
Квартири за пільговою вартістю
Їх надаватимуть киянам, які потребують поліпшення житлових умов

Музей історії Києва 
готують до відкриття
"Хрещатик" дізнавався, чим здивують киян в оновленому закладі культури

Як розповів "Хрещатику" Анатолій

Збанацький, заступник генерального ди�

ректора Музею історії міста Києва з на�

укової роботи, за час відсутності музею

виросло ціле покоління киян, яке вивча�

ло минуле рідного міста тільки по книж�

ках. "Цінність колекції нашого музею у

тому, що вона присвячена виключно істо�

рії Києва — найдавнішого східнослов’ян�

ського міста. Створюючи нову, сучасну

експозицію, ми хочемо, щоб люди яко�

мога швидше отримали можливість озна�

йомитися з історією столиці України", —

зазначив Анатолій Збанацький.

Наразі у фондах установи зберігається

близько 250 тисяч експонатів, однак ви�

ставити всіх їх відразу не вдасться. Тому

знайомитися з історією столиці киянам

запропонують через долі її визначних

мешканців. Саме на основі розповідей

про діяльність киян, які створювали це

місто, будуватиметься експозиція музею.

Фахівці обіцяють, що вона припаде до

душі кожному відвідувачу.

Так, за словами Ольги Друг, провідно�

го наукового співробітника установи, на

стендах, присвячених життю столиці

XVII — початку ХХ століття, можна буде

побачити унікальний "Кобзар" 1860 року

видання з підписом Юхима Філіпченка,

переданий музею його родиною. Окре�

мий стенд буде присвячений і життю ки�

ївських гімназистів — зокрема тих, які

навчалися у Колегії Павла Галагана та

Першій київській гімназії. Відвідувачі

зможуть побачити не лише фото викла�

дачів, директорів, але й світлини самих

гімназистів та їхні побутові речі.

"Плануємо облаштувати і декілька ти�

пологічних куточків. Наприклад, на

згадку про киянку Марію Безп’ятову з

родини Байкових, яка отримала диплом

від кравецького цеху в Парижі, ми об�

лаштуємо щось на зразок салону модист�

ки. Там розмістимо різноманітні речі по�

бутового призначення — швейну ма�

шинку, праску, деякі елементи одягу,

шляпки і таке інше", — зазначила "Хре�

щатику" Ольга Друг.

Загалом, як розповів Анатолій Збанаць�

кий, в експозиції музею буде представле�

на вся історія Києва — від часів Древньої

Русі до сучасності. На стендах, присвяче�

них сьогоденню, відтворять найбільш ре�

зонансні події, які відбулися у місті за ро�

ки незалежності. Тут можна буде побачи�

ти національний прапор, що був піднятий

біля будівлі мерії 24 липня 1990 року, а та�

кож матеріали про проведення у Києві

Євробачення�2005 та Євро�2012.

"Наша колекція постійно поповнюється

новими експонатами. Працівники музею

організовуватимуть спеціальні тематичні

експозиції, які демонструватимуть культу�

ру того чи іншого періоду. Крім того, у но�

вому приміщенні працюватимуть шість

великих моніторів, на яких деякі експона�

ти можна побачити у вигляді зображень",

— зазначає Анатолій Збанацький.

Наразі у новій будівлі музею, біля стан�

ції метро "Театральна", тривають останні

приготування — там уже встановлено віт�

рини для експозицій, над внутрішнім

оздобленням працюють художники. Не�

забаром працівники почнуть перевозити

туди експонати, однак, за словами пана

Збанацького, риси майбутньої експозиції

вже вимальовуються. Нагадаємо, від�

криття закладу відбудеться напередодні

21�ї річниці Незалежності України.

До цієї визначної дати у Києві запра�

цює ще одна знакова культурна устано�

ва — Музей шістдесятництва. "До ство�

рення цього музею ми йшли дуже дов�

го — вісімнадцять років. Зараз у новому

приміщенні тривають підготовчі роботи,

готуємо експозиційні матеріали. Однак

те, що буде представлено відвідувачам,

лише незначна частина того, що нам вда�

лося зібрати. У нас дуже багато матері�

алів — це і рукописи, і колекція самвида�

ву. Ми сподіваємося, що наш музей ста�

не науковим центром для студентів, які

будуть вивчати явище шістдесятництва",

— розповів "Хрещатику" Микола Пла�

хотнюк, завідувач музею

На 15 об’єктах міста завершено
роботи із асфальтування 
та благоустрою прибудинкових
територій 

За алом процесі ремонт переб ває 61 об’є т
відповідно до омпле сної про рами з ре онстр ції
житлово о фонд
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На Оболоні з`явився смерековий
парк 

З ініціативи місцевих меш анців олишній п стир
перетворився на зелен зон
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Земельний податок приносить
прибутки до бюджету столиці 

За I півріччя 2012 ро столичною подат овою
зал чено до оподат вання 867 фізичних осіб,
я ими перераховано понад 3 млн рн плати за
землю
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У номері

Новини

Ціни на хліб залишаться 
стабільними
Міністерство а рарної політи и й продовольства

про ноз є стабільність цін на соціально значимі
сорти хлібоб лочних виробів. Про це повідомив
перший заст пни міністра АПК Ми ола Без лий.
"Подорожчання зерна на світовом й раїнсь ом

рин не відіб'ється на ціні хлібоб лочних виробів со-
ціально значимих сортів",— заявив він. З йо о слів,
нестачі в продовольчом зерні для У раїни цьо о ро-

не б де. "Держава прийняла всі необхідні заходи,
щоб в а рарном фонді б в запас зерна на 1,5 ро
за задовільними цінами. У нас є перехідні запаси з
мин ло о ро , що дає змо мати 1,7 млн тонн пше-
ниці й жита за цінами, що значно нижчі, ніж на продо-
вольчом рин ",— зазначив Без лий. Він точнив,
що в той же час ціни на зерно б д ть продовж вати
рости. Напри лад, ціна на раїнсь е зерно на вн т-
рішньом рин оливатиметься від 270 до 320 дола-
рів за тонн , повідомляють У раїнсь і новини

За тиждень у столиці оберуть 
розробника проектної документації
з будівництва 4 лінії метро
КМДА має намір (з 30 липня по 3 серпня) обрати
омпанію, що розроблятиме прое тно-технічн до-
ментацію з б дівництва 4 лінії метрополітен . Я
же повідомляв "Хрещати ", прийом заяво від
омпаній завершився 18 липня — всьо о їх б ло по-
дано 6. Наст пним етапом б де проведення он р-
с із зал чення безпосередньо інвестора б дівниц-
тва нової лінії метро. На адаємо, олова КМДА
Оле сандр Попов неодноразово заявляв про зал -
чення інвесторів для б дівництва Подільсь о-Ви -
рівсь ої лінії метро на Троєщин на мовах онцесії.
Київсь а влада має намір від рити перш станцію
лінії метро на Троєщин вже наст пно о ро

Під Києвом збудують нову 
транспортну розв’язку 
за 142 мільйони
Сл жба автомобільних дорі Київсь ій області 17

липня за рез льтатами тендер лала од з ра-
їнсь им представництвом ВАТ "Азер орп " (Азербай-
джан) на б дівництво транспортної розв’яз и різних
рівнів на автомобільній дорозі Київ — Чоп. Роботи
план ють за інчити до інця 2013 ро . Вартість о-
ди с лала 141,99 млн рн. Про це повідомляється в
"Вісни державних за півель". На адаємо, в серпні
2011 ро б ло від рито трирівнев розв’яз на 128
ілометрі траси Київ — Чоп. За альна довжина роз-
в’яз и становила 10 м і ошт вала близь о 200 млн
рн. Розв’яз під Житомиром назвали др ою за
с ладністю в Європі, перша — в Хорватії

Російська "Барс Аеро" відкрила
рейси "Казань — Київ" і "Казань —
Сімферополь"
Про це с азано в повідомленні омпанії. Обидва

рейси ви он ватим ться щотижня по четвер ах, а об-
сл ов вати їх б д ть літа и CRJ-200. З Казані в Київ
літа вилітатиме о 17.35 за місцевим часом, а приб -
ватиме в "Бориспіль" — о 18.50. Виліт з Києва здій-
снюватиметься о 20.20 із приб ттям Казань о 23.35
за місцевим часом. З Казані в Сімферополь літа ви-
літатиме о 10.00 за місцевим часом і приб ватиме в
Сімферополь об 11.30. Виліт із Сімферополя б де ви-
он ватися о 12.35 із приб ттям Казань о 16.05 за
місцевим часом, повідомляють У раїнсь і новини

ГУ житлового забезпечення КМДА доручено при

укладанні договорів із замовником будівництва перед�

бачати у таких договорах перелік квартир, їхню загальну

площу, терміни, вартість будівництва 1 кв. метра, пере�

лік внутрішніх опоряджувальних робіт тощо.

Договори доручення, де визначаються порядок та

умови фінансування будівництва квартир за пільговою

ціною, вартість будівництва 1 кв. метра, його терміни,

порядок передачі оселі у власність громадян та інші

умови укладаються з громадянами на підставі списків

мешканців, які перебувають на квартирному обліку. Ці

списки подаються до ГУ житлового забезпечення

районними держадміністраціями, головними управлін�

нями. А також на підставі списків громадян, які перебу�

вають на кооперативному обліку, що формуються ГУ

житлового забезпечення.

Оформлення договорів доручення здійснюватиметь�

ся на підставі заяв громадян та наданих ними докумен�

тів, а саме: копії паспорта; копії свідоцтва про наро�

дження дитини (для фізичної особи у віці до 16 років);

довідки з місця проживання про склад сім’ї та реєстра�

цію; довідки про перебування на квартирному та (або)

кооперативному обліку; копії правовстановлювально�

го документа на житло, що перебуває у власності гро�

мадянина (членів його сім’ї) у місті Києві (за наявності

такого житла); копії документа, що засвідчує реєстра�

цію у Держреєстрі фізичних осіб — платників податків

(копії відмітки у паспорті про відмову від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника по�

датків).

Нагадаємо, що передача громадянам квартир у

власність здійснюватиметься в установленому законом

порядку.

БУДИНКИ КИЯН

ОБЛАДНАЮТЬ 

ЛІЧИЛЬНИКАМИ ТЕПЛА
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МІСТО ПОВНІСТЮ

ПОГАСИЛО БОРГ ПЕРЕД

ПАТ "АЛЬФА:БАНК"
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СТОЛИЦЯ В ОЧІКУВАННІ 

ТУРИСТИЧНОГО 

БУМУ 
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НА АЗС СТВОРЯТЬ

ЄДИНУ СИСТЕМУ

ОБЛІКУ ПАЛЬНОГО
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

З метою створення мов для забезпечення житлом ромадян, я і переб вають на вар-
тирном або ооперативном облі в столиці, зводитим ть помеш ання за піль овою
вартістю. Відповідне розпорядження підписане в КМДА. З ідно з до ментом, житлові
приміщення за піль овою ціною надаватим ть меш анцям, я і потреб ють поліпшення
житлових мов, з рах ванням площі, що переб ває приватній власності ромадян.
Кияни мають право отримати вартир більшо о метраж із розрах н не більше од-
нієї імнати на ожно о члена сім’ї з рах ванням житлової площі, що є їх власності.

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Вісім ро ів М зей історії міста Києва б в без власно о примі-
щення. Протя ом цьо о час 250 тисяч ні альних е спонатів,
зібраних фондах льт рної станови, б ли недост пні для о -
ляд меш анцям столиці та збері алися на верхніх поверхах
У раїнсь о о дом . Лише цьо о ро , завдя и старанням олови
КМДА Оле сандра Попова та відповідно о рішення Київради,
приміщення с андальної заб дови на в л. Бо дана Хмельниць-
о о, 7 б ло передане під розміщення е спозиції М зею. Йо о
від риття заплановане до 21-ї річниці Незалежності У раїни.
Тоді ж столиці запрацює ще одна непересічна льт рна с-
танова — М зей шістдесятництва.

Оль а Др , провідний на овий співробітни М зею історії міста Києва, е с люзивно по аз є "Хрещати " е спонати майб тньої е спозиції м зею
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Київ повністю погасив борг 
перед ПАТ “Альфа�банк”
Протя ом липня за рах но місь о о та державно о бюджет б в пов-

ністю по ашений бор Києва перед ПАТ “Альфа-Бан ” с мі 750 млн
рн. Про це повідомив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. Він
на адав, що 2009 році, відповідно до розпорядження Кабінет Мініс-
трів У раїни, з метою відш од вання різниці в тарифах на теплов
енер ію до бюджет Києва б ло зал чено редит с мі 750 млн рн від
ПАТ “Альфа-Бан ”. “За весь час орист вання пози ою сплата відсот-
ів відб валася вчасно та в повном обсязі. 7 липня за рах но оштів
державно о бюджет б ло по ашено 500 млн рн, а 13 та 18 липня по-
ашено 37 млн рн та 213 млн рн відповідно за рах но оштів бюдже-
т Києва. У місь ом бюджеті на нинішній рі за ладено 500 млн рн на
обсл ов вання бор ів, з цих оштів і б ли виділені 250 млн рн на роз-
рах н и з ПАТ “Альфа-Бан ”,— на олосив Р слан Крамарен о.
На адаємо, міжнародне рейтин ове а ентство Fitch підтвердило дов-
остро овий рейтин Києва в іноземній і національній валюті на рівні В-
(про ноз рейтин — стабільний). А ентство та ож підтвердило орот-
остро овий рейтин столиці на рівні B і рейтин BBB+ за національною
ш алою. Fitch про ноз є подальше поліпшення бюджетних по азни ів
Києва і очі є дея о о зниження дефіцит в 2012-2014 ро ах

На 15�ти об’єктах міста завершено роботи 
із асфальтування та благоустрою 
прибудинкових територій
За інформацією КК “Київавтодор”, станом на 24 липня завершено ро-

боти із асфальт вання та бла о строю приб дин ових територій і між-
вартальних проїздів на 15 об’є тах. Ремонти тривають на 61-м об’є ті
відповідно до омпле сної про рами з ре онстр ції житлово о фонд та
приле лих територій. Та , Голосіївсь ом районі Києва завершені за-
значені роботи на в л. Василь івсь ій, 27, і ще на 5-ти об’є тах
продовж ються під отовчі роботи (в л. А адемі а Заболотно о, 122-80
та 74; в л. Маршала Я бовсь о о, 2; просп. На и, 35, 35 2, 3, 4; в л.
Новопиро івсь а, 19-31). У Дарниць ом — асфальт вання приб дин о-
вих територій та між вартальних проїздів на в л. Сімферопольсь ій, 10-
12; в л. Рев ць о о, 24/4, в л. Рев ць о о, 34, 36 та в л. Рев ць о о, 18,
18-А. На в л. Дра оманова, 3-В-5 тривають під отовчі роботи. Дніпров-
сь ий район от є до асфальт вання та бла о строю 13 ло ацій: б льв.
Перова, 16, 18, в л. Ми оли Кибальчича, 10, 4, 6, 9, в л. Райд жн , 20,
16, 18, 14, 4-16, в л. Андрія Малиш а, 3 та б льв. Дарниць ий, 7. Онов-
лено територію поблиз б дин № 14 на б льв. Перова та ділян за ад-
ресою: в л. Оле сандра Бойчен а, 11, в л. Космічна, 12

Цифра дня

42 000 
пасажирів перевезено у столиці річковим транспортом за період
навігації 2012 року 
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Житлові будинки киян 
обладнають лічильниками тепла
Впровадження енергозберігаючих технологій дозволить заощадити
місту 25�30 % енергії
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Прое т щодо введення
енер озбері аючих техно-
ло ій в адміністративних і
ромадсь их б дівлях сто-
лиці дозволяє заощадж -
вати міст 25-30 % енер ії.
Та , одним із ефе тивних
методів її е ономно о ви-
ористання є встановлення
лічильни ів тепла. На сьо-
одні більше 80 % б ді-
вель бюджетних ор аніза-
цій Києва вже обладнані
та ими приладами облі ,
на черзі ба ато вартирні
житлові б дин и. Про це в
прямом ефірі теле анал
“Київ” розповів дире тор
КП “Гр па впровадження
прое т з енер озбережен-
ня в адміністративних і
ромадсь их б дівлях м.
Києва” Анатолій Козлен о.

У рамках проекту з впровадження

енергозберігаючих технологій у сто�

лиці в бюджетних установах вста�

новлено майже 1 тис. 400 індивіду�

альних теплових пунктів та впрова�

джена система автоматичної дис�

петчеризації споживання тепла. На

сьогодні загальна потужність всіх

котелень Києва становить 1 тис. 300

МВт, проте завдяки низці заходів

місто використовує лише 850 МВт.

Крім цього, пан Козленко під�

креслив, що київські багатоповер�

хівки обладнають загальними лі�

чильниками тепла. “В першу чергу

столична влада дбає про свої закла�

ди, яких більше 3 тисяч, адже рахун�

ки за їх опалення сплачують з місь�

кого бюджету,— каже Анатолій Коз�

ленко.— Всього в Києві налічується

11 тис. багатоквартирних будинків

та 22 тис. приватних садиб — облад�

нати приладами обліку усе одночас�

но не вдасться, тому заявки на уста�

новку будинкового лічильника на

тепло необхідно подавати через

ОСББ, кооператив, ЖЕК — залежно

від форми власності будинку. Якщо

говорити про теплові лічильники на

квартиру, то тут потрібно карди�

нально змінювати систему, локаль�

но це зробити для кожного окремо�

го помешкання дуже складно”.

Зауважимо, нині у місті триває

пошук схем мотивації для впрова�

дження заходів з енергозбереження.

Серед можливих варіантів — порту�

гальський досвід. Наприклад, якщо

власник помешкання платить умов�

но тисячу гривень, то після термо�

модернізації будинку опалення буде

обходитися йому в 400 грн. Однак за

час виконання проекту — 5�7 ро�

ків — людина буде платити 600 грн,

а 200 підуть в рахунок компенсації

робіт.

Також директор КП “ГВП” роз�

повів, що по споживанню енергії

Київ (в розрахунку на одну людину)

серед 30 столиць європейських дер�

жав знаходиться на останньому міс�

ці. Наприклад, у Варшаві цей показ�

ник у два рази менший. “Рейтинг

формувався за 8�ма позиціями, та не

за всіма, ми в кінці — так, по транс�

порту ми на 26�му місці,— підкрес�

лює експерт.— Енергозбереження

залежить від декількох напрямків:

теплова енергетика, мережі, стан бу�

динків. За структурою 57 % енерго�

споживання в Києві спрямовані на

обслуговування населення — це

опалення і гаряча вода. За доручен�

ням голови КМДА Олександра По�

пова у столиці розроблено міський

енергетичний план, це частина із за�

гальної Стратегії розвитку Києва і

один з 9 основних напрямків роз�

витку міста”.

До слова, київською владою було

підписано угоду мерів 1500 міст

світу зі збереження навколишнього

середовища. Нині в рамках цього

договору готується план “СIAB”,

щодо запровадження комплексу

заходів з підвищення енергоефек�

тивності. Передбачається, що

впровадження цього проекту до�

зволить скоротити споживання га�

зу у столиці з 4 млрд кубометрів до 

2 млрд

Енер озбереження столиці залежить від де іль ох напрям ів: теплова енер ети а, мережі, стан б дин ів

Заявки на установку
будинкового лічильника

на тепло необхідно
подавати через ОСББ,
кооператив та ЖЕК —
залежно від форми
власності будинку 

На Оболоні з’явився 
смерековий парк
З ініціативи місцевих мешканців колишній пустир перетворився 
на зелену зону
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Перша е оло ічна зона з’явилась в
Оболонсь ом районі на почат
цьо о ро на в л. Прирічній, 19. Те-
риторія сто засаджена деревами
та вітами, а незабаром її план ють
обла ородити й зробити затишною
для відпочин місцевих жителів.
Але по и що своєю ори інальністю
меш анців Оболоні вражає вн тріш-
ньоб дин ова територія на в л. Ла-
йоша Гавро між б дин ами № 7 та
9-Д. Нещодавно т т виріс справжній
смере овий пар .

Близько 130 смерек рядами висаджені у дворі

між згаданими будинками. І хоча дерева ще малі,

вони значно вирізняються на фоні місцевого

ландшафту, роблячи звичайний київський двір

красивішим.

Ідею створити смерековий парк у власному

дворі запропонував місцевий мешканець Василь

Титор. Чоловік має свої розсадники в Західній

Україні й вирішив прикрасити смереками под�

вір’я. “Я професійно займаюся вирощуванням

цих дерев і, аби було де погуляти моїм та сусід�

ським дітям, вирішив засадити ними територію

біля будинку, яка роками стояла пусткою”,— роз�

повідає “Хрещатику” Василь Титор.

Ініціативу підтримали практично всі мешканці

будинків № 7 та 9�Д, і

весною цього року ви�

садили семирічні сме�

реки на території май�

же в гектар. За словами

пана Василя, висадку

ще планують продов�

жити, аби біля дому бу�

ло красиво й ще затиш�

ніше. Як зазначає Василь Петрович, висаджували

смереки за спеціальною технологією і уже мають

помітний результат. “Наші дерева гарно прижи�

лись й нормально розвиваються. Є тут й такі, які

за перший рік життя уже дали другий приріст”,—

зазначає пан Титор. До слова, за один сезон сме�

реки виростають від 40 до 50 см. У перший же рік

після висадки значно менше — на 15 см.

На допомогу місце�

вим мешканцям у до�

гляді за деревами прий�

шли працівники місце�

вого ЖЕКу і організува�

ли полив смерек. Також

територію регулярно

прибирають від сміття.

Окрім смерек, це под�

вір’я рясніє сосною, завезеною з Голландії. Є тут

й туя з Польщі та ялинка з Америки. Як відзначив

голова Оболонської РДА Василь Антонов, такий

приклад та ініціатива мешканців — саме те, що

потрібно нині владі. “Мешканці самі мають за�

явити, яким бачать свій двір, свою вулицю, а

районна влада повинна докласти максимум зу�

силь, аби їх ініціатива стала реальністю. Приклад

тому — парк смерек на вулиці Лайоша Гавро”,—

зазначив “Хрещатику” Василь Антонов.

Додамо, у районі планують й надалі збільшува�

ти кількість екологічних зон. Так, восени їх роз�

почнуть облаштовувати в кварталі будинків на

вул. Прирічна, 17 та 29. Також восени планується

привезти з Західної України тисячу смерек, які

висадять на території району.

Окрім цього, на Оболоні будуть активно виса�

джувати дерева катальпи, так зване “слоняче” де�

рево. Тут уже висаджено 400 саджанців цього виду

й ще 300 прикрасять місцеві вулиці до кінця року

Смере и арно прижились й нормально розвиваються, їх ре лярно поливають працівни и же та місцеві
меш анці

Ініціативу підтримали практично всі
мешканці будинків № 7 та 9�Д 

на вулиці Лайоша Гавро і весною
цього року висадили семирічні

смереки на території майже в гектар 
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62 % киян вважають, що ялинка у столиці 
має бути штучною
За даними Call-центр КМДА, 60-62 % иян хоч ть, щоб новорічна

ялин а б ла шт чною. Про це в прямом ефірі теле анал “Київ” повідо-
мив Леонід Новохать о, заст пни олови КМДА. “Ми нещодавно прове-
ли др ий етап он рс на ращий зовнішній ви ляд ялин и. Хоч с аза-
ти, що це непросто: б ло спочат три фірми, потім дві, потім визначили-
ся з однією. 74 % иян висловилися, що цьо о ро ялин а їм не сподо-
балася. Ми повинні реа вати на д м меш анців міста, том нова ялин-
а б де шт чною, але ми її зробимо та ою, я ою її хоч ть бачити ияни,—
тобто звичних форм”,— під реслив він. Леонід Новохать о та ож зазна-
чив, що в світі поширюється пра ти а встановлення нестандартних ново-
річних ялино . Та , ялин а в Стамб лі с ладалася з іл і ль, а Вільню-
сі — з 40 тис. зелених пляшо , під отовлених до тилізації. Ще в одній з
європейсь их столиць ялин створили зі старих і нових велосипедів

Прокуратура відправила позов по Замковій горі
в Господарський суд
Господарсь им с дом Києва роз лядається позов про рат ри столи-

ці про розірвання до овор оренди та повернення територіальній ро-
маді столиці земельної ділян и площею 0,2 а на Андріївсь ом звозі,
14-16 (Зам ова ора), повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів зі ЗМІ
столичної про рат ри. Даний позов б ло заявлено про рат рою міста
Києва вітні нинішньо о ро зв’яз з неви онанням мов до овор
оренди. Я встановлено, рішенням Київсь ої місь ої ради від 06.10.05
б ло надано ПП “Мар он” в оренд на 15 ро ів зазначен земельн ді-
лян для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання отельно о ом-
пле с з за ладами ромадсь о о харч вання і пар ін ом

1 вересня на Хрещатику відбудеться 
презентація шкіл
В перший день ново о навчально о ро на Хрещати — від Май-

дан Незалежності до ЦУМ — відб деться а ція “Педа о ічна хвиля”,
де бать и змож ть ознайомитися з педа о ічним потенціалом иїв-
сь их ш іл. Про це в прямом ефірі теле анал “Київ” повідомив за-
ст пни лави КМДА Леонід Новохать о. “Кожна ш ола, ліцей, інтернат
представлять свої власні на ово-методичні розроб и, напри лад,
брош ри, набори і р для 1- о лас або для дитсад ів. Ми, педа о и,
там обміняємося досвідом, і бать и побачать, що педа о і а — це д -
же с ладна сфера, але і ці ава”. Леонід Новохать о та ож відзначив,
що цьо о ро дитячих сад ах відновлених р пах створено 1600-
1900 додат ових місць, всьо о ж з рах ванням нововід ритих дитячих
сад ів цьо о ро для дітей Києва від рито 3000 місць

За торгівлю “тіньовим” одягом столичний 
підприємець сплатить понад 70 тис. грн штрафу
Перевір ою підприємця, на я о о пос аржились невдоволені лієнти,

б ло встановлено, що меш анець Києва, приватний підприємець К., зай-
мався продажем жіночо о одя на столичном рин “Дарино ”. На пер-
ший по ляд, йо о діяльність здійснювалась з рах ванням сіх вимо по-
дат ово о за онодавства, адже і обся вир ч и, і види діяльності б ли до-
зволені для роботи по спрощеній системі оподат вання, на я ій переб -
вав бізнесмен. Проте, я розповів ході перевір и сам представни ма-
ло о бізнес , одя для реалізації він п вав на відомом всім “Сьомом
ілометрі” Одеси, але жодних, підтвердж ючих походження товар до -
ментів, надати не змі . Зважаючи, що с ма придбано о “тіньово о” това-
р с лала понад 374 тисячі ривень, за рез льтатами перевір и столич-
ний підприємець має сплатити до бюджет майже 70 тисяч ривень
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Ділові новини

На АЗС планують 
запровадити єдину систему
обліку пального
Державна сл жба ре ляторної

політи и й розвит підприєм-
ництва ініціює введення єдиної
автоматичної системи облі ре-
алізації нафтопрод тів на авто-
заправних станціях У раїни на ос-
нові GPRS-техноло ій. Про це по-
відомив олова Держпідприєм-
ництва Михайло Бродсь ий. "Ми
відправили цю ідею в подат о-
в — вона її підтримала. Автома-
тично інформація б де йти на
єдиний сервер, щоб сі бачили,
с іль и продається бензин ",—
с азав він. Бродсь ий додав, що
відомство вже провело пере ово-
ри з мережами АЗС "ОККО",
WOG і "У рнафта", я і підтримали
цю ідею. Тепер об оворюються
варіанти фінанс вання впрова-
дження даної техноло ії, одним із
я их може стати част ове зни-
ження а цизів. Крім то о, Брод-
сь ий вист пив за те, щоб подіб-

на система застосов валася та-
ож при видоб т природно о
аз , нафти й питної води

Створять реєстр новітніх
харчових продуктів

Уряд пропон є парламент
ввести державний реєстр новітніх
харчових прод тів. Про це с аза-
но в за онопрое ті № 11008. До-
мент передбачає зобов'язати

операторів рин , що вводять но-
вий харчовий прод т або ін реді-
єнт в У раїні, подати заяв до
МОЗУ на йо о державн реєстра-
цію. До ментом пропон ється
заборонити обі незареєстрован-
них новітніх харчових прод тів
або ін редієнтів, а та ож перед-
бачено їх держреєстрацію термі-
ном 180 робочих днів від дня по-
дачі заяв и. Новітні харчові про-
д ти, внесені в реєстри інших
раїн, підля ають е спрес-реєс-
трації протя ом 90 днів. У реєстрі
має б ти зазначено: назва, за-
альний опис, дата реєстрації і в

разі необхідності — спосіб вжи-
вання, а та ож специфічні вимо и
до мар вання. У випад прий-
няття за онопрое т , реєстр б де
розміщено на сайті МОЗ. Ці аво,
що положення прое т за он не
поширюються на виробництво й
обі новітніх прод тів, що містять
енетично модифі овані ор аніз-
ми, а та ож на харчові добав и,
ароматизатори, ферменти, віта-
міни й мінерали. Кабмін пропон є
ввести за онопрое т дію через
2 ро и після йо о затвердження
та оп блі вання

"Дарниця" отримає кредит
від ЄБРР у 25 млн євро

Європейсь ий бан ре он-
стр ції та розвит вирішив виді-
лити ЗАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця" редит розмірі 25
млн євро. Про це повідомили
представни и иївсь о о офіс
ЄБРР. Дане рішення б ло прий-
нято радою дире торів бан 24
липня. Кошти б д ть виділені для

модернізації й розширення існ -
ючих пот жностей і збільшення
іль ості прод тових ліній "Дар-
ниці". За альна вартість прое т ,
за даними ЄБРР, оцінюється в
44,4 млн євро. На адаємо, "Дар-
ниця" є найбільшим виробни ом
лі арсь их препаратів, переда-
ють У раїнсь і новини

Визначено критерії до ліків,
реклама яких заборонена

МОЗ У раїни визначило, що
ре лам вати не можна лі и, я і
ви ористов ються для лі вання
дітей до 12 ро ів, для ва ітних і жі-
но , я і од ють р дьми, а та ож
препарати, що містять нар отич-
ні, психотропні речовини й пре-
рсори. Крім то о, забороняєть-

ся ре лама меди аментів для лі-
вання т бер льоз , венерич-

них захворювань, ВІЛ/СНІД , ра
й інших п хлинних захворювань,
діабет , хронічно о безсоння, ім-
потенції й ожиріння (в лючаючи
засоби для сх днення). Та ож

ре ламі не підля ають лі и, засто-
с вання я их може призвести до
зви ання, і лі и, що відп с аються
лише за рецептом. МОЗ дор чив
державном підприємств "Дер-
жавний е спертний центр Мініс-
терства охорони здоров'я У ра-
їни" ер ватися цими ритеріями
при проведенні е спертизи реєс-
траційних матеріалів лі ів, що по-
даються на державн реєстрацію.
Після віднесення лі арсь о о за-
соб до заборонено о до ре ла-
ми, в азане ДП зобов'язане за-
безпечити внесення відповідної
інформації до Держреєстр лі ар-
сь их засобів, повідомляють
У раїнсь і новини

Земельний податок 
приносить прибутки 
до бюджету столиці
За I півріччя 2012 ро столич-

ною подат овою зал чено до
оподат вання 867 фізичних осіб,
я ими перераховано понад 3 млн
рн плати за землю. Та і рез ль-

тати роботи подат івців та сто-
личної влади рам ах спільно о
прое т — "Дорожня арта". Я
зазначила олова ДПС Києва Іри-
на Носачова, цьо оріч подат івці
виявили Києві близь о 560 при-
ватних підприємців, я і не мали
до ментів на земельні ділян и,
де б ли встановлені МАФи, через
що їх власни ам нараховано по-
над 1,4 млн рн земельно о по-
дат . "Наразі питання повноти
сплати подат за ви ористання
земельних діляно досить остро
стоїть на поряд денном сто-
личних подат івців. Всі роз мі-
ють, що Києві вартість земелі є
досить висо ою, том сплата від-
повідно о подат має б ти спра-
ведливою по відношенню до бю-
джет ",— за важила Ірина Носа-
чова. Та ож б ли виявлені 308
землевласни ів, я і самостійно
змінили цільове ви ористання зе-
мельних діляно , та 450 власни ів
нежитлових приміщень, я им до-
нараховано майже 6 млн рн по-
дат

Він подарував 
киянам якісне кіно
Іван МАРЕК
"Хрещатик"

Кіноінд стрія і донині залишається вельми приб т овим
бізнесом. Що ж тоді азати про її розвито на почат
мин ло о століття, оли завдя и винаход братів
Люм’єр по всьом світ розпочався справжній іноб м!
П блі а шаленіла від ново о видовища та вщент запов-
нювала приміщення інотеатрів, роблячи мільйонерами
їх власни ів. Особливих спіхів в цьом бізнесі дося
Антон Шанцер — підприємець, мільйонер, власни пер-
ших зраз ових інотеатрів Києві, про я о о ми розпо-
вімо сьо однішній р бриці "Бізнес по- иївсь и".

Антон Олександрович

Шанцер — австрійський під�

даний — прибув до Києва у

1907 році. Відомо, що у цей

час він володів магазином

дамського одягу на Хрещати�

ку. Згодом, розпочавши ак�

тивну комерційну діяльність,

Шанцер стає мільйонером�

домовласником — йому нале�

жали декілька будинків у цен�

трі міста та мережа невеликих

ілюзіонів.

Ці заклади, не зважаючи на їхню неймовірну популярність, були мало при�

стосовані для зручності публіки — душно, незручно, погано видно екран... Тож

Шанцер першим придумав і впровадив зручний для публіки кінотеатр. На міс�

ці ілюзіону "Express Bio" на Хрещатику він відкриває кінотеатр "Експрес", об�

ладнаний за останнім словом техніки. В приміщенні розмістили просторий

зал, гарне фойє, де між сеансами грав оркестр. У залі було досить зручно через

вдале розміщення крісел, спеціальну вентиляцію та апаратну для демонстрації

фільмів, яка на випадок пожежі була відгороджена залізом від глядачів.

Київська публіка мала право вибору — дивитись кіно в непристосованих

приміщеннях чи в зручному кінотеатрі Шанцера. І судячи по всьому — від�

давала перевагу комфорту. Тож згодом у "Експреса" не бракувало відвідува�

чів — кінотеатр починає продавати та здавати картини в прокат, а це при�

носило чималі прибутки. В той же час, конкуренти Шанцера не відступали.

Численні заклади у центрі міста теж вдосконалювались і відчайдушно боро�

лись за глядача. І якщо Шанцер заманював публіку до кінозалу чарівною

грою оркестру, то його конкуренти організовували після сеансів виступи лі�

ліпутів і навіть демонстрували велетенський скелет кита...

Шанцер продовжував вдосконалювати свій бізнес. В 1911 році він отри�

мує від Міської думи дозвіл на оренду (11 років) будівлі на Хрещатику, 38. І

вже за півроку на місці знесеного двоповерхового флігеля Шанцер збудував

шикарний на той час кінотеатр (будівництво обійшлося в 300 тисяч рублів),

розрахований на 1100 місць. Приміщення вражало розкішшю кожного, хто

сюди потрапляв (відкрили наприкінці 1912 року) — просторе фойє, прикра�

шене колонами, освітлювалось великою люстрою. На першому поверсі пра�

цював буфет, звідси ж глядачі потрапляли у просторий зал, де стояли рядами

зручні крісла, обтягнуті червоним сукном, а екран прикрашали дві скульп�

тури німф. На другому поверсі розміщувався малий кінозал, поряд грав ор�

кестр для відвідувачів, які чекали чергового кіносеансу. До речі, майже всі

прем’єри демонструвались саме у Шанцера. Тому і вартість квитків була чи�

малою — 1�2 рублі, за звичайні кіносеанси платили по 20�50 копійок.

Це був справжній палац кіно, який зробив Шанцера майже недосяжним

для конкурентів. І справді, подібних за масштабами кінозалів у місті не бу�

ло, хоча їх кількість з кожним роком збільшувалась: якщо у 1912 році їх бу�

ло у Києві 25, то у 1916 році — понад 40.

За рік до відкриття кінопалацу, Антон Шанцер заснував ще й власну кі�

ностудію — "Експрес", що випускала різноманітні документальні та худож�

ні фільми. Саме працівники цієї фірми вперше зняли видовищну картину з

висоти 1500 метрів, пролетівши з Києва у Ніжин. Цю зйомку здійснив один

з перших вітчизняних кінооператорів, на той час працівник "Експреса", Во�

лодимир Добржанський з кабіни літака "Ньюпор", яким пілотував леген�

дарний Петро Нестеров. Картину, тривалістю 30 хвилин, з успіхом проде�

монстрували у кінотеатрі Шанцера у 1913 році.

Цікаво, що за дорученням власника кіностудії її оператори знімали велику

кількість документальної кінохроніки. Серед відомих стрічок "Експреса" —

сюжети про події у Першій світовій війні, демонтаж пам’ятника Столипіну у

Києві, похорони композитора Миколи Лисенка, а також перепоховання на

Аскольдовій могилі юнаків, які загинули у січні 1918 в бою під Крутами.

Можливо, саме через це бізнесмен Шанцер потрапив у немилість до вла�

ди. Кажуть, що він вдавався до нечесних дій, а саме: намагався привласню�

вати майно деяких фірм, за що притягувався до суду. Крім того, під час Пер�

шої світової війни Антона Шанцера звинуватили у шпигунстві, мовляв,

оператори�хронікери знімали на кіноплівку секретні військові об’єкти, а

господар фірми передавав ці дані ворожій розвідці. Так це чи ні — досте�

менно невідомо, але у 1916 році на майно Шанцера був накладений арешт,

а саме: на садибу, що на Хрещатику, 42, та кінотеатри на Хрещатику, 25 та

38. Та за рік цю заборону було знято.

Як склалася подальша доля підприємця та кіномагната — невідомо. Та

створені ним заклади культури продовжували дивувати та вражати киян.

Цікаво, що гігантський кінотеатр Шанцера на Хрещатику, 38 (за старою

нумерацією) працював та приносив прибуток радянській владі, точніше,

слугував потужною агітаційною машиною. У 20�30 роках його переймену�

вали в "1�е Держкіно", хоча кияни аж до початку Другої світової війни про�

довжували називати заклад як колись — "у Шанцера". Під час німецької

окупації майже весь Хрещатик був зруйнований, а у повоєнні роки на міс�

ці кінотеатру було зведено сучасну будівлю КМДА
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Київ в очікуванні 
туристичного буму
Як зазначають експерти, цього року попит на виїзний 
та в’їзний туризм збільшився на 15%

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Після проведення Євро-2012, поп -
лярність У раїни та Києва серед іно-
земних т ристів різ о зросла. Сто-
лиця знаходиться в очі ванні
справжньо о т ристично о б м і, я
зазначають фахівці, це позитивно
позначиться на розвит ал зі. В
той же час, розпал сезон відп с-
то раїнці а тивно мандр ють сві-
том. Я зазначають е сперти, вони
обирають т ристичні т ри за іль о-
ма ритеріями: цінова дост пність,
візовий режим і безпе а. "Хреща-
ти " вирішив детальніше дізнатися
про особливості т рсезон -2012.

Столиця готова зустріти гостей
В Управлінні туризму, готельного господарства

та курортів КМДА інформують, що після завер�

шення Євро�2012 потік туристів до Києва значно

збільшився. У профільному управлінні запевня�

ють — столиця готова до очікуваного туристично�

го буму. Нині у місті працює 2575 туристичних

підприємств, що складає понад 25 % від їх загаль�

ної кількості в Україні. Крім того, за період підго�

товки столиці до проведення Євро�2012 було від�

крито 30 нових готелів на 2 819 номерів. Загалом

у готельній галузі реалізовано 30 інвестиційних

проектів та залучено близько 5 млрд грн інвести�

цій. На київському готельному ринку представле�

ні такі міжнародні бренди, як Radisson,

InterContinental, Hyatt International, Hilton,

Sheraton Hotels & Resorts, Marriott International,

Accor Group, Holiday Inn, Ramada Encor.

До послуг гостей у столиці діють 14 туристичних

інформаційних центрів, а також україно� та англо�

мовний туристичний портал www. visitkyiv. com. ua.

Найближчим часом у центральній частині міста з’я�

виться ще 23 інформцентри, їх встановлюватиме

ТОВ "Київське міське довідково�інформаційне під�

приємство "Київміськдовідка". Наразі в Управлінні

туризму, готельного господарства та курортів пра�

цюють над розробкою концепції популяризації Ки�

єва за кордоном як центру туризму Східної Європи.

Безвізовий режим

Як уже зазначав "Хрещатик", список країн,

куди українці можуть їздити без віз на термін до

30 діб, з 1 серпня доповнить Туреччина. Нагада�

ємо, до цього переліку вже входять Боснія і Гер�

цеговина, Сербія, Бруней, Малайзія, Палау і

Сейшельські острови. На 90 днів без віз можна

відвідати Чорногорію, Албанію, Аргентину,

Бразилію (з метою туризму і бізнесу), Ізраїль,

Намібію, Парагвай. Не потрібні візи для турпо�

їздок в Молдову, Грузію, Перу, Гонконг, Азер�

байджан, Узбекистан, Монголію, Вірменію, Бі�

лорусь тощо.

За словами представників туристичних опера�

торів, зручність оформлення документів та мен�

ша вартість путівок привабила цього року україн�

ців до тих країн, де діє обмежений. "Позитивом

для тур�операторів цього року стало проведення в

Україні Євро�2012. Відповідно, зросло число як

в’їзних, так і виїзних туристів. Кількість

українців, які виїхали за кордон у червні побила

всі рекорди попередніх років",— повідомила

"Хрещатику" заступник директора з туризму ком�

панії "Пан Юкрейн" Ольга Юденко. Вона також

додала, що у порівнянні з минулим роком на ви�

їзний та в’їзний туризм попит збільшився при�

близно на 15 %.

"При виборі місця відпочинку турист орієнтує�

ться на безпеку, доступність путівки та зручність

перельоту. Топовими напрямками з року в рік

традиційно є Греція, Емірати, Туреччина, Єгипет.

Торік до цього списку приєднався Ізраїль у зв’яз�

ку з відміною візового режиму для українців.

Цьогоріч також багато говорять про грузинський

феномен. Потік українських туристів у цю країну

значно виріс", — зазначила пані Юденко.

Проблеми — мова та медицина
Значна кількість проблем українських туристів,

які відпочивають за кордоном, пов'язана з не�

знанням іноземних мов. Про це розповів віце�

президент з виїзного туризму Асоціації лідерів

турбізнесу України Олександр Новиковський.

"Найбільша незручність — незнання мови. Наші

громадяни не можуть пояснити, що вони хочуть,

і не можуть зрозуміти, що їм пояснюють,— зазна�

чив він.— Причому іноземні громадяни, які від�

почивають в Україні, також відчувають незручно�

сті через те, що більшість українців не володіють

або погано володіють англійською мовою. Але з

часом це питання буде вирішено".

А ось "мінусом" відпочинку в Карпатах експер�

ти назвали відсутність розширеної мережі медич�

них закладів. "В карпатському регіоні існує одна

або дві компанії, які надають медичну допомогу.

Якщо комусь потрібно викликати швидку в райо�

ні Карпат, допомога приїде з Яремчі, і це буде

коштувати не менше 200 доларів", — розповів

"Хрещатику" Олександр Новиковський.

Туристичні афери

За словами старшого віце�президента з гло�

бальної безпеки і розслідувань MoneyGram Кі�

ма Гарнера, влітку серед шахраїв стають осо�

бливо популярними два види махінацій з вико�

ристанням грошових переказів. Ділки дають

неправдиві оголошення про здачу в оренду бу�

динків або апартаментів на час відпочинку, а

також роблять розсилку підробних листів від

друзів або родичів, які нібито потрапили в біду

в іншій країні.

"Туристи, які шукають нерухомість для оренди

на час відпустки, можуть знайти в Інтернеті або в

ЗМІ оголошення, де власник нерухомості про�

сить перевести через системи грошових переказів

аванс для бронювання житла. Коли мандрівник

приїжджає в пункт призначення, з'ясовується, що

ця адреса не існує або в будинку проживають

справжні власники, які ніколи не розміщували

оголошення про оренду житла", — пояснив "Хре�

щатику" Кім Гарнер.

Уникнути такої афери можна, дотримуючись

кількох правил: не відправляйте гроші за допомо�

гою систем грошових переказів незнайомим лю�

дям за послуги і продукти заздалегідь. Споживачі,

які використали банківську карту, завжди можуть

опротестувати списання коштів з неї, якщо товар

або послуга не були надані. "У випадку, якщо

агент або власник не приймає оплату кредитною

карткою, не ризикуйте і знайдіть інше житло для

оренди",— радять фахівці. Крім того, можна за�

требувати у агента або домовласника надіслати

копію рахунку за комунальні послуги, щоб упев�

нитися, що даний об'єкт дійсно існує.

За схемою "нещасний випадок за кордоном"

шахрай діє так — зламує обліковий запис елек�

тронної пошти користувача і розсилає від його

імені членам сім'ї та друзям листи про те, що з

ним сталося лихо за кордоном з проханням термі�

ново перевести кошти. Мова може йти про погра�

бування, втрату гаманця, проблеми зі здоров'ям.

"Хоча в багатьох шахрайських листах говориться,

що телефон був загублений, спробуйте подзвони�

ти другу або родичу, щоб підтвердити ситу�

ацію",— радить Кім Гарнер. Якщо ж ви підозрю�

єте, що надзвичайна ситуація дійсно могла відбу�

тися, зв'яжіться з закордонним МЗС України —

посольством або консульством — і попросіть до�

помоги, перш ніж надсилати гроші

Нині у Києві працює 2575 туристич�
них підприємств, що складає понад

25% від загальної кількості 
по Україні

Довоєнний Хрещати — інотеатр Антона
Шанцера
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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 Доброго ранку,

Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05 Спорт
6.20 Православний календар
6.25 Заголовки
6.30 Експерт на зв'язку
6.50 Господар в домі
6.55 Невідоме від відомих
7.15 Країна online
7.20 Техноера
7.30 Голос народу
7.35 Тема дня
7.45 М/ф
8.15 Корисні поради
8.35 Від першої особи
9.00 Підсумки тижня
9.15, 11.40, 15.55, 17.40,

5.50 Діловий світ
9.35, 14.35, 0.15

Олімпійські пристрасті
Олімпіада62012

11.00 Стрільба (лук)
11.50 Академічне веслування
13.20 Плавання
13.45 Вікно в Америку
14.15 Олімпіада62012.

Стрільба (пневматична
гвинтівка)

15.00, 0.00 Олімпійські
новини

16.00 Олімпіада62012.
Дзюдо. Бокс

16.55 Олімпійські пристрасті.
Інші новини

17.15 Країну — народу
18.00 Пряма трансляціяз'їзду

Партії регіонів України
19.30 Олімпійські пристрасті.

Спорт. гімнастика
21.00 Підсумки дня
21.15 Олімпійські пристрасті.

Плавання

22.50 "Трійка", "Кено",
"Секунда успіху"

23.00 Олімпійські пристрасті.
Бокс

0.05 Телеміст "Київ—Лондон"
Олімпіада62012

0.30 Фехтування (шпага)
2.00 Дайджест дня
2.10 Новини
2.25 Фестиваль "Щасливi

долонi62012"
3.55 Х/ф "Діти капітана

Гранта"
5.20 М/с "Сандокан"

11++11

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

10.20 Їх вдача
11.35 Х/ф "Вагітна

бабуся"
15.50 Х/ф "Джентльмени

удачі"
17.45 ТСН. Особливе
18.10 Т/с "Вольф Мессинг.

Людина, яка
бачила крізь час"

19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Ласкаво

просимо до раю"
22.50 Територія обману
23.55 ТСН
0.10 Х/ф "Ласкаво

просимо до раю'2"
1.55 Х/ф "Кривава мама" 
3.20 Їх вдача
3.55 Т/с "Метод Лаврової"
5.30 Т/с "Вольф Мессинг.

Людина, яка
бачила крізь час"

ІІННТТЕЕРР

4.15 Т/с "Маршрут
милосердя"

5.45 Т/с "Російський
шоколад"

8.40 Т/с "Білий налив"
12.35 Слідство вели...
14.25 Сімейний суд
15.25 Судові справи
16.20 Чекай мене
18.05 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 "Петрівка, 38"
2.10 Подробиці
2.35 Д/ф "Сергій Никоненко.

Пізно, люблю іншу"
3.25 Д/ф "Наталія Гвоздікова

і Євгеній Жаріков.
Народжені
революцією"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія'2"
8.25 Т/с "Слід"
9.00 Х/ф "Гра в хованки"

11.00 Т/с "Висяки'2" 
12.00 Хай 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 "Чорна діра" 
1.00 Т/с "Робота, що

втекла"
1.50 Х/ф "Гра в хованки"
3.15 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, 7.25 Kids' Time
6.40 М/с "Нові пригоди

мисливців за
привидами"

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 "Світлофор"
16.55 Т/с "Не народися

вродливою" 
17.55 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.25 Спортрепортер
19.35 Піраньї
19.50 Т/с "Не народися

вродливою"
20.50 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі мужики
— сво..."

21.50 Новий погляд
22.50 Т/с "Щасливі разом"
0.00 Спортрепортер
0.10 Служба розшуку дітей
0.15 Т/с "Загублені"
1.10 Т/с "Серцеїдки" 
2.50 Т/с "Межа" 
3.30—4.50 Зона ночі

ІІССTTVV
5.35 Служба розшуку дітей

5.45 Факти
6.00 Свiтанок
6.45 Спорт
6.50 Анекдоти по6українськи
7.15 Т/с "Леся + Рома"
7.45 Провокатор
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.35 Т/с "Без права на
помилку"

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Без права на

помилку"
15.20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.30 Т/с "Далекобійники"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Морські

дияволи"
22.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.25 Т/с "Особливо

небезпечний"
0.40 Зоряний тест6драйв
1.05 Спорт
1.10 Надзвичайні новини
2.10 Т/с "Дружини

футболістів'5"
3.20 Факти
3.55 Т/с "Кістки'5"
4.40 Свiтанок

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.30 Ф6стиль
7.00 Країна рад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Брати" 

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Циган", с. 1
14.30 Будь в курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Лінія поведінки
16.00 Країна рад
17.00 Алло, лікарю!
18.00 Відділ кадрів
18.30 Соціальний пульс
19.00 Т/с "Брати" 
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.35 М. Шукшина. Розкажіть

мені про мого батька
22.40 Х/ф "Дюба'дюба"
1.20 Світські хроніки
1.50 Х/ф "Компрометуючі

ситуації. Любителі
гостренького"

3.10 Відділ кадрів
3.40 Лінія поведінки

4.05 Країна рад
4.50 Соціальний статус
5.35 Диваки

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
Бізнес6час

7.20 Автопілот6новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія6новини
9.10, 19.20 Інвест6час
9.20, 13.20, 14.20 5

елемент
10.30 Велика політика
11.20, 12.15 Час інтерв'ю
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 Час6тайм
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 Легенди кримінального
розшуку

7.00 Х/ф "Без особливого
ризику" 

8.30 Правда життя
9.00 Д/с "Православні святі"

10.00 Т/с "Каменська'2"
14.20 Х/ф "Круті.

Смертельне шоу"
16.45 Х/ф "Подвійний

обгін" 
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 "Полювання на

динозаврів" 
1.45 Свiдок
2.15 Речовий доказ
3.05 Агенти впливу

4.30 Свiдок
5.00 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ
5.55 Документальний

детектив
6.50 Т/с "Комісар Рекс" 
8.50 Неймовірна правда про

зірок
9.50 Х/ф "Мама

напрокат" 
11.50 Т/с "Тетянин день" 
13.55 Російські сенсації.

Багаті теж танцюють
14.55 Битва екстрасенсів
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.10 Неймовірна правда

про зірок
19.10 Т/с "Принцеса і

жебрачка" 
20.15 Куб
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні
23.25 Паралельний світ
0.45 Т/с "Доктор Хаус" 
1.35 Т/с "Комісар Рекс" 
3.10 Вiкна. Спорт
3.20 Х/ф "Гостя з

майбутнього"
4.20 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
12.15 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
18.15 Між нами, дівчатками
18.55 Давай одружимося!
19.55 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Будинок

зразкового
утримання"

22.40 Д/ф "Брати і зірки"
23.50 Т/с "Спадок"
0.55 Давай одружимося!
1.50 Між нами, дівчатками
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 Кімната сміху

10.00 Вісті
10.30 Вісті. Москва
10.50 Вісті. Чергова частина
11.00 "Городок". Дайджест
11.30 З новим будинком!
12.15 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
16.55 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"
22.15 "Нова хвиля62012".

Церемонія закриття
0.40 Х/ф "Душка"
2.15 Новини культури
2.35 Генерал зоряних війн
3.20 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
4.05 Т/с "Єфросинія'2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ
5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

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

пам'ять
10.05 Найгучніші російські

сенсації
11.50 Музичні історії
12.00 Сьогодні
12.30 До суду
13.30 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Судовий детектив
16.40 Серед білого дня
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.35 Т/с "Агент

особливого
призначення"

19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "НС.

Надзвичайна
ситуація"

22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Адвокат"
23.40 Т/с "Глухар.

Продовження"
1.30 Уно моменто...
2.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"

3.25 Серед білого дня
4.20 Центр допомоги

"Анастасія"

ТТЕЕТТ
6.00 Дізнайся як
6.15 Дім62
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Телепузики
7.55 Лєнтяєво
8.20 Мультик з Лунтиком
8.50 Т/с "Ранетки" 
9.50 Т/с "Всі жінки —

відьми" 
10.50 Т/с "Беверлі'хіллз

90210. Нове
покоління" 

11.45 Т/с "H2O — просто
додай води" 

12.10 Твою маму!
12.45 Т/с "Зайцев + 1"
13.20 Одна за всіх
13.45 Т/с "Маргоша" 
14.45 Т/с "Кремлівські

курсанти" 
15.45 "Даешь молодежь!"
16.20 Одна за всіх
16.45 Т/с "Хто в домі

господар?" 
17.25 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
18.15 "У ТЕТа тато!"
18.55 Бардак
19.20 Богиня шопінгу
20.00 Т/с "Моя прекрасна

няня"
21.10 Т/с "Реальні

хлопчаки" 
22.15 Т/с "Зайцев + 1" 
22.55 М/с "Масяня" 
23.20 Дурнєв + 1
23.55 Дім62
0.55 Х/ф "Чужий" 
2.45 Бардак
3.10 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.00 Т/с "Сашко, любов

моя"
11.50 Х/ф

"Найвродливіша"
14.20 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 "Король

вечірок"
1.00 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 надсила"

8.00 Крила Росії

9.00 ДАІ. Дорожні війни

9.35 Забійне відео

10.40 Божевільне відео по6

українськи

11.25—14.45 Т/с "Банди"
15.55 Телепортація.

Паралельні світи

17.00 Змова ляльководів

18.00 Зі всіх гармат

19.00 Забійне відео

19.50 Божевільне відео по6

українськи

21.00 Новини 2+2

21.15 Проспорт

21.20 Т/с "Втеча"
23.40 Т/с "Секретні

матеріали'4"
0.40 Проспорт

0.45 Т/с "Секретні
матеріали'4"

1.45 Т/с "На краю
Всесвіту"

2.45 Т/с "Повелитель
звірів" 

ССІІТТІІ

7.00 М/с "Вайбалу"

8.00 М/с "Смурфіки"

9.00 Втрачені світи

9.55, 13.10, 19.15 М/ф

11.00 Х/ф "Весняна
казка"

12.20, 18.15 М/с "Рожева

пантера"

15.00 Х/ф "Злісна неділя"
16.10, 19.55 Єралаш

17.15 Хіт6парад дикої

природи

21.00 Х/ф "Дванадцять
місяців"

22.30 М/с "Сімпсони"

23.30 Прихована камера

1.00 Ніч СІТІ
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ПОНЕДІЛОК ЛИПЕНЬ30

26 липня — 1 серпня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
НОВА ЛЮДИНА�ПАВУК

ТЕМНИЙ ЛИЦАР ПОВЕРТАЄТЬСЯ

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4: континентальний дрейф

АНШЛАГ, КЛАСІК
ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2. Я ХОЧУ ТЕБЕ 

New Vision IFF – BEST SUMMER SHORTS!

ЧЕРВОНІ ВОГНІ

МИСТЕЦТВО КОХАТИ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЗАРУЧНИКИ РОКУ ВЧИТЕЛЬ НА ЗАМІНУ

Марина Абрамович. В ПРИСУТНОСТІ ХУДОЖНИКА

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

26 липня — 1 серпня

КРОК ВПЕРЕД�4 (3D) ................10.00, 14.00, 19.50, 22.00

ТЕМНИЙ ЛИЦАР. Відродження легенди

..............................................................11.40, 15.50, 19.20, 22.10

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4 (3D) ........12.10, 16.10, 18.00

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4 (2D)

............................................................10.00, 14.20, 16.00, 17.40

ТРИ МЕТРА НАД РІВНЕМ НЕБА 2 ....15.00, 18.30, 22.45

НОВА ЛЮДИНА�ПАВУК........................10.00, 13.40, 20.35

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

СУПЕРКЛАСИКО ..................................................13.20, 18.30

ЧЕРВОНІ ВОГНІ ........................................10.00, 20.10, 22.05

ВУЛИЧНІ ТАНЦІ 2 ..................................................11.50, 17.05

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

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

Бронювання квитків: 515�87�81

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

Кінопрем'єри тижня

"Крок вперед�4"
Танцювальна епо-

пея "Кро вперед" в
четвертій частині
тор н лася соціаль-
ної теми. Доч а
впливово о бізнес-
мена Емілі (Кетрін
Ма Кормі ) приїжд-
жає в Маямі з намі-
ром стати професій-
ною танцівницею, але за ох ється в Шона (Райан Г з-
ман) — юна а, чия танцювальна оманда MOB влашто-
в є м зичні флешмоби. Емілі приєдн ється до танцю-
ристів і в той же час збирає однод мців, щоб ор аніз -
вати протести проти б дівництва, затіяно о її бать ом,
ризи ючи розпрощатися з мрією

"Марина Абрамович: у присутності художника"

Ю ославсь а
х дожниця Ма-
рина Абрамо-
вич називає се-
бе "баб сею
перформанс " і
працює в цьом
жанрі з 1974
ро . До мен-
тальний фільм
Меттью Ей ерс
розповідає про

під отов Марини до ретроспе тивної вистав и в М зеї
с часно о мистецтва в Нью-Йор . Її відвід вачі змо ли
не лише побачити, а й особисто взяти часть ре он-
стр ціях найбільш зна ових та прово ативних перфор-
мансів х дожниці, один з я их тривав 736,5 одини ( о-
жен бажаючий мі дивитися прямо в очі Абрамович 30
хвилин, що призводило до непередбач ваних наслід ів).
Мало хто зможе повторити те, на що здатна Марина,
але все це можна побачити на е рані

"Римські пригоди"

Нова стріч а В ді
Аллена с ладається з
чотирьох історій, об'-
єднаних за альною
темою про те, що в
романтичном Римі
можливо все. Глядачі
з стрін ть відомо о
амери ансь о о архі-
те тора, я ий переживає др молодість, звичайно о
чолові а, що несподівано про ин вся знаменитим, мо-
лодят з провінції і амери ансь о о оперно о постано-
вни а, я ий зад мав вивести на сцен співаючо о пра-
цівни а похоронно о бюро... У артині зібраний блис -
чий а торсь ий с лад: люблениця режисера Пенелопа
Кр с, зір а "Соціальної мережі" Джессі Айзенбер , се с-
символ Італії Орнелла М ті, знаменитий омі Роберто
Беніньї, дизайнери Dolce & Gabbana, Але Болд їн і сам
В ді Аллен, я ий не з'являвся на е рані з 2006 ро

Замість "Сіті" з'явиться новий 
дитячий канал
З 4 серпня на частотах анал "Сіті" б де вести

мовлення дитячий анал "Плюсплюс", повідомила е-
неральний продюсер теле анал Наталя Ваш о. Від-
повідно до змін, внесених до ліцензії "Сіті" на мов-
лення, формат анал змінюється з "розважально-
просвітниць о о з фільмопо азом" на "дитячий".
При цьом про рами власно о виробництва на

"Плюсплюс" б д ть займати не 9 один на день, а сім.
Дея і прое ти б д ть вип с атися разом з Міносвіти
(про рама про під отов дітей до ш оли), ЮНЕСКО
(про рами "Щасливе дитинство" і "Каз а на ніч") та
повноваженим ООН з прав дитини (про рама про пра-
ва дітей). "Канал б де призначений для сімейно о пере-
ляд , а не тіль и дитячо о",— під реслила пані Ваш о.
Дов ий час в У раїні не б ло жодно о ефірно о ди-

тячо о анал , але в вітні цим се ментом заці авила-
ся найбільша р па "Інтер". На частотах Enter Music
наразі виходить дитячий анал "Пі сель"

Переможниця шоу "Холостяк�2"
стала експертом в програмі на СТБ
Олена Ряснова з’явиться в жіночом тележ рналі

"Все б де добре" на СТБ, повідомляє прес-сл жба
анал . Олена Ряснова стала е спертом р бри и
"Дім", а саме: підр бри "Де ор" і Handmade, ос іль-
и на прое ті "Холостя " по азала, що вміє робити
ба ато речей своїми р ами.
Олена Ряснова почне працювати в ефірі вже із сере-

дини серпня. У першом вип с вона навчить, я зі
звичайної ф тбол и можна зробити ори інальний і ар-
ний стрій. В жіночом тележ рналі "Все б де добре"
об оворюють нюанси ведення осподарства, вихован-
ня дітей, ор анізації сімейно о бюджет , до ляд за со-
бою, лінарної майстерності. Вед ча прое т — Надія
Матвєєва, вед ча ран ово о шо на "Р сс ом радио"

Олімпіаду�2012 покажуть 
на Першому Національному 
та футбольних каналах
"Перший Національний" п'ять разів на день, почина-

ючи з 27 липня, транслюватиме прое т "Саві Ш стер
ст дії" "Олімпійсь і пристрасті". Йо о прем'єра відб -
деться 27 липня в 21.25 — перед трансляцією цере-
монії від риття Олімпійсь их і ор в Лондоні, я а почне-
ться о 23.00. Прое т передбачає ст дійні об оворен-
ня, дис сії з е спертами, прямі в лючення з Лондона.
Транслюватим ть Олімпійсь і і ри на Першом На-

ціональном до 12 серпня. На одні лише зма ання на
теле аналі відвели 200 один ефір .
Комент ватим ть і ри Олімпіади ж рналісти та е с-

перти — Сер ій Савелій (боротьба, настільний теніс);
Олена Степанищева (п'ятиборство, стрільба з л а,
фехт вання), олімпійсь ий чемпіон з плавання Сер ій
Фесен о (плавання); чемпіон а світ з бо с Аліна
Шатерні ова (бо с); прес-аташе Федерації ле ої ат-
лети и Людмила Я шева (ле а атлети а); Дмитро
Лаз т ін (дзюдо, тхе вондо); Андрій Столярч (важ-

а атлети а, і рові види спорт ); Володимир Тимо-
шен о (синхронне плавання, х дожня імнасти а, те-
ніс, триатлон).
Теле анали "Ф тбол" і "Ф тбол +", починаючи з 26

липня, б д ть по аз вати ф тбольні матчі Олімпіади.
Та , 26 липня "Ф тбол" в прямом ефірі по аже мат-
чі "Гонд рас — Маро о" (почато — 13.55), ОАЕ —
Ур вай (18.55), Бразилія — Є ипет (21.40). Дея і і -
ри можна б де подивитися повторно в записі, зо ре-
ма, на теле аналі "Ф тбол +".
На адаємо, що на І ри ХХХ Олімпіади в Лондоні від-

правляться 245 раїнсь их олімпійців. Вони зма ати-
м ться в 28 видах спорт

"Україна" шукає кращих кухарів 
на селі
Нове лінарне реліті-шо "Кращий хар на селі"

має на меті від рити народні лінарні таланти. Теле-
анал розпочав астин і запрош є взяти часть сіх
охочих з різних сіл, я і люблять от вати не лише для
своєї родини, а й для др зів. Та ож вони повинні вмі-
ти створювати смачні страви з б дь-я их прод тів.
"На вас че ає неймовірна подорож до міста, де б д ть
відб ватися лінарні зма ання. Ваші смачні шедеври
побачить ся раїна! Ви відвідаєте майстер- ласи
найвідоміших раїнсь их шеф- харів, я і від риють
безліч лінарних се ретів. А переможець зма ання
отримає ні альні призи",— повідомляється на сайті,
де можна заповнити ан ет на часть он рсі

"1+1" запрошує у навколосвітню 
подорож, а також пропонує 
схуднути
Розпочинається астин для часті в реаліті-шо за

форматом Amazing Race ("Неймовірні пере они"). У
шо братим ть часть оманди, що с ладаються з
двох осіб (чолові та др жина, брат та сестра, оле и
по роботі, бать и та діти, близь і др зі тощо). Коман-
ди вир шають нав олосвітню подорож, протя ом
я ої зма атим ться між собою на різних етапах різ-
них раїнах. На часни ів че ають випроб вання на
швид ість, витривалість, мітливість. Заради перемо-
и вони мають продемонстр вати сил волі та здат-
ність рати в оманді.
Під час пере онів часни и здолають тисячі іло-

метрів на літа ах, елі оптерах, повітряних лях, ван-
тажів ах, велосипедах, та сі, потя ах, автоб сах, чов-
нах. О рім цьо о, побачать різні льт ри та традиції,
поб вають найе зотичніших точ ах планети та пе-
режив ть найбільш при од своєм житті. На оро-
дою за перемо стане неч ваний рошовий приз.
Та ож анал зап с ає шо про сх днення для за о-

ханих пар і вже о олосив астин и на часть прое -
ті. У шо візьме часть пара, я ій хлопець чи дівчина
страждає на зайв ва . Цій людині фахівці допома а-
тим ть сх дн ти під на лядом її половин и, а пере-
можці ви рають роші на реалізацію спільної мети

Підготувала Марія КАТАЄВА за матеріалами
"Телекритики", КоммерсантЪ, сайтів телеканалів

Новини телеканалів

26 — 27 липня

МАДАГАСКАР 3 ........................................11.00, 14.10, 17.20

МИСТЕЦТВО КОХАТИ ............12.40, 15.50, 19.00, 20.30

28 липня — 1 серпня

МАДАГАСКАР 3..........................................11.00, 14.15, 17.30

МИСТЕЦТВО КОХАТИ ..............12.20, 15.50, 19.10, 20.50

2 — 3 серпня

ВЧИТЕЛЬ НА ЗАМІНУ ......................................12.30, 16.10

СУПЕР МАЙК ......................................................14.20, 18.00

WIZ�ART. ПОКАЗ ФІЛЬМІВ�ПЕРЕМОЖЦІВ

ФЕСТИВАЛЮ ..................................................................20.00

В л. Шота Р ставелі, 19.

Автовідповідач: 227-11-35.

Довід и та замовлення вит ів

за тел.: 227-30-41 и на сайте

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

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Гандбол. Українські клуби дізналися 
про своїх суперників в єврокубках
В штаб- вартирі ЄГФ австрійсь ом Відні відб лося жереб вання

жіночо о і чоловічо о К б а ЄГФ та К б а ви ли , інформ є офіційний
сайт ФГУ. П’ять із семи оле тивів, я і представлять У раїн на євроаре-
ні в сезоні-2012/13, дізналися про своїх с перни ів. Чемпіон У раїни ж-
ородсь і “Карпати”, я і, на адаємо, старт ють др ом за знач щістю
єврот рнірі б ЄГФ з 1/32 фінал , з стрін ться з л бом “Етара-64”
(Бол арія). Матчі заплановані на 13-14 (в Уж ороді) і 20-21 жовтня. Пе-
реможця д елі в 1/16 фінал че ає л б “Радніч і” (Сербія), а поєдин и
пройд ть 10-11 і 17-18 листопада. Херсонсь а “Дніпрян а” в 1/16 фіна-
л К б а ви ли зма атиметься з “Політехні ою” (Польща). Дати проти-
стояння заплановані на 10-11 і 17-18 листопада. У першом матчі оспо-
дарями майданчи а б д ть польсь і андболіст и. Київсь ий “Спарта ”
старт К б ви ли візьме в новом алендарном році з 1/8 фінал в
я ості сіяної оманди. Жереб вання цієї стадії зма ань пройде 20 лис-
топада. У зма аннях чолові ів з нинішньо о євросезон К бо б ів і К -
бо ЄГФ об’єднані в єдиний т рнір, причом оловною інновацією стане
р повий т рнір. У раїна в реор анізованом К б ЄГФ представить за-
порізь ий “Мотор”. У рам ах др о о валіфі аційно о ра нд підопічні
Ми оли Чі арева поміряються силами з найсильнішим парі “Ха ар”
(Ісландія) — “Мой овац” (Чорно орія). Матчі першо о ра нд валіфі ації
відб д ться 8-9 і 15-16 вересня, а “Мотор” в лючиться в боротьб з др -
о о ра нд — 13-14 і 20-21 жовтня. Господарем першо о матч стан ть
запорізь і андболісти. Щоб пробитися в р повий ра нд, нашій оманді
необхідно подолати двох опонентів. У К б ви ли У раїн представ-
лять “Портови ” (Южне) та ЗТР (Запоріжжя). Южненці в 1/32 фінал з -
стрін ться з норвезь им “Драммені” ( першом матчі в ролі осподаря
б д ть норвежці), а с перни ом ЗТРа стане найсильніша оманда з
вартет “Р ісліп І лз” (Вели обританія), “Дра нас” (Литва), “Олімп с-
85-ЮСЕФС” (Молдова) та “Строволос” (Кіпр). Матчі цієї стадії зма ань
заплановано на 24-25 листопада і 1-2 р дня. Перш р запорожці про-
вед ть на виїзді

Температура +25°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура +32°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 46 %

Температура +26°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 69 %

Прогноз погоди на 26 липня 2012 року
ранок день вечір

Три вітчизняні футбольні 
клуби готуються до баталій 
на Євроарені
Київські "Арсенал" та "Динамо", а також донецький "Металург"
змагатимуться в Лізі чемпіонів та Лізі Європи
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Розпочався новий сезон
найпрестижніших європей-
сь их ф тбольних т рнірах
Лізі чемпіонів та Лізі Євро-
пи. Першим, хто вже
представив У раїн цих
зма аннях, став донець ий
“Метал р ”, я ий першо-
м матчі др о о валіфі-
аційно о ра нд роз ро-
мив чорно орсь ий “Челі”
з рах н ом 7:0, тим самим
арант вавши собі вихід
наст пний етап. Тим часом
під отов до вист пів
цих зма аннях розпочали
два столичні л би “Дина-
мо” (Лі а Чемпіонів) та
“Арсенал” (Лі а Європи).

Футбольний сезон у Єврокубках

уже стартував, що дуже приємно

для вітчизняних вболівальників, з

перемоги українського клубу. Фіна�

ліст розіграшу Кубка України до�

нецький “Металург” на своєму рід�

ному стадіоні просто таки декласу�

вав чорногорський “Челі” з рахун�

ком 7:0. У цій грі варто відзначити

активні дії вірменського легіонера

донеччан Геворга Казаряна, який до

трьох голів додав дві точні передачі.

Зрозуміло, що гра�відповідь, яка, до

речі, відбудеться вже сьогодні, пе�

ретворилася на чисту формальність.

Тим часом “металургівці” дізналися

свого суперника по наступному ра�

унді. Ним стане переможець пари

“Олімпія” (Словенія) — “Тромсе”

(Норвегія). Перший матч між цими

командами завершився “сухою” ні�

чиєю 0:0. Наставник донецького

“Металурга” Володимир Пятенко

так прокоментував гру потенційно�

го суперника: “Норвежці сповіду�

ють силовий футбол, а словенці тех�

нічний, це перші враження від під�

сумків жеребкування. Ми постара�

ємося нашого представника відпра�

вити на матч цих клубів, який відбу�

деться 26�го липня в Тромсе. Судя�

чи з першої гри, яка завершилася

внічию 0:0, зустрічалися рівні

команди. Особисто я фаворита у цій

парі не бачу. Втім, і “Олімпія”, і

“Тромсе” — срібні призери своїх

чемпіонатів, тому готуватися до

матчів з ними потрібно дуже і дуже

серйозно.

“Колезі” донеччан по Лізі Європи

київському “Арсеналу” випав більш

складний жереб. На відміну від

“Металурга”, “каноніри” не потра�

пили в число сіяних команд, тому

могли отримати у суперники як

“Янг Бойз” (Швейцарія), “Зімбру”

(Молдавія), “Муру” (Словенія),

ЦСКА (Болгарія), так і більш сер�

йозні команди, такі як “Ліверпуль”

(Англія), або ж московське “Дина�

мо”. Втім, для української команди

все склалося якнайкраще, і їхнім су�

перником у 3�му раунді стане пере�

можець пари “Муру” — ЦСКА.

Обидва клуби вже давно не хапають

зірок з неба, тому підопічні Леоніда

Кучука цілком можуть розраховува�

ти на успіх.

Від справ у Лізі Європи переходи�

мо до лігочемпіонівських баталій.

Як відомо, чемпіон країни донець�

кий “Шахтар” розпочне свої висту�

пи на цьому турнірі вже у груповому

раунді. А ось срібному призеру київ�

ському “Динамо” потрібно пройти

сито кваліфікаційних раундів. Зок�

рема, згідно підсумків жеребкуван�

ня 3�го кваліфікаційного раунду Лі�

ги чемпіонів УЄФА, “біло�сині”

розпочнуть боротьбу на євроарені

домашнім матчем із “Фейєнордом”.

Голландський клуб добре знайомий

вітчизняним вболівальникам.

Останній раз “Динамо” та “Фейє�

норд” зустрічалися у сезоні�

2002/03, коли в рамках групового

раунду Ліги чемпіонів динамівці в

Роттердамі здобули суху нічию, а в

столиці України обіграли суперника

з рахунком 2:0. Перша ж зустріч у

нинішньому сезоні відбудеться 31

липня о 20.00 на столичному НСК

“Олімпійський”, а матч�відповідь

за тиждень у Роттердамі. Головний

тренер “Фейєнорда” Рональд Ку�

ман одразу ж після жеребкування

висловив своє занепокоєння: “Ди�

намо” має великий досвід виступів

у єврокубках і до того ж, є клубом,

який постійно бореться за місце в

Лізі чемпіонів. Зустріч з суперни�

ком такого рівня явно не входила у

мої плани”
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Цей день в історії 26 липня

1856 — народився Джордж
Бернард Шо , ан лійсь ий дра-
мат р , ла реат Нобелівсь ої
премії
1875 — народився Карл Г с-

тав Юн , швейцарсь ий психо-
ло , філософ
1887 — вийшов перший під-

р чни міжнародної мови еспе-
ранто (російсь ою мовою)
1945 — на марі польсь ом

заводі "Азовсталь" поб довано
перш домн
1956 — президент Є ипт Га-

маль Абдель Насер націоналіз -
вав С ець ий анал, що пізніше
призвело до війни з західними
державами
1957 — СРСР зап стив перш

між онтинентальн ба ато ас-
адн балістичн ра ет

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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ОВНИ, на п блічній сцені бажано влашт вати “вихідний”, відій-
діть в тінь і займіться вн трішніми проблемами, іна ше з аньбите
себе я істерична заздрісна та мстива нат ра. Сьо одні не тала-
нить ні в рошах, ні в оханні.
ТЕЛЬЦІ, спіл вання з оточенням б де с ладнене надмірною

емоційністю, ревнощами, їдливими за важеннями. Постарайтеся
дати собі рад і знайте: ви прима ніч єте іззовні те, що маєте все-
редині...
БЛИЗНЯТА, прибор айте не ативні емоції, бо це за рож є с ан-

дальною пожежею, що спопелить армонійний мі ро лімат в сім’ї,
на роботі, наш одить здоров’ю. Ви чарівні, привабливі, що й ста-
не аз овою палич ою в ритичн мить.
РАКИ, ви надто емоційні, страждаєте хворобливою вразливіс-

тю, тон о відч ваючи настрій оточення, а ірше всьо о, що я б-
а, всот єте не атив з нав олишньо о простор , отр юючи себе
тим мотлохом.
ЛЕВИ, олова йде обертом від сімейних лопотів, спіл вання з

близь ими б де с проводж ватися підвищеною дратівливістю, ви-
ли аною поб товими не араздами, домашньою мет шнею, сі-
мейними онфлі тами.
ДІВИ, слово з ваших в ст має ма ічн сил , проте, я що хочете

ом сь напа остити, роль словесно о ілера небезпечна, б ме-
ран вдарить по вас, надов о залишивши отр йний осад в д ші.
ТЕРЕЗИ опиняться в айданах фінансових проблем, я і, на

жаль, нія не зр шити з мертвої точ и. Зробіть детальн ревізію
приб т ів та витрат, роші люблять дбайливе ставлення до себе.
СКОРПІОНИ, не мозольте очі начальств , для ньо о ви — я

червона мантія для би а, б дь-я і важливі пере овори з ерівним
персоналом, підписання важливих до ментів, що впливають на
ар’єр , раще від ласти.
СТРІЛЬЦІ, недоброзичливці ходять по п’ятам, том не розхрис-

т йте ні ом д ш , в неї наплюють — день армічний. Ініціатива ни-
ні б де по арана, ос іль и доведеться працювати на інших та ви-
ріш вати ч жі проблеми.
КОЗОРОГИ, плани на майб тнє доведеться пере лян ти. При-

значена з стріч може несподівано зірватися чи проті ати в недо-
статньо омфортних мовах. Від др зів, партнерів по роботі, на
жаль, ризи єте поч ти зовсім не те, що че али ( їдлив рити
замість з оди і онстр тивної поради).
ВОДОЛІЇ, в зв’яз з емоціями, що вихлюп ватим ться через

вінця, ризи ють стати об’є том л з вань та насмішо , і чим либ-
ше б дете пере онані в своїй правоті, чим наполе ливіше ваше ба-
жання, тим більше приводів для рити и дасте своїм он рентам.
РИБИ— дайте волю емоціям, нехай фонтан ють, це золотий о-

зир для детонації творчої атмосфери та реанімації романтичних
зв’яз ів, проте в ділах на шлях прод тивно о спіл вання все
навпа и — емоційні ви иди нес ть р йнівні переш оди, ваша прав-
да тіль и очі оле. Опирайтеся на сім’ю, саме через домочадців та
родинні зв’яз и до вас завітає форт на

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 6  Л И П Н Я

У Лізі Європи иївсь ий "Арсенал" зі рає з переможцем пари "М р " — ЦСКА. На фото: Са люс Мі олюнас (зліва)
та Оле сандр Ма симов
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