
Соціальна картка для малозабезпечених

Зсувонебезпечні ділянки
під пильним контролем
На боротьбу з надзвичайними ситуаціями столична влада 
просить в уряду 140 млн грн

Провулок Філатова поблизу озера

Глинка — одна із зсувонебезпечних ді�

лянок у місті. Мешканці розповідають:

ще десятиліття тому відстань від будин�

ку до обриву над водоймою складала

близько 35 метрів, нині — менше 20 м.

Петро Мовчан проживає у будинку за

адресою пров. Філатова, 3/1 вже 40 ро�

ків. “Хрещатику” розповів, що зсуви ак�

тивізувалися цієї весни — після значних

снігопадів та не менш потужних злив.

Лише за цей рік відстань до обриву ско�

ротилася більш ніж на 5 метрів. Усклад�

нюється ситуація й тим, що тут прохо�

дить теплотраса від ТЕЦ�5, яка забезпе�

чує водою близько однієї третини міста.

Мешканці скаржаться — ситуацію по�

гіршило і те, що декілька років тому на

кризовому схилі планували розпочати

будівництво. Тоді ж повирубували і ве�

лику кількість дерев, а без рослинного

бар’єру схил швидко почав сповзати в

озеро Глинка.

Фахівці, в свою чергу, переконують —

справа не в знищенні дерев, а в тому, що

водойма довгий час не перебувала на ба�

лансі жодного підприємства. “Оскільки

тут не було балансоутримувача, ніхто не

стежив за рівнем води, тут відсутні на�

сосні станції, що і призвело до погіршен�

ня ситуації”,— зазначив перший заступ�

ник голови КМДА Анатолій Голубченко,

який вчора спільно з фахівцями оглянув

зсувонебезпечні ділянки міста. Мешкан�

ців посадовець запевнив: рішенням Ки�

ївради озеро Глинка вже передане в під�

порядкування КП “Плесо”, тож вже до

кінця року тут збудують насосні станції,

що дозволить контролювати рівень води,

а, отже, наступної весни кризова ситу�

ація тут не повториться.

Директор інституту “Київінжпроект”

Микола Марченко зазначив, що прово�

дити тут потрібно і укріплювальні робо�

ти, які обійдуться місту в 27,5 млн грн.

Погіршилася ситуація цього року і на

Дніпровських схилах. Лише весною тут

було зафіксовано вісім ділянок, на яких

сталися зсуви. За словами Миколи Мар�

ченка, локальними укріплювальними за�

ходами тут не обійдеться. “Необхідно об�

лаштовувати цілий каскад підпірних сті�

нок, які будуть з’єднані між собою. Тіль�

ки так можна укріпити Дніпровські схи�

ли”,— наголосив пан Марченко. Такі ро�

боти є дороговартісними. Остаточну су�

му зможуть назвати після проведення

проектних робіт.

Наразі у зв’язку з потенційною небез�

пекою КП СУППР просить закрити

Паркову дорогу. Як зазначив Анатолій

Голубченко, ця ситуація буде детально

вивчена сьогодні, 13 червня, на засіданні

Комісії з питань техногенно�екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

КМДА. “Не думаю, що ми закриватиме�

мо весь шляхопровід, однак часткове об�

меження руху під час проведення першо�

чергових заходів цілком ймовірне”,— за�

значив пан Голубченко.

Всього таких зсувонебезпечних діля�

нок у місті одинадцять. На засіданні

міської Комісії з питань техногенно�еко�

логічної безпеки всім їм було присвоєно

статус надзвичайної ситуації міського

рівня. За словами Анатолія Голубченка,

наразі столична влада закликає МНС

України провести спеціальне засідання

щодо ситуації, яка склалася з зсувонебез�

печними ділянками в місті, та підтверди�

ти надзвичайний статус цих територій. В

свою чергу, КМДА звернулася до уряду з

проханням виділити кошти на виконан�

ня відповідних робіт. За попередніми

підрахунками, аби укріпити кризові ді�

лянки, за винятком заходів на Дніпров�

ських схилах, потрібно 140 млн грн. Як

відмітив Анатолій Голубченко, у міста

наразі навіть немає 5,5 млн грн на прове�

дення проектних робіт

Десятирічка для бізнесу 

В У раїні от ють про рам розвит мало о і серед-
ньо о підприємництва на 2014–2024 ро и

СТОР. 3 

Медики святкують 
Квартири, подя и та на р дні зна и отримали сто-
личні працівни и ал зі з на оди сво о професійно-
о дня

СТОР. 2 

Українські грації здобули 47�й та
28�й номери 

У столиці відб лося офіційне жереб вання Чемпіо-
нат світ з х дожньої імнасти и

СТОР. 8

У номері

Новини

Відсьогодні рух на проспекті 
Перемоги буде обмежено 
до двох смуг
У рез льтаті ви онання робіт із ре онстр ції

просп. Перемо и р х автотранспорт на ділянці від
Кільцевої доро и до в лиці Крамсь о о (в’їзд міс-
то) б де обмежено до двох см . Про це повідоми-
ли в ом нальній орпорації “Київавтодор”. Р х б -
де част ово пере рито в четвер, 13 червня, о 7.00.
Завершити роботи з влашт вання асфальтобетон-
но о по риття проїжджої частини план ється до
23.00 21 червня цьо о ро .
Разом із тим із 7 одини ран 21 червня до 11 о-

дини вечора 30 червня триватиме ре онстр ція
проспе т на ділянці від в л. Крамсь о о до Кільце-
вої доро и. Проїзд автомобілів на цей час та ож б -
де обмежено до двох см р х . На адаємо, що
прое т ре онстр ції просп. Перемо и передбачає
не лише замін дорожньо о по риття, а й ре он-
стр цію шляхопроводів, підземних пішохідних пе-
реходів, збільшення см на дея их ділян ах до 4-х,
створення на транспортних розв’яз ах та з пин ах
додат ових ишень для заїзд ромадсь о о транс-
порт , встановлення енер озбері аючо о освітлен-
ня, ново о бар’єрно о о ородження та облашт ван-
ня велосипедних доріжо .
За алом б де ре онстр йовано майже 406 тис.
в. м проїжджої частини, 150 тис. в. м трот арів і
велосипедних доріжо , 17 підземних пішохідних пе-
реходів. Після завершення ре онстр ції просп. Пе-
ремо и йо о проп с на спроможність збільшиться
із 70 до 100 тисяч автомобілів на доб

Столична ДАІ провела операцію
“Номерний знак”
Під час на ляд за дорожнім р хом працівни и

Державтоінспе ції міста Києва виявляли транспорт-
ні засоби, на я их ви ористов ються номерні зна и
з пор шенням вимо ч. 6 ст. 121 Коде с У раїни
про адміністративні правопор шення. Особлив
ва інспе тори ДАІ звертали на водіїв, я і ер ють
транспортними засобами без номерно о зна або
з номерним зна ом, що не належить цьом засоб ;
з номерним зна ом, за ріпленим не встановлено-
м для цьо о місці; з номерним зна ом, за ритим
іншими предметами чи забр дненим, що не дозво-
ляє чіт о визначити символи номерно о зна а з від-
стані двадцяти метрів, з переверн тим або неосвіт-
леним номерним зна ом. Державтоінспе ція на а-
д є, що, з ідно з за онодавством У раїни, за в аза-
ні пор шення передбачено штраф розмірі від 170
до 255 рн (ч. 6. ст. 121 КУпАП). Перевір а держав-
них номерів автотранспорт столиці завершилася
12 червня

“ЄВРО: дві країни — одна історія”
З 13 до 30 червня в М зеї історії міста Києва (в л.

Б. Хмельниць о о, 7) триватиме вистав а фото ра-
фій “ЄВРО: дві раїни — одна історія”, ор анізована
М зеєм та Польсь им Інстит том Києві. Я повідо-
мили ор анізатори, 13 червня о 18.00 відб деться
від рита з стріч із авторами та ратором прое т
(Оле сандром Михедом), на я ій вони поділяться
своїми спо адами та досвідом роботи під час ЄВ-
РО. Уні альний міжнародний фотопрое т висвітлює
найбільш масштабн спортивн подію за ро и неза-
лежності У раїни, що об’єднала мільйони вболі-
вальни ів із десят ів раїн,— Чемпіонат Європи з
ф тбол 2012 ро .
На виставці представлять знім и чотирьох визна-

них фото ореспондентів з Польщі та У раїни: Марі-
ша Форець о о, Адама Н р евича, Костянтина
Черніч іна, Михайла Черніч іна. Ця фотовистав а —
яс равий спо ад про ф тбольне свято, арнавал
емоцій та пристрастей вболівальни ів, що вир вали
червні 2012- о.
Відвід вачі побачать я фото рафії матчів, що від-

б валися польсь их та раїнсь их містах, та і
б рхливе життя цих міст, я і змінили на місяць своє
обличчя

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

“Карт а иянина” — прое т, що створе-
ний, аби підвищити соціальний захист
малозабезпечених верств населення (на-
дання адресної допомо и за рах но бю-
джет Києва), а в подальшом й сіх
ромадян — меш анців столиці. Я же
повідомляв “Хрещати ”, місті план єть-
ся, що вже до інця нинішньо о ро
арт иянина змож ть отримати 425
тисяч иян.

Насамперед йдеться про представників понад двох де�

сятків малозабезпечених категорій населення. Серед них:

учасник бойових дій; учасник війни; інвалід війни; член

сім’ї загиблого ветерана війни; особа, яка має особливі за�

слуги перед Батьківщиною; вдова особи, яка має особли�

ві заслуги перед Батьківщиною; ветеран праці; особа, яка

постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (ка�

тегорія 1); учасник ліквідації наслідків аварії на Чорно�

бильській АЕС (категорія 2); особа, яка потерпіла внаслі�

док Чорнобильської катастрофи (категорія 2); дружина

(чоловік) померлого громадянина, внаслідок аварії на

ЧАЕС; діти�інваліди; батьки загиблого військовослуж�

бовця; реабілітована особа, яка стала інвалідом або пен�

сіонером; діти війни; жертви нацистських переслідувань

(колишні в’язні, неповнолітні та малолітні в’язні), дру�

жина (чоловік) померлих жертв нацистських пересліду�

вань; працездатні особи, які є одержувачами ДСД або

компенсаційної чи пенсійної виплати; діти після 16 років,

які є одержувачами ДСД або компенсаційної чи пенсій�

ної виплати; інваліди, які мають право відповідно до чин�

ного законодавства на пільговий проїзд у метрополітені.

Також у цей перелік входять пенсіонери, інваліди, не�

працюючі особи, які здійснюють догляд за дітьми�інва�

лідами, а також особи, які не мають права на пенсію, та

один із батьків багатодітної сім’ї, що зареєстровані в

системі “Картка киянина”.

Для отримання картки варто звертатися до районних

управлінь праці та соціального захисту населення за міс�

цем реєстрації або до Департаменту соціальної політики.

При зверненні заявник має заповнити заяву, надати згоду

на збір та обробку інформації та анкету�заяву до банків�

ської установи “Про приєднання до публічної пропозиції

на укладання договору про відкриття та обслуговування

поточного соціального рахунку “Картка киянина”

ДО 1 ВЕРЕСНЯ НА

ОСОКОРКАХ�ПІВНІЧНИХ

ВІДКРИЮТЬ ШКОЛУ 
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У СТОЛИЦІ ТРИВАЄ

РЕМОНТ ДИТЯЧИХ

САДКІВ
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ЗРОСТАЮТЬ 

ОБСЯГИ ТОРГІВЛІ 
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Першими її вже отримують представники понад двох десятків 
різних категорій верств населення

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Схили Києва вже традиційно є зс вонебезпечними. Після знач-
них сні опадів цієї весни та літніх злив р йнівні процеси на
місь их р чах а тивіз валися. Одинадцять діляно столична
влада визначила я надзвичайні сит ації ре іонально о рівня.
Відповідний стат с цим територіям иївсь і посадовці за ли а-
ють надати і МНС У раїни. О рім то о, в ряд влада Києва
просить ошти на ріплювальні заходи, адже власних рес рсів
міста по и що не вистачає навіть на прое тні роботи.

На д м фахівців, ло альними ріплювальними заходами на Дніпровсь их схилах не обійдеться, т т необхідно облаштов вати цілий ас ад підпірних стіно , я і б д ть з`єднані між собою
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Хрещатик 13 червня 2013 року

Новини

До 1 вересня на Осокорках�Північних 
відкриють школу
Влада обіцяє зробити все можливе, щоб до почат навчально о

ро 2013—2014 ро ів зап стити один з найбільш дов оочі ваних
об’є тів для меш анців мі рорайон Осо ор и-Північні — нов за-
альноосвітню ш ол . Т т в майб тньом змож ть навчатися близь о
тисячі дітей. Про це в прямом ефірі теле анал “Київ” повідомив о-
лова Київсь ої місь ої державної адміністрації Оле сандр Попов. “Ми
все робимо для то о, щоб 1 вересня ця ш ола запрацювала. Най-
ближчим часом отримаємо 42 млн рн с бвенцій для завершення ро-
біт на об’є ті. Я нещодавно інспе т вав хід ви онання робіт й мож
відзначити йо о висо отовність. Зараз йде замовлення необхідно-
о обладнання та меблів, щоб до 1 вересня все всти н ти”,— с азав
Оле сандр Попов. Він за важив, що ш ола в рай необхідна меш ан-
цям мі рорайон , адже з сіх районів і мі рорайонів т т с лалася най-
с ладніша сит ація

У столиці триває ремонт дитсадків
Майже 4,5 тисячі додат ових місць з’явиться ДНЗ столиці протя-
ом 2013 ро . Про це інформ ють Департаменті освіти і на и, мо-
лоді та спорт КМДА. Та , два відновлених столичних дитсад и роз-
почн ть робот вже до Дня Констит ції У раїни. Один з них розташо-
ваний на просп. Г. Гон адзе Подільсь ом районі, інший — на в л.
Ент зіастів Дніпровсь ом . Днями спеціальна інспе ція перевірила
хід ремонтних робіт цих за ладах. Крім то о, до 1 вересня місті від-
риють ще 12 ре онстр йованих станов. У профільном департамен-
ті на олош ють, що всі заплановані роботи ви он ються із ви орис-
танням с часних матеріалів за провідними техноло іями, я і відповіда-
ють сім нормативам чинно о за онодавства. Фінанс вання здійсню-
ється вчасно, тож рафі ви онання робіт не пор ш ється. Особлив
ва майстри приділяють енер озбереженню та термосанації — вста-
новлюють нові батареї та ві на, здійснюють замін вн трішніх мереж
та по рівлі. На адаємо, що цьо оріч олова КМДА Оле сандр Попов
ініціював ре онстр цію 20-ти ДНЗ, що дозволить збільшити їх пот ж-
ність на 1 750 місць. Крім то о, 2013 році дитсад ах столиці віднов-
лять робот понад 80 р п за альною іль істю понад 1 500 дітей. На-
разі ліцензії на право освітньої діяльності сфері дош ільної освіти ви-
дано 10-ти приватним підприємцям, ліцензійний обся освітніх посл
я их с ладає 850 осіб. За алом приватних за ладах дош ільної осві-
ти створено додат ово 1 285 місць

Цифра дня

3 529 000 000 
гривень сплатили з початку року до бюджету Києва столичні платники
податків, що на 15 % або на 475 млн грн більше, ніж у відповідний
період минулого року. 
Про це повідомила начальник ГУ Міндоходів у м. Києві Ірина
Носачова 
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У Голосієві та Святошині реконструюють 
електричні мережі
У Голосіївсь ом та Святошинсь ом районах столиці ре онстр -

юють еле тричні мережі 10 Кв живлення ТП-4834 та 10 В живлення
РП-134 відповідно. З ідно з підписаними розпорядженнями Київсь ої
місь ої державної адміністрації, СВП “Київсь і еле тричні мережі” ПАТ
“Київенер о” дор чено, відповідно до розробленої та затвердженої в
становленом поряд прое тно- ошторисної до ментації, здійсни-
ти за власний ошт ре онстр цію еле тричних мереж з розриттям
трот арів на в лицях Пол овни а Потєхіна, Львівсь ій, Чорнобиль-
сь ій, Живописній, Феодори П шиної, Прил жній та на проспе ті Пе-
ремо и. На олосимо, що прое т не передбачає повно о або част ово-
о пере риття р х на проїжджих частинах в лиць Пол овни а Потєхі-
на, Феодори П шиної, Чорнобильсь ої та проспе т Перемо и, ос іль-
и роботи здійснюватим ться за ритим способом методом оризон-
тально о б ріння. Під час ви онання б дівельних робіт на трот арах
б де забезпечено вільний проїзд автотранспорт до приле лих б дин-
ів та станов. Для безпечно о проход пішоходів встановлять о оро-
жі та разі необхідності пішохідні міст и. За важимо, що після завер-
шення робіт ви онавця зобов’язано відновити по риття проїжджої час-
тини і трот арів на ділян ах в межах розриття

Правоохоронці встановили 
“телефонного терориста”
12 червня о 0.55 на телефон спецлінії “102” Головно о правління

МВС У раїни в місті Києві зателефон вав невідомий і повідомив, що
Деснянсь е РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві нібито заміновано. Про це
“Хрещати ” повідомили в прес-центрі Сл жби безпе и У раїни. Спів-
робітни и СБУ спільно з ор анами міліції одраз встановили аноніма,
ним виявився меш анець столиці 1971 ро народження. З’ясовано,
що правопор шни засобами раження не володіє, намірів та відпо-
відних навичо для ви отовлення саморобних виб хових пристроїв не
має. Повідомлення про мін вання відділ міліції вчинив з х лі ансь их
мотивів

У Будинку природи розкажуть, 
як доглядати фіалки у спеку
14—16 червня Б дин природи, в лиця Ро нідинсь а, 3, відб -

деться остання цьом сезоні вистав а імнатних фіало , стрепто ар-
п сів, епісцій та інших рослин родини еснерієвих. Про це “Хрещати-
” повідомили в столичном Б дин природи. Розпочався період,
оли особливо а тивіз ються омахи, я і мож ть стати ш ідни ами до-
машніх рослин. А ще літо — період відп сто , отже ба атьох постає
питання, я збері ати імнатні рослини час тривалої відс тності ос-
подарів. У рам ах вистав и в с бот , 15 червня, о 15.00 відб деться
майстер- лас, я ий дасть відповіді на запитання про особливості до-
ляд за імнатними фіал ами спе , розповість про профіла ти і
боротьб зі ш ідни ами, роз риє се рет, я збере ти імнатні росли-
ни за вашої відс тності.
На адаємо, що вистав а працює з 11.00 до 18.00, в неділю (16 черв-

ня) — до 17.00.
Ціна вхідно о вит а — 15 ривень. Для ш олярів, ст дентів, пенсіо-

нерів — 7 ривень

Сьогодні ярмаркуватимуть голосіївці і оболонці
Я повідомили "Хрещати " в правлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 13 червня в двох столичних районах відб д ться ярмар и. Зо -
рема в Голосіївсь ом — на в л. Володимирсь ій, 84-86, в л. Новопи-
ро івсь ій, 25. В Облонсь ом районі тор ватим ть на проспе ті Обо-
лонсь ом , 41

Медики святкують
Квартири, подяки та нагрудні знаки отримали працівники галузі 
з нагоди свого професійного дня
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Традиційно третю неділю
червня в У раїні відзнача-
ють День медично о пра-
цівни а. З на оди профе-
сійно о свята 54 працівни-
и медичної ал зі столиці
отримали на р дний зна
“Відмінни охорони здо-
ров’я У раїни”, Почесні
рамоти столичної держад-
міністрації та Міністерства
охорони здоров’я У раїни.
Вр чив відзна и за ва о-
мий особистий внесо
розвито ал зі та висо ий
професіоналізм перший
заст пни олови КМДА
Анатолій Гол бчен о.

“Кожен ваш день сповнений под�

вигом і самовіддачею, ваша праця

заслуговує на найщирішу повагу і

безмежну вдячність. Адже поряту�

нок життя і здоров’я людей стали

для вас професією і покликанням.

Кожен з нас хоча б раз у житті звер�

тався до вас за допомогою. У склад�

ний час, у непростих умовах ви зав�

жди надаєте допомогу, проявляючи

професіоналізм, любов до людей,

гуманність і патріотизм”,— зазна�

чив у вітальному слові Анатолій Го�

лубченко.

За словами директора Департамен�

ту охорони здоров’я Віталія Мохорє�

ва, у цьому році вперше за тридцять

років відновили нагородження меди�

ків нагрудним знаком “Відмінник

охорони здоров’я міста Києва”. Ціка�

во, що рішення про нагородження

цим почесним знаком приймають на

зборах трудового колективу того чи

іншого медичного закладу і подають

на затвердження до Департаменту та

Ради Київської міської профспілки

працівників охорони здоров’я.

Серед тих, кого нагородили на�

грудним знаком, і Наталія Телега,

завідувач філії Центру первинної

медико�санітарної допомоги № 3

Дніпровського району. Вона працює

сімейним лікарем з 2001�го року.

Тож коли торік Дніпровський та

Дарницький райони стали пілотни�

ми щодо реформування медичної

галузі, вона та її колеги із великим

ентузіазмом сприйняли нововве�

дення і не розчарувалися.

“Із цього року медичну реформу

мають поширити на все місто, і мені

часто доводиться заспокоювати сво�

їх колег із інших районів Києва, що

після змін вони отримають кращі

умови праці і відчутно більшу зар�

платню,— розповіла “Хрещатику”

Наталія Телега.— Колись терапевт

мав у своєму розпорядженні лише

стетоскоп і тонометр, зараз же кабі�

нети в амбулаторіях обладнані усім

необхідним. Є холестенометри, ге�

моаналізатор, глюкометри — ми

маємо можливість зробити аналізи

на місці”.

А от щодо проблем, про які у пе�

реддень святкувань згадують меди�

ки, є брак житла. Саме через це мо�

лоді спеціалісти не поспішають у

комунальні заклади охорони здо�

ров’я. Частково це питання плану�

ють вирішити за програмою 50х50.

Наприклад, незабаром розпочнуть

будівництво багатоповерхівки на

вул. Професора Підвисоцького, 4�в,

у якій 200 квартир за цією програ�

мою потім передадуть працівникам

галузі.

До слова, під час святкувань Дня

медичного працівника у Національ�

ному палаці культури та мистецтв

“Україна” голова КМДА Олександр

Попов вручив черговикам ордери на

5 трикімнатних квартир і запевнив,

що місто сприятиме вирішенню

житлової проблеми.

Розважали винуватців свята уро�

чистим концертом за участю народ�

них та заслужених артистів України,

зірок вітчизняної естради

Столичні школярі різнобічно
розвиваються
Різними формами позашкільної освіти у місті охоплено 
близько 98 % учнів
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Цей рі в нашій раїні о о-
лошено ро ом дитячої
творчості, що передбачає
проведення широ омас-
штабних заходів з пред-
ставлення творчих здіб-
ностей майб тньо о по о-
ління. Столичні ж освітні
підрозділи цьом на-
прям працюють постійно
та , що в поза рочний та
позанавчальний час юні
ияни відточ ють свої
міння та під орюють
творчі вершини. На ці цілі
з місь о о бюджет виді-
ляються значні ошти.

Столична система освіти має роз�

галужену мережу закладів для твор�

чого та спортивного розвитку кож�

ного маленького киянина. Як пові�

домили “Хрещатику” в Департамен�

ті освіти і науки, молоді та спорту, в

Києві функціонує 133 позашкільних

навчальних заклади, й мережа по�

стійно розширюється. Так, у 2012

році відкрито п’ять дитячо�юнаць�

ких спортивних шкіл, зокрема зі

спортивних танців.

Окрім навчання, діти мають чима�

ло захоплень та уподобань й чимало

позаурочного часу проводять в

шкільних гуртках, спортивних секці�

ях тощо. “Різними видами позауроч�

ної діяльності в школі займається

184,7 тис. учнів, а це майже 80 % від

загальної їх кількості,— зазначила

начальник відділу позашкільної осві�

ти Департаменту освіти і науки, мо�

лоді та спорту Світлана Бабінець.— У

нас різними формами позашкільної

освіти охоплено близько 98 % учнів”.

Відтак місто створює усі умови для

цікавого та змістовного проведення

часу поза уроками, де можна знайти

нових друзів та зайнятися справою до

душі — танцювати, співати, управля�

тися в творчих ремеслах, займатися

спортом, дослідницькою та турис�

тично�краєзнавчою роботою тощо.

До слова, у 39�ти палацах, цен�

трах, будинках дитячої та юнацької

творчості діє близько 5 тис. гуртків,

де займаються понад 77 тис. вихо�

ванців. Окрім творчого розвитку, ді�

ти активно цікавляться й спортом.

Реалізуватися й покращити свої

спортивні досягнення маленькі ки�

яни можуть в 271 відділенні з 90 ви�

дів спорту, де займаються понад 36

тис. вихованців.

Свої уміння юні кияни можуть

відточувати й у різноманітних гурт�

ках, палацах, центрах, будинках ди�

тячої та юнацької творчості. У про�

фільному Департаменті пояснюють,

що у навчально�виховному процесі

цих закладів використовують різно�

манітні форми і методи групової, ін�

дивідуальної і масової роботи.

Окрім того, що діти займаються в

позашкільних закладах, мають змогу

представити свої творчі надбання для

широкого загалу — на міських кон�

курсах, виставках, концертах. Щоро�

ку у Києві проводиться низка таких

заходів, як правило, вони приурочені

до якогось загальноміського або за�

гальноукраїнського свята. Так, на�

приклад, до 1025�річчя хрещення

Київської Русі відбулася виставка

творчих робіт “Культура Київської

Русі”, до Дня Києва — фестиваль по�

вітряних зміїв та дитячої творчості

тощо. Також на міському конкурсі�

огляді художньої самодіяльності “Зо�

репад надій”, загальноміському кон�

курсі для київських школярів “Добрі

історії”, різноманітних конкурсах

читців поезії тощо діти можуть про�

демонструвати свої таланти і вміння.

Не забувають у столиці й про дітей

з особливими потребами. Місто

комплексно підходить до реабіліта�

ції й соціалізації таких діток. Для

цього в кожному районі столиці

створені спеціальні центри, які й

займаються такими дітьми. Тут ор�

ганізовують творчі групи й прово�

дять масові заходи. Тож усі юні обда�

ровання можуть без проблем долу�

читися до будь�якого конкурсу й по�

казати, на що вони здатні.

Додамо, на забезпечення функ�

ціонування позашкільних навчаль�

них закладів та проведення заходів із

позашкільної роботи з дітьми у бю�

джеті на цей рік передбачено

39 975,60 тис. грн, а на оновлення

спортивного інвентарю — 5 744,8

тис. грн

З нагоди професійного свята 54 працівники медичної
галузі столиці отримали нагрудний знак "Відмінник

охорони здоров`я України", Почесні грамоти КМДА та
Міністерства охорони здоров`я України

Вр чив відзна и ращим столичним меди ам за ва омий особистий внесо розвито ал зі та висо ий професіоналізм
перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о

О рім навчання, столичні чні мають ба ато захоплень та подобань й чимало поза рочно о час проводять в спортивних
се ціях, різноманітних ш ільних рт ах
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Ділові новини

У столиці зростають обсяги
торгівлі
Обся роздрібно о товарообі

підприємств столиці, я і здійсню-
ють діяльність із роздрібної тор-
івлі та ресторанно о осподар-
ства, за січень-березень 2013 ро-

збільшився на 5,5 % порівняно
з відповідним періодом поперед-
ньо о ро і становив 17 767,5
млн рн. Про це повідомляє ГУ
статисти и м. Києві. Через тор-
ов мереж підприємств б ло
продано споживчих товарів на
с м 16 888,5 млн рн, що на
6,0 % більше, ніж за січень-бере-
зень 2012 ро . У стр т рі роз-
дрібно о товарообі тор ової
мережі підприємств збільшилась
част а продаж непродовольчих
товарів на 1,0 в. п. і становила
61,5 % за січень-березень 2013
ро . Обся продаж непродо-
вольчих товарів за цей період
збільшився на 8,5 % і становив
10 390,0 млн рн

Пасажирський бум 
у “Борисполі”

За рез льтатами п’яти місяців,
цьо о ро в аеропорт “Борис-
піль” обсл жили 2 501 100 паса-
жирів. Зо рема травні йо о по-
сл ами с ористалося 718 000
пасажирів, що лише на 2,9 %
менше, ніж торі . “Відновлення
пасажиропото в аеропорт
“Бориспіль” є про нозованим та
свідчить про а тивізацію авіацій-
них перевезень через оловний
аеропорт раїни. Сподіваємося,
що тенденція до зростання обся-
ів перевезень триватиме і про-
тя ом наст пних місяців, що до-
зволить вийти на позитивні ви-
робничі по азни и за рі . У “Бо-
рисполі” існ є вся необхідна ін-
фрастр т ра, я а отова до
збільшення навантажень я в тер-
мінальних омпле сах, та і на

перонах аеропорт ”,— зазначив
дире тор з виробництва ДП МА
“Бориспіль” Оле сандр Черепа-
нов. На адаємо: с ттєве знижен-
ня по азни ів в аеропорт в пер-
ші місяці 2013 ро б ло спричи-
нено проблемами, я і вини ли в
діяльності національних авіапере-
візни ів, зо рема “Аеросвіт ”.
Та , січні вперше за останні ро-
и в аеропорт б ло зафі совано
падіння пасажиропото — до
18 % відповідно до анало ічно о
період мин ло о ро . У лютом
зменшення обся ів дося ло 25 %.
Та а сит ація трим валася в бе-
резні (-21,7 %) та вітні
(-13,8 %). Збільшення пасажиро-
пото вперше від почат ро
зафі совано протя ом травневих
свят період з 1 по 12 травня, о-
ли посл ами аеропорт с орис-
талося 276 941 пасажирів (що на
3 593 осіб більше, ніж за той же
період 2012 ро ). Пі переве-
зень припав на 9 та 12 травня,
оли посл ами аеропорт с о-
ристалося, відповідно, 25 999 та
26 704 пасажири. У 2012 році
“Бориспіль” обсл жив 8,5 млн па-
сажирів. Сьо одні аеропорт за-
безпеч є 65 % пасажирсь их
авіаперевезень У раїни

Славутич “замахнувся” 
на Силіконову долину

У місті Слав тич Київсь ої об-
ласті напри інці травня б ла за-
ладена перша це лина б дів-
ництво блочно-мод льної отель-
ні на альтернативних видах пали-
ва, я а забезпеч ватиме я існим
та дост пним теплом жителів міс-
та. Я зазначають в Асоціації міст
У раїни, Слав тич постійно є
спішним осеред ом альтерна-
тивних підходів я до правління
містом, та і до б дь-я их видів
діяльності. Вже через 5 місяців
нова отельня за допомо ою но-

вітніх техноло ій абсолютно авто-
матизовано вироблятиме тепло,
спалюючи торф та деревн тріс-
. Її пот жність становитиме 10,5

МВт. Завдя и введенню в дію о-
тельні с оротиться споживання
доро о о за ордонно о аз , “зе-
лені” техноло ії допомож ть збе-
ре ти безцінні природні рес рси.
Слав тиць ий місь ий олова Во-
лодимир Удовичен о відзначив,
що місто розпочинає новий
прое т з по лядом в майб тнє,
назвавши йо о “Полісь а долина
інновацій”, і вона обов’яз ово
стане подібною до Силі онової
долини США щодо розроб и та
реалізації нових техноло ій

У Києві “штампували” 
фальшиві гривні

Співробітни и Святошинсь о о
рай правління столичної міліції
спільно з УДСБЕЗ затримали 6-х
меш анців столиці, я і впродовж
іль ох місяців ви отовляли під-
роблені роші та розповсюдж ва-
ли їх на території Києва. Я пові-
домили відомстві, іль а місяців
том до правоохоронців зверн в-
ся меш анець Святошинсь о о
район з підробленою пюрою
номіналом 100 рн. За цим фа -
том слідчими б ло розпочато
римінальне провадження за ст.
199 Кримінально о оде с У ра-
їни. Невдовзі в поле зор право-
охоронців потрапив безробітний
24-річний иянин, я ий розпов-
сюдж вав підроблені роші, а та-
ож ще четверо молоди ів. Обид-
ва ніде не працюють та меш ають
столиці, один з них родженець

С мсь ої області. Ор анізатором
виявився 50-річний иянин, я ий
нала одив протиза онне вироб-
ництво власній оселі. У ньо о
вил чили ор техні для ви отов-
лення підроблених пюр, про-
рамне забезпечення, спеціаль-

ний папір, ма нітні стріч и та від-
с ановані водяні зна и НБУ. Ви-
л чено і пюри з озна ами під-
роб и на с м понад 12 тис. рн
та інші речові до ази. За алом
затриманих правоохоронці вил -
чили понад 150 пюр з озна ами
підроб и. У КК У раїни та ий біз-
нес передбачено ч. 2 ст. 199 —
“Ви отовлення, збері ання, при-
дбання, перевезення, пересилан-
ня з метою зб т або зб т під-
роблених рошей за поперед-
ньою змовою р пою осіб”. Сан -
ція цієї статті передбачає по а-
рання ви ляді позбавлення волі
на стро від 5 до 10 ро ів. Наразі
всіх спільни ів затримано

За хабар на дорозі — 
у міліцію

Співробітни и столичної Держ-
автоінспе ції продовж ють фі с -
вати випад и, оли недобросо-
вісні водії нама аються хабарами
від питися від по арання за по-
р шення Правил дорожньо о р -
х , повідомляє прес-сл жба ві-
домства. Та , 11 червня інспе то-
рами ДАІ зафі совано два та их
фа ти. У Голосіївсь ом районі
інспе тори пол ДПС ДАІ затри-
мали водія а/м “Рено Кен о”,
я ий з метою ни нення адмініс-
тративної відповідальності спро-
б вав від питись хабарем роз-
мірі 200 рн. А в Дарниць ом
районі водій а/м “Де Ланос”
пропон вав вже 350 рн. Затри-
маних доставлено до рай прав-
лінь міліції. За алом за 11 червня
співробітни ами столичної ДАІ
виявлено 720 пор шень ПДР.
Найбільш розповсюдженим пор -
шенням залишається переви-
щення швид ості — 289 відхи-
лень від правил. За неви онання
вимо дорожніх зна ів та розміт-
и до відповідальності притя н то
36 водіїв, без необхідних до -

ментів ер вали автів ами — 29,
пор шення правил проїзд пере-
хресть — 17. За ер вання транс-
портним засобом стані ал о-
ольно о сп’яніння відсторонено
від ер вання 41 водія. Крім то о,
виявлено 19 пішоходів-пор шни-
ів

“Бізнес” на породіллях

Посадовці Київсь о о поло о-
во о б дин № 2 продовж три-
вало о час неза онно стя вали
з пацієнто плат за проведення
лабораторних досліджень. Та і
фа ти б ло встановлено під час
перевір и, проведеної про ра-
т рою Подільсь о о район , по-
відомили відомстві. За слова-
ми заст пни а про рора район
Андрія Оліферч а, незважаючи
на те, що надання платних по-
сл не передбачено на азами
оловно о лі аря поло ово о б -
дин , працівни и медза лад
систематично вима али з паці-
єнто ошти за проведення до-
сліджень рові на вміст ормо-
нів. Кожний та ий аналіз ошт -
вав 50 рн. За алом же про-
довж 2012-2013 ро ів майже
2 000 пацієнто сплатили за ці
посл и близь о 90 тис. рн.
“Варто відзначити, що фінансові
до менти на отримані ошти не
оформлювалися і до аси поло-
ово о б дин вони не надходи-
ли”,— за важив пан Оліферч
та додав, що лише незначна час-
тина цієї с ми ви ористов вала-
ся на за півлю реа тивів для
проведення досліджень. За ре-
з льтатами перевір и про ра-
т рою Подільсь о о район від-
рито римінальне провадження
за ч. 1 ст. 184 КК У раїни — не-
за онна вимо а оплати за на-
дання медичної допомо и в дер-
жавних чи ом нальних за ладах
охорони здоров’я. Проведення

дос дово о розслід вання ри-
мінальном провадженні дор че-
но Подільсь ом рай правлінню
міліції

Газовиків хотіли 
“нагріти” на 37 млн грн

Управлінням правозахисної ді-
яльності, протидії ор пції та зло-
чинності сфері транспорт Ге-
неральної про рат ри У раїни
проведена перевір а щодо до-
тримання та застос вання за о-
нів під час проведення процед р
за півель за державні ошти в
ДК “У ртранс аз” ПАТ “НАК
“Нафто аз У раїни”. Про це пові-
домив начальни Управління Ар-
тем Єремен о. За йо о словами,
ході перевір и з’яс валось, що
листопаді 2011 ро сл жбові

особи одно о із с б’є тів оспо-
дарсь ої діяльності, діючи мис-
но, з орисливих мотивів, з ме-
тою заволодіння рошовими ош-
тами ДК “У ртранс аз”, я і б ли
перераховані я ості передопла-
ти, с лали до менти, до я их
внесли завідомо неправдиві відо-
мості про придбання обладнання
та ви онання йо о монтаж , а та-
ож ви онання інших робіт на за-
альн с м понад 37 млн рн.
“Насправді, в азані в а тах робо-
ти не ви он вались, а обладнан-
ня не постачалось. У подальшом
частин із цих оштів с мі понад
18 млн рн б ло перераховано на
рах н и інших с б’є тів оспо-
дарсь ої діяльності з озна ами
фі тивності. Цими діями ДК
“У ртранс аз” б ло завдано збит-
ів на зазначен с м ”,— поін-
форм вав начальни Управління.
За наслід ами перевір и ГПУ
розпочато римінальне прова-
дження за озна ами злочин , пе-
редбачено о ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.
191 та ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК
У раїни
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Десятирічка для бізнесу
В Україні готують програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014�2024 роки
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Незважаючи на вели
іль ість про рам підтрим-
и мало о і середньо о
підприємництва (МСП) в
У раїні, бізнес продовж є
потерпати від низ и проб-
лем, я і потреб ють ом-
пле сно о підход . Відта
вирішено розробити о ре-
м державн про рам
розвит та підтрим и
МСП, я а дозволить с он-
центр вати розпорошені
державні рес рси на вирі-
шенні відповідних питань.

Запрограмований 
розвиток

Так, на цьому тижні Держпідпри�

ємництво ініціювало громадське об�

говорення проекту розпорядження

Кабміну “Про схвалення Концепції

Загальнодержавної програми роз�

витку малого і середнього підприєм�

ництва на 2014�2024 роки”. Відом�

ство опублікувало документ на сво�

єму сайті та запросило зацікавлені

сторони надсилати протягом місяця

письмові пропозиції та зауваження

до нього на електронну адресу 

kalina@dkrp.gov.ua.

Як визнають автори проекту, ана�

ліз розвитку малого та середнього

бізнесу в Україні свідчить сьогодні

про наявність низки проблем. Зок�

рема це і складність доступу до фі�

нансових (кредитних) ресурсів, і

відсутність кваліфікованих кадрів, й

наявність адміністративних бар’є�

рів. Відтак підприємництву пропо�

нується допомогти вирішити ці

проблеми, зміцнити позиції у віт�

чизняній економіці та забезпечити

його вихід на європейський ринок.

Держпідприємництво при цьому

звертає увагу на нагальну необхід�

ність ухвалення та виконання окре�

мої державної програми, спрямова�

ної на практичну реалізацію поло�

жень Закону України “Про розвиток

та державну підтримку малого і се�

реднього підприємництва в Укра�

їні”. Відповідно, планується скон�

центрувати державні ресурси на ви�

рішенні даної проблеми та підвищи�

ти відповідальність органів влади за

наявний стан розвитку МСП.

Нагадаємо, що сьогодні найбіль�

ша кількість суб’єктів господарської

діяльності функціонує у м. Києві,

Донецькій, Дніпропетровській, Хар�

ківській, Одеській, Львівській об�

ластях. Найгірші показники у За�

карпатській, Рівненській, Чернігів�

ській та Кіровоградській областях. У

розподілі за видами економічної ді�

яльності пріоритетними сферами є

торгівля та сфера послуг, питома ва�

га яких від загального обсягу реалі�

зованої продукції (товарів, робіт, по�

слуг) сумарно становить 64 %. Знач�

но меншими є показники у сфері

промисловості (9,7 %), сільського

господарства (8,8 %), будівництва

(7 %). Як констатують фахівці, кон�

центрація суб’єктів МСП винятково

в ніші торгівлі та послуг не забезпе�

чить істотного розширення його ба�

зи розвитку та, відповідно, — внеску

в створення національного багат�

ства та вирішення проблеми зайня�

тості. Натомість, щоб цього досягти,

програмою заплановано проведення

низки заходів.

“Наполеонівські” плани

Проблеми, що заважають розвит�

ку МСП, у проекті пропонується

розв’язати шляхом дерегуляції гос�

подарської діяльності, розширення

можливостей доступу бізнесу до

кредитних ресурсів, підтримки ін�

новаційно�орієнтованих підпри�

ємств. Також обіцяють сприяти роз�

витку інфраструктури підтримки

підприємництва. Як і стимулювати

експортну діяльність суб’єктів

МСП. Згадується в проекті і про не�

обхідність розвитку корпоративно�

соціальної відповідальності бізнесу.

Звернули увагу й на болюче кад�

рове питання — планується розши�

рення системи професійної освіти

та підготовки кадрів для бізнесу. Та�

кож розвиватимуть систему інфор�

маційної підтримки та проводити�

муть моніторинг умов провадження

підприємницької діяльності.

Крім того, проект включає пункти

щодо розширення можливостей

участі суб’єктів МСП в проектах

державно�приватного партнерства,

а також підвищення ролі регіональ�

ної влади у розв’язанні проблем роз�

витку бізнесу. Зокрема, передбачає�

ться формування фонду нежитлових

приміщень та земельних ділянок для

надання в оренду суб’єктам МСП на

пільгових умовах, а також держпід�

тримка сільськогосподарського під�

приємництва та кооперації.

Очікуваними результатами вико�

нання програми заявлено приско�

рення розвитку МСП, використан�

ня його потенційних можливостей,

перетворення його на дієвий меха�

нізм розв’язання економічних і со�

ціальних проблем, збільшення кіль�

кості таких підприємств, зменшен�

ня рівня тіньового обороту. Також

передбачається збільшення внеску

МСП в економіку України, наси�

чення ринку товарами та послугами,

поліпшення бізнес�клімату та ство�

рення позитивного іміджу для залу�

чення інвестицій.

Планується, що поступове вико�

нання заходів програми дозволить,

зокрема, збільшити чисельність зай�

нятих у малому та середньому бізне�

сі на 10 %, а частку МСП у ВВП кра�

їни підвищить до 25 %.  Фінансуван�

ня заходів, передбачених програ�

мою, здійснюватиметься за рахунок

коштів держбюджету, місцевих бю�

джетів, а також за рахунок інших

джерел.

Столиця — для бізнесу

Місцева влада Києва обіцяє зі

свого боку забезпечити ефективний

діалог з бізнесом та стимулювати

киян до власної справи. Адже столи�

ця, за показниками розвитку МСП,

залишається лідером серед регіонів

України. За даними Департаменту

промисловості та розвитку підпри�

ємництва КМДА, на МСП столиці

зайнята майже п’ята частина усіх

найманих працівників таких під�

приємств країни. Тенденція до

збільшення кількості новостворено�

го бізнесу в столиці відновилась у

2012 році — держреєстратори тоді

зареєстрували 24 007 нових суб’єктів

господарювання, що на 4,8 % більше

порівняно з 2011 роком. Від початку

ж цього року у Києві зареєстровано

вже близько 5 тис. юросіб та стільки

ж — фізичних осіб�підприємців.

Проблеми ж, з якими стикається

бізнес у столиці, подібні до інших

регіонів — корупція, питання до�

звільної системи, земельних відно�

син та податкового навантаження.

Тому за ініціативи КМДА у другій

половині травня створили постійну

робочу групу із вирішення проблем

бізнесу та інвесторів, що працюють

у Києві. Крім того, столичні депута�

ти наприкінці травня затвердили

Київську міську цільову програму

сприяння розвитку малого і серед�

нього підприємництва на 2013�2014

роки.

До слова, пропозиції, з якими сьо�

годні бізнес звертається до КМДА,

враховані й у згаданому проекті Кон�

цепції розвитку малого і середнього

підприємництва. Зокрема це стосує�

ться створення фонду нежитлових

приміщень та земельних ділянок для

надання в оренду суб’єктам МСП.

“Сьогодні, крім торгівлі, у Києві ні

про що не йдеться. Але ж у місті є ду�

же багато пустих приміщень, у тому

числі закритих заводів та інших

об’єктів. Можна було б, за європей�

ським прикладом, віддати їх в орен�

ду підприємцям, що ми й пропону�

вали”,— зазначив Віталій Андрєєв,

колишній співголова Координацій�

ної ради з питань розвитку малого та

середнього підприємництва.

Масштабний діалог

Тим часом Кабмін активізував діа�

лог з інвесторами у напрямку ство�

рення сприятливіших умов ведення

бізнесу в Україні. Так, нещодавно у

відповідь на скарги підприємців від�

новлено роботу міжвідомчої комісії

з питань захисту прав інвесторів,

протидії незаконному поглинанню

та захопленню підприємств.

Також сьогодні в Києві за ініціа�

тивою Кабміну розпочинається дво�

денна I Міжнародна бізнес�конфе�

ренція “ABC: Ukraine & Partners”.

“Ми створюємо для інвесторів но�

вий, постійний, системний діалог,—

наголосив прем’єр�міністр України

Микола Азаров під час засідання

уряду 12 червня.— Фактично це пер�

ша за роки незалежності масштабна

ділова конференція, на якій ми хо�

чемо прагматично розповісти на�

шим партнерам, як вигідно вкласти

гроші в Україну”.

Акцентом цьогорічної конферен�

ції стане співробітництво в IT�галузі

та агропромисловій сфері. Також бу�

де проведено спеціальну презента�

цію підприємств, які нинішнього

року підготовлено до приватизації.

Участь у конференції заявили 1,5

тис. компаній, понад 3 тис. бізнес�

менів із 62 країн світу. Також на

захід завітають прем’єр�міністр

Республіки Литва (яка скоро роз�

почне головування в ЄС) Альгірдас

Буткявічюс, прем’єр�міністр Чор�

ногорії Міло Джуканович, відомі

європейські політики Пет Кокс,

Лєшек Бальцерович та інші. Пла�

нується участь у конференції члена

колегії Євразійської економічної

комісії Тетяни Валової та комісара

ЄС з питань енергетики Гюнтера

Оттінгера. У секторальних дискусі�

ях візьмуть участь члени Кабміну,

керівники провідних іноземних

компаній, які працюють в Україні,

транснаціональних корпорацій, лі�

дери українського ринку і визнані

експерти.

Уряд розраховує на те, що подібні

бізнес�конференції стануть щоріч�

ною платформою визначення най�

більш успішних для інвестування

секторів економіки і своєрідним

практикумом вдосконалення умов

ведення бізнесу в Україні

Світова практика
В промислово розвин тих раїнах, та их я США, Японія, Вели о-

британія, Німеччина, Італія, Франція, на малий та середній бізнес
припадає близь о 95 % сіх підприємств. Част а ж малих та середніх
підприємств в У раїні становить відповідно 93,7 % та 5,7 %.
У раїнах ЄС чисельність зайнятих на МСП перевищ є 50 % насе-

лення працездатно о ві . В найрозвиненіших раїнах світ , напри-
лад, в Японії — наближається до 80 % населення працездатно о ві-
. В У раїні в сфері МСП 2012 році б ло зайнято 8,6 млн осіб, що

с ладає 46 % від зайнято о населення працездатно о ві .
Саме малий та середній бізнес створюють більш частин ВВП
раїнах з розвин тою рин овою е ономі ою — до 50-60 %. В У раїні
ця цифра с ладає лише 10-15 %.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Рейтинг “Ведення бізнесу/2013”

За оцін ами рейтин “Ведення бізнес -2013”, У раїна посіла 137
місце за по азни ом ле ості ведення бізнес . Незважаючи на зрос-
тання на 15 п н тів порівняно з 2012 ро ом, У раїна залишається на
в рай низь ом рівні порівняно з раїнами ЄС: Естонія (21), Латвія
(25), Литва (27), У орщина (54), Польща (55), Бол арія (66), Чехія (65)
та трансформаційними е ономі ами: Гр зія (9), Вірменія (32), Біло-
р сь (58), Молдова (83), Росія (112).

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5 
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 

13 червня (чт.) — 19.00 "Дивна місіс
Севідж", тра і омедія, 2 од. 45 хв.
13 червня (чт.) — 20.00 "Ян олят о, або
Се с альні неврози наших бать ів", 1 од.
50 хв.
14 червня (пт.) — 19.00 № 13 ("Боже-
вільна ніч, або Весілля Пі дена"), омедія,
2 од. 30 хв.
14 червня (пт.) — 20.00 "Edith Piaf: жит-
тя в рожевом світлі", 1 од. 20 хв.
15 червня (сб.) — 18.00 "Прощальне
тан о", тра і омедія, 2 одини 30 хвилин
15 червня (сб.) — 19.00 прем`єра "Уяв-
ний хворий", омедія, 2 од. 35 хв.
16 червня (нд.) — 18.00 "Пізансь а ве-
жа", фарс, 2 од.
16 червня (нд.) — 19.00 прем`єра "Лю-
бовне божевілля", м зична вистава, 1 од.
50 хв.
17 червня (пн.) — 19.00 "Занадто щас-
ливий бать о", омедія, 2 од. 30 хв.
18 червня (вт.) — 19.00 "Наполеон і
орси ан а", омедія, 2 од. 40 хв.
19 червня (ср.) — 19.00 "Занадто одр -
жений та сист", омедія, 2 од. 30 хв.

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
Адреса: пл. Івана Франка, З 
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua

13 червня (чт.) — 19.00 "Марія" ("Коли
розл чаються двоє"), пам`яті вели ої ра-
їнсь ої а триси Марії Зань овець ої
13 червня (чт.) — 19.00 "Ур с-Шайтан",
бай и про Сір а, І ор Афанасьєв
14 червня (пт.) — 19.00 "Кін IV", тра і о-
медія, Гри орій Горін

15 червня (сб.) — 19.00 "Чай а", Антон
Чехов, пам`яті Бо дана Ст п и
16 червня (нд.) — 12.00 "Шельмен о-ден-
щи ", омедія, Гри орій Квіт а-Основ`янен о
16 червня (нд.) — 19.00 "Одр ження",
Ми ола Го оль
18 червня (вт.) — 19.00 "Гімн демо ратич-
ної молоді", тра і омедія, Сер ій Жадан
19 червня (ср.) — 19.00 "Фредері , або
Б львар злочинів", театральний роман, Ері -
Еман ель Шмітт
19 червня (ср.) — 19.00 "Сон смішної лю-
дини", інсценізація Петра Панч а за опові-
данням Ф. Достоєвсь о о

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ 

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80, 
www.drama�comedy.kiev.ua
13 червня (чт.) — 19.00 "Море... Ніч...
Свіч и...", неви адана історія на Середзем-
ном морі, Йосеф Бар-Йосеф, 1 од. 50 хв.
14 червня (пт.) — 19.00 прем`єра "Ідеаль-
на пара", Мар Камолетті, 2 од.
15 червня (сб.) — 19.00 прем`єра "Ідеаль-
на пара", Мар Камолетті, 2 од.
16 червня (нд.) — 19.00 "Дрібний біс",
тра і омедія, Федір Соло б, 2 од. 35 хв.
17 червня (пн.) — 19.00 "Чотири причини
вийти заміж", омедія про охання, Р. Баер,
2 од.
18 червня (вт.) — 19.00 "Опіс ін. Фома!",
е сцентрична омедія, Ф. Достоєвсь ий, 2
од. 30 хв.
19 червня (ср.) — 19.00 "Лоліта", Володи-
мир Набо ов, 3 од. 40 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ 
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна"),
Тел: (044) 33�222�17, www.theatreonpodol.com 
13 червня (чт.) — 19.00 Малий зал Пала-
ц "У раїна", прем`єра, "Лебедине озеро.
С тін и", м зичний спе та ль
13 червня (чт.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, "Ніч на двох", лірична омедія, 1 од.
40 хв.
14 червня (пт.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, "Льов ш а", розповідь про єврейсь е
щастя, 1 од. 40 хв.
15 червня (сб.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, "Моє сторіччя", мелодрама, 2 од.
16 червня (нд.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, "Лю семб рзь ий сад", фантазія-
шансон, 1 од. 10 хв.

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: вул. Липська, 15/17, 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
14 червня (пт.) — 18.00 "Вов и та...", ри-
міналістична омедія, О. Островсь ий, 3 од.
40 хв.
15 червня (сб.) — 19.00 "Обережно —
жін и!", мелодраматична омедія, А. К рей-
чи , 2 од. 30 хв.
16 червня (нд.) — 19.00 "І ри вночі",
ане дот, В. Мереж о, 2 од. 45 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 
13 червня (чт.) — 19.00 прем`єра "Ціл й
мене, Кет!", мюзи л, Ко л Портер
14 червня (пт.) — 19.00 прем`єра "Ціл й
мене, Кет!", мюзи л, Ко л Портер
15 червня (сб.) — 19.00 прем`єра "Ці-
л й мене, Кет!", мюзи л, Ко л Портер
16 червня (нд.) — 19.00 "Ключ на бр -
івці, або При оди весільної ночі", омічна
оперета, Ж. Оффенбах
19 червня (ср.) — 19.00 "Сорочинсь ий
ярмаро ", оперета, О. Рябов

ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 
Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua

13 червня (чт.) — 19.00 "Баядер а", ба-
лет на 3 дії, Л. Мін с
14 червня (пт.) — 19.00 "Кармен", опе-
ра на 3 дії, Ж. Бізе, ви он ється франц зь-
ою мовою
15 червня (сб.) — 19.00 "Ніч перед Різ-
двом", балет на 2 дії, Є. Стан ович
16 червня (нд.) — 19.00 "Т рандот",
опера на 3 дії, Дж. П ччіні, ви он ється
італійсь ою мовою
18 червня (вт.) — 19.00 "Кармен-Сюїта",
Ж. Бізе — Р. Щедрін, балет на 1 дію, "Бо-
леро", М. Равель, балет на 1 дію
19 червня (ср.) — 19.00 "Мадам Баттер-
фляй (Чіо-Чіо-Сан)", опера на 3 дії, Дж.
П ччіні

ТЕАТР "СУЗІР’Я" 
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua
13 червня (чт.) — 19.00 "В Барабанном
пере л е", во зальна історія 27 арти-
нах, Б. О джава
14 червня (пт.) — 19.00 прем`єра "Кле-
опатра", імпровізація в стилі джаз, Ю. Ед-
ліс
16 червня (нд.) — 19.00 прем`єра "Во -
ні", сторін и оповідання, Антон Чехов
18 червня (вт.) — 19.00 "Мне тесно в
имени своем...", історія охання Сер ія
Єсеніна та Айседори Д н ан, Тетяна Іва-
щен о
19 червня (ср.) — 19.00 "Випад ове
тан о", тра і омічне баланс вання, Ві тор
Аїм

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua 
15 червня (сб.) — 17.00, 16 червня (нд.) — 13.00
про рама "Але-ап!", дітям до 5-ти ро ів вхід без оштовно без
надання вільно о місця

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
15 червня (сб.) —
12.00 "Добрий
Хортон", м зична
вистава, Ю.
Чеповець ий, 1 од.
44 хв., для дітей від
5-ти ро ів
16 червня (нд.) —
12.00 "Король
Дроздобород",
м зична вистава, Г.
Чеховсь и, 1 од.
50 хв., для дітей від 7 ро ів

ТЕАТР ОПЕРИ
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua 

13 червня (чт.) — 11.00
"Ма лі", балет на 2 дії, О.
Градсь ий, 1 од. 50 хв.
14 червня (пт.) — 11.00
"Я оза и змія
прибор вали", мюзи л-
аз а на 2 дії, І. По лад, 1
од. 30 хв.
15 червня (сб.) — 12.00
"Бармалей та Айболить",
балет на 2 дії, Ю.
Шевчен о, 1 од. 40 хв.

16 червня (нд.) — 12.00 "Стій ий олов`яний солдати ",
м зична аз а-феєрія на 2 дії, 1 од. 45 хв.
18 червня (вт.) — 11.00 "При оди Б ратіно", мюзи л на 2 дії,
О. Білаш, 1 од. 40 хв.
19 червня (ср.) — 11.00 "Дюймовоч а", балет на 2 дії, Ю.
Р синов, 1 од. 30 хв.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 

15 червня (сб.) — 11.00 "Золоте рча", В. Орлов, 45 хв., для
дітей від 3-х ро ів
15 червня (сб.) — 13.00 "Царівна-Жаба", А. Дєж ров, 40 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
16 червня (нд.) — 11.00 "Про сміливе поросят о", Я.
Мірса ов, М. Т ровер, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
16 червня (нд.) — 13.00 "Дюймовоч а", Б. Заходер за Г. Х.
Андерсеном, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів, вистава російсь ою
мовою.

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 13—19 червня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Зроблено в Києві
13.20, 23.25, 5.00

Громадська
приймальня

15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.25 СТН

15.10 Т/с "Служба
порятунку. Загін
112" 

16.10 В центрі уваги
17.30, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
19.20, 23.20 Міська варта
21.25 Служба порятунку

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.15, 0.20 Т/с "Формула

гри"
7.15 Країна online
7.20 Ера бізнесу
7.30 Д/ф "Є. Меншов. Мить,

що засліплює"
8.45 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.40 Без цензури

10.15 Право на захист
10.35 Т/с "Роксолана" 
12.40, 15.15, 18.40, 21.25

Діловий світ
12.50 Т/с "Ставка більша

за життя" 
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.30 Життя на рівних
15.45 Т/с "Сімнадцять

миттєвостей весни" 
18.55 Агро6News
19.05 Сільрада
19.20 Останнє попередження
19.45 Про життя
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.35 Концерт І. Поповича

"Трембітар української
душі"

21.55 Футбол. Кубок
Конфедерацій. Таїті —
Нігерія

0.00 Пiдсумки

11++11

6.00 ТСН

6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Особистий рахунок
7.15 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Економічні події
8.15 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Шість кадрів
10.15 100 000 за правду
11.20 Не бреши мені64
13.40 Російські сімейні драми
15.50 Красуня за дванадцять

годин
16.45 ТСН. Особливе
17.35 Х/ф "Квиток до

Вегаса"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Чудове століття.

Роксолана'3" 
22.30 Гроші
23.35 ТСН
23.50 Х/ф "Гроші на двох" 
2.00 Маша й моделі
3.00 Х/ф "Об'єкт мого

замилування" 
4.50 ТСН
5.05 Гроші

ІІННТТЕЕРР

6.10 Орел і решка.
Курортний сезон

7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Не шкодую, не

кличу, не плачу"
12.00 Новини
12.20 Т/с "Не шкодую, не

кличу, не плачу"
13.30 Судові справи
14.40 Сімейний суд
15.40 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Земський лікар.

Продовження" 
19.00 Т/с "Жіночий лікар'

2"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Петрович"
22.30 Т/с "Одного разу в

Ростові" 
Нічна профілактика

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.10 Т/с "Дорожній
патруль'11" 

7.00 Події
7.10 Т/с "Глухар" 
9.00 Події
9.20 Т/с "Слід" 

10.00 Т/с "Випробування
вірністю" 

13.50 Т/с "Слід" 
15.20 Щиросердне зізнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Подружжя" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Цезар" 
21.40 Т/с "Слід" 
23.15 Х/ф "В ім'я короля" 
1.35 Х/ф "Мовчун" 
3.00 Щиросердне зізнання
3.30 Події
3.50 Говорить Україна
4.25 Критична точка
5.15 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.05, 5.50 Teen Time
5.10 Т/с "Вперед — до

успіху!"
5.55 Т/с "Світлофор" 
6.45, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.50 Піраньї
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Стиратель"

11.15 Т/з "Татусеві
доньки" 

13.25, 14.30 Kids' Time
13.30 М/с "Качині історії" 
14.55 Т/с "Друзі" 
15.55 Т/с "Кадети" 
16.55 Т/с "Татусеві

доньки" 
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
19.55 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор62
22.55 Т/с "Світлофор" 
0.00 Репортер
0.20 Т/с "Милі ошуканки" 
1.15 Т/с "Дружна

сімейка" 
2.50 Служба розшуку дітей
2.55—5.00 Зона ночі

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок
6.30 Ділові факти

6.40 Т/с "Таксі"
7.00 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.10 Х/ф "Стрітрейсери"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.50 Т/с "Чужий район'2"
16.45 Х/ф "Хоттабич"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Чужий район'2"
21.55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.00 Свобода слова
1.05 Надзвичайні новини
2.00 Про6Ziкаве.ua
3.15 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Майстер подорожей
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень

Профілактика на каналі 
до 14.30

14.30 Дивні розповіді про
тварин

15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Дикий молодняк
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Секретні матеріали
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 Великі бої
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 Крутий маршрут В.

Аксьонова
22.40 Культурний шок
23.50 Дикий молодняк
1.05 Амурні мелодії
1.45 Х/ф "Небезпечне

секс'побачення" 
3.20 Будь у курсі!
3.50 Х/ф "Машенька"
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 0.00, 3.30
Київський час

6.45, 7.45, 18.50, 23.40,
0.20, 3.20 Час спорту

6.50, 7.35, 23.45, 0.55,
3.25 Огляд преси

7.00—23.00 Час новин
(щогодини)

7.05 Час економіки
7.15, 8.15, 22.40, 23.20,

0.15, 2.35, 3.15,
6.15 Бізнес6час

7.25 Автопілот6новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія6новини
9.15, 13.10, 14.10 5

елемент
10.10 Велика політика
11.15 Підсумки тижня
12.10 Новинометр
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.25 В кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час6тайм
22.15 Податковий щоденник
22.45, 4.15 Хроніка дня
23.30 Crime news
0.30 Кабінети
1.00 Час новин
2.40 Життя цікаве
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою

ННТТНН

6.20 Т/с "Лікар Тирса"
7.05 Х/ф "Контрудар" 
8.30 Агенти впливу
9.25 Х/ф "Любити по'

російськи'2"
11.15 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

16.45 Х/ф "Вагома
підстава для
вбивства"

18.30 Д/с "Реальні злочинці"
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Меч"
21.30 Т/с "CSI. Лас'Вегас'

12" 
23.30 Т/с "Менталіст" 
0.30 Т/с "Декстер" 
1.35 Свiдок
2.05 Легенди карного

розшуку
3.05 Свiдок
3.35 Уроки тітоньки Сови
4.20 Правда життя

ССТТББ

5.45 Чужі помилки. Ангел
знімає крила

6.30 Все буде добре!
8.15 Неймовірна правда про

зірок
9.55 Х/ф "Ванечка" 

12.05 Один за всіх
13.55 Правила життя. Про що

мовчить пачка
сигарет?

15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Т/с "Закляті друзі"
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні
23.30 Битва екстрасенсів
1.30 Т/с "Доктор Хаус" 
2.20 Х/ф "Старий

знайомий" 
3.40 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

4.00 Новини
4.05 Доброго ранку!
8.00 Новини
8.15 Контрольна закупівля
8.50 Жити здорово!
9.55 Модний вирок

11.00 Новини
11.15 Час обідати!
12.00 Доброго здоров'ячка!
13.00 Інші новини
13.20 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Новини
14.15 Я подаю на розлучення
15.10 Т/с "Жіночий лікар'

2"
16.05 Т/с "Проспект

Бразилії"
17.00 Вечірні новини
17.45 Давай одружимося!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Пандора"
22.45 Вечірній Ургант
23.15 Познер
0.15 Нічні новини
0.30 Давай одружимося!
1.30 Зрозуміти. Пробачити
2.00 Новини
2.05 Т/с "Пандора"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Шукачі

10.00 Вісті
10.30 1000 дрібниць
11.15 Про найголовніше
12.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина

14.05 Справа Х. Слідство
триває

15.00 Т/с "Таємниці
інституту
шляхетних дівиць"

16.00 Вісті
16.10 Вісті. Москва
16.35 Т/с "Поцілуйте

наречену!"
17.30 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.50 Т/с "Королева

бандитів"
21.40 Т/с "Самара"
22.35 Драма на Памірі.

Наказано підкорити
23.30 Т/с "Достоєвський"
0.40 Вісті+
0.55 Х/ф "Золота міна", 

с. 1
2.10 Вісті.ru
2.25 Драма на Памірі.

Наказано підкорити
3.15 Прямий ефір
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

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

пам'ять
10.05 Російські сенсації
11.05 Ти не повіриш
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.35 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
16.40 Х/ф "З життя

капітана
Черняєва", с. 1

17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо й показуємо
20.25 Т/с "Краплений"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Чужий район"
0.35 Т/с "Сьомін"
2.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.40 Говоримо й показуємо
4.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша6Слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу" 

9.00 Єралаш
9.10 Т/с "Ранетки" 

10.10 Т/с "Всі жінки —
відьми" 

12.00 Т/с "Та, що говорить
із примарами" 

13.00 Т/с "Беверлі'Хілз
90210. Нове
покоління" 

14.00 Богиня шопінгу
16.15 Т/с "Руда" 
17.20 У ТЕТа пара
18.10 Т/с "Всі жінки —

відьми" 
19.10 Богиня шопінгу
19.50 Королева балу63
21.10 Віталька
22.00 ТЕТ6Інтернет
23.00 Дурнєв + 1
23.35 Т/с "Секс і місто" 
0.35 Т/с "Ходячі мерці" 
1.25 Т/с "Брама" 
2.15 Твою маму!
2.40 У ТЕТа пара
3.05 До світанку

КК11

7.00 М/ф
9.15 Т/с "Три сестри"

10.15 Х/ф "Слава"
12.15 Звана вечеря
13.10 Пороблено в Українi
14.30 КВК
17.00 Розсміши коміка
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 
21.00 Розсміши коміка
22.00 М/ф "Лісова братва" 
23.40 Х/ф "100 дівчат і

одна в ліфті" 
1.20 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.55 Шалене відео по6

українськи
8.35 Т/с "Солдати'13" 

10.35 Т/с "Панове
офіцери" 

19.00 Т/с "Ментівські
війни" 

21.00 Новини 2+2
21.25 Х/ф "Бельфегор.

Привид Лувра" 
23.25 Т/с "Секретні

матеріали'2" 
0.25 Х/ф "Акули" 
2.25 Х/ф "Чорна долина" 
3.55 Х/ф "Іван і кобила" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.50, 2.45 М/ф
7.00, 16.30, 21.30 М/с "Оггі

й кукарачі"
7.30 М/с "Бджілка Майя в

3D"
8.00, 10.30 М/с "Дружба —

це диво"
8.30 М/с "Лікар Плюшева"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні6

Пуха"
9.20 М/с "Спецагент Осо"
9.45 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
10.10 М/с "Прикольні

фантазери"
11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена й
Холлі"

11.30 М/с "Маленька
принцеса"

12.00 М/ф "Кріт і його друзі"
14.30 Єралаш
15.30 Т/с "Ханна

Монтана"
17.00 М/с "Маленькі

торнадо"
17.30 М/с "Жахливий Генрі"
18.00 М/с "Кід vs. Кет"
18.30 М/с "Зірвиголова Кік

Бутовскі"
19.30 М/с "Фінес і Ферб"
20.30 М/с "Чудеса на

віражах"
22.30 Знімала мама
23.30 Д/ф "Прадавні

відкриття"
0.30 Д/ф "Інженерні

конструкції"
1.30 Т/с "Саша + Маша"

"ІЛЮЗІЯ ОБМАНУ"
Країна: США, Франція
Ст дія: Summit Entertainment
Режисер: Л ї Летер`є
В ролях: Джессі Айзенбер , Мар
Р ффало, В ді Харрельсон, Айла
Фішер
Бюджет: 70 млн дол. США
Тривалість: 120 хв.
Ві ові обмеження: від 16 ро ів

Четвір а ілюзіоністів прим дряється раб вати бан и і расти
роші з рах н ів спонсорів безпосередньо під час сво о шо .
Зроз мівши це, ФБР починає онитв за шахраями,
під лючивши до роботи ви ривача фо сів. Одна зловити
майстрів ілюзій виявляється не та просто.
Захоплюючий сюжет фантастично о е шн-трилера не залишить
лядачів байд жими, я і три ма ічних шо , під час я их
відб вається дія. Щоб реалістично зображати фо си, а торам
довелося освоїти базові ма ічні прийоми.
В інотеатрах "У раїна", "Київсь а Р сь", "Київ",
"М льтипле с", "Ме апле с", в мережі інотеатрів
"Баттерфляй"

"ЕФЕКТ КОЛІБРІ"
Країна: США
Ст дія: Shoebox Films
Режисер: Стівен Найт
В ролях: Джейсон Стетхем,
Бенеді т Вон , А ата Б зе
Тривалість: 100 хв.
Ві ові обмеження: від 16 ро ів

У центрі артини - олишній
спецназівець Джо ї Джонс, я ий виріш є почати нове життя і
позб тися болісних привидів мин ло о лондонсь их нетрях.
Прони н вши римінальний світ рідно о міста, він не може
спо ійно дивитися на безза оння, я е там діється. Коли від р
бандитів ине йо о охана Ізабель, Джо ї виріш є відновити
справедливість. Він починає небезпечне розслід вання, я е
веде йо о до само о верх злочинно о синди ат . І тіль и
несподівана любов здатна поверн ти бійця до нормально о
життя.
В інотеатрах "У раїна", "Київсь а Р сь", "М льтипле с",
"Ме апле с", в мережах інотеатрів "Баттерфляй" та
"Лінія іно"

"ВЕЛИКЕ ВЕСІЛЛЯ"
Країна: США
Ст дія: Millennium Films
Режисер: Джастін За ем
В ролях: Аманда Сейфрід, Кетрін Хей л,
Роберт де Ніро, Робін Вільямс, Сьюзен
Сарандон
Бюджет: 35 млн дол. США
Тривалість: 90 хв.

Ві ові обмеження: від 16 ро ів

Ось же ро ів двадцять подр жжя Гріффін в розл ченні і терпіти
не мож ть одне одно о. Але, щоб не зіпс вати особисте життя
син Джаред , я ий зібрався одр ж ватися, вони домовляються
сіма силами зображати щаслив сім`ю. Проте всі члени цієї
вели ої сім`ї настіль и різні і з та ими с ладними відносинами,
що спроба "жити др жно" іль а днів виявляється майже
нездійсненним завданням. Зате д же розсмішить лядачів.
В інотеатрах "Київ", "М льтипле с», "Ме апле с", в
мережах інотеатрів "Баттерфляй" та "Лінія іно"

КІНОТЕАТРИ
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)234-73-81, 234-33-80,
www.kievkino.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02,
www.zhovten-kino.kiev.ua
"Кінопанорама", в л. Ш. Р ставелі, 19, тел.: (044)278-30-41,
www.kinopanorama.com.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Лінія іно", www.liniakino.com:
ТЦ "Аладдін", в л. Гриш а, 5, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Ма еллан", в л. А адемі а Гл ш ова, 13-б, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Метрополіс", в л. Малиновсь о о, 12, тел.: (044)521-30-01
"Ме апле с", просп. Мос овсь ий,34-в, тел.: (044)498-48-32, 498-48-33

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 13 червня

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net
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Спортивні новини

Єдиноборства. Столиця прийняла обласну 
першість
8—9 червня спортивний л б “Торос” Деснянсь о о район приймав

перший чемпіонат Київсь ої області з таїландсь о о бо с м ей тай.
Та і зма ання Деснянсь ом районі проводяться вперше. Їх мета —
поп ляризація та розвито таїландсь о о бо с м ей тай, підвищення
рівня майстерності та фізичної під отов и спортсменів, зміцнення
др жніх стос н ів між ними, пропа анда фізичної льт ри та спорт
серед молоді, розвито здорово о тіла та сильно о д х . У зма аннях
взяли часть 109 спортсменів з 15-ти л бів, я і вист пали 19-ти ва-
ових ате оріях. Двадцять вісім спортсменів із л б “Зміна” Центр
фізично о здоров’я населення “Спорт для всіх” представляли Деснян-
сь ий район. Ор анізатори зма ання — Центр фізично о здоров’я на-
селення “Спорт для всіх” Деснянсь о о район , відділ справах сім’ї,
молоді та спорт Деснянсь ої РДА, Київсь ий обласний осередо ГО
“У раїнсь а федерація таїландсь о о бо с м ей тай”. Перше оманд-
не місце зайняла оманда СК “Файтерс” (м. Київ), др е місце — СК
“Зміна” (м. Київ) та третє місце — СК “Спарта” (м. Біла Цер ва). У но-
мінаціях “За ращ техні ” б в на ороджений Владислав Єремен о,
СК “Ма сим м”, та “За волю до перемо и” — Ре іна Шпонарсь а, СК
“Зміна”, вихован а Центр фізично о здоров’я населення “Спорт для
всіх” Деснянсь о о район . Переможці б ли відзначені б ами, ра-
мотами та медалями

Спортивне життя. Американські 
дипломати — найкращі гольфісти столиці
Днями за підтрим и Національно о олімпійсь о о омітет в Києві

відб лися зма ання з міні- ольф за про рамою VІІІ Спарта іади пра-
цівни ів дипломатичних та онс льсь их станов, розташованих сто-
лиці. За рез льтатами зма ань перше місце посіла оманда Посоль-
ства Спол чених Штатів Амери и. На др сходин п’єдестал підня-
лись представни и оманди Посольства Респ блі и Індії, а на третю —
оманда Посольства Латвійсь ої Респ блі и. В особистом залі міс-
ця розподілились та им чином: 1 місце — Девід Ховард (Посольство
США) з рез льтатом 50 балів, 2 місце — К мар Варна (Посольство
Респ блі и Індії) з рез льтатом 53 бали, 3 місце — Але с Баб ш ін
(Посольство Латвійсь ої Респ блі и) з рез льтатом 65 балів. Всі пере-
можці та призери Спарта іади отримали подар н и від Національно о
олімпійсь о о омітет У раїни

Легка атлетика. Українські спортсмени здобули
п’ять медалей на міжнародних стартах
Цими вихідними раїнсь і ле оатлет и вибороли п’ять медалей на

міжнародних стартах. На т рнірі в Хен ело (Нідерланди) Марія Рємєнь
ви рала зма ання з бі на 200 метрів із рез льтатом 22.70 с. У Т ри-
ні (Італія) Олеся Повх фініш вала др ою на 100-метрівці (11.40 с).
Олена Ж шман здоб ла “срібло” в боротьбі на дистанції 800 метрів
(2:00.92), Анастасія Т ач — “бронз ” (2:01.75). Ірина Новожилова
піднялася на др сходин п’єдестал в зма аннях із метання моло-
та (65.64 м)

Температура +20°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура +24°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 51 %

Температура +20°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 57 %

Прогноз погоди на 13 червня 2013 року

ОВНИ, життя — це не поті без інечних обтяжливих проблем, а
веселий мас арад. Б дьте на п бліці, райте, захоплюйте, насна-
ж йте на висо і бла ородні вчин и, нині ваша яс рава індивід аль-
ність привабить чимало ці авих людей, я им с дилося зі рати важ-
лив роль майб тньом .
ТЕЛЬЦЯМ посміхатиметься форт на, том всі ваші бажання ма-

ють шанс на повн реалізацію. Зберіть їх всі до пи і мерщій впе-
ред! Від домочадців, др зів, оханих та ож надійд ть подар н и,
проте і ви не зволі айте, а відплатіть е вівалентом. В шлюбном
союзі нехай бла овірні верховодять, а ви вірт озно “підтанцьов й-
те” та рад йте їх своєю смиренністю.
БЛИЗНЯТА, для оточення ви сама дос оналість, хоч і он пи-

ши! День сприяє всебічній д ховній армонії особистості, відмінно-
м фізичном тон с . Отже, айф йте та заряджайтеся позитивом,
я що на д ші сонячно, значить, ви існ єте в співзв ччі з вібраціями
Вселенсь ої Любові. А це означає, що від ріховних ро ів застра-
ховані й не на оїте д рниць.
РАКИ, доля вас пест ватиме, особливо я що ер ватиметеся

шляхетними намірами, пра н чи зробити світ ращим, добрішим,
маннішим, саме тоді її щедрість весняною повінню заповнить

спорожнілі резерв ари ваших надбань. Таємні бла одійни и-по-
ровителі до ваших посл . А вам порада: лівою беріть милостиню,
а правою подавайте тим, хто потреб є.
ЛЕВИ жадані, охані, поп лярні, моліться на др зів та рідних!

День промайне на ребені щасливо о піднесення, ви відч єте пов-
не задоволення собою, одна оли хтось роздратов є, с оріше
всьо о, ви неправильно оцінюєте мотиви людей: то переносите на
них власні проблеми, безпідставно підозрюєте або навпа и ідеалі-
з єте, звеличивши до небес. Спотворення емоційно о сприйняття
заважатиме внести повн ясність в реальність. Тож не забивайте
олов зайвими д м ами.
ДІВАМИ ер ватим ть підсвідомі інстин ти, фантазії, емоції,

принаймні на природн ло ічність, роз мність, пра тицизм розра-
хов вати не слід. Одна це навпа и допоможе спішно втілити про-
фесійні зад ми, адже та маніп лювати шефом, я ви, мало ом з
оле вдасться. К йте залізо, по и аряче, та ріплюйте на май-
б тнє ар’єрн фортецю.
ТЕРЕЗИ, ви серце, д ша і мозо б дь-я о о оле тив (сл жбо-

во о, др жньо о, сімейно о). Місія надзвичайно висо а, і саме по-
ч ття власної значимості і незамінності на ладає на вас особлив
відповідальність за долі людей, спіх спільних справ. На романтич-
ном фронті ждіть перемо , ідеал заповітно о любовно о принца
дістанеться саме вам.
СКОРПІОНИ, вам, я і оточенню, б де важ о подивитися прав-

ді в очі. Том є ризи потрапити в т манн сит ацію, заре оменд -
вавши себе я зрадлив особ , на я не можна по ладатися. Не
вводьте ні о о в оман , бо одночасно обд рите й себе. Що стос є-
ться ар’єрних стремлінь, то їх спіх залежить від сл жбових ре-
ор анізацій, з стрічайте різні модернізації з радістю, вони вам на
бла о.
СТРІЛЬЦІ-одина и, оді сиротіти, без армонійної пари ви я

птах з підбитим рилом. Втім, я відомо, союзи вершаться на не-
бесах, і вам послано через партнера ваше дзер ало. Заплющіть
очі на недолі и та вади с п тни ів (ділових, шлюбних), і розхитані
взаємини реанім ються, запан є мир, любов та зла ода, що й зці-
лить від ріховодних рис ваші нат ри.
КОЗЕРОГИ налаштовані рати на ч жих поч ттях, е спл ат ва-

ти слаб ості і потя и. Це допоможе стати біля ерма оле тив і
ма ічно ним правляти, нав’яз ючи свою волю. Одна мисліть ло-
ічно та тверезо, дотрим йтеся взятих зобов’язань, бо ризи єте
самі потрапити в т паст . Др зям в бор не давайте й самі їм не
позичайте, бо це матиме неприємні наслід и.
ВОДОЛІЇ, творчі подобання, сма и, звич и, естетичні при-

страсті оханої людини стан ть для вас взірцем обожнення, я що
ви її по-справжньом любите. Том рівняйтеся на половин , біль-
ше приділяйте їй ва и, і власні вади відійд ть на задній план, іна -
ше (в разі е оїстичної впертості) спотворите райд жн артин
взаємин. На роботі пильн йте, бо там є он ренти, я і мріють вас
підсидіти.
РИБИ, пензель вашої яви вимальов є артини, дале і від ре-

альності, том присл хайтеся до порад та за важень домочадців.
Втім, я що ваша діяльність носить творчий хара тер або вам з я о-
їсь причини треба ідеально перевтілитися в потрібн роль, атмо-
сфера дня ч дово цьом посприяє. І майте на вазі: рідний дім ли-
шається Божою обителлю, де вас нія і демони не дістан ть

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  1 3  Ч Е Р В Н Я

ранок день вечір

Українські грації здобули 47�й
та 28�й номери
У столиці відбулося офіційне жеребкування Чемпіонату світу 
з художньої гімнастики
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вчора в Києві пройшла
остання визначна подія
перед стартом Чемпіонат
світ з х дожньої імнас-
ти и. Відб лося жереб -
вання світової першості.
Серед часни ів заход
б ли перший заст пни
міністра молоді та спорт
У раїни Сер ій Гл щен о,
президент Федерації х -
дожньої імнасти и У ра-
їни Альбіна Дерю іна, ві-
це-президент Федерації
х дожньої імнасти и
У раїни Ірина Дерю іна,
представни Міжнародної
федерації імнасти и
Олів’є Штребель, заст п-
ни олови КМДА Ві тор
Корж, а та ож члени ор а-
нізаційно о омітет з під-
отов и Чемпіонат світ .

В одному з готелів столиці відбу�

лося жеребкування, згідно з яким

59 національних збірних отримали

свої номери для виступу. Перед

офіційною частиною заходу учас�

ники жеребкування розповіли про

свої сподівання щодо майбутньої

події. Зокрема перший заступник

міністра молоді та спорту України

Сергій Глущенко відзначив: “Хоча

Чемпіонат світу буде проходити

наприкінці серпня, його святку�

вання можна розпочинати вже

сьогодні. Я впевнений, що світова

першість відбудеться на найвищо�

му рівні, і вся світова спортивна

спільнота ще довго говоритиме

про цю подію”.

Оптимізм пана Глущенка цілком

підтримав представник Міжнарод�

ної федерації гімнастики Олів’є

Штребель. Як зазначив функціонер,

Україна вперше прийматиме подіб�

ний захід. “Україна — це країна зі

славними традиціями в художній

гімнастиці. Київ прийматиме 60

представників світу з цього виду

спорту. Це буде значна подія, яку

транслюватимуть більш ніж у 100

країнах світу”,— зазначив Олів’є

Штребель.

В свою чергу заступник голови

КМДА Віктор Корж відзначив: “Ки�

їв — спортивна столиця. Запевняю,

що влада міста зробить усе можливе,

щоб провести захід на найвищому

рівні”.

Так, у досить приємній і невиму�

шеній атмосфері відбулося найго�

ловніше, власне, саме жеребкуван�

ня. Спочатку номери отримали збір�

ні, які будуть виступати в індивіду�

альних змаганнях. Першими свій

порядковий номер дізналися азер�

байджанські гімнастки. Потім пішли

довгі хвилини чекання папірця з на�

писом “Україна”. Після того, як

кількість відкритих конвертів перей�

шла вже за 30 штук, президент Феде�

рації художньої гімнастики України

Альбіна Дерюгіна гучно вигукнула

“Друзі, Україна!”. Потім синьо�жов�

та дружина дізналася й свій номер, а

саме 47�й. Згодом вітчизняні грації

дізналися свій порядковий номер і в

групових вправах — 28�й.

Після завершення жеребкування

перший заступник міністра молоді

та спорту України Сергій Глущенко

розповів про підготовку до світової

першості: “На даному етапі у нас не�

має жодних проблем. Чемпіонат

пройде в прекрасному столичному

Палаці спорту, збірна ретельно го�

тується до змагань. Результати, які

демонструють наші дівчата, вселя�

ють надію на те, що без медалей ми

не залишимося”.

Разом з тим віце�президент Феде�

рації художньої гімнастики України

Ірина Дерюгіна відзначила, що для

неї головне не номер, під яким ви�

ступлять наші спортсменки, а той

факт, що Україна вперше проведе

змагання такого рівня. “Наразі у нас

все добре. Підготовка проходить

просто супер. Дівчата посилено го�

туються, і тепер найголовніше — пі�

дійти до змагань у найкращій

фізичній та психологічній формі. В

організаційному плані у нас є певні

фінансові проблеми, зокрема з рек�

ламною кампанією Чемпіонату сві�

ту. Однак невдовзі ми її обов’язково

вирішимо. І про цей чемпіонат гово�

ритимуть в усьому світі”
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Цей день в історії 13 червня

1373 — Ан лія і Порт алія
підписали од про союз (най-
старіший світі)
1787 — створено Катерино-

славсь е озаць е війсь о. Бра-
ло часть російсь о-т рець ій
війні 1787–1791 ро ів
1917 — про олошено «авто-

номн У раїн ». У раїнсь а Цен-
тральна Рада засн вала Гене-
ральний се ретаріат, я ий при-
значається Радою
1958 — народився Києві

Сер ій Ма овець ий, а тор
(«Наш амери ансь ий Боря»,
«Троць ий», «Операція «З Новим
ро ом»).
1996 — Президент У раїни Л.

Д. К чма заявив про завершен-
ня вивезення з території У раїни
до Росії страте ічної ядерної
зброї

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

"Таіс",
"Валтасар" (Зб.
новел) — автор

спор да для
б дівництва,
о ляд с ден

ймовірність,
на ода

хижа прісно-
водна риба

зал для танців
в ресторанах

підрозділ пол

Х Р Е Щ А Т И К
тривалість пра-

ці

бойова броньо-
ва машина

олорадсь ий
...

ойдал а
(заст.)

обточений во-
дою амінь

ерівни , ота-
ман

різновид а ат

молода вівця

фейхоа

столиця
Норве ії

ба ор

се аразд
(б х алт.)

ділян и в роті

ірсь а в л а-
нична порода

поверн в
золоте р но

(міф.)

... на и

листя сосни
літера

слов’янсь ої
азб и

промислова
риба північних

морів

вітрильне с д-
но (ан л.)

д ша (тибет.
міф.)

о олене тіло в
мистецтві

ін’є ція
доповідь про
ви онання
завдань

р. поет, "Сон
Пер на",

"Stefanos-ІІ"

сторожовий
за ін війсь а

Президент Федерації х дожньої імнасти и У раїни Альбіна Дерю іна "подар вала" збірній У раїні 47 номер в
індивід альних вправах

Чемпіонат світу має багату історію і проводиться з 1963 року. За 50 років існуван*
ня змагань наша країна ці змагання прийматиме вперше. Турнір проходитиме за
повною Олімпійською програмою — будуть розіграні 5 комплектів медалей в інди*
відуальній програмі багатоборства у вправах з м’ячем,  обручем,  булавами, стріч*
кою, а також 3 комплекти медалей у групових вправах багатоборства з 2 стрічка*
ми і 3 м’ячами,  10 булавами. У Чемпіонаті світу візьмуть участь 300 найкращих гім*
насток сучасності з 59*ти країн світу.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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