
У столиці розпочали підготовку 
до Днів Відня

Місто отримає навчальний
заклад світового рівня
Вже у вересні оновлена школа № 106 відкриє двері для понад 300 учнів

Як розповів “Хрещатику” Павло Чис�

ловський, заступник директора КП

“Житлоінвестбуд�УКБ”, темпи рекон�

струкції школи є рекордними для Києва.

Адже підготовку тут розпочали лише 

7 лютого, а вже до 8 серпня всі будівельні

роботи планують завершити. “Цього

вдалося досягти завдяки злагодженій ро�

боті проектантів та будівельників. Був

період, коли на об’єкті одночасно пра�

цювало до 400 осіб”, — розповів пан

Числовський.

Дивлячись на оновлені приміщення

школи, її директор Олександр Колосен�

ко згадує, як йому разом з педагогічним

колективом та більш ніж 200 учнями два

роки довелося проводити навчання в

прибудові. “Незважаючи на аварійний

стан будівель, навчання в школі не при�

пинялося. Приміщення ми облаштували

так, щоб зберегти свою спеціалізацію —

поглиблене вивчення англійської мови”,

— зазначив “Хрещатику” Олександр Ко�

лосенко.

Основною “родзинкою” оновленої

школи буде її модернізація. Тут облад�

нають чотири комп’ютерних класи, чо�

тири лінгафонні кабінети та інформати�

ки, розраховані на 9 учнів кожен. Тепер,

завдяки ремонту, учні молодшої школи

навчатимуться окремо від старшоклас�

ників. До послуг майбутніх вихованців

32 кабінети, комп’ютеризована бібліо�

тека з доступом до Інтернету, лаборато�

рії та майстерні, простора актова зала,

розрахована на 220 місць, та медичний

блок.

Подбали фахівці і про те, щоб у на�

вчальному закладі діти могли не лише

навчатися, а й фізично загартовуватися.

“Знаходячись в центральному районі

столиці, ми маємо малу територію, але

для спортивної бази нашої школи макси�

мально використали кожен сантиметр”,

— розповів Олександр Колосенко.

На подвір’ї навчального закладу пра�

цюватимуть чотири ігрових майданчики

для малечі, футбольне міні�поле зі штуч�

ним покриттям, тренажерний комплекс,

оснащений за останнім словом техніки.

Також тут передбачені окремі спортзали

для учнів молодшої та середньої школи з

душовими та роздягальнями.

Вже у вересні до оновлених класів заві�

тає 300�320 учнів, максимальна ж напов�

неність навчального закладу розрахована

на 600 осіб. На цю цифру планують ви�

йти протягом одного�двох років.

Голова КМДА Олександр Попов огля�

нув навчальні класи, актову, танцюваль�

ну і спортивну зали та їдальню.

“У цьому році в Києві до перших кла�

сів йде на три тисячі більше дітей. І мені

дуже приємно повідомити, що за два ро�

ки ми реалізуємо програму, завдяки якій

у столиці буде введено в експлуатацію

більше 30 об’єктів — дитячих садочків та

шкіл. Частина з них це ті, які ми поверта�

ємо у власність міста, робимо їх рекон�

струкцію та вводимо в експлуатацію. Усі

об’єкти, що будуємо, відповідають най�

сучаснішим стандартам. Переконаний,

що школи, які ми відкриваємо, в тому

числі і ця, будуть надавати дітям дійсно

високий рівень знань”, — зазначив

“Хрещатику” Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації також

додав, що це не єдина школа, яка буде

введена в експлуатацію цьогоріч. Так,

до кінця 2012 року ще один навчальний

заклад запрацює в мікрорайоні Осо�

корки. Ймовірно свою роботу він роз�

почне уже з другого навчального 

півріччя

У столиці пройде загальноміський
шкільний ярмарок 
18-19 серпня на Хрещати відб деться продаж
товарів ш ільно о асортимент з різних ре іонів
У раїни
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Цьогорічна виставка квітів пройде
за мотивами народних казок 

Помил ватися ч довими вітами в Печерсь ом
ландшафтном пар можна б де до 9 вересня
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ФДМУ продає акції Київського
мотоциклетного заводу 

Почат ова вартість па ета становить 32,5 млн рн
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Уряд збільшив грошові винагороди
призерам Олімпійських ігор
Спортсменам У раїни — чемпіонам, призерам

XXX Олімпійсь их і ор та їх тренерам збільшено
рошові вина ороди. Та , за здоб те I місце ви-
плач ватим ть $125 тис. (зі 100 тис.), за II міс-
це — $80 тис. (з 75 тис.), за III місце — $55 тис.
(з 50 тис.). Та ж с м отримають їх тренери.
Відповідн постанов “Про внесення змін до
п н т 1 постанови Кабінет міністрів У раїни від
27 січня 2010 р. № 91” хвалив ряд на вчораш-
ньом засіданні. Кошти виплач ватим ть за рах -
но державно о бюджет

Місія МВФ оцінить Україну 
у вересні
Представни и Міжнародно о валютно о фонд

відвідають У раїн вересні для проведення оцін-
и бюджетної політи и раїни на 2013 рі . Про це
с азано в повідомленні прес-сл жби першо о ві-
це-прем’єр-міністра Валерія Хорош овсь о о.
Днями Вашин тоні Хорош овсь ий провів з стріч
із дире тором-розпорядни ом МВФ Крістіною Ла-
ард, під час я ої сторони об оворили пріоритети
співробітництва в рам ах про рами stand by, а та-
ож ви онання У раїною державно о бюджет на
2012 рі . “У раїна реаліз вала майже всі взяті на
себе зобов’язання. Водночас підвищення тарифів
на аз і тепло для населення й підприємств ом -
нально о се тора без всеосяжно о омпле сно о
реформ вання відповідних ал зей національної
е ономі и не дасть бажано о рез льтат ”, — за-
значив перший віце-прем’єр. На адаємо, що рада
дире торів МВФ позитивно оцінила реформи,
проведені в У раїні, а та ож дося н т в державі
цінов стабільність. МВФ доп с ає поновлення
редит вання У раїни в рам ах про рами stand by,
одна найбільш імовірним стро ом поновлення
редит вання вважається інець ро

Кабмін ініціює створення 
програми будівництва 
багатофункціональних 
спорткомплексів
Прем’єр-міністр Ми ола Азаров дор чив Мініс-

терств освіти і на и, молоді та спорт та Мініс-
терств фінансів розробити про рам б дівниц-
тва ба атоф н ціональних спорт омпле сів. Про
це він повідомив на засіданні ряд . Зі слів
прем’єра, про рама повинна передбачати б дів-
ництво спортивних центрів зі стадіонами та ба-
сейнами. “Спортсмени підтримали ідею. Давайте
почнемо її розробляти. Дор чаю Міністерств ос-
віти і на и, молоді та спорт разом з Міністер-
ством фінансів та іншими міністерствами і відом-
ствами створити та за альнонаціональн про-
рам ”, — с азав Азаров. Він під реслив, що не-
обхідно приділяти більше ва и вихованню й під-
отовці молодих спортсменів, повідомляють
У раїнсь і новини

Найбільша кількість абонентів 
інтернет)провайдерів припадає 
на Київ
У вітні-червні іль ість абонентів інтернет-про-

вайдерів збільшилася на 4,3% або на 184,973 тис.
порівняно з першим варталом поточно о ро —
до 4 638,651 тис. Про це с азано в повідомленні
Державної сл жби статисти и. Найбільша іль ість
абонентів інтернет-провайдерів припадає на Київ —
1 262,727 тис. або 27,22% від за альної іль ості.
Др е місце за іль істю абонентів інтернет-про-
вайдерів посідає Одесь а область — 798,891 тис.
або 17,22% від за альної іль ості, третє місце —
Донець а область (322,743 тис. або 6,96%), четвер-
те місце — Хар івсь а (232,942 тис. або 5,02%)

Цього року Київ і Відень відзначають

ювілей побратимських відносин. 20 ро�

ків — саме стільки тривають диплома�

тична та культурна співпраця обох міст.

До ювілею сторони готуються ретельно:

на початок листопада заплановано про�

вести Дні Відня у Києві, а вже навесні

австрійська столиця прийматиме київ�

ську делегацію. Як зазначили учасники,

ці заходи потрібно ретельно спланувати,

щоб максимально показати усі переваги

обох столиць.

Під час перемовин посадовці виріши�

ли, що у рамках проведення заходів від�

будеться низка протокольних зустрічей

на рівні керівництв міст�побратимів, а

також декілька мистецьких подій та ви�

ставок. Крім того, будуть організовані

зустрічі туроператорів обох міст та пре�

зентації інвестиційних проектів у турис�

тичній галузі.

Окрім цього, представники віденсько�

го муніципалітету зініціювали у рамках

Днів Відня проведення у Києві еконо�

мічного бізнес�форуму. “Австрія один із

численних інвесторів в Україну, тому ми

пропонуємо провести економічний фо�

рум, де представники бізнесу мали б

можливість обговорити цікаві інвести�

ційні проекти, які можна реалізувати в

Києві, — зазначив керівник Служби між�

народної стратегії і координації магіс�

трату міста Відень Андреас Лаунер. —

Нас також цікавить туризм, будівництво

та нерухомість, фінансовий сектор”.

Головний архітектор Києва Сергій

Целовальник підкреслив, що Києву ці�

каво було б ознайомитись з напрацьова�

ними концепціями міста�побратима

щодо охорони до історичної спадщини,

використання природного потенціалу

островів та транспортної інфраструкту�

ри.

Заступник голови КМДА Леонід Но�

вохатько зауважив, що попереду багато

роботи з підготовки до заходу. “Ми зу�

стрілися з делегацією з Відня, щоб почу�

ти їх побажання щодо цієї події. Міська

влада докладе максимум зусиль, аби ре�

алізувати всі висловлені пропозиції”,—

розповів “Хрещатику” Леонід Михайло�

вич. За його словами, за останній рік

стосунки між двома столицями помітно

активізувалися. У квітні цього року голо�

ва КМДА Олександр Попов з робочим

візитом відвідав Відень. Мер австрій�

ської столиці Міхаель Хойпль під час Єв�

ро�2012 теж завітав до Києва
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Восени (7-8 листопада) столиці пройд ть Дні Відня. Під отов-
до цьо о заход Києві розпочали офіційною з стріччю

представни ів місь ої влади з деле ацією із Відня, я очолив
посол Австрії в У раїні Вольф Дітріх Хайм. Представни и обох
сторін о реслили своє бачення про рами заход і дійшли з оди
на доцільності проведення спільно о е ономічно о бізнес-фор -
м . Не обійд ться Дні Відня в Києві й без різноманітних ль-
т рно-мистець их заходів.

Заплановано проведення економічного бізнес�форуму та декількох
культурно�мистецьких заходів 

Голова КМДА Оле сандр Попов о лян в приміщення надс часної ш оли №106, я зб д вали за ре ордні п'ять місяців

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Майже два ро и більш ніж 200 чнів середньої ш оли № 106,
що Шевчен івсь ом районі, зм шені б ли навчатися в при-
б дові, в ранично доп стимих мовах, адже два орп си на-
вчально о за лад знаходилися в аварійном стані. У лютом
цьо о ро б ло розпочато ре онстр цію ш оли, під час я ої
орп с А б в повністю розібраний та відб дований, а орп с
Б — перепланований та відремонтований. Вчора олова КМДА
Оле сандр Попов особисто перевірив отовність навчально о
за лад до 1 вересня.

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



2

МІСТО
Хрещатик 2 серпня 2012 року

Новини

У столиці пройде загальноміський 
шкільний ярмарок
18-19 серпня на Хрещати відб деться за альномісь ий ярмаро з

продаж товарів для ш олярів, де б д ть представлені підприємства
тор івлі, ле ої промисловості міста та постачальни и товарів ш ільно-
о асортимент з інших ре іонів У раїни. Відповідне розпорядження
підписав олова КМДА Оле сандр Попов. Крім то о, я повідомляє ГУ
вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання населення КМДА,
період з 18 серпня до 9 вересня рам ах традиційних районних яр-
мар ів з продаж сільсь о осподарсь ої прод ції б де передбачена
тор івля товарами для ш олярів. Слід за важити, що під час за ально-
місь о о ярмар 18 серпня з 12.00 до 14.00 Головним правлінням
льт ри та Головним правлінням освіти і на и б де ор анізовано

вист п дитячих оле тивів народної творчості. У всіх районах міста
з 1 серпня до 9 вересня та ож пройд ть ярмар и з продаж товарів
ш ільно о асортимент

Суд повернув місту земельну ділянку вартістю
28 млн грн
Господарсь им с дом м. Києва 31 липня 2012 р. задоволено позов-

н заяв про рат ри Дарниць о о район столиці та поверн то иїв-
сь ій ромаді земельн ділян площею 1 а (вартістю 28 млн рн) на
в л. Архіте тора Вербиць о о. Про це повідомляє прес-сл жба сто-
личної про рат ри.
Встановлено, що Київрадою 2007 році б ло надано ТОВ “Компа-

нія Еле антб д” земельн ділян в оренд стро ом на 5 ро ів для
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання житлово о б дин з
об’є тами соціально-поб тово о призначення та пар ін ами. Про -
рорсь а перевір а по азала, що товариством б дівництво не розпо-
чато, натомість на зазначеній земельній ділянці знаходиться авто-
стоян а

Київський вокзал з аеропортом з’єднає 
Повітряний експрес
Швид існ еле трич Повітряний е спрес, що рс ватиме від Цен-

трально о залізнично о во зал до аеропорт “Бориспіль”, почн ть б -
д вати в жовтні цьо о ро . Перші пасажири змож ть с ористатися її
посл ами 2014 році. У Держінвеста ентстві зазначили, що прое т
ошт ватиме $372 млн. “У жовтні план ємо розпочати роботи. Вже
все з оджено з інвестором, розробляється прое тна до мента-
ція”,— зазначив ерівни прое т Повітряний е спрес Сер ій Михаль-
ч . Фахівці про ноз ють, що швид існа еле трич а о питься через
8-10 ро ів

Цифра дня

2 064 061 400 
гривень склав оборот столичного ресторанного господарства з
урахуванням як підприємств�юридичних осіб, так і фізичних осіб�
підприємців за січень�червень поточного року 
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Київ двоколісний
У наступному році у місті планують облаштувати веломаршрути
протяжністю в 38 кілометрів

Першим пілотним районом, де

активно почали створювати вело�

доріжки, став Дарницький, до яко�

го входять житлові масиви Осокор�

ки, Позняки та Харківський. Так

під час масштабної реконструкції

проспекту Бажана вздовж пішохід�

них доріжок була облаштована

окрема смуга для руху велосипедис�

тів протяжністю близько 20 км. Аби

мінімізувати можливі конфлікти з

власниками авто та травматичні си�

туації з пішоходами, вона була по�

фарбована у червоний колір. Діє ця

велосипедна доріжка вже майже два

місяці та користується чималою по�

пулярністю серед місцевих меш�

канців.

“Пересуватися тут стало значно

легше, адже тепер не доводиться ма�

неврувати ні між пішоходами, ні між

машинами. Я впевнений, що це до�

зволить значно скоротити кількість

травмувань велосипедистів. Добре

було б, якби такі доріжки з’явилися

і у інших районах міста”,— розповів

“Хрещатику” Вадим, велосипедист

з 20�річним стажем.

Наразі, окрім проспекту Бажа�

на, нові велодоріжки збудовані

вздовж Дніпровської набережної,

вулиці Здолбунівської та проспек�

ту Григоренка. У планах влади

прокласти їх багатьма вулицями

Дарницького району, а також ут�

ворити велокільце. Паралельно

створюватимуть і пішохідні марш�

рути.

Зазначимо, що напрямок розвит�

ку інфраструктури для велосипе�

дистів включений до Стратегії роз�

витку Києва до 2025 року. Голова

КМДА Олександр Попов неодно�

разово підкреслював важливість

створення у столиці гідних умов

для громадян, які пересуваються

містом на двоколісному транспорті.

Як повідомили “Хрещатику” у КП

“Київдорсервіс”, нині у столиці

розробляється проектна докумен�

тація щодо чотирьох веломаршру�

тів загальною протяжністю 38 км.

Це напрямки: “Троєщина” —

уздовж просп. Маяковського, вул.

Перова та просп. Визволителів до

станції метро “Дарниця”, “Брова�

ри” — уздовж Броварського прос�

пекту від станції метро “Дніпро” до

виїзду на Биківню, “Труханів�

ський” — через парковий Пішохід�

ний міст вулицею Труханівською до

Московського мосту та “Вишго�

род” — уздовж вулиці Богатирської.

“Наразі триває підготовка відпо�

відних проектів, а роботи ми плану�

ємо завершити до 1 грудня. Тож при

достатньому фінансуванні вже вес�

ною наступного року можна буде

розпочати будівництво цих маршру�

тів”,— зазначив Микола Онищенко,

заступник директора з загальних

питань КП “Київдорсервіс”.

Знаково, що до всіх робіт активно

залучають киян, які користуються

двоколісним транспортом. Зокрема

відповідні консультації проводяться

з Асоціацією велосипедистів Києва.

Окрім того, в подальшому плануєть�

ся адаптувати і міський громадський

транспорт до потреб велосипедис�

тів. Наприклад, створити місця для

перевезення велосипедів у міській

електричці, фунікулері та передба�

чити відповідні умови для пасажирів

з велосипедами у метро та наземно�

му транспорті

Наразі, окрім проспекту
Бажана, нові

велодоріжки збудовані
вздовж Дніпровської
набережної, вулиці
Здолбунівської та

проспекту Григоренка 

Вже др ий місяць столичні шан вальни и дво олісних опробов ють нов велодоріж вздовж проспе т Бажана

"Мала опера" збереже своє
функціональне призначення
Фахівці до кінця тижня визначать її охоронну зону
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Старовинна б дівля Л ’я-
нівсь о о народно о б -
дин , я а більш відома
пересічним иянам я
“Мала опера”, б ла зб до-
вана ще 1901 році. За
час існ вання об’є та т т
розміщ вались: бібліоте а,
чайна, вечірні ласи, іно-
театр, “робітничий театр”,
а до 2005 ро — л б
трамвайни ів. Наразі зе-
мельна ділян а, де знахо-
диться “Мала опера”, пе-
редана в оренд омпанії
“Б дхол”. Сама ж б дівля
залишається о расою Л -
’янівсь ої площі. Днями
члени Конс льтативної ра-
ди ГУ охорони льт рної
спадщини об оворювали
питання визначення тери-
торії пам’ят и та її охорон-
ної зони. На цьом засі-
данні б в та ож представ-
лений прое т ре онстр ції
столично о ЦУМ .

Наразі Лук’янівський народний

будинок є пам’яткою архітектури

місцевого значення. Це двоповерхо�

ва споруда, під якою є ще два під�

земні поверхи. За словами заступни�

ка гендиректора з наукової роботи

Київського науково�методичного

центру по охороні, реставрації та ви�

користанню пам’яток історії, куль�

тури і заповідних територій Галини

Савчук, першочергове завдання, яке

стоїть перед фахівцями,— визначи�

ти територію пам’ятки та її охорон�

ної зони. Свою роботу фахівці уста�

нови планують завершити до кінця

цього тижня. Це дозволить в по�

дальшому не лише зберегти в на�

лежному стані будівлю, а й створити

умови для її оптимального сприй�

няття.

Обговорили на засіданні Кон�

сультативної ради і подальше май�

бутнє споруди. Фахівці пропонують

два можливі варіанти — це реставра�

ція існуючого приміщення з пере�

творенням його на концертний зал

чи кінотеатр або ж його реконструк�

ція та створення у ньому “Малої

опери”. Опоненти останнього рі�

шення зазначають, що в такому ви�

падку відновлена будівля втратить

свою історичну цінність. На сього�

дні дискусії з цього приводу трива�

ють.

Як повідомив “Хрещатику” пред�

ставник ТОВ “Будхол”, компанія

готова відреставрувати будівлю за

власні кошти. За його словами, по�

передні домовленості з містом уже

існують. “Нами розроблені пере�

дпроектні пропозиції, і згодом вони

будуть надані на узгодження до

міськради. Поки що ми хочемо чіт�

ко визначити межі охоронних зон та

сподіваємося, що вони не внесуть

суттєвих змін до наших планів”,—

зазначив представник ТОВ “Буд�

хол”.

Окрім того, на засіданні розгляну�

ли проект реконструкції столичного

ЦУМу. Після дискусій щодо майбут�

нього вигляду споруди, фахівцями

було прийняте рішення — відправи�

ти проект на доопрацювання

Фахівці пропонують два можливі варіанти збереження
будівлі: це реставрація існуючого приміщення 

з перетворенням його на концертний зал чи кінотеатр
або ж реконструкція та створення у ньому 

"Малої опери" 
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Автозатори та забр днене повітря вже стали звичайним
явищем для меш анців ме аполісів. Та з ожним ро ом
зростає іль ість людей, я і для перес вання містом ви-
бирають інший, більш е оло ічний та дост пний транс-
порт — велосипед. Кіль ість велосипедистів щоро зрос-
тає і в столиці, наразі їх же десят и тисяч. Тож столична
влада вирішила подбати про належне перес вання міс-
том людей, я і обирають дво олісний транспорт.

Громадські організації інвалідів вибрали 
свого кандидата до парламенту
30 липня відб лися збори Координаційної ради місь их ромад-

сь их ор анізацій Києва, члени я ої одностайно хвалили рішення
про підтрим вис нення Алли Шлапа , лідера ГР “Соціальна спра-
ведливість”, олов постійної омісії Київради з питань манітарної
політи и, андидатом в народні деп тати У раїни в одномандатном
виборчом о р зі. За словами Василя Назарен а, олови Координа-
ційної ради, до її с лад входить 36 ор анізацій, я і за алом об’єд-
н ють близь о 40 тис. иян з інвалідністю. “Ми знаємо Алл Шлапа
же не перший рі . Кожен із членів наших ор анізацій ч дово сві-
домлює, що без змін на вищом державном рівні с р тне станови-
ще, в я ом переб вають люди з інвалідністю, б де тіль и по ірш -
ватися. А том , щоб забезпечити зміни на раще, за онодавчих
ор анах влади нам потрібні люди, я і добре роз міють специфі
наших проблем, і най оловніше — спроможні їх виріш вати. Ро и
співпраці з Аллою Шлапа довели, що ми можемо довіряти цій лю-
дині і я ромадянин , і я політи ”,— пояснив рішення Василь На-
зарен о.
На адаємо, що завдя и з силлям Алли Шлапа столиці для ро-

мадсь их ор анізацій інвалідів б ли пере лян ті мови оренди — з ід-
но внесених змін до Положення про оренд майна територіальної ро-
мади м. Києва, тепер вони сплач ють за орендовані приміщення с м
в межах однієї ривні на рі

Цьогорічна виставка квітів пройде 
за мотивами народних казок
В інці серпня в Києві пройде традиційна вистав а вітів, я а о-

жен рі збирає цілі натовпи шан вальни ів. Офіційне від риття від-
б деться 24 серпня, помил ватися ч довими вітами в Печерсь ом
ландшафтном пар , на Співочом полі можна б де до 9 вересня.
Основним мотивом цієї вистав и стан ть раїнсь і народні аз и.
Шан вальни ів вітів б д ть див вати омпозиціями “Каз а про
Жар-птицю і Вов а”, “Ходить арб з по ород ”, “Колосо ” тощо.
Всьо о на виставці б де представлено майже 2500 в. м віт чих
рослин
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Ділові новини

Співробітництво зі Світовим
банком триває
Перший віце-прем’єр-міністр

Валерій Хорош овсь ий певне-
ний, що а тивізація співробітниц-
тва зі Світовим бан ом (СБ) спри-
ятиме ефе тивном впроваджен-
ню реформ в У раїні. У ході сво о
візит до США Хорош овсь ий
провів з стріч з дире тором-роз-
порядни ом Світово о бан Шрі
М льяні Індраваті, під час я ої ос-
новн ва сторони приділили пи-
танням реалізації інвестиційних і
системних прое тів СБ в У раїні. З
йо о слів, спішна реалізація 11 ін-
вестиційних прое тів на за альн
с м пози 1,72 млрд доларів до-
зволить раїнсь им підприєм-
ствам не тіль и модерніз вати за-
соби виробництва, але й зал чити
передові техноло ії. Сторони та-
ож об оворили стан під отов и
системних прое тів розвит , пер-
шочер овими з я их мають стати
“Др а про рамна пози а на ре-
абілітацію фінансово о се тора”
на с м 350 млн доларів і “Четвер-
та пози а на політи розвит ” на
с м 500 млн доларів. Хорош ов-

сь ий заявив, що, з о ляд на про-
рес під отовці зазначених про-
е тів, раїнсь а сторона отова
разом із СБ здійснити необхідні
ро и з метою їх реалізації най-
ближчим часом, повідомляють
У раїнсь і новини

Держземагентство 
продало землі 
на півмільярда гривень
З почат 2012 ро до бю-

джетів різних рівнів від продаж
наділів несільсь о осподар-
сь о о призначення надійшло
503 млн рн, том числі до
держбюджет — 50,2 млн рн.
Про це йдеться повідомленні
прес-сл жби Державно о а ент-
ства земельних рес рсів. За а-
лом за перше півріччя поточно-
о ро в У раїні продано 1427
земельних діляно несільсь о-
осподарсь о о призначення
площею 1,2 тис. а вартістю
550 млн рн, з них на земельних
тор ах — 888 наділів площею
72,28 а вартістю 16,4 млн рн.
Та ож на земельних тор ах про-

дано прав оренди на 358 наділів
площею близь о 6,3 тис. а вар-
тістю 24,1 млн рн

Анулювано понад 
565 ліцензій на торгівлю 
тютюном та алкоголем
У першом півріччі поточно о

ро працівни и ре іонально о
правління Департамент САТ
ДПС У раїни Києві виявили
91-е пор шення з продаж ал о-
ольних напоїв та тютюнових ви-
робів особам, я і не дося ли
18-річно о ві , а саме 63 фа ти
продаж тютюнових виробів та
28 випад ів реалізації неповно-
літнім ал о ольних напоїв. За
в азані правопор шення підпри-
ємців оштрафовано на 619 тис.
рн та ан льовано 52 ліцензії на
право роздрібної тор івлі ци ар-
ами, а та ож 19 — на тор івлю
ал о ольними напоями. Станом
на 1 липня столичні підприємці
оформили близь о 4 800 ліцензій
на роздрібн тор івлю ал о олем
та тютюном. За невнесення чер-
ово о платеж б ло приз пине-

но дію 581 дозволів, а 565 б ли
ан льовані (втратити ліцензію
можна за несплат чер ово о
платеж за неї протя ом 30 днів
від момент її приз пинення). За-
алом за 6 місяців Києві від
плати за дозволи на право роз-
дрібної тор івлі ал о олем та ци-
ар ами до держбюджет на-
дійшло понад 35 млн рн

ФДМУ продає акції 
Київського мотоциклетного 
заводу
Фонд держмайна виставив на
он рс 90,8 % а цій Київсь о о
мотоци летно о завод . Почат-
ова вартість па ета становить
32,5 млн рн. Кон рс відб -
деться 22 серпня об 11.00
приміщенні ФДМУ. Умови он-
рс передбачають збережен-

ня основних видів діяльності за-
вод , недоп щення вини нення
нової простроченої забор ова-
ності по платежах до бюджетів,
внесення інвестицій розмірі не
менше 2,7 млн рн на розвито
підприємства. Крім цьо о, по -

пець зобов’язаний забезпечити
по ашення забор ованості з ви-
плати дивідендів, нарахованих
на орпоративні права держави
за мин лий рі с мі майже
4 млн рн, перерах вавши їх до
держбюджет . Додат ові мови
он рс передбачають, що по-
пець повинен мати досвід

е ономічної діяльності з вироб-
ництва мотоци лів, деталей до
них. Стат тний апітал мотоци -
летно о завод становить 32,5
млн рн, номінал а ції — 1,2
ривні. На адаємо, що основний
вид діяльності підприємства —
виробництво мотоци лів. Про-
д ція на 90 % реаліз ється в
У раїні, 10 % е спорт ється

ДАІ пропонує закупити 200
приладів для фотофіксації

Їх хоч ть встановити для он-
тролю правил дорожньо о р х в
1143 місцях онцентрації ДТП.
Про це заявив заст пни
начальни а правління ДАІ МВС
У раїни Володимир Резні ов. " В
У раїні на сьо однішній день

1143 місця онцентрації ДТП. На
першом етапі б ло б бажано
онтролювати встановлення а-
мер в цих місцях замість співро-
бітни а ДАІ. Для то о, щоб люди
елементарно не пор ш вали
правила дорожньо о р х . Я
тіль и на за онодавчом рівні б -
де прийнято рішення і можна б -
де впровадити систем фотофі -
сації”, — с азав Рєзні ов. Я ою
б де вартість обладнання поса-
довець не зазначив

Уряд збільшив статутний
фонд “Укргідроенерго” 
до 5,9 млрд грн
Кабмін вирішив збільшити

стат тний фонд енер о енер -
ючої омпанії “У р ідроенер о”
на 1 млрд ривень до 5,9 млрд
за рах но вип с нових а цій,
я і б д ть оплачені за рах но
облі ацій вн трішньої державної
пози и. Про це с азано в роз-
порядженні ряд № 512. ОВДП
вип с аються зі стро ом оборо-
т 3 ро и й став ою доход не
вище 9,9 %

Упорядник міських
вулиць
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

В це важ о повірити, але, трохи
більше, ніж сто ро ів том , и-
ївсь і в лиці ще не мали я існої
бр ів и. Кияни ходили та їзди-
ли переважно розбитими в ли-
цями, ви ладеними аменем, або
й зовсім без ньо о. Тож місто че-
ало, аби хтось зайнявся йо о доро-
ами. І та а людина знайшлась —
Всеволод Демчен о, інженер,
ласний Місь ої д ми, мільйонер та домовласни . Про
ньо о йтиметься сьо однішній р бриці “Бізнес по- и-
ївсь и”.

Всеволод Якович Демченко народився в родині відомого українського

письменника та етнографа. У 1893 році він закінчив 4�ту київську гімназію,

а пізніше здобув освіту інженера в столичному Інституті інженерів шляхів

сполучення. Свою кар’єру Демченко розпочав у 1899 році, займаючи поса�

ду молодшого інженера будівельної контори Києво�Полтавської залізниці.

Налагоджені сімейні зв’язки, цупка бізнесова хватка та неймовірна енер�

гія допомогли молодому підприємцю швидко увійти у найвищі владні кола

тогочасного міста. Згодом Всеволод Демченко був обраний гласним Місь�

кої думи. Він декілька років очолював “мостову” комісію, яка опікувалась

станом київських вулиць. Саме з його іменем пов’язана перебудова доріг у

Києві. Демченко запропонував замість камінного булижника використову�

вати гранітні кубики, випробувані в Берліні та Гамбурзі. Асфальт, яким тоді

покривали дороги у Європі, для київського рельєфу не підходив — його

можна було укладати лише на рівних вулицях.

В 1908�1909 роках місто отримало мільйонну позику на брукування ву�

лиць. Демченко хвацько взявся за роботу, і за два будівельні сезони центр

міста — Думська площа (теперішній Майдан Незалежності) Хрещатик,

Олександрівська, Миколаївська, частково Фундуклеївська, Велика Василь�

ківська та Володимирська вулиці були забруковані гранітними кубиками на

бетонній основі.

Роботи проводились занадто швидкими темпами. Вулиці у центрі міста

були вщент перериті, на деяких тимчасово зупинено рух трамваїв, що, зви�

чайно, викликало невдоволення у киян, які резонно зазначали, що ремонт

можна було б провести не за два, а за 4�6 років. Та Демченко не зважав на

подібні зауваження (можливо, через те, що мав підтримку від тодішнього

мера міста Іполита Дякова).

Цікаво, що старий камінь, знятий з центральних магістралей, не викида�

ли на смітник: його відвозили на околиці, де використовували для облаш�

тування тамтешніх вулиць. У центрі міста викладали бруківку з великих ку�

биків (торцеву), а з малих (мозаїчну). Один квадратний сажень (понад 4,5

кв. м) торцевої бруківки коштував 50 рублів, мозаїчна була дешевша — 34

рублі. Чималі на той час кошти. Граніт для київської бруківки завозили зі

Швеції, а для мощення мозаїки — з Волині.

Поки робітники викладали дороги недешевими кубиками з граніту, пан

Демченко встиг звести у місті три великих прибуткових будинки (два на ву�

лиці Ольгінській і один — на Великій Житомирській, 25). Тож згодом під�

приємця звинуватили у розкраданні займу.

На той час Всеволоду Демченко належали декілька споруд у центрі Ки�

єва: на вулиці Лютеранській, 9, Мерінгівській,7 (нині — Заньковецької),

Єлизаветинській, 8�а (нині Пилипа Орлика, 3). Прибуткові будинки були

обладнані за останнім словом техніки — з ліфтами, центральним опален�

ням, телефоном. Лише шестикімнатна “барська” квартира на вулиці Мико�

лаївській, 17/1 здавалась на рік з попередньою платою в 5000 рублів. Тож

можна собі уявити, які статки отримував на той час господар. Крім того, він

був багатим землевласником (згодом очолив Київську повітову земську

управу). У Київському повіті, при хуторі Бабки, йому належало 1158 деся�

тин землі (1262 гектари) та маєток на Херсонщині.

Через скандал з бруківкою Всеволод Якович навіть виїхав на деякий час

за кордон, аби уникнути критики з боку політичних опонентів. Хоча, завдя�

ки “гранітній гарячці”, Київ став першим містом у Російській імперії, де

з’явилися мощені кубиками вулиці, наприклад, в Москві та Одесі їх почали

використовувати значно пізніше. Врешті цей скандал не завадив Всеволоду

Демченко активно займатися бізнесом та політикою, його навіть було обра�

но депутатом Державної думи, і він деякий час працював у Санкт�Петер�

бурзі. У Києві він був старостою Олександро�Невської церкви, почесним

попечителем київської 4�ї гімназії та членом правління КПІ.

У 1917 році під час чергових виборів опоненти знову пригадали йому про

скандал з бруківкою, на що Демченко заявив: “Кубикова мостова стоїть уже

дев’ять років, і всі кияни можуть наочно впевнитися, добре вона побудова�

на чи погано”. У якості робіт можна пересвідчитися навіть зараз: на вулиці

Архітектора Городецького бруківка збереглась до наших часів, переживши

суцільну пожежу у 1941 році.

Всеволод Демченко практично увесь час перебував у вирі політичного

життя. Після Лютневої революції він виконував обов’язки Київського пові�

тового комісара Тимчасового уряду. А у 1918 році, коли місто захопили біль�

шовики, його було жорстоко побито. Представники нової влади прийшли

до Демченка, аби відібрати майно, а за непоступливість жорстоко “віддячи�

ли”. Під час Гетьманату Всеволод Якович був активним членом Протофісу

(Спілка промисловців, комерсантів, фінансистів та землевласників), пізні�

ше він активно підтримував уряд Скоропадського. Та другого захоплення

міста більшовиками (1919) бізнесмен чекати не став та емігрував. Відомо, що

він мешкав в декількох європейських країнах, а помер у 1933 році в Італії
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Банки пропонують 
універсальні сервіси
Вони дозволяють клієнту погасити кредит, відкрити депозит, або
сплатити за покупки та послуги
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У раїнсь і бан іри пропо-
н ють споживачам “ ом-
пле сні прод ти”. Йдеть-
ся про “па етні” посл и,
я і вміщ ють в собі цілий
спе тр фінансових серві-
сів. Але оловне, що ними
лієнт може с ористатися
майже в автоматичном
режимі. “Хрещати ” з’ясо-
в вав, чи дійсно та а по-
сл а заощадить роші
своєм власни ові в порів-
нянні з ви ористанням
“па етних” прод тів о ре-
мо.

Корпоративний сегмент

Банкіри почали впроваджувати

тарифні пакети в період кризових

явищ в економіці переважно для

корпоративних клієнтів та приват�

них підприємців. Пакетне обслу�

говування базується на тому, що за

певну плату клієнт отримує набір

послуг, які окремо не тарифікуєть�

ся — їх вартість входить у вартість

пакету. В залежності від рівня

останній доповнюється послуга�

ми, які відповідають потребам 

клієнта.

“Пакетне обслуговування — це,

перш за все, істотне зниження фі�

нансових, адміністративних і тимча�

сових витрат клієнтів при спілку�

ванні з банком”, — зазначає “Хре�

щатику” директор департаменту

роздрібного бізнесу ПАТ “Промін�

вестбанк” Андрій Карякін.

За словами керівника відділу про�

сування програм мікробізнесу “Ер�

сте банку” Павла Самойлова, пакет�

ні продукти для малого бізнесу пе�

редбачають набір послуг в рамках

розрахунково�касового обслугову�

вання. Такі пропозиції, як зазначає

експерт, дають можливість опти�

мально підібрати продукт відповід�

но до вимог та потреб клієнта. А ви�

бір тарифного пакету в першу чергу

залежить від особливостей ведення

бізнесу.

“Деякі підприємці мають необхід�

ність лише в елементарних операці�

ях, наприклад, в знятті готівки.

Втім, якщо бізнес має доволі великі

обороти та постійну необхідність в

конвертації валюти, здійсненні пе�

реказів коштів (наприклад, в роботі

з постачальниками ), веденні зов�

нішньоекономічної діяльності, при�

йомі готівкових платежів, розміні

коштів, інкасації та інших послуг,

ми пропонуємо більш комплексний

продукт”, — повідомив “Хрещати�

ку” Павло Самойлов.

Експерт зауважив, що основним

критерієм при виборі клієнтом па�

кетного обслуговування є не соці�

альний статус, а характерні особли�

вості ведення його бізнесу та необ�

хідний перелік послуг — клієнт оби�

рає найбільш вигідний та оптималь�

ний для себе варіант серед пропози�

цій банків.

“Слід зазначити, що особливості

нового податкового кодексу змуси�

ли багатьох підприємців, які завжди

працювали з готівкою, зіткнулись з

необхідністю відкриття поточного

рахунку в банку. Також законодавчі

заходи зобов’язали окремі сфери

бізнесу здійснювати свою діяль�

ність через поточні рахунки — це

стосується, наприклад, продавців

підакцизних товарів”, — додав Пав�

ло Самойлов.

Комплексні сервіси 
для населення

Якщо раніше “пакетні” моделі

обслуговування стосувалися більше

підприємств і VIPів, то тепер ринок

повернувся в бік населення — банки

вивели сюди буквально всю лінійку

фінансових продуктів. І, головне,

вони мають попит.

Більшість людей користуються в

повсякденному житті фінансовими

послугами: поповнення рахунків

здійснюється через термінали; пере�

каз грошей — на пошті чи у будь�

якому відділенні банку; сплата за

комунальні послуги — в касі. Більше

того, клієнту, в погоні за кращими

умовами, часто доводиться отриму�

вати заробітну плату, оформляти

кредити або відкривати депозити в

різних банках. Відповідно, це заби�

рає чимало часу і сил.

Саме ці проблеми можна виріши�

ти, скориставшись банківськими

пакетними продуктами, зазначають

експерти. Адже всі, перераховані

вище, дії можна реалізувати, не від�

ходячи від комп’ютера або мобіль�

ного телефону. Зробити це можна

самостійно і методом автоматично�

го зарахування на потрібні рахунки

платежів на початку кожного міся�

ця. Навздогін до цього банкіри про�

понують платіжну карту, бонуси,

знижки та інші акції для постійних

клієнтів.

Банкіри кажуть, що основні виго�

ди пакетів для населення такі: зни�

ження загальної вартості обслугову�

вання (клієнт може заощадити міні�

мум 20�30 % витрат, які довелося б

платити при використанні окремо

кожної послуги), отримання знижок

на додаткові послуги і сервіси банку

та зовнішніх організацій, зменшен�

ня терміну банківського обслугову�

вання та оформлення додаткових

послуг (один договір на весь пакет

послуг) тощо.

“Пакетні продукти цікаві як для

споживача, так і для банку, перш за

все тим, що об’єднують в собі кілька

найбільш актуальних продуктових і

сервісних пропозицій. Банк від�

штовхується від потреби клієнта, а

відповідно, в пакет включаються

продукти і послуги, які цікаві пев�

ним групам населення. Таким чи�

ном клієнт отримує повний спектр

необхідних товарів і послуг за опти�

мальну ціну, а банк — клієнта, якому

цікаво користуватися цим набо�

ром”, — пояснюють в “Промінвест�

банку”.

Як зазначив Андрій Карякін, його

банк впровадив пакет послуг —

“ПІБ: Все в одному” влітку цього

року. З його слів, це один з перших

кроків у напрямі оновленої моделі

роздрібного бізнесу. “Користування

нашим пакетом передбачає заохо�

чення та винагороду клієнтів за роз�

ширення співпраці. Це відбуваєть�

ся, зокрема, шляхом повернення в

автоматичному режимі формально

утриманих комісій, можливістю от�

римання знижок на щомісячне об�

слуговування пакету, постійним

розширенням переліку послуг та

сервісів, що входять до пакету, ін�

ших привілей та бонусів”, — наголо�

сив банкір.

Ціна пакетних послуг коливається

сьогодні від 10 до 50 грн. на місяць.

Експерти стверджують, що це неба�

гато — якщо підрахувати оформлен�

ня та комісійні за цими видами по�

слуг окремо, в “пакеті” виходить де�

шевше. Таким чином переваги від

таких послуг отримують і фінанси�

сти, і клієнти, якщо, звичайно, пе�

релік послуг підібраний правильно.

Водночас експерти акцентують —

пакетні пропозиції вигідні банкам,

тільки в тому випадку, якщо вони

вигідні самим споживачам.

Зазначимо, що фінустанови по�

стійно знаходяться в пошуку нових

інструментів для заохочення клієн�

тів. Наприклад, пропонують власни�

кам карт зняття коштів у банкома�

тах�конкурентах без комісій. Також

в моді зараз подарункові карти для

розрахунку в інтернеті. Деякі фінан�

систи мислять креативно і пропону�

ють вибрати дизайн карти, знижки в

магазинах або розіграші призів.

Вже зараз банкіри відзначають

позитивну динаміку попиту на ком�

плексне обслуговування з індивіду�

альним ухилом. Згідно з прогнозами

аналітиків, до кінця поточного року

більшість банківських пропозицій

будуть комплексними і багатофунк�

ціональними. Приміром, в “Альфа�

Банку” зазначають, що минулого

року оформили 80 тис. “пакетних”

угод, у планах на цей рік — збільши�

ти їх до 120 тисяч

Пакетне обслуговування
– це, перш за все, 
істотне зниження

фінансових,
адміністративних 

і тимчасових витрат
клієнтів при спілкуванні 

з банком

Всеволод Демчен о



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"
19.20, 20.50 Міська варта
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 Від першої особи
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
8.20 Експерт на зв'язку
8.40 Корисні поради
9.00, 21.00 Підсумки дня
9.15, 2.30 Запам'ятай
9.30, 14.55, 18.45, 19.30,

20.20, 21.10, 22.55,
0.15 Олімпійські
пристрасті. Олімпіада6
2012

11.10 Теніс. Краще
12.35 Байдарки6каное
14.00, 21.15, 22.05, 23.15

Легка атлетика
14.35 Вікно в Америку
15.00, 19.00, 0.00

Олімпійські новини
16.00 Олімпіада62012.

Спортивна гімнастика
18.20, 2.15 Новини
19.35 Олімпіада62012.

Велоспорт. Греко6
римська боротьба

21.45 Країну — народу
22.50 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.40 Олімпійські пристрасті.

Стрибки у воду.
Парусний спорт

0.05 Телеміст Київ—Лондон

0.30 Олімпіада62012. Важка
атлетика

2.00 Олімпійські ігри.
Дайджест дня

2.35 Олімпіада62012
4.35 М/с "Сандокан"

11++11

6.30 ТСН
7.30 М/с "Тімон і Пумба" 
8.00 Т/с "Даішники"
9.50 Х/ф "Степові діти" 

14.05 Х/ф "Службовий
роман" 

17.45 ТСН. Особливе
18.25 Т/с "Вольф Мессинг.

Людина, яка
бачила крізь час"

19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Термінатор" 
22.45 Х/ф "Пригадати все" 
1.10 ТСН
1.25 Х/ф "Морська

прогулянка" 
3.05 Х/ф "Білявки в

законі" 
4.20 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"
5.10 Т/с "Вольф Мессинг.

Людина, яка
бачила крізь час"

ІІННТТЕЕРР

5.00 Т/с "Маршрут
милосердя"

6.25 Т/с "Відкрийте, це я" 
9.50 Т/с "Бридке каченя" 

13.45 Слідство вели...
14.40 Сімейний суд
15.40 Судові справи
16.35 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 "Голоси" 
0.35 Х/ф "Оборудка" 
2.35 Подробиці
3.00 Д/ф "Анатомія

катастроф"
3.50 Д/ф "Зворотна сторона

Місяця"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія>2" 
8.25 Т/с "Слід" 
9.00 Т/с "Москва.

Центральний
округ>3" 

11.00 Т/с "Висяки>2" 
12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Слід" 

15.35 Щиросерде 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 "Глухар.

Повернення" 
22.00 Х/ф "Неймовірний

Халк" 
0.10 Т/с "Мерсі" 
1.10 Т/с "Помадні

джунглі>2" 
2.00 Х/ф "Королівство" 
3.40 Події
3.55 Події. Спорт
4.00 Критична точка
4.30 Нехай говорять
5.20 Т/с "Висяки>2"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
4.20 Т/с "Останній акорд" 
5.05 Т/с "Бунтівний шлях" 
5.50 Т/с "Дружна

сімейка" 
6.30 Очевидець. Смішно до

болю
9.05 Т/с "Світлофор" 

10.20 Т/с "Татусеві
доньки" 

13.30, 14.35 Kids' Time
13.35 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" 
17.50 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.25 Спортрепортер
19.35 Піраньї
19.55 Т/с "Закрита школа" 
21.00 Т/с "Щасливі разом" 
22.05 Т/с "Вороніни" 
23.10 Новий погляд
0.15 Спортрепортер
0.25 Служба розшуку дітей
0.30 Т/с "Загублені" 
1.25 Т/с "Серцеїдки" 
2.15—4.05 Зона ночі

ІІССTTVV
5.25 Служба розшуку дітей
5.35 Факти
5.50 Свiтанок
6.35 Спорт
6.40 Анекдоти по6українськи
7.10 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Провокатор
8.45 Факти

9.25 Спорт
9.30 Анекдоти по6українськи

10.00 Т/с "Далекобійники"
12.20 Х/ф "Завтра не

помре ніколи"
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Завтра не

помре ніколи"
15.00 Т/с "Прокурорська

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

дияволи"
22.40 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.55 Т/с "Особливо

небезпечний"
0.55 Спорт
1.00 Надзвичайні новини
2.00 Т/с "Дружини

футболістів.
Додатковий час"

2.25 Факти
2.55 Т/с "Кістки>5"
4.35 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.35 Ф6стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Брати" 

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Спокуса Дон

Жуана" 
14.30 Будь в курсі
15.00 Соціальний пульс
15.20 Заручники свободи
16.00 Країна порад
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 Останнє інтерв'ю 

Л. Поліщук
22.40 Х/ф "Зворотний бік" 
0.25 Х/ф "Голе викриття" 
1.50 Світські хроніки
2.15 Відділ кадрів
2.40 Заручники свободи
3.10 Країна порад
3.50 Соціальний статус
4.30 Диваки
4.50 Екстремікс
5.10 Останнє інтерв'ю 

Л. Поліщук

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

6.35 Х/ф "Лінія смерті" 
8.30 Правда життя
9.00 Д/с "Православні

святі"
10.00 Т/с "Каменська>2"
14.25 Х/ф "Фронт без

флангів" 
18.15 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 "У пошуках

пригод" 
1.50 Свiдок
2.20 Речовий доказ
3.15 Агенти впливу
4.15 Свiдок
4.45 Уроки тітоньки Сови
5.35 Правда життя

ССТТББ
6.00 Документальний

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

зірок
9.50 Х/ф "Любов на два

полюси"
11.55 Т/с "Тетянин день" 
13.55 Російські сенсації.

Серце Люсі.
Продовження

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

про зірок
19.10 Т/с "Сімейний

будинок"
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" 
3.05 Вiкна. Спорт
3.15 Х/ф "Атестат

зрілості" 
4.45 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 Д/ф "Вижити всупереч"
13.25 Смак
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 ЖКГ
16.20 Хочу знати
17.00 Детектор брехні
18.00 Новини
18.20 Між нами, дівчатками
19.00 Давай одружимося!
20.00 Нехай говорять
21.00 Час
21.25 Т/с "Будинок

зразкового
утримання"

22.35 Д/ф "Холод. У пошуках
безсмертя"

23.45 Т/с "Спадок"
0.50 Давай одружимося!
1.45 Між нами, дівчатками
2.15 З ніг на голову
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 Місцевий час. Вісті.

Москва
10.50 Вісті. Чергова частина
11.00 "Городок". Дайджест
11.30 З новим домом!
12.15 Про найголовніше
13.00 Вісті
13.30 Місцевий час. Вісті.

Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.05 Люблю, не можу!
15.00 Т/с "Єфросинія.

Продовження"
16.00 Вісті
16.30 Місцевий час. Вісті.

Москва
16.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
17.50 Прямий ефір
18.40 Місцевий час. Вісті.

Москва
19.00 Вісті
19.30 Т/с "Самара"
20.20 Т/с "Таємниці

слідства"
22.15 Д/ф "Вірність підранка.

Микола Губенко"
23.05 Т/с "Детективне

агентство "Іван та
Мар`я"

0.00 Т/с "Пригоди
Шерлока Холмса і
доктора Ватсона"

1.25 Свідки
2.15 Новини культури
2.35 Д/ф "Вірність підранка.

Микола Губенко"
3.20 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
4.05 Т/с "Єфросинія.

Продовження"

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 Говоримо і показуємо

19.25 Т/с "Профіль вбивці"
20.25 Т/с "НС.

Надзвичайна
ситуація"

22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Москва. Три

вокзали"
0.30 Т/с "Глухар.

Продовження"
2.20 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 "Кремлівські

курсанти" 
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 Богиня шопінгу
12.45 Твою маму!
13.20 Одна за всіх
13.45 Т/с "Маргоша" 
14.45 Т/с "Кремлівські

курсанти" 
15.45 Чортиці в спідницях
16.20 Одна за всіх
16.45 Т/с "Хто в домі

господар?" 
17.25 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
18.55 Бардак
19.35 Богиня шопінгу
20.00 Т/с "Восьмидесяті" 
20.45 Т/с "Дєффчонкі" 
21.10 Т/с "Реальні

пацани" 
22.15 "Даешь молодежь!"
22.55 М/с "Масяня"
23.20 Дурнєв + 1
23.55 Дім62
0.55 Х/ф "Чужі" 
3.05 Бардак
3.30 До світанку

КК11
5.45 Ранок на К1
7.30 Т/с "Тільки ти"

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"
22.40 Т/с "Жіноча ліга"
23.00 Х/ф "Тому що я так

хочу" 
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
надсила62" 

8.00 Зі всіх гармат
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.45 Забійне відео

10.50 Божевільне відео по6
українськи

11.35—14.50 Х/ф
"Чоловічий сезон" 

15.55 Таємниці світу
17.00 Сни — розшифровка

майбутнього
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>5" 
0.40 Проспорт
0.45 Т/с "Секретні

матеріали>5" 
1.45 Т/с "На краю

Всесвіту" 
2.45 Т/с "Повелитель

звірів" 

ППллююсс  ппллююсс

7.00, 12.30, 14.45, 19.00
М/ф

7.30, 16.00 М/с
"Лабораторія
Декстера"

8.00, 12.00 Марві Хаммер
8.30, 11.30 М/с "Скеля

Фреглів"
9.00, 16.30 М/с "Великий і

маленький"
9.30, 17.00 М/с "Маленька

принцеса"
10.00, 17.30 М/с

"Обережно, ведмеді!"
10.30, 18.00 М/с "Рожева

пантера"
13.30, 20.30 Х/ф "Пригоди

Електроніка"
15.30, 20.00 Єралаш
21.50, 23.50 М/с "Сімпсони"
22.50 Все про секс
0.50 Прихована камера

4
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ПОНЕДІЛОК CЕРПЕНЬ6

Кінопрем'єри тижня

“Третій зайвий”
Колись в дитинстві
оловний ерой
(Мар Уолбер ) мрі-
яв, щоб йо о люб-
лений плюшевий
ведмідь навчився
розмовляти — і од-
но о раз йо о мрія
зб лася. Др жба

міцніла, а захоплення розділилися: той час, я хлопець
дорослішав і ставав серйознішим, ведмеди охоче під-
давався спо сам життя. Все, що йом потрібно,— це
вечір и в омпанії дівчат і ращо о др а, і міняти цей
спосіб життя він не з оден. Одна енер ійна піарниця
(Міла К ніс) ріш че налаштована відвоювати ведмедя
оловне місце в житті хлопця, та що незабаром Тед
доведеться зняти собі вартир , з о идою надіти піджа
і рават та піти на робот в с пермар ет

“4:44. Останній день на Землі”

Психоло ічна
драма, знята іме-
нитим режисе-
ром Абелем Фе-
раррі. Герої
Шейнін Лі і Віл-
лема Дефо — за-
охана пара, я а
меш ає в дизай-
нерсь ом пен-
тха сі на Манхет-
тені. Обидва щасливі: він — спішний дизайнер, вона —
ле ендарна а триса. І т т весь світ дізнається, що завтра,
рівно о 4:44, людство назавжди припинить своє існ ван-
ня. Головні ерої не мають намір піддаватися жах і пані-
ці, вони бажають прожити призначений їм час повно ров-
ним життям, всти н вши те, на що зазвичай не вистачає
час , і насолодж ючись останніми хвилинами б ття

“Джунглі: в пошуках Марсупіламі”

Знаменитий те-
левед чий Ден
Джеральд (Алан
Шаба, “Астері с і
Обелі с: Місія
Клеопатра”) від-
правляється в та-
ємнич раїн Па-
ломбо на пош и
а в а н т ю р и с т а

Командора, а знаходить найза ад овіш істот на Зем-
лі — р до о і п хнасто о, с мчасто о звіра Марс піламі.
Тварина я ось пов’язана з таємницею вічної молодості,
том на неї о олошено справжнє полювання. Мандрів-
ни ам потрібно врят вати істот від божевільних вчених,
злих бра оньєрів, сіля их ди таторів та інших напас-
тей, що чат ють в дж н лях. Ле ендарно о звіра, люб-
ленця франц зь их дітей, в 1950-х ро ах прид мав х -
дожни Андре Фран ен. Відмінна риса звіра — дов ий
восьмиметровий хвіст

“1+1” запустить “Мій зможе!2” 
з Катею Осадчою
“1+1” розпочав астин на др ий сезон шо “Мій

зможе”. Вед чим шо залишиться Андрій Домансь ий,
а йо о напарницею замість Віри Брежнєвої стане Кате-
рина Осадча. Прем’єра шо “Мій зможе” на “1+1” від-
б лася 13 люто о 2011 ро . Прое т створювався за
олландсь им форматом My Man Can. У рі чотири па-
ри вед ть боротьб за рошовий приз. Чотири жін и
разом із вед чою за столом азино витя ють арти із
завданнями для своїх чолові ів та роблять став и. Та
чи зможе він пройти через це випроб вання?

ICTV покаже серію сюжетів 
про Північний полюс
Теле анал ICTV по аже серію е с люзивних сюже-

тів з Північно о полюса в інформаційній про рамі
“Фа ти”. Кореспондент Дарина Сач ова й оператор
Оле сандр Терновий спеціально для “Фа тів. Інфор-
маційний вип с ” здійснили е спедицію на Північний
полюс, де провели 10 днів. Знімальна р па відвідала
архіпела Шпіцбер ен, полярн станцію на 89-м ра-
д сі. “До полярної станції, що дрейф є поблиз полю-
са, ми дістались літа ом. Виявилося, що лише наш
рідний “Антонов” (АН-74) може здійснити посад на
льодови . Три дні ми жили звичайном наметі ра-
зом із лижни ами та іншими остями станції. Увесь
цей час ми знімали все нав оло, а потім віді рівали
амер ают- омпанії полярни ів”,— розповіла Да-
рина Сач ова. Фінішна точ а маршр т — Північний
полюс. Перший сюжет з полярно о ци л вийшов 30
липня на ICTV о 18.45 в “Фа тах”

“Інтер” готує на осінь нові жіночі
програми
Продюсер теле анал “Інтер” О сана Панасівсь а

працює над зап с ом двох нових прое тів анал —
шо під робочою назвою “Поверн тися весільне
вбрання” з імнаст ою Катериною Серебрянсь ою та
жіночий телевізійний ж рнал з модельєром Андре Та-
ном. “Поверн тися весільне вбрання” — це формат-
не шо (існ ють бель ійсь а та амери ансь а версії).
“Катерина Серебрянсь а — ідейний натхненни і ве-
д ча”,— повідомила пані Панасівсь а. Невдовзі стар-
т ють зйом и про рами. Це має б ти реаліті, я е до-
поможе нала одити сімейне життя парам із зайвою
ва ою, щоб вони змо ли знов надя ти своє весільне
вбрання.
Жіночий тележ рнал з Андре Таном б де дво один-

ною про рамою для денно о слот з іль ома р бри-
ами (від стос н ів до порад лінарії та мей апі),
де можливі співвед чі. Це власна розроб а анал .
Обидва прое ти план ються на осінній телесезон

“ТСН. Особливе” та нічний випуск
ТСН повертаються в ефір
30 липня про рами “ТСН. Особливе” та нічний ви-

п с ТСН повертаються в ефір “1+1”. Про це повідом-
ляє прес-сл жба анал . “ТСН. Особливе” виходити-
ме о 17.45. На адаємо, до відп ст и про рама транс-
лювалась о 18.00. “ТСН. Особливе” подає новини
широ ої темати и, о рім “не ативних емоцій”. Вед ча
Соломія Вітвиць а розмовляє з політи ами, віп-пер-
сонами. Підс м ові новини дня з Юлією Борис о, я і
до відп ст и, виходитим ть близь о опівночі

Новини телеканалів

Про визначення місць у людних місцях м. Києва та обладнання стендів, 
дощок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації партій,
кандидати у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному окрузі, 
та кандидатів у депутати в одномандатних округах при проведенні виборів 

народних депутатів України
Розпорядження № 130 від 27 липня 2012 року

Відповідно до частини одинадцятої статті 68, частини восьмої статті 69 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, з
метою забезпечення відкритості та прозорості у процесі підготовки і проведення у 2012 році виборів народних депутатів України, зок!
рема проведення передвиборної агітації:

1. Виконавчому органу Київської міської ради ‘(Київській міській держав�
ній адміністрації) визначити на території міста Києва місця та обладнати
стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення передвиборної
агітації в термін до 8 серпня 2012 року.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям спільно з Головним
управлінням контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити благоустрій при�
леглих територій місць розташування матеріалів передвиборної агітації.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити охо�
рону та громадський порядок біля спеціальних місць та стендів, дощок ого�
лошень у людних місцях, де буде розміщено матеріали передвиборної агі�
тації.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської міської
ради (Київськой міськой державної адміністрації) організувати широке ін�
формування населення м. Києва щодо місць розміщення матеріалів перед�
виборної агітації.

5. Це розпорядження офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ра�
ди “Хрещатик”.

6 Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків.

Заступник міського голови!секретар Київради 
Г. Герега

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ Œ√Œ Ã≤—‹ Œ√Œ √ŒÀŒ¬»

2 – 9 серпня

ГГЕЕГГЕЕММООНН,, ККІІННООММААНН
ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4

ТЕМНИЙ ЛИЦАР ПОВЕРТАЄТЬСЯ

ДЖУНГЛІ КЛИЧУТЬ! В ПОШУКАХ МАРСУПІЛАМІ

ААННШШЛЛААГГ,, ККЛЛААССІІКК
ОСТАННІЙ ДЕНЬ НА ЗЕМЛІ

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2. Я ТЕБЕ ХОЧУ

ЧЕРВОНІ ВОГНІ

ССООЛЛООДДККЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ
NEW VISION IFF – BEST SUMMER SHORTS!

Марина Абрамович. В ПРИСУТНОСТІ ХУДОЖНИКА

2 – 9 серпня

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД ..............................11.20, 21.40

ТЕМНИЙ ЛИЦАР ПОВЕРТАЄТЬСЯ ....13.00, 15.50, 18.45

МОЯ ШАЛЕНА РОДИНА ..............................................15.30

ІВАН ЦАРЕВИЧ ТА СІРИЙ ВОВК..............................10.00

Кожної середи — ДЕНЬ ГЛЯДАЧА.
Школярам, студентам та пенсіонерам з понеділка по п’ятницю 

до 17.00 — знижки (крім прем’єрних днів)

сайт кінотеатру: www.kinopanorama.com.ua
Адреса: Киев, ул. Шота Руставели, 19

телефони: 287!30!41 ; 287!11!35 (автовідповідач)

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

2 – 9 серпня

ДЖУНГЛИ КЛИЧУТЬ! В ПОШУКАХ 
МАРСУПІЛАМІ ............................10.00, 13.30, 15.10, 17.00

ОСТАННІЙ ДЕНЬ НА ЗЕМЛІ ..............11.50, 15.20, 18.35

ПОПЕЛЮШКА. ПОВНИЙ ВПЕРЕД! ............10.00, 15.10

ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ....................................19.00, 20.50, 22.40

КРОК ВПЕРЕД 4 ..........................13.10, 16.40, 20.20, 22.20

СУПЕРКЛАСИКО ............................................................17.00

ТЕМНИЙ ЛИЦАР. 
ВІДРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ ........11.40, 16.10, 18.50, 21.50

ЧЕРВОНІ ВОГНІ........................................10.00, 13.25, 20.10

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4 ....10.00, 11.30, 14.30, 18.40

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2 ..........................22.00

МАДАГАСКАР 3 ................................................................11.50

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

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

Бронювання квитків: 515!87!81

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Київ олімпійський. В українській 
команді кожен п’ятий спортсмен 
представляє Київ
Серед 250 раїнців, я і отримали олімпійсь і ліцензії, 46 представ-

ни ів иївсь о о спорт . Про це повідомив начальни ГУ справах
сім’ї, молоді та спорт КМДА Володимир Вов . “У раїна представлена
в 28 видах спорт , а 16 з них — ияни. Правда, є невели ий нюанс:
серед цих 46 спортсменів тіль и 22 олімпійця с то иївсь і, а ще 24
одночасно і иївсь і, і ще мають залі в я ійсь з областей У раїни. Од-
на нас д же толерантне ставлення до під отов и олімпійців, і ми ро-
з міємо, що певний час спортсмен трен вався і брав часть зма ан-
нях за одн область, а потім змінив місце проживання і вист пав за ін-
ш . Тоді йде залі більше, ніж дві області. Звичайно, ця пропорція о-
ворить про те, що нас розвинена спортивна інфрастр т ра. У Києві
діє понад 80 дитячо-юнаць их спортивних ш іл, всі вони від риті, і, що
най оловніше, без оштовні. Набір, я правило, починається в інці
серпня — на почат вересня, я і в за альноосвітніх навчальних за-
ладах”,— під реслив посадовець. Володимир Вов та ож повідомив,
що серед иян-олімпійців 11 спортсменів — фаворити зма ань. Зо -
рема мова йде про часни ів з та их видів спорт , я ле а атлети а,
х дожня імнасти а, вільна боротьба

Плавання. Американець Майкл Фелпс встановив
рекорд за кількістю олімпійських нагород
Феноменальний амери ансь ий плавець Май л Фелпс встановив

ре орд всіх часів і видів спорт за іль істю олімпійсь их на ород. У
вівторо Фелпс ви рав 18-т срібн медаль плаванні на 200 метрів
баттерфляєм, а потім с ладі збірної США в естафеті 4 по 200 метрів
вільним стилем завоював 15-т золот медаль і 19-т за алом. На а-
даємо, що в Афінах-2004 Фелпс ви рав 8 медалей (6-0-2), в Пе іні-
2008 він та ож завоював 8 на ород (8-0-0). На Олімпіаді-2012 в Лон-
доні Май л Фелпс повинен вист пити ще в трьох дисциплінах: 100
метрів баттерфляєм, 200 метрів омпле сним плаванням і в естафеті
4 по 100 метрів омпле сом. Та им чином амери анець перевершив
дося нення видатної радянсь ої імнаст и Лариси Латиніної, я а на
Олімпіадах 1956, 1960 і 1964 ро ів ви рала 9 золотих, 5 срібних і 4
бронзових медалей — всьо о 18 на ород. Цей ре орд протримався 48
ро ів

Бокс. Олександр Гвоздік вийшов у 1/16 фіналу
на Олімпіаді у Лондоні
Фаворит зма ань з бо с ате орії до 81 хар ів’янин Оле сандр

Гвозди впевнено перемі білор са Михайла Д холявця в 1/32 фінал .
Зі стартовим он ом білор с ин вся в ата , запропон вавши раїн-
цеві висо ий темп бою. В обміні дарами точнішим б в раїнець —
5:4. На більше Д холявця не вистачило, і перева а Гвозди а в підс м-

вилилася в за альний рах но 18:10. У наст пном олі с перни ом
раїнця б де бо сер з Ні ара а Осмара Браво Амадор, я ий виявив-

ся сильнішим за Бас о Драс овіча з Чорно орії

Температура +25°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +32°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 35 %

Температура +27°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 52 %

Прогноз погоди на 2 серпня 2012 року

ОВНИ свою свобод ні на що не проміняять, др зі замінять рід-
них та сім’ю, а людей б дете цін вати за ш алою розділення ваших
д ховних інтересів. Знайомтеся з ці авими персонами, об’єдн й-
теся, братайтеся, приймайте часть неформальних оле тивних
заходах, ори інальних презентаціях.
ТЕЛЬЦІ, ризи прийняти бажане за даване, по натися за не-

здійсненною мрією д же висо ий, внаслідо чо о ви б дете схиль-
ні до нетрадиційно о стилю поведін и, б дете ви лядати дива ом.
Ліпше натис айте на професійні педалі, саме т т можна проявити
творч ори інальність та заробити роші.
БЛИЗНЯТ вабитиме езотери а, ці авитиме все незвичне, ори-

інальне, здатне с ин ти по ров таємничості, розширити сталі яв-
лення про Всесвіт, сприяючи д ховном дос оналенню. Тя а до
др жньо о спіл вання, пош справжніх однод мців посилиться,
проявляйте ініціатив , знайомтеся з особами висо ої д ховної
льт ри.
РАКИ, не прист пайте до нових справ, проводити я і-неб дь

серйозні зміни в бізнесі, домашньом ладі, звич ах, др жніх вза-
єминах не слід. Ви здатні діяти під впливом ілюзорної певненості,
ч жі потреби мож ть стати важливіші власних, проте з одом роз-
аєтеся в своєм альтр їстичном пориві.
ЛЕВИ, ваші партнери витають поза хмарами, ч да ваті та за-

ад ові. Не нама айтеся випитати в них правд , до опатися до іс-
тини, ни айте ділових с тичо , об оворення он ретних тем,
ладання офіційних од, близь им людям слід пробачити дея і

дивності в поведінці, вони тимчасові.
ДІВИ, онтролюйте бла одійні пориви і не давайте по сердечній

доброті зайвих обіцяно . Ваші д м и, плани, рішення розмиті, не-
однозначні. Попри
щире бажання допомо ти іншим людям, проявити манізм і

без орисливість, ризи єте не стримати дано о слова.
ТЕРЕЗИ, час від ласти р тинні лопоти й розвіятися! Влашт й-

те свято ледарств , ос іль и від тр дово о натхнення нія ої орис-
ті. Кохайтеся, розважайтеся, відпочивайте на свій сма , забавляй-
теся з дітьми, др зями, від то о оєфіцієнт вашо о д шевно о бла-
опол ччя тіль и зросте.
СКОРПІОНИ, прибор айте б нтарсь ий д х і не пере роюйте на

новий лад домашні традиції, звич и, не затівайте в оселі апіталь-
ні ремонти та прибирання. Пле айте в д ші лас авість, доброзич-
ливість, тоді всі, хто опинився поряд, платитим ть взаємністю.
СТРІЛЬЦІ переб ватим ть в ч довом настрої, випромінюючи в

нав олишній простір радісні флюїди та приваблюючи споріднені
д ші. Б ти в парі з вами — це свято! Несподіване знайомство мо-
же подар вати незрівнянн насолод , залишивши в пам’яті нез ла-
димий слід. Одна для пош і передачі важливих ділових відомо-
стей день несприятливий, ризи єте стати жертвою дезінформа-
ції, або потрібні люди відповідальн мить зни н ть з оризонт ,
залишивши вас в подиві і роз бленості. Не давайте обіцяно , від-
ладіть підписання до ментів, подач заяв в адміністративні ін-
станції.
КОЗОРОГИ, заробляйте власними з силлями та чесним спосо-

бом, ви ні альний спеціаліст широ о о профілю, що здатний
с ласти он ренцію б дь-я ом ар’єрист та ходити в ба атіях. І
не смійте встрявати в рошові авантюри, приб то , отриманий не-
за онним шляхом, надалі стане причиною непороз мінь, с тичо з
подат івцями. Важливими по п ами ліпше не захоплюватися, а
обмежитися на альними дрібними витратами. І не б дьте роззя-
вою в людном місці, є ризи стати жертвою злодіїв.
ВОДОЛІЇ витатим ть на рилах рожевих мрій, солод их тріпот-

ливих спо адів, ер ючись під впливом носталь ії, ідеалами з я и-
ми вже час розл читися. Утримайтеся від з’ясов вань стос н ів з
діловими, шлюбними партнерами, шанси, що діало приведе до
онстр тивно о рез льтат та взаємно о пороз міння — мізерні.
Ліпше любіться та ол бтеся, нехай ваші серця б’ються в нісон,
наповнюючи атмосфер щастям та бла одаттю!
РИБИ, день армічний, не бійтеся самоти, вона імпон є вашо-

м д шевном стан . Можна заховатися в “м шлю” на робочом
місці чи за онспір ватися в сімейних стінах і зайнятися домашнім
бла о строєм. А ось ви ли ати на відверт розмов партнера чи
с противни а немає сенс . С оріше всьо о, вони знаходяться на
роздоріжжі, ло ічності бра є, тож навряд чи доче аєтеся від них
однозначної поведін и, аде ватно о форм лювання д мо та на-
мірів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2  С Е Р П Н Я

ранок день вечір

"Динамо" вдало стартувало 
в Лізі чемпіонів
"Біло�сині" обіграли на своєму полі голландський "Фейєнорд"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо столичне
“Динамо” розпочало
боротьб Лізі чем-
піонів. В рам ах 3- о
валіфі аційно о ра-
нд ияни з стріча-
лися з олландсь им
“Фейєнордом”. Під-
опічні Юрія Сьоміна
дещо невпевнено
провели перший
тайм і проп стили
ол на почат др о-
о. Втім, “біло-сині”
до інця матч з мі-
ли не лише вирівня-
ти р , а й перемо -
ти. Поєдино за ін-
чився з рах н ом 2:1
на ористь иївсь их
ф тболістів.

“Динамівці” розпочали

матч дуже активно і одразу

стали доправляти м’яч до

чужого штрафного майдан�

чика. Щоправда, усі навіси

перехоплювали захисники

або ж голкіпер голландсько�

го клубу. А ось гості діяли на

контратаках, прагнучи зна�

йти своїх нападників попе�

реду. Натомість “Динамо”

намагалося грати по відпра�

цьованій схемі, атакуючи

позиційно, масивно. На 15�

й хвилині кияни великими

силами увійшли до штраф�

ного майданчика, але захис�

ники “Фейєнорда” зуміли

відвести загрозу. Ближче до

середини першого тайму гра

вирівнялася. Гості різко по�

чали пресингувати, пере�

хоплюючи м’яч у центрі по�

ля, але в поспіху його втра�

чали, тому ініціатива і кон�

троль над ситуацією все од�

но були за “Динамо”. Ближ�

че до кінця тайму кияни

впевненіше тримали м’яч і

практично позбавили гостей

можливостей для атаки. На

41�й хвилині Ніко Кранчар

зумів прорватися центром,

впав, але встиг проштовхну�

ти м’яч на Брауна Ідейє,

який зіграв на партнерів, а ті

вразили ціль. Але суддя про�

сигналізував, що нігерій�

ський нападник був поза

грою.

У другому таймі “Дина�

мо” взяло гру під свій кон�

троль, а голландці обрали

вичікувальну тактику, що

вже за 4 хвилини після пере�

рви принесло результат. Ки�

яни втратили м’яч у центрі

поля і гравці “Фейєнорда”

організували стрімку атаку.

Перебудуватися захисники

господарів не змогли, тому

пас в центр штрафного май�

данчика на Схакена ніхто з

киян не зупинив, і форвард

спокійно розстріляв воро�

та — 0:1.

Втім, пропущений гол ли�

ше розізлив гравців “Дина�

мо”, і вони кинулися упе�

ред. Досить швидко рахунок

на табло став рівним. Кияни

заробили право пробити

штрафний. Олег Гусєв вико�

нав навіс у воротарський

майданчик, а голкіпер не�

впевнено вибив сферу пря�

мо у спину свого партнера,

від якого м’яч влетів у воро�

та — 1:1.

Після голу “динамівці”

почали грати ще агресивні�

ше. На 62�й хвилині Артем

Мілевський зіграв у стінку з

Мілошем Нінковичем, який

не влучно пробив по воро�

тах. Але вже на 70�й хвилині

“біло�сині” таки досягли

своєї мети. Відмінний навіс

з правого флангу виконав

Олег Гусєв, а Браун Ідейє

чітко переправив м’яч у

верхній кут воріт.

Вольовий порив “Дина�

мо” надихнув команду. І

столичний клуб мав ще не

одну нагоду для взяття воріт,

втім до кінця матчу вболі�

вальники голів більше не

побачили. Тож “Динамо”

перемогло свого суперника

з рахунком 2:1 і в гарному

настрої готуватиметься до

гри�відповіді, яка відбудеть�

ся 7 серпня
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Цей день в історії 2 серпня

1610 — мореплавець Генрі
Г дзон від рив Г дзонов зато
1727 — Російсь ий імператор

Петро II Оле сійович видав аз
про відновлення виборної
посади етьмана
1791 — пройшли перші
спішні випроб вання параш та
Відні
1802 — Наполеон Бонапарт

про олошений довічним Першим
онс лом
1870 — Лондоні від рилося

перше світі метро
1909 — на озброєння армії

США прийнятий перший
війсь овий літа , поб дований
братами Райт
1933 — СРСР від ритий

Біломорсь о-Балтійсь ий анал
1945 — завершилася

Потсдамсь а онференція

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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"Таємниця Марі
Роже", автор
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(розм.)

Щ р па
Растор єва

най ращий
"Містер Х"

рослина родини
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К приміщення в
вартирі

свинячий жир

малень а
Анастасія

бо м зи и
(є ип. міф.)

"Динамівець" Ні о Кранчар ( білій формі) в оточенні захисни ів "Фейєнорда"
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