
Владу на місцях посилять
Київ готує пропозиції щодо передачі місцевим державним адміністраціям
низки повноважень

Спорт — у маси
Фінансування фізкультурно�спортивної галузі в столиці 
зростатиме щорічно на 20 %

У першочергових планах влади — роз�

ширювати мережу дитячо�юнацьких

шкіл, спортивних майданчиків, вдоско�

налювати матеріально�технічну базу. Пи�

тання розвитку інфраструктури для за�

нять фізичною культурою перебуває на

особистому контролі голови КМДА

Олександра Попова.

“Багато об’єктів спортивної інфра�

структури знаходиться в занедбаному

стані. Тому ми маємо провести системну

роботу в цьому напрямку. Тим більше,

що одна з ініціатив Стратегії розвитку

Києва до 2025 року — здоровий киянин,

можливість збільшити тривалість життя

мешканців міста до 79 років. І це не тіль�

ки медицина! Треба опікуватись насам�

перед здоровим способом життя, і, від�

повідно, створювати умови для цього”,—

зазначив Олександр Попов.

Перші кроки міська влада вже зробила.

Так, у рамках реалізації соціальних ініціа�

тив Президента України в Оболонському

районі було відкрито міжшкільний спорт�

комплекс гімназії № 143 та загальноосвіт�

ньої школи № 231. Напередодні Дня Ки�

єва містяни отримали ще один подару�

нок — оновлений легкоатлетичний манеж

на Березняках. Зупинятися на цьому сто�

лична влада не збирається. Так, вже цього

року відповідно до програми соціально�

економічного розвитку передбачено: ре�

конструкцію стадіону в Деснянському

районі на вул. Драйзера, 2�Б, стадіону

“Русанівець” у Дніпровському районі на

бульв. Давидова, 12 та ремонт Будинку

вищої спортивної майстерності в Печер�

ському районі на вул. Бастіонній, 7.

Як зазначив заступник голови КМДА

Віктор Корж, значні плани у міста й на

наступний рік, і наразі йде розробка про�

ектно�кошторисної документації щодо

реконструкції та будівництва нових

об’єктів. А до чемпіонату Європи з бас�

кетболу 2015 року місто отримає унікаль�

ну арену на Столичному шосе, де прово�

дитимуть фінальну частину змагань. Та�

кож до спортивного дійства в Деснян�

ському районі на просп. Ватутіна з’явить�

ся сучасна тренувальна база для розвитку

різноманітних ігрових видів спорту.

Піклуватиметься влада і про збережен�

ня, розвиток мережі дитячо�юнацьких

спортивних шкіл та їх матеріально�тех�

нічне забезпечення. До слова, у 2012 році

в Києві було відкрито п’ять ДЮСШ.

Подбає місто і про зарплатню тренерів

навчальних закладів, адже наразі вона

ледве сягає 1,5 тисячі грн. Задля виконан�

ня всіх цих цілей місто планує поетапне

щорічне збільшення фінансування спор�

тивної галузі на 20 %.

За словами Віктора Коржа, у міста стіль�

ки ініціатив щодо наближення спорту до

мешканців міста, що самих лише бюджет�

них коштів не вистачить. Тож влада всіля�

ко підтримуватиме приватні ініціативи.

Зокрема за співпраці з мережею “Sportlife”

у місті планується будівництво десяти Па�

лаців спорту, а найближчим часом планує�

ться відкриття трьох таких об’єктів у Дес�

нянському, Дарницькому та Голосіївсько�

му районах міста. “Головне, що така спів�

праця призводить до появи за помірними

цінами якісних послуг і запровадження со�

ціальних програм, насамперед для дітей з

обмеженими фізичними можливостями,

дітей�сиріт. Зараз ми домовляємось, щоб

знижки отримали і вихованці дитячих бу�

динків сімейного типу. І саме такі програ�

ми можна розвивати за умов державно�

приватного партнерства. Місто, в свою

чергу, сприяє ініціаторам в організаційних

та дозвільних питаннях”,— зазначив Вік�

тор Корж.

За таких умов закликають бізнесменів

створювати і дитячі та спортивні майдан�

чики. Позитивні приклади у міста вже є.

Днями такий майданчик, облаштований

коштом компанії�забудовника, з’явився

в Солом’янському районі міста.

Зазначимо, що, за інформацією Депар�

таменту освіти і науки, молоді та спорту,

наразі в Києві діють 94 дитячо�юнацькі

спортивні школи, де працює 271 відді�

лення з 90�та видів спорту, серед яких 46

олімпійських та 25 неолімпійських видів

спорту, 6 спортивно�технічних та при�

кладних видів спорту та 14 — для дітей з

інвалідністю. Загалом у навчальних за�

кладах спортивного профілю столиці

займається майже 37 тисяч спортсменів.

Над майстерністю майбутніх чемпіонів

працюють понад 1600 тренерів

У першочер ових планах столичної влади — розширювати мереж дитячо-юнаць их спортивних ш іл, спортивних майданчи ів, вдос оналювати матеріально-технічн баз

Робота після декрету 

Київсь а влада підтримає бать ів, я і хоч ть
поверн тися до праці після відп ст и по до ляд за
дитиною
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Каналізаційне господарство 
на капремонті 

«Київводо анал» впровадж є прое ти з ре онстр -
ції Бортниць ої станції аерації та дю ерних пере-
ходів
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Гроші "запахли" 
В У раїні розпочинається боротьба зі схемами, я і
дозволяють ни ати сплати подат ів ромадянами
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Оперативниками ГУ Міндоходів
забезпечено відшкодування 
завданої державі шкоди 
на 232 млн грн
Про це нещодавно повідомив перший заст пни на-

чальни а ГУ Міндоходів м. Києві І ор Уси .
За йо о словами, впродовж січня-травня виявлено

482 римінальних правопор шення, з я их 374 (майже
80 відсот ів) — за фа тами хилення від сплати подат-
ів та інших обов’яз ових платежів.
З почат ро оперативними працівни ами ГУ Мін-

доходів м. Києві виявлено 53 фа ти подання неза-
онних заяво на відш од вання ПДВ з бюджет на
за альн с м майже 584 мільйони ривень. За фа та-
ми хилення від сплати ПДВ та подання безпідставних
заяво на йо о відш од вання з бюджет розпочато
121 римінальне провадження, за я ими с ма завда-
ної державі ш оди становить майже 504 мільйони ри-
вень

“Київенерго” організувала виїзне
оформлення договорів 
з мешканцями на користування
електроенергією
Нещодавно фахівці П блічно о а ціонерно о това-

риства “Київенер о” для зр чності своїх лієнтів ор а-
ніз вали виїзне оформлення до оворів на орист ван-
ня еле троенер ією з меш анцями двох б дин ів по
в л. Тарасівсь ій, 36 та 36-а. Напередодні в зазначе-
них б дин ах вартир енер ети и провели технічн
перевір лічильни ів еле троенер ії. У день виїзд
фахівці з до овірної роботи приймали власни ів вар-
тир безпосередньо біля їхніх б дин ів та за наявності

лієнтів сіх необхідних до ментів оформляли до о-
вори. Меш анці, я і не змо ли б ти прис тніми під час
виїзної а ції омпанії, змож ть ласти до овори в цен-
трах обсл ов вання лієнтів “Київенер о” в б дь-я о-
м районі зр чний для себе час. Відповідно до за о-
н “Про еле троенер ети ” та Правил орист вання
еле троенер ією для населення (ПКЕЕН, постанова
Кабінет Міністрів № 1357 від 26.07.1999), споживан-
ня еле троенер ії здійснюється тіль и на підставі до-
овор між енер опостачальни ом та споживачем.
“Київенер о” заці авлена в безпосередньом онта ті
зі своїми лієнтами. Виїзні а ції омпанії з оформлен-
ня до оворів вихідний день біля б дин ів наших спо-
живачів дають можливість лієнтам безпосередньо
поспіл ватися з фахівцями, висловити свої за важен-
ня і побажання щодо нашої роботи та підписати до о-
вір на орист вання еле троенер ією зр чний для
себе час. Наявність та о о до овор дозволяє людям
напрям розрахов ватися за еле троенер ію з омпа-
нією”,— зазначила заст пни дире тора стр т рно о
відо ремлено о підрозділ “Київсь і еле тричні мере-
жі” ПАТ “Київенер о” Ганна Ф рсова

У суботу й неділю на Співочому 
полі пригощатимуть морозивом
Ком нальне об‘єднання “Київзеленб д” запрош є
иян та меш анців столиці завітати на свято морози-
ва, я е триватиме на Співочом полі 22 та 23 червня.
Почато свят вання о 12:00. Крім традиційних атра -
ціонів, на остей че ає а ва рим та боді-арт, майстри
з тат аж продемонстр ють неперевершен х дожню
майстерність, а майстер-пер ар презент є найс -
часніші методи форм вання зачісо . Ор анізатори
свята (КО “Київзеленб д” та ТМ “Р дь”) обіцяють ож-
ном остю без оштовне морозиво. “Ми нама аємося
зробити Співоче поле місцем сімейно о відпочин .
Ор анізація родинних свят — це шлях повернення до
системи цінностей, де знач щими є виховання, любов
та взаємопова а”,— на олосив енеральний дире тор
КО “Київзеленб д” Михайло Царен о. На адаємо, що
до 7 липня на Співочом полі триває перша “Вистав-
а зелених авто”. Вхід на вистав — 25 рн, для дітей
до 7 ро ів, пенсіонерів, інвалідів та ветеранів ВВВ —
без оштовно

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Держава відч ла необхідність посилення
ролі місцевих ор анів влади. Про це за-
явив заст пни олови КМДА — ерівни
апарат Оле сандр П занов. Тож протя-
ом місяця столичні посадовці мають ви-
значити перелі тих повноважень цен-
тральних ор анів ви онавчої влади, я і б -
ло б доцільно передати місцевим держав-
ним адміністраціям, та запропон вати Ка-
бінет Міністрів механізм та ої передачі.

Як зауважив голова КМДА Олександр Попов, Київ

повинен об’єднати всі пропозиції з цього питання та

подати їх на розгляд уряду. Відповідне доручення отри�

мали профільні заступники, директори департаментів

та голови районних адміністрацій.

“З усіх важливих питань, які є в Києві, на мою думку, це

одне з найбільш актуальних, адже має на меті забезпечити

нормальну життєдіяльність міста. Саме тому нам потрібно

закумулювати зусилля, наші пропозиції, додати нові іні�

ціативи, як, наприклад, муніципальна міліція, та подати їх

на розгляд”,— зазначив Олександр Попов.

Пакет пропозиції київська влада має сформувати до

15 липня.

“Ми неодноразово обговорювали питання позбав�

лення місцевої влади повноважень, зверталися до Каб�

міну й Президента, і нарешті нас почули. Приємно кон�

статувати, що держава відчула необхідність посилення

ролі місцевих органів влади”,— зауважив Олександр

Пузанов.

Посадовець поінформував, що Київ вже отримав до�

даткові функції у галузі екології, надзвичайних ситуа�

цій, благоустрою. На підході — повноваження у сфері

реєстрації прав на майно, впливу на порушників правил

паркування, будівництва тощо.

Зазначимо, що згідно з Указом Президента України

від 24 травня 2013 “Про заходи щодо забезпечення

здійснення місцевими державними адміністраціями ви�

конавчої влади на відповідній території” голова КМДА

буде затверджувати плани роботи територіальних під�

розділів центральної виконавчої влади в місті Києві, ко�

ординувати їхню діяльність, погоджувати призначення

та звільнення керівників. За словами заступника голови

КМДА, роботу з письмового узгодження планів вико�

нуватиме апарат Київської міськдержадміністрації. По�

рядок погодження кадрових питань планується затвер�

дити до 1 серпня

СТАНЦІЮ "ТЕРЕМКИ"

ЗДАДУТЬ ДО ДНЯ

НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

З ідно зі статисти ою, лише близь о 15 % меш анців столиці
виділяють час на фізичн льт р . Фахівці вже б’ють на спо-
лох. Та а знева а до а тивно о способ життя завдає непо-
правної ш оди здоров’ю людей, особливо по олінню, що під-
ростає. Та , 70 % підліт ів до 18 ро ів знаходяться на амб ла-
торном облі . Вирішити цю проблем можна, створивши до-
ст пн інфрастр т р для масово о спорт , — пере онані в
столичній адміністрації. Перші ро и місь а влада вже зроби-
ла. Лише цьо о ро в Києві від рилася низ а спортивних
об’є тів. У планах — і надалі поп ляриз вати а тивний спосіб
життя та розвивати спортивн інфрастр т р .
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Станцію “Теремки” здадуть 
до Дня Незалежності
Нещодавно ендире тор “Київметроб д ” Володимир Петрен о за-

явив, що дат від риття станції метро “Терем и” мож ть знов пере-
нести. Одна олова КМДА Оле сандр Попов спрост вав цю інформа-
цію й пере онав сіх ородян в том , що остання станція К ренівсь о-
Червоноармійсь ої лінії б де отова до відзначення 22-ї річниці Неза-
лежності. Про це очільни столиці повідомив в прямом ефірі на теле-
аналі “Київ”. “Ми сьо одні з Володимиром Петрен ом розмовляли і
радилися щодо перспе тив. Домовилися, що ми на цьом тижні,— й
цьом ми а тивно працюємо з Міністерством фінансів, Держ азначей-
ством,— зобов’яз ємося профінанс вати певн с м оштів, і потім,
з ідно з рафі ом, витрим вати той рафі фінанс вання, я ий необ-
хідний для введення станції в е спл атацію саме до Дня Незалежно-
сті. Ми д же заці авлені в цьом , том що давно, я пере онаний, жи-
телі Терем ів че ають цієї станції, том хотілося б її здати саме до цьо-
о час . І сьо одні ми ще всти аємо”,— запевнив Оле сандр Попов

Місто планує заохочувати донорів
Голова Київсь ої місь держадміністрації за ли ає иян я омо а а -

тивніше брати часть в донорсь ом р сі. Влада, в свою чер , обіцяє
всіля о, в том числі й фінансово, підтрим вати містян, я і вирішать
поділитися своєю ров’ю з тими, хто її потреб є найбільше. Для цьо-
о в місь адміністрації розробляють власн про рам стим лювання.
Про це в прямом ефірі анал “Київ” повідомив олова КМДА Оле -
сандр Попов. “Ця тема д же правильна, й це потрібно для с спільства.
Т т обов’яз ово, по-перше, повинна б ти правильною інформаційна
політи а, і в моральном плані та их людей треба підтримати обов’яз-
ово. З іншо о бо , є певні фінансові чи інші моменти, я і потрібно,
особливо для донорів, вести. До речі, це може б ти “Карт а ияни-
на”, я а дає право без оштовно о проїзд або зниж и в ма азинах, і
ми цим обов’яз ово с ористаємося. Ми от ємо зараз прое т рішен-
ня місь ої ради, я ий дозволить р пі а тивних донорів мати від м ні-
ципалітет , від иян та і стим ли, я і дозволять підтримати і мораль-
но, і фінансово”,— зазначив Оле сандр Попов

Цифра дня

5 200 000 000 
гривень — на таку суму було надано в столиці телекомунікаційних,
поштових та кур’єрських послуг за січень—березень 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01034, м. Київ%34, вул. Володимирська, 51%б
Телефон для довідок 502%34%37, факс: 235%01%93
Телефони рекламного відділу: 234%21%84, 502%34%60, факс: 235%61%48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234%27%35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E%mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E?mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 30189

У Деснянському районі реконструюють 
водопровід
На в лиці Бальза а (від в л. О. Саб рова до в л. М. Цвєтаєвої)

Деснянсь ом районі ре онстр юють аварійн ділян водопровод .
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
З ідно з до ментом, замовни ом робіт з ре онстр ції об’є та ви-

значено ПАТ “Київводо анал”. Та , “Київводо анал ” дор чено визна-
чити енеральн прое тн та енеральн підрядн ор анізації для ви-
онання робіт з ре онстр ції в становленом поряд , розробити
прое тно- ошторисн до ментацію, забезпечити проведення її е с-
пертизи і затвердити в становленом поряд .
Фінанс вання робіт з ре онстр ції б де здійснюватись відповідно

до по азни ів Про рами е ономічно о та соціально о розвит м. Ки-
єва на 2013 рі . Під час ви онання б дівельних робіт на трот арах б -
де забезпечено вільний проїзд автотранспорт до приле лих б дин ів
та станов, а для безпечно о проход пішоходів встановлять о орожі
та си нальні ліхтарі. Замовни робіт під час ладання до овор підря-
д повинен передбачити мови щодо надання підрядни ом арантій
я ості ви онання робіт та встановити арантійні стро и е спл атації
отельні.
За важимо, що після завершення робіт все майно б де зараховане

до ом нальної власності територіальної ромади міста з подальшою
передачею володіння та орист вання відповідним е спл ат ючим
ор анізаціям

Рятувальники провели заміри повітря 
на небезпечні хімічні речовини
У вівторо о 8.00 під час б дівельних робіт на території приватної са-

диби столиці розбилася бан а з невідомою рідиною, з я ої виходив
неприємний різ ий запах. Робітни и зателефон вали в сл жб поря-
т н “101” і ви ли али на допомо рят вальни ів. Про це “Хрещати-
” повідомили в прес-сл жбі Головно о правління Державної сл жби

У раїни з надзвичайних сит ацій місті Києві. На повідомлення опера-
тивно відреа вав спеціалізований аварійно-рят вальний за ін. Допо-
мо а надавалась з ви ористанням азоаналізатора “Дозор-5М” та мі-
ні-е спрес-лабораторії “Бджіл а”. За рез льтатами аналіз небезпеч-
них хімічних речовин в повітрі не виявлено.
ГУ ДСНС У раїни м. Києві просить ромадян б ти обережними під

час ви идів (розлив ) в атмосфер і на приле л територію сильноді-
ючих отр йних речовин. Рят вальни и радять дотрим ватися наст п-
них правил: ни ати пані и та обов’яз ово одя н ти засоби індивід -
ально о захист ор анів дихання і найпростіші засоби захист ш іри та
не айно телефон вати в сл жб порят н “101”

До Дня молоді на Оболоні проведуть фестиваль
ShowFest 2013
З 24 по 27 червня 2013 ро ТОВ “Ст дія мистецтв “Смайл” за спри-

яння Оболонсь ої районної в місті Києві державної адміністрації про-
водить третій Все раїнсь ий молодіжний фестиваль- он рс
ShowFest 2013 до Дня молоді в У раїні. 27 червня о 18.00 на площі бі-
ля ТРЦ Dream Town2 відб деться ала- онцерт за часті зіро раїн-
сь ої естради, а саме: Ері и, Амадора Лопеса та рт RumberoТs,
шо -балет Smile та ла реатів фестивалю. Запрош ємо взяти часть
фестивалі всіх охочих проявити свої творчі здібності та ініціативи

У четвер ярмаркуватимуть в трьох районах 
міста
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т КМДА, 20 червня в столиці відб д ться традиційні сільсь о оспо-
дарсь і ярмар и. Зо рема сьо одні тор ватим ть в Голосіївсь ом
районі на в л. Володимирсь ій, 84-86, в л. Новопиро івсь ій, 25;
в Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом , 41; в Шевчен івсь ом —
на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти хар-

ч вання від безпосередніх товаровиробни ів, підприємств харчової
та переробної промисловості за цінами, що на 10—15 % нижчі від
рин ових

Робота після декрету
Київська влада підтримає батьків, які хочуть повернутися до праці
після відпустки по догляду за дитиною
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Щоро понад 400 тисяч жіно після
де ретної відп ст и повертаються на
робот . Майже 30 відсот ів із них
зм шені одраз ж звертатися до
сл жби зайнятості, а значна частина
з тих, за им збере лося місце пра-
ці, страждають від зниження рівня
оплати та переджено о ставлення
оле тив . Аби допомо ти цій армії
молодих бать ів, в У раїні за допо-
мо ою Європейсь о о союз старт -
вав прое т “Знов до роботи”.

Учора в столиці відбулася презентація проекту

“Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до

професійного життя після відпустки для догляду за

дитиною”, під час якої підписано Меморандум про

співпрацю між Київською міською державною ад"

міністрацією та Всеукраїнською громадською орга"

нізацією “Ліга соціальних працівників України”.

“В рамках соціальних ініціатив Президента Укра"

їни заплановано низку заходів щодо зміцнення ін"

ституту сім’ї, підвищення народжуваності та соці"

ального захисту окремих категорій населення. Пре"

зентований проект та підписаний меморандум до"

поможуть суттєво поліпшити ситуацію з батьками

та матерями, які перебували в декретній відпустці й

мають труднощі з поверненням до роботи. Пробле"

ма гармонізації взаємин найманого працівника та

роботодавця у контексті реінтеграції після довго"

тривалої відпустки є дуже актуальною, тож міська

влада активно підтримуватиме ініціативу громад"

ськості та сприятиме залученню столичних підпри"

ємств до участі у проекті”,— зазначив заступник го"

лови КМДА Віктор Корж.

Заплановано, що столиця активно долучатиметь"

ся до проведення різноманітних заходів, координа"

цію яких здійснюватимуть Департамент соціальної

політики та Департамент промисловості та розвит"

ку підприємництва КМДА. Крім того, місто нада"

ватиме підтримку підприємствам"учасникам про"

екту, сприятиме у проведенні опитування батьків

щодо їхніх потреб при поверненні на роботу через

місцеві органи соціального захисту населення.

“Українське законодавство передбачає мінімум

три роки декретної відпустки з обов’язковим збере"

женням робочого місця. Проте в деяких з таких

батьків не було роботи й до декрету, а багато матерів

втратили

свої робочі

місця не"

законно —

з ініціати"

ви робото"

давця, або

змушені звільнятися одразу ж після виходу на робо"

ту через різні причини. Наше завдання — зібрати

максимум інформації як від роботодавців, так і від

молодих батьків, аби виробити найкращі рецепти

для реінтеграції матерів і батьків до професійного

життя”,— розповіла президент ВГО “Ліга соціаль"

них працівників України” Світлана Толстоухова.

За словами голови Київської міської ради проф"

спілок Валентина Мельника, жінкам, які виходять

із декрету, необхідно до півроку для адаптації на ро"

боті. Тому нині потрібно створити механізми заохо"

чення роботодавців до всебічної допомоги таким

співробітникам.

“Ми го"

тові долу"

читися до

п р о е к т у

“Знову до

роботи””,

адже як

соціально відповідальна компанія дбаємо про

своїх працівників,— розповіла менеджер з корпо"

ративної та соціальної відповідальності ПАТ

“Оболонь” Марина Павлюк.— Лише на головно"

му заводі у нас 74 особи (у тому числі два чолові"

ки) перебувають у відпустці по догляду за дити"

ною, тож нам буде дуже цікаво почути рекоменда"

ції, як забезпечити для них максимально ком"

фортні умови повернення до праці після закін"

чення декрету”

Каналізаційне господарство 
на капремонті
"Київводоканал" впроваджує проекти з реконструкції Бортницької
станції аерації та дюкерних переходів
Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

Нещодавно ерівництво столиці з -
стрічалося з представни ами япон-
сь о о а ентства “Джай а” з метою
об оворити питання інвестиційно о
співробітництва в рам ах реалізації
прое т ре онстр ції Бортниць ої
станції аерації. Цей об’є т потреб є
термінової модернізації та ре он-
стр ції, а реалізація прое т забез-
печить надійне очищення стічних
вод Києва, е оло ічн безпе та
зниження собівартості посл за ра-
х но модернізації обладнання, тех-
ноло ій станції. Про це розповів в
ефірі теле анал “Київ” олова прав-
ління ПАТ “Київводо анал” Валерій
Ченчевий.

Наразі представники японської сторони вивча"

ють проект реконструкції БСА. За словами Валерія

Ченчевого, у червні — на початку липня планують

закінчити проектування й передати документацію

для експертизи на початку другого півріччя цього

року. Тендер з проектування виграла київська про"

ектна організація “Інжпроект”, яка працює спільно

з французькими, угорськими та польськими фахів"

цями.

“Власне кажучи, передбачено будівництво прак"

тично нової очисної станції із застосуванням сучас"

ного обладнання,— наголосив пан Ченчевий.—

Японська сторона не тільки розглядає, а вона вже

залучає і своїх фахівців для експертизи цього проек"

ту, тому що буде використано технологічне облад"

нання з Японії. Проект передбачає фінансування за

так званою програмою “Стенд”. Японський уряд

надає кредит на 40 років, 10 років канікул, і річний

відсоток — 0,1 %. Це дуже вигідні умови, і, безумов"

но, я думаю, що цього року ми маємо укласти відпо"

відні угоди між урядами України та Японії. І тоді у

нас практично з 2014 року буде фінансування япон"

ською стороною цього проекту”.

Де реконструкції БСА планують приступити на"

ступного року. Проект розділений на кілька етапів.

Перший триватиме впродовж п’яти років і передба"

чатиме будівництво нового блоку для очищення

стоків та завод із механічного зневоднення мулу.

Наразі БСА щодоби перекачує на мулові поля по"

над 12 тисяч кубометрів осаду. Коли введуть в екс"

плуатацію спеціальний завод, “відходів” буде всьо"

го 1200 тонн, тобто практично вдесятеро менше.

“У перспективі ми зможемо взагалі відмовитися

від використання мулових полів”,— зауважив голо"

ва “Київводоканалу”.

Крім того, в перший етап реконструкції станції

включені роботи з дезодорації — тобто усунення за"

пахів на другому і третьому блоці БСА, які функціо"

нуватимуть, поки будуватимуть перший блок. Спе"

ціальні фільтри будуть очищувати повітря за техно"

логіями, які нині використовують в Європі та Аме"

риці. Ці роботи виконуватимуть першочергово у

найближчий рік"другий, і таким чином вдасться ви"

рішити проблему з неприємними запахами, від

яких часто потерпають мешканці Дарницького

району.

Ще одна тема в контексті реконструкції каналіза"

ційного господарства — реконструкція дюкерів, які

проходять під Дніпром і “переправляють” стоки з

міста до БСА. Навесні водолазна служба КП “Пле"

со” обстежила 7 дюкерів. Фахівці підтвердили, що

наразі вони в нормальному стані. Але оскільки 4 пе"

реходи були побудовані в 1965 році, 2 — у 1975 і 1 —

в 1989"му, то, безумовно, потрібно їх ретельно об"

стежити зсередини.

“28 травня було підписано розпорядження про

реконструкцію дюкерів,— розповів Валерій Ченче"

вий.— Зараз уже вирішені питання щодо виділення

коштів на проектування, й після цього ми почнемо

санацію цих колекторів. У нас достатньо потужнос"

тей, щоб вивести спочатку одразу два колектори на

реконструкцію, при цьому п’ять будуть справляти"

ся з тим обсягом стоків, які треба перекачувати”.

За словами фахівця, за умови застосування новіт"

ніх технологій для реконструкції дюкерів, їх не тре"

ба буде піднімати з дна. “Після санації, а ми її вико"

нуватимемо із застосуванням і пластику, і труб вже з

сучасного матеріалу, гарантія буде до 100 років”,—

зауважив пан Ченчевий

Презентований проект та підписаний меморандум
допоможуть суттєво поліпшити ситуацію з батьками та

матерями, які перебували в декретній відпустці й
мають труднощі з поверненням до роботи

Проект реконструкції БСА
розділений на кілька етапів.

Перший триватиме впродовж п‘яти
років і передбачатиме будівництво
нового блоку для очищення стоків

та завод із механічного зневоднення
мулу

Учора в столиці б ло підписано Меморанд м про співпрацю між КМДА та ВГО "Лі а соціальних працівни ів
У раїни"

Прое т ре онстр ції БСА розділений на іль а етапів. Перший триватиме впродовж п‘яти ро ів і передбачатиме
б дівництво ново о бло для очищення сто ів та завод із механічно о зневоднення м л
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Тенденції

Ділові новини

Дорогу Київ
Одеса 
відремонтують в липні

Капітальний ремонт однієї з ос-
новних трас — Київ-Одеса — роз-
почнеться в липні. Про це повідо-
мив олова “У равтодор ” Єв ен
Пр сен о в ефірі Першо о націо-
нально о анал . “Критичні за ва-
ження автомобілістів на рах но
цієї доро и стос ються здебільшо-
о ділян и Київ-Жаш ів, я а фа -
тично не ремонт валася близь о
30 ро ів. У 2004 році ділян Жаш-
ів-Краснознам’ян а б ло апі-
тально відновлено, і сьо одні вона
працює без нарі ань. Цьо о ро ,
вже в липні, ми розпочнемо апре-
монт доро и Київ-Одеса на ділянці
Київ-Біла Цер ва. З 13- о по 17-й
ілометр доро а ремонт вати-
меться за бюджетні роші. З 17- о
по 87-й ілометр — за рах но
редитних оштів ЄБРР і Європей-
сь о о інвестиційно о бан ”,—
під реслив пан Пр сен о. За йо о
словами, зал чати редитні рес р-
си для оновлення доро и план є-
ться й надалі. “Сьо одні тривають
пере овори про подальше реди-
т вання ре онстр ції ділян и тра-
си Київ-Одеса, що залишилася.
Крім то о, ми план ємо ладання
верхньо о шар асфальтобетон
на ділянці Краснознам’ян а-Оде-
са, я а з 2007 ро працює в се-

редніх і нижніх шарах”,— зазначив
олова “У равтодор ”. За йо о
словами, “У равтодор” вживає за-
ходів для лі відації ям овості на
всіх автошляхах У раїни та має на-
мір за інчити ці роботи до інця
червня. Наразі ремонти ви онано
більш ніж на 80 % шляхів. Однією з
оловних причин інтенсивно о
р йн вання дорі Єв ен Пр сен о
назвав перевищення транспорт-
ними засобами нормативів ва о-
во о навантаження. Відта під о-
товлено прое т за он , я ий спря-
мований на посилення ва ово о
онтролю та відповідальності за
перевищення ва и. Зо рема штра-
фи для водіїв передбачається
збільшити до 1360-2125 рн, для
посадових осіб і підприємців, я і
займаються перевезеннями, — до
8,5-17 тис. рн

Документи на землю 
для столичних парків

Пар и-пам’ят и садово-пар о-
во о мистецтва “Маріїнсь ий”,
“Хрещатий” та “Місь ий сад” от-
римають до менти на земельні
ділян и. Про це повідомив оло-
ва постійної омісії Київсь ої
місь ої ради з питань е оло ічної
політи и, олова Партії Зелених
У раїни Денис Мос аль, — ін-
форм є прес-сл жба партії. За

йо о словами, омісія схвалила
прое т рішення про надання до-
звол на розроблення прое т
земле строю щодо відведення
земельних діляно Центрально-
м пар льт ри і відпочин
м. Києва на Петровсь ій алеї в
Печерсь ом районі для е спл -
атації пар ів-пам’ято садово-
пар ово о мистецтва “Хреща-
тий”, “Місь ий сад”, “Маріїн-
сь ий” з обсл ов ванням спо-
р д ре реаційно о призначення.
“За альна площа цих трьох пар-
ів центрі столиці с ладає по-
над 30 а. Вони є о расою міста
та любленим місцем відпочин
иян і остей столиці. Оформ-
лення державних а тів на зе-
мельні ділян и та винесення меж
пар ів в нат р допоможе захис-
ти їх від зазіхань заб довни-
ів”,— на олосив пан Мос аль.
На йо о пере онання, держа ти
на земельні ділян и мають б ти
оформлені для всіх пар ів та
с верів столиці, а “Київзеленб -
д ” спільно з Департаментом зе-
мельних рес рсів необхідно при-
с орити оформлення землевпо-
рядної до ментації.
Та ож постійна омісія Київра-

ди з е оло ічної політи и схвали-
ла прое т рішення про надання
дозвол на розроблення прое т
земле строю щодо відведення

земельної ділян и ом нальном
підприємств з тримання зеле-
них насаджень Оболонсь о о
район м. Києва на просп. Героїв
Сталін рада, 2-в (с вер “Сад а-
менярів”) для е спл атації та об-
сл ов вання зелених насаджень
за ально о орист вання

Біопаспорти для українців

На ви онання дор чення
прем’єр-міністра У раїни Дер-
жавній мі раційній сл жбі ство-
рено робоч р п з дос она-
лення співпраці з полі раф омбі-
натом “У раїна”. Про це пові-
домляє Державна мі раційна
сл жба. На сьо одні на виробни-
чих пот жностях ПК “У раїна” ви-
отовляються блан и паспортів
ромадянина У раїни, проїзно о
до мента дитини та інших до -
ментів, я і видаються підрозді-
лами мі раційної сл жби. Голов-
ним завданням створеної робо-
чої р пи б де визначення тех-
нічної можливості для др
блан ів паспортів ромадянина
У раїни для виїзд за ордон. У
орот ий термін робочою р -
пою б де вивчено технічні мож-
ливості ПК “У раїна” та виробле-
но ре омендації щодо хвалення
подальших рішень та проведен-
ня відповідних процед р за пів-

лі блан ової прод ції. На ада-
ємо: Кабмін постановою № 415
від 12 червня 2013 ро приз -
пинив дію іншої своєї постано-
ви — № 185 від 13 березня 2013
р., що ре ламент є введення в
У раїні біометричних до ментів.
У зв’яз з цим ряд та ож від-
новив дію низ и інших постанов,
я і втратили чинність з прийнят-
тям постанови про введення біо-
паспортів. Крім цьо о, МВС і
Мінфін мають тримісячний тер-
мін подати на затвердження
єдині зраз и блан ів до ментів,
що посвідч ють особ , підтвер-
дж ють ромадянство У раїни
або спеціальний стат с особи, і
поряд и, що ре ламент ють ви-
дач , обмін, пересилання, вил -
чення, повернення державі, зни-
щення до ментів, що засвідч -
ють особ , підтвердж ють ро-
мадянство У раїни чи спеціаль-
ний стат с особи

Німецькі гіпермаркети йдуть
з України

Німець а омпанія Praktiker AG,
відома в Європі мережа б дівель-
них іпермар етів, план є цьо о
ро залишити раїнсь ий ри-
но . Про це на останніх зборах
а ціонерів Гамб рзі повідомив
олова правління омпанії Армін

Б рґер, передає “Deutsche
Welle”. За йо о словами, омпа-
нія роз лядає питання про вихід і
з інших раїн. Я запевнили ні-
мець ом офісі омпанії, Praktiker
AG переб ває либо ом про-
цесі рестр т ризації, том ціле-
спрямовано позбавляється збит-
ових а тивів Німеччині та за
ордоном. Водночас в офісі
“Praktiker-У раїна” з посиланням
на енерально о дире тора Ма-
тяша Яноша повідомили, що “під-
отов до за риття бізнес не
вед ть, ос іль и ще не отримали
повідомлення з оловно о офіс в
Німеччині”. В омпанії по и що не
вирішили, оли саме цьо о ро
та в я ій формі Praktiker ітиме з
У раїни. “Найперша мета —
знайти по пця іпермар етів,
отрий під своєю мар ою далі
вестиме цей бізнес та збереже
персонал. Одна арант вати
цьо о ми не можемо”,— пояснив
Гаральд Ґюнтер з відділ ом ні-
ацій Praktiker AG. Один з
нинішніх лідерів європейсь о о
рин б дівельно о рітейл має
майже 430 іпермар етів дев’я-
ти раїнах, з них Німеччині —
понад 300. В У раїні, де Praktiker
почав працювати 2007 році,
омпанія має чотири іпермар е-
ти — Донець ій області, Львові,
Ми олаєві та Києві

Гроші "запахли"
В Україні розпочалась боротьба
зі схемами, які дозволяють 
уникати сплати податків
Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Боротьба держави з “тіньовими” рошима набирає
обертів. У травні Міндоходів і зборів посилило онтроль
за сплатою подат ів із за ордонних рошових пере а-
зів, а в червні разом з Нацбан ом зялося за наведен-
ня лад в системі еле тронних рошей й ініціювало
розслід вання за онності роботи системи без отів ових
платежів WebMoney. Крім цьо о, НБУ запровадив обме-
ження на отів ові розрах н и (ма сим м 150 тис. рн),
а та ож посилив онтроль за надходженням валюти на
поточні рах н и фізичних осіб.

WebMoney розблокували, але осад залишився
Цього тижня було знято обмеження на платежі в системі WebMoney, і з 17

червня клієнти системи можуть вільно користуватися своїми електронними

гаманцями — класти, забирати та перераховувати гроші. Однак досудове

розслідування кримінального провадження, яке ініціювало Міндоходів,

триває. Справа відкрита за ст. 200 Кримінального кодексу (незаконні дії з

документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами досту$

пу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх ви$

готовлення) та ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Міндоходів вважає роботу WebMoney незаконною, адже гроші, якими опе$

рують клієнти, проходять через поточний рахунок звичайного ТОВ, вони не є

саме “електронними”. До осені 2012 року випускати електронні гроші в Укра$

їні мали право лише банки. До речі, ним скористалися “Альфа$банк” (система

“Максі”, яка майже не діє), “Фідобанк” (“MoneXy”). Потім ситуація змінила$

ся, й навесні 2013 року першу ліцензію на здійснення грошових переказів без

відкриття рахунків отримала система “Глобалмані” (її використовує “Ощад$

банк”). Однак чомусь усі ці пропозиції не мали такої шаленої популярності, як

WebMoney, яка не зареєстрована в НБУ, а відповідно — діє без контролю з йо$

го боку. Але структура запевняє, що працює легально, використовуючи меха$

нізм переуступки права вимоги боргу, передбачений Цивільним кодексом.

Протягом 10 років система WebMoney створила розгалужену інфраструк$

туру, за допомогою якої клієнти можуть класти та знімати кошти на свій

електронний гаманець, сплачувати за товари та послуги, зокрема здійснюва$

ти комунальні платежі. А те, що WebMoney формально не є системою елек$

тронних грошей, грає на руку користувачам. Наприклад, відповідно до чин$

ного законодавства, платники єдиного податку мають право проводити роз$

рахунки лише в грошовій формі (готівковій або безготівковій) і не можуть

користуватися електронними грошима. А WebMoney є зручною альтернати$

вою, яка дає змогу оптимізувати оподаткування. Звісно, така ситуація не по$

добається державному регулятору, тож він і почав шукати законних шляхів

взяття системи під контроль. Рішення щодо законності роботи WebMoney —

у компетенції суду. До завершення справи налякані клієнти системи, оче$

видно, мінімізують активність у роботі з нею. А закордонні системи на

кшталт “Яндекс. Деньги” або PayPal, а також мобільні оператори, які пропо$

нують послугу “мобільних” грошей, чекають на звільнення ринку.

Готівка — друг “тіньової” економіки

Активні дії держави по боротьбі з “тіньовими” фінансами не обмежують$

ся лише війною з WebMoney. На черзі — введення обмеження на розрахун$

ки електронними грошима у 25 тис. грн на місяць. Проект відповідної по$

станови НБУ розміщено на сайті регулятора, він обговорюватиметься до

початку липня.

У червні ж Нацбанк ухвалив постанову за якою з 1 вересня ліміт разового

готівкового розрахунку в Україні буде обмежено сумою у 150 тис. грн. Регу$

лятор розраховує, що такий крок сприятиме детінізації економіки. “Крок

Національного банку у вигляді обмеження готівкових розрахунків у 150 ти$

сяч гривень — це заявка про те, що треба стимулювати більш широке вико$

ристання безготівкових розрахунків”,— зазначив координатор комітету На$

ціональної асоціації банків України (НАБУ) Володимир Єременко. За його

словами, зараз в країні доволі великий обсяг готівки в обігу, за останніми да$

ними НБУ — понад 200 млрд грн, й така ситуація “не є нормальною”.

Окрім того, НБУ листом від 14 червня зобов’язав банки продавати поло$

вину валюти, що надходить на рахунки фізосіб, якщо сума надходжень в ек$

віваленті перевищує 150 тис. грн на місяць. Причому ця норма стосується

як інвестицій, так і кредитів, фінансової допомоги, а також коштів для роз$

міщення на депозитних рахунках. Зараз обов’язковий продаж валютної ви$

ручки розповсюджується на експортерів — її половину потрібно перевести

у гривню не пізніше ніж протягом трьох місяців з дати отримання.

Ще одна група суб’єктів фінансового ринку, яку найближчим часом ви$

пробуватиме НБУ, — це Forex$компанії, які торгують валютою. “Там десят$

ки мільйонів доларів, які виводяться не зовсім офіційними схемами за до$

помогою брокерів і працюють на економіку інших країн”,— зазначив пер$

ший заступник голови НБУ Борис Приходько. Нагадаємо: сьогодні в Укра$

їні відсутнє законодавство, яке регулює діяльність цих структур, тож під$

ґрунтя для перевірок й цікавості державних органів є
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Органіка в тренді
В Україні активно розвивається виробництво органічних продуктів
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Стартом до почат здоро-
во о способ життя є хар-
ч вання прод тами, виро-
щеними природно — без
застос вання б дь-я их
хімдобрив. Адже сьо одні
треба не тіль и вживати
більше фр тів, овочів,
зла ів, а й ці авитися без-
пе ою харчових прод тів:
дізнаватися про те, я во-
ни б ли вирощені і в я их
мовах. Тож “Хрещати ”
вирішив дослідити це пи-
тання та з’яс вати, я і нині
в У раїні справи з ор аніч-
ною прод цією.

Зараз суспільство всього світу

приділяє значну увагу здоров’ю,

піклуванню про навколишнє сере$

довище. Україна також не стоїть

осторонь — все частіше люди по$

чинають замислюватися над тим,

що вони їдять та п’ють. Споживач

зацікавлений у якісних і безпечних

продуктах — відтак, останнім ча$

сом ринок органічної продукції

стрімко розвивається. Тому роз$

глянемо більш детально, що ж це

таке — органічне виробництво?

Органічний статус

Органічне виробництво — це ці$

лісна система господарювання та

виробництва харчових продуктів,

яка поєднує в собі найкращі прак$

тики з огляду на збереження дов$

кілля, рівень біологічного розмаїт$

тя, збереження природних ресур$

сів, застосування високих стандар$

тів належного утримання тварин та

метод виробництва, який відпові$

дає визначеним вимогам до про$

дуктів, виготовлених з викорис$

танням речовин та процесів при$

родного походження. Органічна

продукція несе в собі результат

сертифікованого органічного ви$

робництва. І тут все йде за лан$

цюжком: органічна сировина для

виготовлення органічних продук$

тів харчування надходить із переві$

рених джерел. В ґрунт, на якому

вирощуються сільськогосподар$

ські культури, впродовж трьох ро$

ків заборонено вносити будь$які

речовини хімічного походження.

Тільки по закінченні цього періоду

продукція отримує статус органіч$

ної. Так, у сільському господарстві

рослини вирощують без викорис$

тання мінеральних та хімічних

добрив (гербіцидів, пестицидів та

ін.). Для боротьби зі шкідниками

застосовують фізичні та біологічні

методи: ультразвук, шуми, світло,

пастки, температурні режими.

Більшість сільгоспробіт викону$

ють вручну, щоб не пошкодити

рослини. У тваринництві ж осо$

бливу увагу приділяють кормам —

вони мають бути без консервантів,

стимуляторів росту та збудників

апетиту. Для тварин створюють

безстресові умови утримання та

транспортування. У виробництві

органічних продуктів застосовують

технології, які допомагають збе$

регти максимум поживних речо$

вин. Для цього повністю відмов$

ляються від ароматизаторів, бар$

вників, консервантів та генетично

модифікованих організмів. Забо$

ронені рафінування, мінералізація

та інші прийоми, які вбивають по$

живні властивості продукту. Окре$

мі вимоги встановлено навіть до

утилізації продукту. Так, матеріал,

який використовують для паку$

вання екологічно чистого продук$

ту, має бути виготовлений з нату$

ральної сировини, яку можна ви$

користовувати повторно і яка роз$

кладатиметься, не забруднюючи

навколишнього середовища.

Корисний продукт

Сьогодні органічна продукція

представлена в українських супер$

маркетах та в мережі Інтернет, в он$

лайн магазинах. У вітчизняних тор$

говельних закладах така продукція

з’явилася нещодавно і займає одну$

дві полиці з написом “Органічні

продукти”. На цих полицях розмі$

щуються товари як вітчизняного,

так і імпортного виробника. До

продукції українського виробника

належать такі продукти: зернові

культури (жито, овес, просо, греч$

ка), бобові (горох, квасоля, боби),

овочі (картопля, морква, буряк, ка$

пуста, помідори, огірки), фрукти,

ягоди, м’ясо, яйця, гриби, горіхи,

молоко, кефір, сметана тощо. На$

приклад, органічні овочі та фрукти,

вирощені без антибіотиків та сти$

муляторів росту, містять менше во$

ди та мають велику кількість вітамі$

ну С та необхідних мінералів — та$

ких як кальцій, магній, залізо,

хром. Щодо молочної продукції та

м’яса, то така органічна продукція

містить більше жирних кислот, ві$

таміну Е та А (бета$каротину). А ще

органічна продукція є перевіреною

та відповідає високим стандартам

якості. Всі ферми та агрогосподар$

ства, які дотримуються принципів

органічного виробництва, інспек$

туються мінімум раз на рік.

Звісно, ціна органічних продуктів

значно відрізняється від несертифі$

кованих продуктів. Але не все так

просто, як здається на перший по$

гляд. По$перше, є дуже багато під$

робок на українському ринку харчу$

вання. Не всі знають, що органічна

продукція маркується знаком якості

та пакується тільки в органічну упа$

ковку. Тому тим, хто прагне в своєму

харчуванні використовувати еколо$

гічно чисті продукти, необхідно

пам’ятати:

— на упаковці мають бути нанесе$

ні ліцензійні символи, а продавець у

разі потреби повинен надати серти$

фікати;

— продукти мають обмежений

термін зберігання, оскільки в них

відсутні консерванти.

Проблемні моменти

На сьогодні в Україні не створено

національних стандартів (оскільки

немає закону про органічне вироб$

ництво), тому сертифікація продук$

ції проводиться за міжнародними

стандартами країн або об’єднань

країн та приватними стандартами,

що визнаються на міжнародному

ринку. Однак в популяризації орга$

нічної продукції існують й інші

проблеми. Окрім того, що немає за$

конодавчого регулювання даної

продукції, є ще одне велике питан$

ня — недостатнє інформаційне за$

безпечення. Якщо ви захочете знай$

ти інформацію про сертифіковані

підприємства та асортимент продук$

ції — це марнування часу, бо в Укра$

їні немає єдиного уповноваженого

органу, що веде дану статистику на

національному рівні. Хоча інформа$

цію стосовно сертифікації та асор$

тименту продукції виробників мож$

на знайти в Інтернеті, але це також

може стати оманою. Тому аби бути

впевненим, що ви купуєте органі$

ку — вимагайте сертифікат на цю

продукцію! Саме так ви захистите

себе та рідних від несертифікованих

та неякісних покупок

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Площа с/г
угідь, га 164449 239542 240000 241980 242034 249872 269984 270193 270226 270320 278800

Кількість
господарств 31 69 70 72 80 92 118 121 142 155 164

Органічне виробництво в Україні

Постанова Ради ЄС 834/2007 - норма-
тивний до мент Євросоюз , що містить
правила та вимо и до ор анічно о вироб-
ництва. Діє на території раїн всьо о ЄС.
Це є найпоширеніший стандарт, відпо-
відно до я о о проводиться сертифі ація
ор анічно о виробництва в У раїні. Ор а-
нічні прод ти в Євросоюзі мар ються єдиним ло отипом (ор аніч-
ний ло отип ЄС — та званий євро-листо ), що зазначено на па ова-
них сертифі ованих ор анічних прод тах разом із інформацією про
сертифі аційний ор ан та походження ор анічної сировини.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

За даними Федерації ор аніч-
но о р х У раїни, наша держа-
ва посідає 21-е місце серед сві-
тових раїн-лідерів ор анічно о
р х . Част а сертифі ованих ор-
анічних площ серед за ально о
об’єм сільсь о осподарсь их
ідь с ладає майже 0,7 %. При

цьом У раїна — на першом
місці в східноєвропейсь ом ре-
іоні щодо сертифі ованої площі
ор анічної ріллі й спеціаліз єть-
ся переважно на виробництві
зернових, зернобобових та
олійних льт р. Крім то о, в на-
шій державі сертифі овано 300
тис. а ди оросів.
С часний вн трішній спожив-

чий рино ор анічних прод тів
в У раїні почав розвиватись з
2006—2007 рр., с лавши:
2007 році — 500 тис. євро, в
2008 — 600 тис. євро, 2009 —
1,2 млн євро. 2010- о цей по-
азни зріс до 2,4 млн євро,
2011 р. — до 5,1 млн євро, а в
2012 році — до 7,9 млн євро.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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ПОНЕДІЛОК ЧЕРВЕНЬ24

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

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

20 червня (чт.) — 20.00 прем’єра
“Страждання юно о Вертера”, драма, 1
од.
21 червня (пт.) — 19.00 “Заповіт цнот-
ливо о баболюба”, омедія, 2 од. 30 хв.
21 червня (пт.) — 20.00 “Шлюби ладаю-
ться на небесах”, моновистава, 1 од. 20
хв.
22 червня (сб.) — 18.00 “Останнє о-
хання”, мелодрама, 2 од. 15 хв.
22 червня (сб.) — 19.00 “Сто п’ята сто-
рін а про охання”, історія в двох части-
нах, 2 од. 30 хв.
24 червня (пн.) — 19.00 № 13 (“Боже-
вільна ніч, або Весілля Пі дена”), омедія,
2 од. 30 хв.
24 червня (пн.) — 20.00 “Жирна свиня”,
1 од. 35 хв.
25 червня (вт.) — 19.00 “Занадто щас-
ливий бать о”, омедія, 2 од. 30 хв.
26 червня (ср.) — 19.00 прем’єра “Уяв-
ний хворий”, омедія, 2 од. 35 хв.

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

20 червня (чт.) — 19.00 “Самотня леді”,
І ор Афанасьєв
20 червня (чт.) — 19.00 “Сентименталь-
ний р їз”, Тамара Кандала
21 червня (пт.) — 19.00 “Мартин Бор -
ля”, омедія, Іван Карпен о-Карий

22 червня (сб.) — 19.00 “Перехресні
стеж и”, тра іфарс, за однойменною по-
вістю Івана Фран а
23 червня (нд.) — 12.00 “Ромео і
Дж льєтта”, Вільям Ше спір
23 червня (нд.) — 19.00 “Я тебе не
любити, Києве мій!”, вальси і пісні, при-
свячені Києв
23 червня (нд.) — 19.00 “Малень і по-
др жні злочини”, психоло ічний дете тив,
Ері -Еман ель Шмітт
25 червня (вт.) — 19.00 “Райсь еє діло”,
автопортрет перед дзер алом за творами
Івана Мал овича
26 червня (ср.) — 19.00 “Едіт Піаф.
Життя в редит”, мюзи л, Юрій Рибчин-
сь ий, Ві торія Васалатій

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ 

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80, 
www.drama�comedy.kiev.ua
20 червня (чт.) — 19.00 “Анна Карені-
на”, Л. Толстой, 2 од. 30 хв.
21 червня (пт.) — 19.00 “Глядачі на ви-
став не доп с аються!”, М. Фрейн, 3 од.
40 хв.
22 червня (сб.) — 19.00 “Майн Кампф,
або Ш арпет и в авни ”, Дьйордь Табо-
рі, 2 од. 30 хв.
22 червня (сб.) — 19.00 прем’єра “Дві
дамоч и бі півночі”, ілюзії з м зи ою, П.
Нотт, 1 од. 10 хв.
25 червня (вт.) — 19.00 прем’єра “Іде-
альна пара”, Мар Камолетті, 2 од.
26 червня (ср.) — 19.00 “Три сестри”,
А. Чехов, 2 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 
22 червня (сб.) — 19.00 Театральна ос-
тьова, прем’єра, “Паст а для самотньо о
чолові а”, іронічний дете тив, вистава ро-
сійсь ою мовою
23 червня (нд.) — 19.00 Театральна
остьова, прем’єра, “Паст а для самотньо-
о чолові а”, іронічний дете тив, вистава
російсь ою мовою

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: вул. Липська, 15/17, 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
21 червня (пт.) — 18.00 прем’єра “Си-
рена та Ві торія”, омедія, О. Галін
22 червня (сб.) — 18.00 “Мій бідний
Марат”, діало и в трьох частинах, О. Арб -
зов, 3 од. 30 хв.
23 червня (нд.) — 18.00 “Вов и та...”,
римінальна омедія, О. Островсь ий, 3
од. 40 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 
20 червня (чт.) — 19.00 прем’єра “Ціл й

мене, Кет!”, мюзи л, Ко л Портер
22 червня (сб.) — 19.00 “Звана вечеря
з італійцями”, омічна оперета, Ж. Оффен-
бах
26 червня (ср.) — 19.00 “Ци ансь ий
барон”, оперета, Й. Штра с

ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 
Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua
20 червня (чт.) — 19.00 “Ромео і Дж ль-
єтта”, балет на 3 дії, С. Про оф’єв
21 червня (пт.) — 19.00 “Рі олетто”,
опера на 3 дії, Дж. Верді, ви он ється іта-
лійсь ою мовою
22 червня (сб.) — 19.00 “Лебедине озе-
ро”, балет на 3 дії, П. Чай овсь ий
23 червня (нд.) — 19.00 “Натал а Пол-
тав а”, сповнена мор , танців та фоль -
лор історія охання на 2 дії, М. Лисен о
25 червня (вт.) — 19.00 “Дон Кіхот”, ба-
лет на 3 дії, Л. Мін с
26 червня (ср.) — 19.00 “Іоланта”, опе-
ра на 2 дії, П. Чай овсь ий

ТЕАТР "СУЗІР’Я" 
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua

20 червня (чт.) — 19.00 “Леттіс і Ла-
відж”, забави з примарами, Пітер Шеф
21 червня (пт.) — 19.00 “Ассо та Піаф”,
історія одно о охання, Оле Ми олайчи -
Низовець ий
25 червня (вт.) — 19.00 прем’єра
“Страх бажання”, тра і омедія, Т. Вільямс
26 червня (ср.) — 19.00 “Ос ар — Бо-
”, діало з таїною, Ері -Емманюель

Шмітт.

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua 
22 червня (сб.) — 13.00, 23 червня (нд.) — 17.00 про ра-
ма “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 

22 червня (сб.) —
11.00 “Ти особли-
вий”, м зична аз-
а, О. Несміян, 1
од., для дітей від 5
ро ів
23 червня (нд.) —
12.00 “Ярмар овий
армидер”, народ-
ний б рлес , Я. та
І. Златопольсь і, 1
од. 30 хв., для ді-
тей 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 
22 червня
(сб.) — 19.00
прем’єра “Ле-
бедине озеро.
С часна вер-
сія”, балет на
2 дії на м зи
П. Чай ов-
сь о о, “Київ
модерн-ба-
лет”
23 червня
(нд.) — 12.00
прем’єра “Ле-
бедине озеро.
С часна версія”, балет на 2 дії на м зи П. Чай овсь о о, “Київ
модерн-балет”
26 червня (ср.) — 11.00 прем’єра “Лебедине озеро. С часна
версія”, балет на 2 дії на м зи П. Чай овсь о о, “Київ модерн-
балет”

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул.
Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�
08,
www.akadem�
puppet.kiev.ua 
22 червня
(сб.) — 11.00
“Про роч
Ряб та сонеч о
золоте”, М.
Петрен о, 35
хв., для дітей
від 3-х ро ів

22 червня (сб.) — 13.00 “Кіт чоботях”, Ю. Сі ало за Ш. Пер-
ро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
23 червня (нд.) — 11.00 “Троє поросят”, Г. Усач, С. Єфре-
мов, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
23 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 20—26 червня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 3.00 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25 Столиця

10.15 Зроблено в Києві
13.20 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112" 

15.00, 22.00, 2.00
Тимчасово доступний

15.55 Фестиваль гумору
"Сміхота"

17.40, 23.25 Х/ф "Забута
мелодія для
флейти"

20.00 Т/с "Мисливці за
головами" 

21.00, 23.00, 1.30 СТН
21.25 Служба порятунку

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.10 Концерт до Дня матері
8.10 Панянка й кулінар
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.50 Без цензури

10.15 Право на захист
10.35 Т/с "Царівна" 
13.15 Т/с "Варіант "Омега"
14.35 Вікно в Америку
14.55 Euronews
15.00 Життя на рівних
15.15 Темний силует
15.30 Т/с "Переділ"
17.50, 22.20 Фестиваль пісні

в Коблево
18.30 Агро,News
18.45 Останнє попередження
19.15 Концерт до Дня матері
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.30 Українська пісня
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.10 Пісенний фестиваль

"Батьківщина" ім. Н.
Яремчука

11++11

6.30 ТСН
7.15 Х/ф "Вій" 
9.00 Х/ф "У джазі тільки

дівчата" 

11.40 Х/ф "Дванадцять
стільців" 

15.00 Х/ф "Любов і
голуби" 

17.10 Х/ф "Моя любов"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Ляльки"
0.05 Х/ф "Центуріон" 
1.50 Х/ф "Життя й доля"
3.10 ТСН
3.40 Маша й моделі
4.45 Х/ф "Уроки

виживання" 

ІІННТТЕЕРР

6.10 Подробиці тижня
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 Х/ф "Зойчина

любов" 
11.20 Х/ф "Не

відрікаються,
кохаючи" 

12.00 Новини
12.20 Х/ф "Не

відрікаються,
кохаючи"

15.35 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Земський лікар.

Продовження" 
19.05 Т/с "Жіночий лікар:

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

Ростові" 
0.25 Х/ф "Максимальний

ризик" 
2.10 Подробиці
2.40 Д/ф "Висоцький.

Останній рік"
3.25 Х/ф "Арифметика

підлості"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.30 Срібний апельсин
7.00 Події
7.10 Т/с "Глухар" 
9.20 Т/с "Слід" 

10.00 Т/с "Російська
спадкоємиця" 

11.45 Х/ф "Подзвони в
мої двері" 

15.30—17.00 Т/с "Інтерни" 
18.00 Т/с "Думай як

жінка" 
19.00 Події
19.20 Т/с "Думай як

жінка" 
22.20 Х/ф "Відпустка за

обміном" 
1.00 Х/ф "Смерть їй

личить" 
2.40 Щиросердне зізнання
3.20 Події
3.40 Т/с "Зоннентау" 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.10 М/с "Майстер Менні" 
6.00 Х/ф "Арабські

пригоди" 
9.10 Х/ф "Запитайте

Сінді" 
11.05 Х/ф "Сутінки" 
13.25 Х/ф "Сутінки. Сага.

Молодий місяць" 
16.10 Х/ф "Сутінки. Сага.

Затемнення" 
18.45 Х/ф "Сутінки. Сага.

Світанок" 
21.00 Ревізор,2
22.55 Т/с "Світлофор" 
0.00 Т/с "Купідон" 
0.55 Т/с "Дружна

сімейка" 
2.40 Служба розшуку дітей
2.45—5.15 Зона ночі

ІІССTTVV

5.00 Служба розшуку дітей
5.10 Свiтанок
6.15 Ділові факти
6.25 Т/с "Таксі"
6.45 Т/с "Леся + Рома"
7.15 Ділові факти
7.25 Факти тижня
8.10 Надзвичайні новини
9.05 Х/ф "У червні 41:го"

13.10 Т/с "Прокурорська
перевірка"

14.20 Т/с "Брат за брата:
2"

16.15 Х/ф "Залізний
лицар"

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини

20.05 Т/с "Брат за брата:
2"

21.55 Т/с "Прокурорська
перевірка"

23.05 Х/ф "Немислиме" 
1.00 Х/ф "Король

говорить!" 
2.55 Х/ф "Кадиллак:

рекордс"

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.30 Україна — Європа.

Маятник Фуко
7.05 А. Герман. Всупереч

долі
8.00 Світ за тиждень
8.40 Кумири
9.00 Таємниці прадавніх

імперій
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Д/ф "Щоденник великої

кішки"
12.40 Таке спортивне життя. І.

Богдан
13.50 Такі знайомі мелодії...
14.50 Х/ф "Дещо з

губернського
життя"

16.50 Алло, лікарю!
17.45 П'ять доріг лікаря

Сєдого
18.45 Цивілізація Incognita
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 Великі бої
21.00 М. Таривердієв. 17

миттєвостей долі
23.50 Дивні розповіді про

тварин
1.10 Амурні мелодії
2.00 Х/ф "Тіло й душа:2" 
3.40 Будь у курсі!
4.10 Щоденник для батьків
4.30 Х/ф "Поїзд прямує

на схід"

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 0.00, 3.30
Київський час

6.45, 7.45, 18.50, 23.40,
0.25, 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 Бізнес,час

7.25 Автопілот,новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія,новини
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, 1.15,

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

ННТТНН

4.30 Т/с "Доктор Тирса"
6.00 Х/ф "Змієлов" 
7.30 Агенти впливу
8.25 Х/ф "Кохати по:

російськи:3" 
10.10 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

13.40 Т/с "Батьківщина
чекає"

19.30 Т/с "Меч"
21.30 Т/с "Тіло як доказ" 
22.30 Т/с "CSI. Лас:Вегас:

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

розшуку
2.35 Речовий доказ
3.10 Агенти впливу
3.55 Уроки тітоньки Сови
4.25 Правда життя

ССТТББ

5.50 Чужі помилки. Гріховна
пристрасть

6.35 Все буде добре!
8.25 Неймовірна правда про

зірок

10.05 Х/ф "Ніколи не
забуду тебе" 

12.00 Один за всіх
13.55 Правила життя.

Обережно!
Шахрайство!

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

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Містичні історії
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні
23.50 Битва екстрасенсів
1.45 Т/с "Доктор Хаус" 
2.30 Х/ф "Кохання

земне" 
3.55 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!
11.55 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"
16.00 Т/с "Проспект

Бразилії"
17.00 Вечірні новини
17.40 Давай одружимося!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Лист

очікування"
22.40 Вечірній Ургант
23.15 Познер
0.15 Нічні новини
0.30 Давай одружимося!
1.30 Зрозуміти. Пробачити
2.00 Новини
2.05 Т/с "Лист

очікування"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Т/с "Самара"

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 Один у полі воїн.

Подвиг 41,го
23.25 Т/с "Достоєвський"
0.35 Вісті+
0.55 Х/ф "Людина з

іншого боку"
2.40 Вісті.ru
3.00 Вся Росія
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 Т/с "Знаки долі"
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо й показуємо
20.25 Т/с "Сьомін.

Відплата"
22.15 Сьогодні

22.40 Т/с "Чужий район:2"
0.30 Т/с "Помста"
2.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.35 Говоримо й показуємо
4.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша,слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Шоу Гарфілда" 
9.00 Т/с "Ранетки" 

10.00 Т/с "Всі жінки —
відьми" 

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

12.50 Т/с "Беверлі:Хілз
90210. Нове
покоління" 

13.50 Одна за всіх
14.40 4 весілля
19.40 Королева балу,3
21.00 "Даешь молодежь!" 
21.35 ТЕТ,Інтернет
23.00 Дурнєв + 1
23.35 Т/с "Секс і місто" 
0.35 Т/с "Ходячі мерці" 
1.25 Т/с "Ворота" 
2.15 Твою маму!
3.05 До світанку

КК11

7.00 М/ф
9.25 Т/с "Маргоша"

10.25 Пороблено в Українi
12.20 Вечірній квартал
14.15 Т/с "Пітерські

канікули" 
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Музична премія "YUNA,

2013"
22.00 Х/ф "Як відскіпатися

від хлопця за 10
днів" 

0.10 Х/ф
"Сімнадцятирічні" 

1.45 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.20 Т/с "Солдати:13" 
7.05 Т/с "Солдати:14" 

10.05 Х/ф "Кінг:Конг" 

13.00 Х/ф "Кінг:Конг
живий" 

15.10 Х/ф "Десять
заповідей" 

19.00 Т/с "Ментівські
війни:2" 

21.00 Х/ф "Дрейф" 
22.55 Т/с "Секретні

матеріали:2" 
1.05 Х/ф "Дрейф" 
2.35 Х/ф "Чотири аркуші

фанери" 
3.55 Х/ф "Тримайся,

козаче!" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 22.30 Знімала мама
7.00, 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 Вінні,

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 "Бернард"
12.00 М/ф "Кріт і його друзі"
12.50, 2.45 М/ф
14.30 Єралаш
15.30 Т/с "Ханна

Монтана"
16.30 М/с "Діти,супергерої"
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"
23.30 Д/ф "Прадавні

відкриття"
0.30 Д/ф "Рейс 447"
1.30 Т/с "Саша + Маша"

“ЛЮДИНА ЗІ СТАЛІ”
Країна: США, Вели обританія, Канада
Режисер: За Снайдер
В ролях: Генрі Кевелл, Емі Адамс, Мі-
хаель Шеннон, Кевін Костнер, Рассел
Кро , Діана Лейн
Ст дія: Warner Bros. Pictures
Бюджет: 225 млн дол. США
Тривалість: 148 хв.

Після спіх серії стрічо , що баз -
валася на омі сах Marvel і трило ії про Бетмена, ст дія Warner
Bros. вирішила не з пинятися на Темном лицарі й роз азати
передісторію С пермена. Прое т “Людина зі сталі” б ло зап ще-
но виробництво в 2008 році. Провідним сценаристом запроси-
ли Девіда С. Гойера, отрий працював над трило ією про Бет-
мена, а режисером — За а Снайдера (“Хранителі”).
Головний ерой фільм — молодий ж рналіст Клар Кент, я ий має
неймовірн сил . Відправлений ба ато ро ів том на Землю з наба-
ато розвиненішої планети Криптон, він потрапив сім’ю прийом-
них бать ів, Марти і Джонатана Кента. Незабаром Клар роз міє,
що володіти с перможливостями означає ще й необхідність прий-
мати д же непрості рішення. Але саме в той момент, оли людств
та необхідна стабільність, світ потрапляє під ворожий напад. Тоді
Клар стає ероєм, відомим я С пермен, щоб допомо ти відвести
несподіван за роз і захистити тих, о о він любить.
В інотеатрах “Київ”, “У раїна”, “Київсь а Р сь”, “Жов-
тень”, “М льтипле с”, “Ме апле с”, IMAX, мережах іно-
театрів “Баттерфляй”, “Лінія іно”

“УНІВЕРСИТЕТ МОНСТРІВ”
Країна: США
Режисер: Ден С енлон
Ст дія: Pixar Animation Studios
Ролі озв ч ють: Стів Б шемі,
Джон Г дман, Біллі Крістал

М льтфільм є 14-ю роботою
ст дії Pixar і при велом поп -
лярної стріч и “Корпорація
монстрів” (2001). Йо о ерої —
Май і Саллі — не завжди б ли др зями. Анімація по аже, я са-
ме ця дивна пароч а зав’язала знайомство.
Вперше вони познайомилися ще в оледжі, ди вст пили вивчати
вищі аспе ти з ля ання дітей. В ніверситеті нестрашний Май по-
винен б в всьо о дося ати непомірною старанністю навчанні, тоді
я Саллі нама ався “виїхати” на своєм походженні — він родом зі
знатної родини знаменитих страшило . Май і Саллі б ли повною
протилежністю один одном і навіть воро вали між собою. Проте
доля звела їх в одн оманд в страхомпіаді, приз я ої — повернен-
ня до лав ст дентів найпрестижнішо о фа льтет в ніверситеті.
В інотеатрах “Кінопалац”, “Київсь а Р сь”, “М льти-
пле с”, “Ме апле с”, мережах інотеатрів “Баттерфляй”,
“Лінія іно”

КІНОТЕАТРИ
“Київ”, в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044) 234-73-81, 234-33-80,
www.kievkino.com.ua
“У раїна”, в л. Городець о о, 5, тел.: (044) 279-67-50, 279-82-32,
www.kino-ukraina.com.ua
“Київсь а Р сь”, в л. Артема, 93, тел.: (044) 486-74-74, 486-82-73,
www.kino.com.ua
“Жовтень”, в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02,
www.zhovten-kino.kiev.ua
“Кінопалац”, в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044) 490-70-60,
www.kinopalace.net
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
“Ме апле с” просп. Мос овсь ий, 34-в, тел.: (044) 498-48-32, 498-48-33
“М льтипле с в ТРК Комод”, в л. Л начарсь о о, 4, тел.: (044) 593-
35-80, www.multiplex.ua
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
IMAX, Мос овсь ий просп., 34-в, тел.: 0-800-300-600, www.planeta-kino.com.ua

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 20 червня

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

Визнання. Богдан Бондаренко — кращий 
спортсмен травня в Європі
Європейсь а федерація ле ої атлети и назвала раїнця Бо дана

Бондарен а най ращим ле оатлетом травня в Європі. Останньо о мі-
сяця весни вітчизняний стриб н висот вразив сіх своїми вист па-
ми в найпрестижнішій серії зма ань “Діамантова лі а”. На першом
етапі він перемі з рез льтатом 2,33 м. Цей по азни став йо о осо-
бистим ре ордом та ре ордом зма ань. А вже за тиждень Шанхаї
(Китай) Бо дан повторив рез льтат, пост пившись М таз Есса Бар-
шим з Катар лише за спробами. Зазначимо, що олос вання за най-
ращо о ле оатлета місяця в Європі відб вається трьох ате оріях:
серед е спертів, ж рналістів та вболівальни ів

Стрибки у воду. Олександр Бондар 
і Юлія Прокопчук — чемпіони континенту
У Росто (Німеччина) омандними зма аннями розпочався чемпіо-

нат Європи зі стриб ів вод . В цьом виді про рами У раїн пред-
ставляли Юлія Про опч та Оле сандр Бондар. За с мою шести
стриб ів ( ожен ви онав по 3) наш д ет здоб в впевнен перемо —
413,20 бала. Срібні медалі дісталися німцям Саші Кляйн та Тіні П н-
зель — 384,00. Бронзовими призерами стали росіяни Юлія Колт нова
та Єв ен К знєцов — 348,10. Зма ання триватим ть до 23 червня.
Спортсмени розі рають ще десять омпле тів на ород

Фехтування. Команда шпажистів здобула 
європейську “бронзу”
У За ребі (Хорватія), я ий приймає чемпіонат Європи з фехт вання,

шпажисти в омандном залі стали бронзовими призерами онти-
нент . В 1/8 фінал Бо дан Ні ішин, Анатолій Герей, Дмитро Карючен-
о та Віталій Медведєв перемо ли збірн Ізраїлю — 40:25. Потім здо-
лали опір італійців — 45:36, а от півфіналі пост пилися орсь им
спортсменам — 32:38. Проте матчі зі збірною Франції раїнці не
змарн вали на од др ий рі поспіль піднятися на п’єдестал пошани
за “бронзою” — 41:24

Шахи. В Києві триває першість України
У чемпіонаті У раїни з шахів серед чолові ів відб вся 4-й т р зма-
ань. Лідер т рнір Р слан Пономарьов дещо несподівано білими зі-
рав внічию із Захаром Єфімен ом. Та ож нічийним рез льтатом за-
вершилися партії Антон Коробов — Оле сандр Моісеєн о, Андрій Ба-
ришполець — Мартин Кравців, Павло Єльянов — Валерій Невєров.
Дебютант чемпіонат Станіслав Бо данович перемі Андрія Воло ітіна,
а Юрій Кривор ч о — Оле сандра Арещен а. Після чотирьох т рів
трій а лідерів ви лядає наст пним чином: Р слан Пономарьов має 3,5
оч а, Юірй Кривор ч о — 3, Антон Коробов — 2,5. У чемпіонаті У ра-
їни серед жіно впевнено вист пає Марія М зич . У др ом т рі во-
на перемо ла Катерин Должи ов . Ірина Андрен о ви рала Оль и
Калініної, а Марія Танцюра — О сани Грицаєвої. Партії Наталя Ж о-
ва — Інна Гапонен о та Юлія Осьма — Тетяна Кононен о завершили-
ся внічию. Після двох т рів Марії М зич 2 оч и, Ірина Андрен о і
Марія Танцюра мають по 1,5 оч а

Температура +21°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +26°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 40 %

Температура +21°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 60 %

Прогноз погоди на 20 червня 2013 року

ОВНИ, хоча завдя и ма ічном вплив ви спроможні роз ошели-
ти найзатятішо о с пердяя чи товстос ма, не слід розпочинати
онитв за надприб т ами, пірнати вир се с альних пристрас-
тей, марно витрачати ч жі роші на свої потреби та задоволення.
Вам доля дасть тіль и те, що засл жили, на більше не претенд й-
те. Кохайтеся з бла овірними й не пли айте в реч !
ТЕЛЬЦІ, я що онтроль із бо партнерів позбавляє свободи,

самостійності, це не має драт вати, за омпле сов вати, то є іспит
долі (цьо о ро ) на міцність союз — нехай “ ерм є”, тоді подр ж-
нє с дно не сяде на мілин . Сьо одні ви здатні домовитися полю-
бовно на б дь-я тем й блис че дійти омпроміс , чар йте с -
п тни а інтеле том, висловлюйтеся емоційно — це заворож є! І
знайте: в парі ви шия, що вертить оловою!
БЛИЗНЯТА, при от йтеся арно попрацювати на бла о ар’єри

і матеріально о стат с . В ладаючи д ш в робот , ви зможете
під лючити творч інт їцію і вийти на про ресивний вито профе-
сійно о рост . Менше відволі айтеся на балач и, ор анізованість
та зосередженість — ваш най ращий “баті ” до спішно о фініш .
Серце чарівних РАКІВ переповнене бажанням охати і б ти о-

ханими, том й тя а до розва , романтичних та се с альних насо-
лод заш алює. Ви з радістю смітитимете рошима заради власних
та ч жих задоволень, хоча оли опинитеся на раю прірви, “авто-
альмо” холодно о розс д чи онтроль з бо партнера все ж не
дасть т ди р хн ти.
ЛЕВИ, роші і се с опиняться вас на першом плані, тож оли

вони поманять медовим алачем, стояти б де важ о і, с оріше за
все, доведеться з пристрастю віддатися цій стихії... Ува а, чолові-
и! Не довіряйте дамам-спо сницям!
ДІВИ, насолодж йтеся ар’єрним трі мфом, пишайтеся собою,

адже дося ли бажано о, ведіть прод тивні ділові пере овори з
омпаньйонами. Адже ви володієте ма ією слова, здатні впливати
на д м и оточення і спрямов вати їх р сло власних інтересів. Мо-
жете освідчитися в оханні, ваша мова расива, еротична (тими б
в стами та мед пити!), тож неодмінно розтопить лід в холодном
серці с п тни а.
ТЕРЕЗИ, ви — на п’єдесталі поп лярності, ся н ли ма сималь-

ної план и д хово о розвит , є поважною яс равою персоною в
соці мі. Час подбати про матеріальні приб т и, день сприяє фінан-
совим надбанням всім, хто щиро любить свою професію, в ладає
в неї д ш , реаліз є творче по ли ання. Зачар йте шефа — отри-
маєте привілеї з відповідною рошовою вина ородою. І знайте:
особисті бажання — це святе!
СКОРПІОНИ, дост п до різноманітних ч жих рес рсів (сердеч-

них, матеріальних, владних, енер етичних) від ритий, не про авте
інвестора, товариш йте з ерівництвом, я о о ви на хорошом
рах н , і втілюйте власні ідеї, прое ти. Ви здатні на яс раві емо-
ції, що мають іпнотичний вплив на оточення, зм ш ючи йо о ви-
он вати все, чо о забажаєте. Модно вберіться — т алет рає не
останню роль, нині з стрічають “за одежиною”.
СТРІЛЬЦІ, для дося нення мети обирайте таємні шляхи. Конфі-

денційне спіл вання, володіння се ретами, омпроматами втіша-
тиме вас. Попри заповзятливість, що робить вас помітною яс ра-
вою фі рою, спрямов йте д шевн енер ію не на театральн бра-
вад , а в он ретн справ , реалізацію прод мано о план . І неод-
мінно тримайтеся пари, адже с п тни и, я их обрало серце, є від
Бо а.
КОЗЕРОГИ, спіл йтеся з др зями, однод мцями, отовими

підтримати вас не тіль и на словах, а й на ділі. Дійте наполе ливі-
ше, не зрадж йте своїх звичних пере онань, тоді впишетеся в а -
т альні тенденції час і з стрінете роз міння та засл жите визнан-
ня оточення.
На ВОДОЛІЇВ ллється щасливий дощ сюрпризів Творця (до 26

червня), діти рад ють, охані обожнюють, отрим йте задоволення
й одночасно діліться тим бла ом з оточенням, адже отрим єте ба-
ато в редит (за що потім звіт ватимете), тринь ати заради е о-
їстичних витребеньо заборонено. На сл жбі все ч дово, нині це
хлібне місце, наполе ливо працюйте, матимете роші і посадове
зростання. А сімейні лопоти — це др орядне.
РИБИ, поч ття вищої справедливості може ви ин ти аверзно-

о они а, ставши ч довим стим лом для самоствердження. Пле-
айте в серці любов, станьте борцем за правд , давши бій ривді,
тоді ваш авторитет стрім о зросте! Взаємороз міння з людьми
знайдете наба ато швидше, я що працюватимете в їхньом ритмі,
визнаєте їхнє лідерство в с місних справах. Можливий спіх в іно-
земній співпраці, міжнародном бізнесі, на ових дослідженнях

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  2 0  Ч Е Р В Н Я

ранок день вечір

Любителі бігу по шосе 
визначили найсильніших
В Києві відбулися змагання з легкої атлетики
Нещодавно в столиці
майже 250 ле оат-
летів зібрав на до-
ріж ах Національно о
омпле с “Е спо-
центр У раїни” XV
ювілейний від ритий
особисто- омандний
чемпіонат Асоціації
бі нів з бі по шо-
се. На дистанціях —
основній 10 м та
додат овій 3,5 м —
зма алися представ-
ни и майже 50 міст
та населених п н тів
з різних ре іонів із
18 об’єднань люби-
телів бі У раїни, а
та ож з Росії, Поль-
щі й США.

Навіть недільна ранкова

спека не злякала бігунів на

далекі дистанції — близько

250 атлетів цього дня зібра�

лися, щоб визначити най�

швидшого. Чудова дружня

атмосфера задавала пози�

тивного настрою не лише

учасникам забігу, а й гляда�

чам, яких зібралось чимало.

Зокрема 35�річний киянин

Дмитро цього ранку, вий�

шовши на прогулянку з дво�

ма дітьми, затримався, аби

подивитися на змагання. “Я

часто ходжу у цей парк.

Стаю свідком багатьох ціка�

вих заходів. Сьогодні увагу

привернула величезна група

спортсменів. Особисто мене

вразило те, що разом із зов�

сім молодими атлетами бі�

жать і досить поважні за ві�

ком люди. Чув, що серед

учасників є й 80�річні. Ду�

маю, що це мене надихне на

активний відпочинок, і не�

вдовзі я долучуся до подіб�

них пробігів”.

Самі змагання розпочали�

ся з досить сумної події —

хвилиною мовчання учасни�

ки змагань відзначили пам�

’ять Геннадія Івановича Кос�

тянова, почесного віце�пре�

зидента АБУ, одного з лідерів

бігового руху в Україні, СНД

та СРСР, який пішов з життя

внаслідок тяжкої хвороби

незадовго до цих змагань.

Після вшанування пам’яті

цієї видатної людини

спортсмени вийшли на

старт. Постріл рефері зма�

гань сповістив про початок

забігу — і атлети відразу ж

ринулися підкорювати дис�

танцію. На шляху в 10 км за

дипломи, медалі та призи

змагалися чоловіки й жінки

в особистій першості, а та�

кож у командній боротьбі

серед колективів об’єднань

любителів бігу України. Та�

кож відбулися забіги на 3,5

км. Як відзначалося, спека

дещо вплинула на швид�

кість спортсменів, однак

жоден з них навіть і не поду�

мав зійти з дистанції. Інтри�

га змагань на 10 км тривала

аж до самого фінішу, й у під�

сумку розташування учас�

ників на п’єдесталі пошани

вирішили секунди. Так, пер�

шим дистанцію 10 км подо�

лав Володимир Волков (м.

Лисичанськ, Луганська

обл.) з часом 33 хв. 12 сек.

Лише на одну секунду від

переможця відстав пред�

ставник Білої Церкви Олек�

сандр Самарський — 33 хв.

13 сек. Бронзова нагорода

дісталася також спортсмену

з Білої Церкви Олександру

Шерстюку — 33 хв. 15 сек. У

змаганнях серед жінок все

виявилося простіше. Перше

місце здобула Соломія Мас�

ловська (м. Біла Церква) —

37 хв. 32 сек.; II місце —

Ольга Луць (м. Київ) — 38

хв. 53 сек., а третьою фініш�

ну стрічку перетнула Олена

Федорова (м. Київ) — 39 хв.

35 сек. На дистанції 3,5 км

призерами чемпіонату з ура�

хуванням віку стали чолові�

ки: I місце — Василь Лаш�

кул (м. Олександрія, Кіро�

воградська обл.); II місце —

Віктор Гармаш (м. Київ); III

місце — Олександр Лисенко

(м. Вишневе, Київська

обл.). Жінки: I місце — Віра

Оленєва (м. Київ); II міс�

це — Ольга Стадник (м.

Львів); Юлія Голуб (м. Бо�

риспіль, Київська обл.).

В командній першості

взяли участь 10 команд з 

8�ми клубів бігу Києва, До�

нецька, Львова, Чернігова,

Білої Церкви та смт Крас�

нопілля (Сумська обл.).

Призові місця вибороли

команди: СК “Арсенал” (м.

Біла Церква, Київська

обл.), КЛБ “Оболонь” (м.

Київ), ЛОСВС “Фенікс”

(м. Львів). Також пам’ят�

ними подарунками органі�

затори змагань відзначили

наймолодшого та найстар�

ших учасників забігу. Так,

13�річна Юлія Голуб з Бо�

рисполя стала наймолод�

шою спортсменкою, а Вла�

дилена Кокіна (86 років) та

Микола Нестеренко (78

років) виявилися найстар�

шими бігунами
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Цей день в історії 20 червня

1840 – Семюель Морзе запа-
тент вав теле раф
1932 – народився Роберт Рож-

дественсь ий, поет, ла реат Дер-
жавної премії СPСР ("Ре вієм",
"210 ро ів")
1934 – на продаж виставлений

міст Ватерлоо в Лондоні
1934 – народився Юрій Візбор,

російсь ий радянсь ий поет і ви-
онавець авторсь ої пісні, а тор,
ж рналіст
1954 – через Д най між Бол а-

рією та Р м нією від рито "Міст
др жби"
1993 – висо ошвид існий потя

"Юростар" здійснив перший проб-
ний рейс залізничним "Єврот не-
лем", про ладеним під прото ою
Ла-Манш. За 2 одини 40 хвилин
він подолав шлях від франц зь о-
о порт Кале до британсь о о
Фол стона
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
основний
чоловічий
статевий
ормон

очолює ор ани
самовряд ван-

ня

жіноче ім ’я
(Дар бо ів)

спосіб
плавання на

боці

верстат для
р чно о
прядіння

німець ий
фізи

містеч о в
середній Ан лії

знаряддя для
напад або
оборони
р х,

переміщення

шанобливе
звертання до

чолові а
(ан л.)

вершина що ли
чи стень и
(морсь .)
рошова

одиниця Японії

бр с, я ий
при ріплеюють
до що ли с дна

Х Р Е Щ А Т И К
орінний

темнош ірий
афри анець

олімпійсь і ...

м рин (заст.)
р.

письменни ,

"Налівай о"

ст пінь, чин,
звання

оманда собаці
– бери!
– лови!

ви Архімеда
(Я – знайшов),

рець .

оролівсь ий
аз Франції,
Ан лії (іст.)

неправда,
обмова

бо иня
весел и,

вісниця бо ів
(міф.)

пані в Італії,
Порт алії

заборона
ввозити товари
та інші цінності

річ а в Ірландії

житловий
масив Києва

бо иня помсти,
я а арає за
злочини (міф.)

Спе а не завадила спортсменам продемонстр вати висо і рез льтати в забі ах
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