” соба . “Ми ш а-
ємо сім’ї з 4 або більше осіб (з дітьми), я і “дозріли” для
то о, щоб їхньом б дин з’явився ще один член
сім’ї — волохатий чотирилапий др ... Жодних інших ви-
мо до сімей немає. Тіль и бажання придбати вихован-
ця. Разом ми знайдемо ідеально о др а для вас і ва-
ших дітей”,— йдеться повідомленні анал .
За мовами формат , щотижня одна родина обирає

собі соба . На почат ожно о епізод в сім’ї опиняє-
ться десять безприт льних соба . Через певний час
сім’я по черзі відмовляється від дев’яти песи ів і зали-
шається з одним, я ий підходить їм най раще. Соба
ш ають зоома азинах, прит л ах для тварин та на
фермах

Стали відомі ведучі третього сезону
“Майданс”
Третій сезон танцювально о прое т “Майданс”, що

старт є в ефірі теле анал “Інтер” 18 серпня, вестим ть
співа Сер ій Лазарєв, а та ож Анна та Аліна Завальсь і
(д ет “Алібі”).
“Прое т став мені рідним. Мене захопили попередні

сезони” Майданс”, і всім, що відб валося на шо , я ді-
лився в своєм мі ро-блозі в Twitter. Масштабність, не-
підробні емоції та переживання часни ів — в цьом
весь “Майданс”,— зазначив вед чий прое т Сер ій Ла-
зарєв.— “Майданс” об’єдн є людей різно о ві , по ля-
дів і професій, об’єдн є міста. І це оловне!”. Анна За-
вальсь а розповіла, що після за інчення др о о сезон
прое т співач и сподівалися на йо о продовження. “Ми
д же щасливі, що прое т знов об’єднає всю раїн .
Адже це сплес емоцій, нові танцювальні д елі, сльози
радості і нові перемо и”, — оворить вона

“Новому каналу” потрібні цнотливі
дівчата та мужні хлопці
“Новий анал” зап с ає прое т “Неціловані” і о оло-

ш є про почато астин на реаліті-шо . Канал ш ає
дівчат віці 18-25 ро ів, я і бажають слави і хорошої ви-

на ороди. “У нас немає особливих вимо до освіти
та стат с ероїнь, оловна наша мова — яс рава
зовнішність, безпосередність, харизма та повна від-
с тність досвід в любовних відносинах. Дівчата по-
винні встояти перед залицяннями досвідчених ра-
с нчи ів, ті, я і не впораються — залишать про ра-
м з порожніми ишенями, але з першим оханням.
Переможе тіль и одна — її че ають вели і роші”,—
повідомили на теле аналі.
Та ож на прое т потрібні м жні, се с альні хлопці
віці 18-28 ро ів, я і впевнені в своїй расі та силі і

мож ть звабити б дь-я дівчин . “За вами слід -
ватиме вся раїна, ожен ваш ро б д ть об ово-
рювати, одно о ран ви про инетеся знаменити-
ми”,— йдеться на сайті анал . Бажаючі взяти
часть прое ті, зйом и я о о б д ть проходити на
е зотичном острові, повинні заповнити ан ет , що
розміщена на www.novy.tv

“Великий футбол” продовжить 
свою роботу
Передача Оле сандра Денисова “Вели ий ф тбол”,

що виходила на теле аналі “У раїна” в період проведен-
ня Євро-2012, продовжить свою робот . Про це розпо-
вів Федір О ар ов, енеральний дире тор медіа-хол-
дин “Медіа Гр па У раїна”.
“Це б ло абсолютно нове шо , я е тривало три тижні.

Ми роз лядаємо варіант йо о подальшо о розвит і
продовження. Та ий формат передачі про ф тбол в
прямом ефірі б де стандартним прод том на аналі
“У раїна”,— зазначив О ар ов. На адаємо, “Вели ий
ф тбол” — спортивно-розважальне шо теле анал
“У раїна”, що виходило щодня в дні матчів Євро-2012.
Вели прое т Оле сандр Денисов та Ірина Блохіна

Перший національний готує 
українсько.грузинське шоу 
"Дві зірки"
Дире тор ТО м зичних про рам Влад Ба інсь ий роз-

повів, що за пропозицією р зинсь их оле -телевізій-
ни ів на аналі от ються до зап с власно о м зично-
о шо , подібно о до формат російсь о о прое т “Дві
зір и”. За зад мом авторів, з раїнсь ої та р зинсь ої
сторін має б ти по 10 відомих ви онавців, я і об’єдн -
ватим ться в інтернаціональні пари.
Влад Ба інсь ий аже, що хотів би бачити серед на-

ших олосів Нін Матвієн о, Р слан , Таїсію Повалій та
інших зіро , відомих за межами У раїни. Від Гр зії,
представни и я ої, до речі, вже мали подібний досвід
вист п з артистами з Азербайджан , повинні б ти та і
метри я Нані Бре вадзе, Вахтан Кі абідзе, Сосо Павлі-
ашвілі.
По и тривають пере овори з потенційними часни а-

ми, та вже з січня план ється зняти всі 10 про рам про-
е т . На відмін від російсь о о шо “Дві зір и”, всі па-
ри дійд ть до останньо о ефір , і тіль и тоді б де о оло-
шено переможців

За матеріалами сайтів телеканалів, 
“Телекритика”, “Телепростір”

Новини телеканалів

19 — 25 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 

New Vision IFF – BEST SUMMER SHORTS!

ЧЕРВОНІ ВОГНІ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЗАРУЧНИКИ РОКУ МИСТЕЦТВО КОХАТИ

ВЧИТЕЛЬ НА ЗАМІНУ

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

19 — 25 липня

ЧЕРВОНІ ВОГНІ ......................................10.00, 19.30, 21.30

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4 (3D)
..............10.00, 11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 19.10, 21.00, 22.50

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4 (2D)
..............10.00, 12.00, 13.50, 15.40, 17.30, 19.20, 21.10, 23.00

ЛІНКОЛЬН. МИСЛИВЕЦЬ НА ВАМПІРІВ..............22.40

МАДАГАСКАР 3 ................................................................12.15

НОВА ЛЮДИНА�ПАВУК (3D) ............10.00, 13.45, 18.10

ТЕМНИЙ ЛИЦАР. ВІДРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ ....20.30

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2 ..13.30, 15.40, 16.00

ВУЛИЧНІ ТАНЦІ 2 ..............................................12.00, 18.00

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

Олімпіада.Українські атлети прибули 
до Лондона
Частина вітчизняних спортсменів, я і вівторо приб ли до Лондо-

на, же влашт валися в “Seaside” зоні Олімпійсь о о селища. Вони по-
селилися в двомісних номерах дев’ятиповерхово о б дин з блочною
системою.
На першом поверсі б дівлі знаходяться штаб і медп н т. По и що

невідомо, хто с сіди нашої збірної, але менш я за 10 днів до від рит-
тя І ор селищі вже вельми людно і вир є життя. Щоправда, ще ба а-
то сл жб працюють в обмеженом режимі і все знаходиться в стані
під отов и. У їдальні представлені найрізноманітніші хні світ , тож
ожен знайде собі страви до сма .
Зазначимо, що в Лондон до Олімпійсь о о селища — най омпа тні-

шо о за всю історію — приб де близь о 16 тисяч спортсменів із 204
раїн світ . До слова, чора раїнсь ий десант на Т манном Альбіо-
ні поповнився омандою вітчизняних плавців

Спортмедіа. УЄФА вибрав 
“Медіа Групу Україна” і “1+1” 
офіційними трансляторами матчів 
Ліги чемпіонів і Ліги Європи в 2012–2015 роках
Ви онавчий омітет Союз європейсь их ф тбольних асоціацій

(УЄФА) вибрав медіахолдин “Медіа Гр па У раїна” (МГУ, Донець ) і
медіа р п “1+1” (Київ) офіційними трансляторами в У раїні матчів Лі-
и чемпіонів і Лі и Європи на період 2012–2015 ро ів.
Про це йдеться в повідомленні “Медіа Гр пи У раїна”.
Зо рема, транслювати матчі б д ть теле анали “У раїна”, “Ф тбол”

і “Ф тбол+”, що входять до “Медіа Гр пи У раїна”, а та ож теле ана-
ли “1+1” та “2+2”, я і входять до р пи “1+1”.
“Медіа Гр па У раїна” і р па “1+1” одержали права на трансляцію

матчів Лі и чемпіонів і Лі и Європи УЄФА в паритетном співвідношен-
ні 50/50 (розподіл за альних прав на трансляцію)”,— зазначено в по-
відомленні.
Інформація про розподіл матчів і рафі матчів стане відома в серп-

ні 2012 ро .
У повідомленні та ож зазначено, що всі матчі Лі и чемпіонів і Лі и

Європи УЄФА б д ть дост пні для пере ляд в інтернеті на сайтах те-
ле аналів-офіційних трансляторів.
Я повідомляли У раїнсь і новини, серпні 2011 ро УЄФА вибрав

телерадіо омпанію “Ст дія 1+1” партнером трансляції в У раїні матчів
Лі и чемпіонів і Лі и Європи сезон 2011/12

Бокс. Хей хоче зустрітися 
з Кличко'старшим
Колишній чемпіон світ в двох ва ових ате оріях Девід Хей запев-

нив, що тепер йо о ці авить тіль и один бій — двобій з Віталієм Клич-
ом. “Єдиний бо сер, з я им я хоч з стрітися — це Віталій Клич о,—
с азав Хей.— Я бо с вав і на британсь ом , і на європейсь ом , і на
світовом рівні, і я точно мож с азати, що я бо сер світово о рівня, і
Віталій Клич о — єдиний бо сер, заради бою з я им я отовий вийти
на рин . Бій з Чісорою б в винят ом — він відб вся тіль и том , що
після нашої бій и на прес- онференції та резонанс , я ий вона ви ли-
ала, британсь а п блі а вима ала цьо о бою, щоб побачити, я ми
з’яс ємо свої відносини на рин ”

Температура +18°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура +22°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура +20°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 67 %

Прогноз погоди на 19 липня 2012 року

ОВНИ, зран вас б де низь ий життєвий тон с, енер ії бра-
ватиме, зате попол дні “розпо одиться”, песимізм зни не, опти-

мізм зафонтан є, і ви зможете по лян ти на життя зовсім з іншо о
ра рс . Весело о і щасливо о, оли вдасться спішно реаліз ва-
ти творчі таланти, вип стити з пляш и волелюбно о д ха, порозва-
жатися та зайнятися любовними тіхами.
ТЕЛЬЦІ, до обід е ономте сили, ні з им не з’ясов йте стос н-

ів, вечері а тивіз ється інтерес, пов’язаний з місцем проживан-
ня, облашт ванням сімейно о поб т . За вечерею можливе віднов-
лення старої розмови про переїзд, осметичний ремонт житла, ви-
ховання і навчання дітей.
БЛИЗНЯТА, зран ви не здатні володіти сит ацією, том не на-

ма айтеся щось змінити вольовими з силлями. Зате після обід
розпочнеться щаслива см а, оли вдасться спішно втілити намі-
чені плани і добитися позитивних змін житті.
РАКИ під овпа ом неприємних спо адів, а це ро до ре рес .

Геть ж рб , відп стіть на опичений не атив, хто старе поминає —
той лиха не минає! Перенесіть важливі проблеми на др полови-
н дня, в цей час настрій ардинально поліпшиться, о рилені опти-
мізмом, ви здатні зробити престижн несподіван по п або
хвалити неординарне фінансове рішення.
ЛЕВИ, я що вас зран долає зневіра власні сили, д шить

вантаж страхів, переживань (то з армічних причин), попол дні
створяться мови для їх с нення. Знеш одж йте ті ляті триво и,
що терзають д ш , та виходьте на сонячний шлях добра, любові,
заявляйте с різь про себе та самоствердж йтеся серед п блі и в
насолод !
ДІВИ, зран ви відч ватимете не ативний осад в д ші, що мо-

же призвести до помил ових ро ів. Зате др ій половині дня за-
пан є радісна атмосфера, настрій зміниться, с мні проблеми ми-
н ло о вже стан ть неа т альними. С онцентр йтеся на позитив-
них сторонах др жніх союзів, зв’яжіться з побратимами, що диха-
ють з вами одним д хом, щиро поспіл йтеся, влашт йте розва-
жальн вечір .
ТЕРЕЗИ, не піддавайтеся песимізм до обід , то р йнівна сила.

Спо ійно “пере ант йтеся”, а попол дні розпочнеться прод тивне
насичене життя з приємними сюрпризами на професійних і роман-
тичних теренах.
СКОРПІОНИ, змиріться з обставинами до обід ; я відомо, на-

віть невдачі нес ть свій позитив, я ий можна ви ористати рента-
бельно. Вечір зарядить вас пот жною енер ією, зм сивши діяти ці-
леспрямовано, зал чивши ні альний інтеле т, що прод ватиме
нестандартні ідеї і дасть можливість оптимально ви ористати дав-
ні спонсорсь і та др жні зв’яз и, реаліз вати старі ори інальні пла-
ни.
СТРІЛЬЦІ, до обід слід затаїтися, а попол днев пор присвя-

тити а тивній діяльності, доля дає зелене світло природном пол -
м’яном азарт і за ли ає розпочати широ ий наст п по всіх фрон-
тах, де ви зможете проявити ні альні таланти в ролі бізнесмена,
ре ламодавця, чня, наставни а, педа о а, посередни а, мандрів-
ни а, равця, тренера, спортсмена, болівальни а, шо мена, ре-
жисера, а тора, піарни а і... ч дово о шлюбно о партнера.
КОЗОРОГИ, зран , я що вас нітить чорне мин ле, діяти за

старозавітним за оном “о о за о о, з б за з б” і не помишляйте!
Поборіть в собі анта онізм! На щастя, в др ій половині дня роз-
почнеться світла см а, оли пощастить відновити ділові онта ти,
в я их ви заці авлені, під лючитися до заб тих джерел інформації,
реанім вати ризи овані творчі ідеї та ділові прое ти.
ВОДОЛІЇ, перш половин дня присвятіть р тинним заняттям.

Після обід намічається апо ей творчо о, ділово о, любовно о
роз віт . Рейтин поп лярності надзвичайно зросте завдя и мін-
ню майстерно вести діало , створювати дов ола армонійн пси-
холо ічн атмосфер . Люди радо йтим ть вам всьом наз стріч,
ви б дете облас ані симпатіями та любов’ю, а подр жні пари
спішно реанім ють зав’ялі взаємини, вдихн вши новий імп льс
шлюбний союз.
РИБИ, льмінаційний поті подій намічається попол дні, що

розпалить ваш ці авість та реативний азарт. Проте вожді не
пніться, стати повновладним лідером рес рсів недостатньо, для
повно о трі мф доведеться в чом сь підлаштов ватися під ч жі
сма и, інтереси, вимо и, побажання

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамівці" обновили
екіпіровку
Столичний клуб презентував нову біло�синю форму, 
пошиту в стилі 60�х років

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

На НСК “Олімпійсь ий” Adidas і ФК
“Динамо” (Київ) представили
нов е іпіров оманди сезон
2012/2013. Після презентації відб -
лося від рите трен вання ф тболіс-
тів, я е мо ли відвідати сі бажаючі
болівальни и поп лярно о столич-
но о л б . У новом сезоні в до-
машніх матчах ияни ратим ть бі-
ло-синій формі, пошитій ретро-
стилі.

При розробці форми для нинішнього сезону

дизайнери знову надихнулися пам’ятною істо�

рією футбольного клубу “Динамо” (Київ). Стиль

екіпіровки нагадує форму, в якій команда грала в

1960�х роках минулого століття, а також досягла

одного з найбільших успіхів в історії — завоювала

Кубок володарів кубків в 1986 році. У сезоні

2012/2013 логотип фірми�виробника буде розмі�

щений на футболці ліворуч, а емблема клубу —

справа. Дизайнери зберегли синю окантовку фут�

болки і додали золоту канву на формі. Додатко�

вим елементом став напис “Київ”, розміщений

на комірній зоні.

“Для мене як для тренера головне, щоб екіпіров�

ка допомагала гравцеві розкрити потенціал і до�

сягти відмінного результату в кожному матчі. Рі�

вень форми від відомого виробника спортивного

одягу завжди залишається незмінно високим.

Упевнений, що в новій екіпіровці ми покажемо хо�

рошу гру в майбутньому сезоні”,— підкреслив го�

ловний тренер ФК “Динамо” (Київ) Юрій Сьомін.

“Висока якість — це одна з головних вимог, які

ми пред’являємо до кожної екіпіровки, яку роби�

мо. Наші дизайнери завжди використовують най�

більш передові технології для того, щоб допомогти

гравцям домагатися високих результатів. Я упев�

нена, що в новій формі команда обов’язково пора�

дує усіх видовищною грою і успішними виступа�

ми”, — відзначила керівник відділу маркетингу

компанії�виробника форми Віра Євдокимова.

До слова, в екіпіровці використана технологія

ClimaCool, що виводить зайву вологу з поверхні

тіла. Вона підтримує оптимальний мікроклімат,

забезпечуючи спортсменам максимум комфорту.

А поєднання тканин, сітчастого матеріалу і вен�

тиляційних отворів гарантує відмінну вентиляцію

і підтримує необхідну температуру тіла. В резуль�

таті футболісти легше справляються з фізичними

навантаженнями.

Нагадаємо, що уперше команда зіграла в но�

вій формі 14 липня в домашньому матчі проти

команди “Металург” Донецьк. Як відомо, тоді

“динамівці” перемогли з рахуноком 1:0. Тож,

можливо, нова екіпіровка й справді стане щас�

ливою для футболістів легендарного столично�

го клубу як у першості України, так і на євро�

турнірах
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Цей день в історії 19 липня

1485 — італійсь ий майстер
Антон Фрязін за лав на Мос-
ві-річці найстаріш з веж
Мос овсь о о Кремля — Тай-
ниць
1758 — народився Серафим

Саровсь ий, православний свя-
тий, ч дотворець
1799 — знайдено Розетт-

сь ий амінь, завдя и йом
Шампольйон вдалося розшиф-
р вати давньоє ипетсь пи-
семність
1822 — франц зь ий вчений

Жозеф Ньєпс зробив перш в
світі фото рафію
1900 — від рилося Паризь е

метро
1926 — Катеринослав перей-

меновано в Дніпропетровсь
1980 — Мос ві від рились

XXII Олімпійсь і і ри

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

на р дний зна
православних
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вл чно стріляє

нашиті на
чер есці нізда
для патронів
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мовах

спортивн.
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пол оводець
(1943-1944) –
оманд вав 1-м
р. фронтом

святий

рочистий
ліричний вірш
для хор (дав.

Грец.)
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аз (Ne)
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династія (іст.)

веде справи
с ді (ан л.)

вид ве селя

назва літери
"А"
...

Райєн

онспіративна
з стріч

фран. пис., поет,
(ноб. пр. 1947)

нац. пар
Японії

Гайдар, ініціали

ільце в стінці
набережної

літера ирилиці

Рай ін, ініціали

жанр японсь ої
поєзії

плем’я,
народність,

нація

Х Р Е Щ А Т И К
за олоти

шляхти проти
ороля (16-18
ст. Польщ.)

місто-порт
Франції

взірець
дос оналості

дав. рец.
істори

"Порівнювальні
життєписи"

тип ландшафт
в Амазонії

давня міра
довжини 0,711 м

У новом сезоні в домашніх матчах ияни ратим ть біло-синій формі, пошитій в ретро-стилі


