
Кіоски – нелегали
Через них бюджет міста щорічно недоотримує майже 100 мільйонів гривень

Така ситуація на вулицях Києва не за�

довольняє ні мешканців міста, ні владу.

Так, справжнім лихом для киян стала пе�

ресувна торгівля. За інформацією Депар�

таменту промисловості та розвитку під�

приємництва, укладено всього 74 дого�

вори на пересувні засоби торгівлі, однак

за фактом в місцях масового скупчення

людей працює понад 400 автокафе та ша�

урма�мобілів. При цьому більшість із них

є джерелом небезпеки для громадян,

адже 70 % працюють із використанням

газових установок. Згадаємо про нещас�

ний випадок, який нещодавно стався на

Контрактовій площі, коли вибухнула ав�

токав’ярня. І лише за щасливого збігу об�

ставин ніхто не постраждав. Тож аби такі

випадки не повторювалися та з метою

врегулювання цього питання міська вла�

да підготувала відповідне звернення до

Президента України й міністра внутріш�

ніх справ.

Продовжить місто і боротьбу з неза�

конними тимчасовими спорудами. За

офіційними даними, які на засіданні ко�

легії озвучив заступник директора Де�

партаменту промисловості та розвитку

підприємництва, начальник управління

торгівлі та побуту Станіслав Голубов, ни�

ні в місті функціонує на законних підста�

вах всього 4629 тимчасових споруд, які

отримали довідки про функціональне

призначення та сплатили до міського

бюджету пайову участь. Однак, за опера�

тивними даними, всього ж у Києві пра�

цює 12�15 тисяч малих архітектурних

форм. Тому щорічно бюджет міста недо�

отримує майже 100 млн грн. Також попу�

лярними серед власників кіосків з метою

убезпечити власні точки від знесення

стали звернення до суду. За словами пана

Голубова, на сьогодні у місті є 10 рішень

судів, відповідно до яких заборонено

проводити демонтаж на 94�х вулицях, а

це 253 тимчасові споруди. “Оскільки

розгляд такої справи займає досить три�

валий час, близько року, власники тим�

часових споруд стоять без дозвільної до�

кументації, так і не сплативши до місько�

го бюджету пайовий внесок, тим самим

порушуючи правила благоустрою”,— за�

значив Станіслав Голубов.

За словами директора Департаменту

міського благоустрою та збереження

природного середовища Сергія Садово�

го, зараз фахівці активізували роботи з

демонтажу незаконно встановлених

конструкцій. Так, у порівнянні з мину�

лим роком, темпи знесення зросли більш

ніж на 60 %. “За один день фахівці КП

“Київблагоустрій” та райони забирають з

вулиць міста близько 60�ти МАФів, тоб�

то десь 1200 об’єктів на місяць. Сесією

Київради затверджено перелік з 5723

яток, яким видано дозволи на здійснен�

ня підприємницької діяльності в 2012�

2013 роках, решту ми демонтуємо”,— за�

значив пан Садовой.

Як поінформував посадовець, наразі у

міста є повне взаєморозуміння з право�

охоронними органами щодо співпраці у

непростій справі звільнення київських

вулиць від кіосків. Окрім того, ситуація

значно покращилася після того, як до

цього процесу активно долучився депу�

татський корпус Київради.

Однак попри такі звіти посадовців го�

лова КМДА Олександр Попов не задово�

лений темпами приведення до належно�

го стану вулиць міста. “Такого безладу,

який нині чиниться на вулицях Києва,

просто не може бути в столиці України.

Питання наведення ладу на вулицях міс�

та дуже непросте, але вирішувати його —

це наш обов’язок. І я принципово заяв�

ляю, що ми з цим справимось. Ми бере�

мо це питання на щоденний контроль і

разом з правоохоронними органами має�

мо діяти як одна команда”,— наголосив

Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації попере�

див усіх посадовців про особисту відпові�

дальність за бездіяльність щодо наведен�

ня ладу на вулицях міста й зазначив, що у

разі, якщо за місяць ситуація не покра�

щиться, будуть прийняті кадрові рішен�

ня.

А учора Олександр Попов оголосив

про намір звільнити керівників струк�

турних підрозділів з питань благоустрою

Шевченківської, Подільської та Свято�

шинської РДА за незадовільну роботу

щодо демонтажу тимчасових споруд. А в

термін до 5 липня голови райдержадмі�

ністрацій мають проаналізувати роботу

керівників структурних підрозділів з пи�

тань благоустрою та прийняти рішення

щодо їх відповідності займаним поса�

дам. При цьому заступнику голови Шев�

ченківської РДА Анатолію Багану Олек�

сандр Попов вже оголосив догану. Окрім

цього, за недостатній контроль за орга�

нізацією сезонної дрібнороздрібної тор�

говельної мережі на території “Хрещато�

го парку” оголосили догану і першому

заступнику голови Печерської РДА

Юрію Риженку та керівнику КП “По ут�

риманню зелених насаджень Печерсько�

го району”. Голова КМДА оголосив до�

гани першому заступнику директора Де�

партаменту міського благоустрою та збе�

реження природного середовища — на�

чальнику управління контролю за благо�

устроєм Сергію Роменському та началь�

нику КП “Київблагоустрій” В’ячеславу

Солошенку — за недостатній контроль

за роботою щодо демонтажу тимчасових

споруд та недотримання графіку демо�

нтажу МАФів.

Догану отримав і директор Департа�

менту економіки та інвестицій Ігор Дов�

бань — за недостатній контроль за дотри�

манням виконання умов проведення ін�

вестиційних конкурсів. Тут йдеться про

утримання підземних переходів.

Разом з тим, догану отримав началь�

ник КП “Київський метрополітен” Во�

лодимир Федоренко — за незадовільний

рівень дотримання правил торгівлі на те�

риторії метрополітену. До відповідально�

сті буде притягнутий і його заступник,

який відповідає за даний напрямок.

До слова, у місті розберуться і з сезон�

ною торгівлею, яка окупувала не лише

вулиці міста, а й підземні переходи та ви�

ходи зі станцій метрополітену. У таких

точках, відповідно до розпорядження

КМДА, мають продаватися безалкоголь�

ні напої, морозиво, овочі та фрукти. Од�

нак на розкладках цих яток можна поба�

чити сувенірну продукцію, іграшки та

промислові товари, одяг. Тож такі спору�

ди не лише спотворюють зовнішній ви�

гляд нашого міста, особливо центральної

його частини, заважають вільно пересу�

ватися, а й можуть нести загрозу життю

та здоров’ю людини. Особливо це сто�

сується точок торгівлі, які розміщуються

у підземних переходах та виходах зі стан�

цій метро. Як відзначив Олександр По�

пов, з 1 вересня сезонну торгівлю обме�

жать, а в перспективі взагалі заборо�

нять — насамперед у центральній части�

ні та зелених зонах міста.

Зазначимо, що на сьогодні згідно з ад�

ресним розміщенням місць об’єктів се�

зонної торгівлі, затвердженим розпоря�

дженням КМДА, передбачено 2791 об’єкт

сезонної торгівлі, де 985 — відкриті май�

данчики для харчування біля стаціонар�

них закладів ресторанного господарства,

829 — об’єкти з продажу безалкогольних

напоїв і морозива, 753 — з продажу овочів

та фруктів

Вели а іль ість іос ів, сезонна тор івля на в лицях та поблиз підземних переходів, в том числі й станцій метрополітен , та перес вні ав’ярні стали справжньою проблемою
для меш анців міста

Охота до роботи 

"Хрещати " з`ясов вав, я наших співвітчизни ів
стим люють до праці
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Київ в очікуванні музичного буму 
Наст пно о літа на Тр хановом острові відб деться
найбільший в У раїні фестиваль м зи и "Sziget Kyiv"
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Українські легкоатлети знову 
на висоті 

На Британсь их островах відб вся омандний
чемпіонат Європи
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У День молоді в столиці відбудеться
Всеукраїнське світломузичне шоу
У неділю, 30 червня, ияни та ості столиці в рам-
ах свят вання Дня молоді змож ть побачити ней-
мовірне Все раїнсь е світлом зичне шо “Global illu-
mination show”, що відб деться на Софіївсь ій площі.
Ор анізатором заход вист пило товариство з

обмеженою відповідальністю “Ме а-шо ”, що спе-
ціаліз ється на розробці та виробництві професій-
но о світлотехнічно о обладнання.
Зі сво о бо столична влада взяла на себе зо-

бов’язання із забезпечення охорони ромадсь о о
поряд , а та ож обладнання і техні и на період
монтаж й демонтаж та під час проведення шо .
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА
Оле сандр Попов. Та ож, з ідно з до ментом,
неділю з 16:00 до 22:00 чер ватим ть машини по-
жежної та швид ої медичної допомо и. На адаємо,
що на День молоді в столиці відб деться низ а ін-
ших заходів. Та , Хрещати перетвориться на е с-
трим-містеч о, де між собою за звання най ращо о
зма атим ться роллери, с теристи, велотріальщи-
и, пар ристи та джампери.
Тим часом на сцені оловної площі столиці вист -

патим ть представни и с часних молодіжних ль-
т р, а саме: реп-ви онавці, бі-бойзи, ді-джеї та
брей ери. Продовжать онцертний марафон молоді
ви онавці та рти з різних міст У раїни, а та ож же
та і відомі рти, я “ТАРТАК”, “Med Heads” тощо

“Київенерго” замінить 32 км 
найбільш зношених теплових 
мереж столиці
У цьом році фахівці ПАТ “Київенер о” замінять 32 м

найбільш зношених мереж централізовано о опалення
та арячо о водопостачання в сіх районах столиці.
Зо рема міжопалювальний період план ється ре он-
стр ювати 7 м ма істральних тр бопроводів вели их
діаметрів та 25 м розподільчих мереж.
Та , найбільш масштабні пере ладання мереж від-

б д ться на Борща івці, Нив ах, Терем ах, Оболоні,
Троєщині та центральних районах столиці. Слід за-
важити, що всі ці ділян и б ли обрані омпанією че-
рез висо ий рівень зношеності та пош одж ваності.
Цьо оріч “Київенер о” а цент є особлив ва на ре-
онстр ції ма істральних тр бопроводів вели их діа-
метрів — від 500 до 1200 мм, зо рема на перетині
в лиць Лаврсь ої та Старонаводниць ої, на в лицях
Промисловій, А. Барбюса, Щерба ова, Мос овсь о-
м проспе ті та Залізничном шосе. А та ож на
в лицях Гл ш ова, Заболотно о, Приозерній, Ма-
я овсь о о, Жол дєва, Бальза а, Каштановій. Зноше-
ні ділян и мереж централізовано о опалення заміню-
ватим ть на с часні попередньо ізольовані тр бопро-
води, термін е спл атації я их становить до 50 ро ів.
Тр бопроводи арячо о водопостачання натомість
пере ладатим ть с часними пласти овими тр бами.
На адаємо: нинішньом році в розвито теплово о
бло столиці — замін тепломереж, модернізацію та
ремонт отелень, центральних та індивід альних теп-
лових п н тів тощо — “Київенер о” план є спрям ва-
ти понад 270 млн ривень. Роботи проводитим ться
за рах но інвестиційної про рами омпанії на 2013
рі

У Будинку природи покажуть 
картини з повстини
27 червня о 12:00 столичном Б дин природи

(в лиця Ро нідинсь а,3) відб деться від риття ви-
став и “Природа на полотні”. В е спозиції — х дож-
ня повстина ( артини з вовни) та вишиті полотна.
Автори артин — майстрині Світлана Орлова (Ки-

їв) та Ганна Часовсь их (Дніпропетровсь ) не лише
представлять свої висо ох дожні мистець і твори, а
й провед ть майстер- лас, на я ом наочно проде-
монстр ють ці авий процес малювання вовною та
вишивання хрести ом. Вистав а “Природа на по-
лотні” працюватиме Б дин природи від 27 черв-
ня до 16 серпня з 12:00 до 18:00 щодня, рім неді-
лі та понеділ а, але з стрітися з авторами робіт
можна лише 27 червня

У СТОЛИЧНИХ ПАРКАХ

ПОКАЗУЮТЬ

КІНОФІЛЬМИ 
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"СПРОЩЕНКУ"
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ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА

НА НАСТУПНИЙ
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вели а іль ість іос ів, сезонна тор івля на в лицях та побли-
з переходів — в том числі станцій метрополітен — та пере-
с вні ав’ярні стали справжньою проблемою для меш анців
міста. Адже поде ди та і неза онні точ и продаж прод тів
та товарів не лише заважають проход ромадян, а й нес ть
за роз життю та здоров’ю. Попри затят боротьб столичної
влади з та ими неле алами сит ація Києві по ращилася ли-
ше част ово. Тож вже найближчим часом всі відповідальні під-
розділи посилять робот з наведення лад на столичних в ли-
цях. А чора під час оле ії Київсь ої місь держадміністрації
чимало посадовців за неналежне ви онання своїх обов’яз ів
отримали до ани від очільни а столиці.
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Новини

КП “Святошинське ЛПГ” поверне 70 тис. грн 
до бюджету
Київсь ою природоохоронною про рат рою внесено подання про
с нення фінансових пор шень в діяльності ом нально о підприєм-
ства “Святошинсь е лісопар ове осподарство” на с м понад 70 тис.
рн. У ході перевір и встановлено, що 10 р дня 2011 ро між ом -
нальним об’єднанням “Київзеленб д” та КП “Святошинсь е ЛПГ” ла-
дено низ до оворів на ви онання робіт з лі відації наслід ів б ревіїв,
сні опадів, вітровалів на за альн с м майже 500 тис. рн, я і, з ідно
з а тами ви онаних робіт, б ли перераховані в повном обсязі. Про це
“Хрещати ” повідомили в прес-сл жбі Київсь ої природоохоронної
про рат ри. Проте КП “Святошинсь е ЛПГ” до зазначених а тів не
в лючено вартість зворотних матеріалів, внаслідо чо о вартість ви о-
наних б дівельних робіт виявилась завищеною. Том природоохорон-
ною про рат рою 11 червня 2013 ро внесено подання, з ідно з я им
ом нальне підприємство має сплатити 70 тис. рн. На сьо одні части-
на оштів вже перерахована до бюджет міста Києва

Квартира для двірника
У Деснянсь ом районі надали сл жбове житло працівни ом наль-

но о підприємства “Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о
фонд Деснянсь ої районної місті Києві державної адміністрації”. Із
лопотанням про отримання сл жбово о житла двірни ВолодимирШев-
чен о зверн вся під час проведення телепрое т “Діало з раїною” за
часті Президента У раїни Ві тора Ян овича 22 люто о нинішньо о ро-
. “Відповідно до розпорядження Деснянсь ої райдержадміністрації, за-

тверджено рішення засідання профспіл ово о омітет та адміністрації
КП “Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о фонд Деснян-
сь ої районної місті Києві державної адміністрації” про надання двірни-

Володимир Шевч сл жбової одно імнатної вартири № 134 в б -
дин № 11-А по в л. Шолом-Алейхема”,— повідомив “Хрещати ” пер-
ший заст пни олови Деснянсь ої РДА Вадим Костючен о. Нещодавно
Володимира Шевч а та йо о родин запрошено до Деснянсь ої рай-
держадміністрації для отримання ордера на сл жбов житлов площ

Цифра дня

4 014 500 000 
гривень, на таку суму столичними підприємствами виконано
будівельних робіт у січні—травні 2013 року 
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У столичних парках демонструють фільми
У столичних пар ах і с верах тривають інопо ази. Фільми демонстр -

ють завдя и не омерційном інопрое т “Моє дитинство”. Ініціатором
заход вист пив продюсерсь ий центр “Контора Правило” за підтрим и
Дарниць ої і Шевчен івсь ої РДА та КО “Київзеленб д”. Та , же відб -
лися по ази на Пейзажній алеї, Андріївсь ом звозі, в Золотоворітсь о-
м с вері, пар “Партизансь ої слави”. Найближчим часом на иян та
остей столиці че ає демонстрація фільм на Володимирсь ій ірці (28
червня) та пар імені Шевчен а (29 червня). За словами ор анізато-
рів, влашт вання та их заходів дає можливість не лише познайомитись
з вітчизняним с часним іномистецтвом, але й поспіл ватися з автора-
ми. “Столичні пар и і с вери — най ращий арт-майданчи . В личні по-
ази, проведення майстер- ласів та фестивалів, демонстрація с часно-
о живопис та с льпт ри — це неповний перелі то о, що може запро-
пон вати “Київзеленб д” иянам та остям міста”,— повідомив енди-
ре тор “Київзеленб д ” Михайло Царен о. За важимо, не омерційний
прое т “Моє дитинство” демонстр є форм вання особистості завдя и
спільній ідеї драмат р ії дорослішання та права вибор дитини. Перший
фільм “Кров” отримав низ міжнародних відзна , зо рема — спеціаль-
ний диплом “За виразн інемато рафічн мов ” МКФ “Молодість”. Др -
ий фільм — “М жиць ий ан ел. Різдвяна історія” (2013 р., за мотивами
“М жиць ий ан ел” Стапана Васильчен а) демонстр є сил віри та ди-
ва, що повся час трапляються нашом житті. Наразі режисер Ірина
Правило працює над третьою частиною трило ії

Українська актриса і журналіст Олена Чекан 
потребує допомоги!
Талановитом ж рналіст часопис “У раїнсь ий тиждень”, сцена-

рист , раїнсь ій а трисі Олені Че ан потрібна наша допомо а. Пані
Олена долає тяж хвороб й потреб є фінансової підтрим и. Завдя-
и Олені Василівні Че ан ба ато раїнсь их ш олярів мають змо від-
ривати для себе реально о Шевчен а з до ментально о фільм “Мій
Шевчен о”, я ий б ло знято за її ініціативи з оле тивом одно о з віт-
чизняних теле аналів і в подальшом вис н то на Державн премію
імені Тараса Шевчен а. Перший етап боротьби вже пройдено, зали-
шилось зовсім трош и. Фінансова підтрим а від др зів, оле і небай-
д жих людей на операцію, рс хіміотерапії і післяопераційн реабілі-
тацію дозволила триматись серед живих. Зараз необхідний др ий
рс хіміотерапії. Ре візити для перерах вання оштів ( отів овий роз-

рах но ) — Бан отрим вач ПАТ КБ “Приват Бан ”. Номер арт и —
4405 8858 2756 9077 (отрим вач Родю Бо дан Станіславович — син).
Адреса для зв’яз : chekanolena@ukr.net

Сьогодні в столиці ярмаркуватимуть
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та поб т

Київсь ої місь ої державної адміністрації, 27 червня в столиці відб д ться
традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема в четвер тор вати-
м ть Голосіївсь ом районі на в л. Володимирсь ій, 84-86, в л. Новопи-
ро івсь ій, 25; в Дніпровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій, 64; в Печер-
сь ом — на розі в лиць Л. Первомайсь о о та І. Мечні ова, Тверсь ом
т пи , 6/8, пров. Вино радном ; в Солом’янсь ом — по в л. Освіти (в
межах в л. В зівсь ої та М. Кривоноса); в Шевчен івсь ом — на в л. Во-
ровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а, на розі в л.
Щ сєва та Тираспольсь ої, в л. О. Гончара, 65-А. На ярмар ах спожива-
чам в широ ом асортименті б д ть запропоновані різноманітні прод ти
харч вання: артопля, овочі, фр ти, м’ясо та м’ясні прод ти, риба та ри-
бопрод ти, ц ор, борошно- р п’яні вироби, олія, мед, онсервовані
прод ти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробни ів,
підприємств харчової та переробної промисловості з різних ре іонів У ра-
їни за цінами на 10-15 % нижчими від рин ових

Київ в очікуванні музичного буму
Наступного літа на Трухановому острові відбудеться найбільший 
в Україні фестиваль музики "Sziget Kyiv"
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Літо-2014 запам’ятається
иянам та остям міста ба-
атожанровою м зи ою та
різноманітними розважаль-
ними заходами — в столи-
ці план ється провести
масштабний фестиваль,
подібний до б дапешт-
сь о о “Sziget”. У од про
започат вання щорічно о
міжнародно о фестивалю
“Sziget Kyiv” вчора лали
олова КМДА Оле сандр
Попов та орсь а омпа-
нія “Sziget Cultural
Management Ltd”, я а й
ор анізов ватиме м зичне
дійство Києві.

Вперше “Sziget Kyiv”, який, до

речі, стане найбільшим музичним

фестивалем в Україні, планують

провести наприкінці червня 2014

року на Трухановому острові. “Це

місце дуже люблять кияни, тому я

впевнений, що наша підтримка

фестивалю є правильною й взаємо%

вигідною. Ми зацікавлені в такій

співпраці, тому нам приємно долу%

читися до реалізації цієї мистець%

кої ідеї саме в столиці. Тим більше,

що в Стратегії розвитку Києва до

2025 року передбачено й пожвав%

лення фестивального руху”,— за%

значив голова КМДА Олександр

Попов.

Організатори заходу розповіда%

ють, що на всіх відвідувачів “Sziget

Kyiv” чекає триденна багатожанро%

ва музична феєрія, в тому числі й

спортивні змагання, художні екс%

позиції та галереї під відкритим не%

бом, театральні вистави, дискусій%

ні клуби, дитячі програми, благо%

дійні акції та багато іншого. На

фестивалі для всіх буде місце — і

для визнаних світових зірок, і для

популярних місцевих колективів.

Організатори вже очікують на

участь понад 60 тис. відвідувачів.

До речі, гості фестивалю зможуть

розташуватись у кемпінгу. Відзна%

чимо, в Будапешті “Sziget” прово%

диться вже понад 20 років і є найві%

домішим та найбільшим музичним

фестивалем Європи, який відвідує

понад 400 тис. меломанів. Для

Угорщини це важлива складова

державного та міського бюджету

Будапешта, тому є всі підстави вва%

жати, що “Sziget Kyiv” дасть новий

імпульс і для зростання економіки

Києва, дозволить збільшити надхо%

дження до столичного бюджету.

“Приємно, що керівництво місь%

кої адміністрації підтримало нашу

ініціативу організувати й провести

цей захід,— відзначив засновник

фестивалю “Sziget” Карой Герен%

даї.— Ми вважаємо, що Київ схо%

жий на Будапешт — у нас є Дунай, у

вас — Дніпро. Труханів острів схо%

жий на острів Обуда, в українській

столиці також багато культурних

пам’яток, а молодь так само любить

музику та проводити час на музич%

них фестивалях, тому запланований

захід має всі шанси стати популяр%

ним серед українців”.

Також музичний фестиваль спри%

ятиме покращенню туристичної

привабливості столиці, до того ж,

позитивні результати подібних захо%

дів Київ уже має. Це, зокрема, кем%

пінг для вболівальників футбольно%

го чемпіонату Євро%2012 та рок%

фестиваль “Rock’n Sich”, який не%

щодавно відбувся на Трухановому

острові.

Та й у цілому інфраструктура на

острові певною мірою вже підготов%

лена. Нині тут тривають роботи з

благоустрою території, зокрема,

встановлення системи очистки води

та покращення водовідведення

Вогнеборці продемонстрували
своє вміння
Рятувальники провели навчання у висотному будинку із ліквідації
пожежі та порятунку мешканців

За легендою, пожежа трапилася у

квартирі на 7%му поверсі найвищої у

Києві 36%поверхової житлової будів%

лі, що на вул. Княжий Затон, 21. У

навчаннях брали участь два відді%

лення з 24%ї державної пожежно%ря%

тувальної частини Києва. Вогнебор%

ці прибули на місце навчань на двох

автомобілях — автоцистерні та авто%

драбині. На подолання пожежі виді%

лялося 15 хвилин.

Спочатку рятувальники розклали

драбину та піднялися на 7%й поверх,

знайшли там потерпілого й спустили

його вниз по 30%метровій драбині.

Чоловік у ході навчань не постраж%

дав, тому йому, навіть умовно, перша

медична допомога не надавалася.

Проте перш ніж потрапити під вікна

будинку, водіям пожежних автівок

довелося трохи понервувати, манев%

руючи поміж приватними авто.

“Проблема під’їзду до будинків

для нас надзвичайно гостра,— пові%

домив “Хрещатику” інспектор Дар%

ницького райуправління ГУ ДСНС

України в м. Києві Тарас Понома%

ренко.— Це навчання, але все одно

нам знадобився певний час, щоб за%

їхати у двір, а в умовах реального ви%

клику хвилини можуть вирішувати

життя людини”.

Інспектор розповів про справжню

пожежу у п’ятиповерхівці, яка тра%

пилася цього місяця на вулиці Гмирі.

Автоцистерна не могла під’їхати до

будинку через припарковані там ав%

то, тож рятувальники були змушені

прокладати магістральну лінію дов%

жиною понад 70 метрів для того, аби

погасити пожежу. Слова Тараса По%

номаренка підтвердили мешканці

висотки на Княжому Затоні, які самі

стурбовані захаращеними дворами.

“Якби трапилася пожежа, то роз%

раховувати нам би довелося лише

на власні сили,— каже пані Жанна,

яка мешкає на 18%му поверсі.— До

нас у двір не те що пожежна не про%

їде, а й швидка не може протисну%

тися до 1%го під’їзду. Колись на

власні очі бачила, як хвору дитину

виносили аж на дорогу”.

Водночас фахівці вказують на ще

одну небезпеку для мешканців висо%

ток — у багатьох будинках несправні

системи пожежної сигналізації. “У

Дарницькому районі із понад 230%ти

будинків, вищих 16%ти поверхів, ли%

ше 170 оснащені справними систе%

мами пожежосповіщення. Крім то%

го, у багатьох новобудовах гідранти

не завжди укомплектовані спеціаль%

ними рукавами для гасіння по%

жеж”,— розповів пан Пономаренко.

Також на оперативність рятуваль%

ників впливають захаращені непо%

требом сходові клітини. Цікаво, що

60 % виїздів пов’язані саме із гасін%

ням сміття. Тож пожежні, окрім на%

вчань, провели профілактичні бесі%

ди як із представниками місцевого

ЖЕКу, так і з мешканцями

Фахівці вказують 
на ще одну небезпеку 

для мешканців висоток – 
у багатьох будинках

несправні 
системи пожежної

сигналізації

У навчаннях на в лиці Княжий Затон, 21 брали часть два відділення з 24-ї державної пожежно-рят вальної частини Києва

У од про започат вання в раїнсь ій столиці щорічно о міжнародно о фестивалю "Sziget Kyiv" лали олова КМДА
Оле сандр Попов та представни и орсь ої омпанії "Sziget Cultural Management Ltd"

Департамент льт ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) либо о

с м є з привод тяж ої втрати
для театрально о мистецтва, смерті народно о артиста У раїни, провідно о

майстра сцени Національно о а адемічно о театр
російсь ої драми ім. Л. У раїн и,

засновни а та х дожньо о ерівни а театр "А тор"
ШЕСТОПАЛОВА Валентина Ми итовича,

висловлює щире співч ття рідним та близь им по ійно о.

У Будапешті "Sziget" проводиться уже понад 20 років 
і є найвідомішим і найбільшим музичним фестивалем

Європи та приваблює понад 400 тис. відвідувачів 

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Вели а іль ість приватно о автотранспорт біля б дин-
ів та несправні системи пожежо асіння в самих б дин-
ах — оловні проблеми, із я ими доводиться сти атися
рят вальни ам під час виїздів за ви ли ом. Підтвер-
дженням цьо о стали і навчання, я і днями б ли прове-
дені Дарниць ом районі. Заїхати тісний двір, аби
не зачепити припар овані автів и, пожежних забрало
більше час , ніж, власне, ева ювати з мовно пала-
ючої вартири потерпіло о.
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Тенденції

Ділові новини
Бізнес обирає 
“спрощенку”
Кіль ість підприємців, що пра-

цюють на спрощеній системі опо-
дат вання, в У раїні продовж є
зростати, повідомляє Міністер-
ство доходів і зборів. Цьо о ро
чисельність фізосіб, що є платни-
ами єдино о подат , зросла
порівняно з мин лим на 75 тис.
осіб, до 1,17 млн підприємців.
Найбільш а тивно нарощ є пред-
ставництво третя р па платни ів
єдино о подат — їхня іль ість
зросла майже на 60 тис. і дося -
ла 262 тис. підприємців. Крім то-
о, на 20 тис. зросла чисельність
юросіб, що обрали “спрощен-
” — до 155 тис.
Та ож ця ате орія платни ів

значно збільшила відрах вання
до бюджетів сіх рівнів. В поточ-
ном році фізособи-”спрощенці”
сплатили 2,1 млрд рн, що на
71,4 % більше від по азни ів ми-
н ло о ро . Юрособи сплатили
до бюджет 722,1 млн рн (на
304,6 млн рн більше, ніж торі ).
Міндоходів пов’яз є та пози-

тивн динамі з реалізацією низ-
и заходів щодо лібералізації по-
дат ової політи и стосовно мало-
о та середньо о бізнес . Та , із
2013 ро платни ам 5-ї р пи
“спрощенців” б ло зменшено
став и єдино о подат з 10 % та

7 % до 7 % та 5 % відповідно, а
для 2-ї р пи — введено подання
звітності раз на рі , а не що вар-
тально. Та ож є можливість пода-
вати заяви про перехід на спро-
щен систем оподат вання в
еле тронном ви ляді, до то о ж
“спрощенці” за власним рішен-
ням протя ом ро мають змо
змінювати р п або став по-
дат . В подальшом для мало о
та середньо о бізнес заплано-
вано запровадження новацій,
спрямованих на подальш дере-
ляцію. Незабаром б д ть спро-

щені правила реєстрації та взяття
на облі платни ів єдино о по-
дат та ПДВ. Та ож з 1 січня
2014 ро “спрощенці” першими
отримають можливість орист -
ватися новим сервісом — еле -
тронною перевір ою. На адаємо:
з 1 липня 2013 ро ф н ції реєс-
трації юросіб та фізосіб-підпри-
ємців перейд ть від місцевої вла-
ди до У рдержреєстр

Зупиняти роботу 
компаній зможе тільки 
суд
Президент Ві тор Ян ович під-

писав За он № 353-VІІ “Про вне-
сення змін до дея их за онодав-
чих а тів У раїни щодо с нення
обмежень провадженні оспо-

дарсь ої діяльності”, я ий
встановлює новий підхід до вжит-
тя онтролюючими ор анами за-
ходів реа вання до с б’є тів ос-
подарювання. З ідно із За оном,
онтролюючий ор ан не має пра-
ва без рішення с д з пинити ді-
яльність підприємства. Я що он-
тролюючий ор ан виносить рі-
шення про вжиття інших заходів
реа вання за рез льтатами пе-
ревіро (напри лад, щодо засто-
с вання штрафних сан цій, вине-
сення приписів про с нення не-
долі ів тощо), то він зобов’язаний
зверн тися до с д для підтвер-
дження та о о рішення. Ці випад-
и б д ть встановлені ал зеви-
ми за онами. Тобто підприємці
звільняються від обтяжливих про-
цед р ос арження в с дах прий-
нятих рішень про на ладення
сан цій. Та ий підхід водиться в
дію з 1 липня 2013 ро . Та ож
За оном с асов ється впрова-
дження ново о напрям е спер-
тизи прое тів б дівництва; ор а-
ни пожежно о на ляд позбав-
ляються права брати часть
проведенні е спертизи прое тів
б дівництва, ос іль и та а е с-
пертиза здійснюється е спертни-
ми ор анізаціями; с асов ється
необхідність подання де ларації
відповідності матеріально-техніч-
ної бази вимо ам за онодавства

з питань пожежної безпе и щодо
об’є тів б дівництва, я і введені
в е спл атацію, а та ож щодо
об’є тів, на я і раніше ор ани по-
жежно о на ляд видали відпо-
відний дозвіл

Держфінінспекція 
поглиблює співпрацю зі ЗМІ

Мин лої п’ятниці в Держфінінс-
пе ції в м. Києві відб вся р лий
стіл на тем : “Ор анізація спів-
праці Держфінінспе ції в м. Києві
із засобами масової інформації”,
в я ом взяли часть представни-
и столичних ЗМІ ом нальної
форми власності: азети Київ-
сь ої місь ої ради “Хрещати ”,
теле омпанії “Київ”, реда ції а-
зети “Вечірній Київ”, радіостанції
“Голос Києва”. Під час вист п
начальни Держфінінспе ції в
м. Києві Оле сандр Карабанов
повідомив прис тнім про розви-
то співпраці Держфінінспе ції
У раїни в інформаційній сфері з
Національною спіл ою ж рналіс-
тів У раїни та поінформ вав про
рез льтати роботи столичної фін-
інспе ції за 5 місяців цьо о ро .
Зо рема він зазначив, що одним
з оловних завдань інспе ції є ор-
анізація нової я ості взаємодії з
м ніципальними ЗМІ з метою
системно о інформ вання меш-

анців столичної ромади стосов-
но власної діяльності та ор аніза-
ції ефе тивно о адресно о зворо-
тно о зв’яз з ромадсь істю.
Учасни и р ло о стол (заст п-

ни оловно о реда тора азети
КМР “Хрещати ” Ма сим Філіппов,
оловний реда тор інформаційно-
о мовлення теле омпанії “Київ”
Ірина Милиновсь а, ореспондент
радіостанції “Голос Києва” Алла
Савиць а та ж рналіст азети “Ве-
чірній Київ” Володимир Полєтаєв)
о реслили подальші спільні заходи
щодо вдос оналення та по либ-
лення співпраці з інспе цією в ін-
формаційній сфері. Під час р ло-
о стол начальни Держфінінспе -
ції в м. Києві Оле сандр Карабанов
та заст пни оловно о реда тора
азети КМР “Хрещати ” Ма сим
Філіппов підписали Меморанд м
про співпрацю інформаційній
сфері між Держфінінспе цією в
місті Києві та азетою КМР “Хре-
щати ”

На столичних підприємствах 
виявили “прослушку”

Слідчим відділом ГУ СБУ
м. Києві та Київсь ій області 17
вітня цьо о ро зареєстровано
римінальне провадження (ч. 1,
ст. 359 КК У раїни) за фа том не-
за онно о ви ористання спеці-

альних технічних засобів не лас-
но о отримання інформації, пові-
домляє відомство. 26 вітня в
рам ах дос дово о розслід ван-
ня співробітни и СБУ на підставі
хвали слідчо о с дді Печерсь о-
о районно о с д провели обш -
и на іль ох підприємствах та за
адресою фа тично о проживання
їх ерівни а. Під час обш ів б ло
виявлено та вил чено пристрій з
озна ами спеціальних технічних
засобів не ласно о отримання ін-
формації. В ході перевіро за
римінальним провадженням та-
ож б ли виявлені дані, я і свід-
чать про взаємодію цих підпри-
ємств із омерційними стр т -
рами, що мають озна и фі тивно-
сті. У помеш анні підприємця
правоохоронці вил чили 313 тис.
800 рн з метою перевір и за он-
ності їх походження. У рам ах за-
реєстровано о римінально о
провадження призначено е спер-
тизи. Слідство триває. За оно-
давством У раїни заборонено
вільний обі та реалізацію СТЗ.
Ви ористання їх дозволено лише
державним правоохоронним ор-
анам за рішенням с д . Для ін-
ших юридичних та фізичних осіб
придбання, зб т та ви ористання
спецзасобів не ласно о отриман-
ня інформації є протиправною ді-
яльністю

Все 
за гривню
Від курсу нацвалюти 
залежатимуть споживчі 
настрої населення 
Ганна КАСІЧАСІЧ
“Хрещатик”

За тиждень отів овий долар США Ки-
єві подорожчав майже на одн опій ,
та це ще не означає, що валюта й нада-
лі зростатиме в ціні. Поточно о тижня
очі ються оливання цін на отів овий
долар, але подорожчання не б де поміт-
ним. Мин лої середи 19 червня отів о-
вий долар столиці можна б ло при-
дбати за середньою ціною 8,1560 рн
за одиницю. По У раїні ж ціна продаж
долара оливалася близь о 8,1550 рн.
У четвер 20 червня отів овий долар
Києві вже піднявся до 8,1610 рн, а по-
точно о ма сим м ся н в неділю 24
червня — середня ціна продаж с лала
8,1670 рн. При цьом ціни на долар по
У раїні за алом перевищ вали иївсь і
на 0,0010 рн, і цей розрив збері ався
впродовж сьо о тижня.

Цього тижня імовірне помірне зростання цін прода�

жу долара США під впливом трендів світового валют�

ного ринку. Зокрема на світовому ринку долар зростає,

оскільки американська економіка виходить із кризи і

цьогоріч очікується поступове закриття програми кіль�

кісного пом’якшення економіки США (QE3). Такий

прогноз зробила в коментарі “Хрещатику” експерт ін�

формаційно�аналітичного центру FOREX CLUB в

Україні Марія Сальнікова. Вона вважає, що впродовж

останнього тижня червня готівковий долар в Україні

можна буде придбати в середньому за цінами 8,160�

8,169 грн. Якщо додати 0,0010 грн різниці, ціни у Ки�

єві на готівковий долар складуть 8,161�8,170 грн.

Євровалюта ж у столиці також може підійти впритул

до позначки в 11 грн за одиницю і навіть перевищити

її. Експерт очікує, що по Україні середній курс готівко�

вого євро буде продаватися по 10,61�10,99 грн за оди�

ницю. Варто відзначити, що минулого тижня єврова�

люта в цілому по нашій країні дешевшала — готівко�

вий євро з понеділка 17 червня по неділю 24 червня

втратив майже 11 копійок з 10,9000 грн до 10,7910 грн

за одиницю. В Києві ціни на готівковий євро знизили�

ся з 10,9000 грн до 10,7900 грн — відповідно, поточно�

го тижня тут євро коштуватиме 10,6090�10,9899 грн.

І лише російська валюта подешевшає — як прогно�

зує пані Сальнікова, готівковий рубль можна буде при�

дбати за 0,2500�0,2550 грн за одиницю. У понеділок 25

червня готівковий російський рубль в Україні можна

було придбати за 0,2493 грн, у Києві — за 0,2498 грн.

Різниця у продажу по Києву й по Україні складала

0,0005 грн, отже, можна зробити висновок, що в сто�

лиці поточного тижня рубль коштуватиме приблизно

0,2550�0,2560 грн.

Зазначимо, що від курсу національної валюти будуть

залежати і споживчі настрої населення в літній період. У

разі зростання девальваційних настроїв у країні може

вирости оцінка доцільності здійснення великих поку�

пок, зауважила пані Сальнікова. Негативний вплив на

настрої українців у ці місяці будуть здійснювати зовніш�

ні чинники, насамперед — вже згадане наближення за�

вершення програми кількісного пом’якшення в США,

що погіршує настрої на світових фінансових ринках і

несе деякий негатив для економіки України. “У зв’язку

з цим ми дещо знизили прогноз зі зростання індексу

споживчих настроїв на червень�серпень до 87�88”,— за�

значила експерт.

Водночас, за її словами, дещо підтримати споживчі

настрої населення в цей період можуть темпи зростан�

ня споживчого кредитування, що прискорюються, та

низький інфляційний тиск у країні.

Нагадаємо: індекс споживчих настроїв, згідно з дослі�

дженням, проведеним компанією GfK Ukraine, у травні

знизився на 3,3 пункта до 83,1 пункта. Тиск на загальний

показник чинила як оцінка поточного стану, так і очіку�

вання населення щодо розвитку економіки країни
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Охота до роботи
"Хрещатик" з’ясовував, як українців стимулюють до праці
Ольга ДРОЗДОВА,
Марта КОХАН
“Хрещатик”

З почат цьо о ро в У раїні
вст пив в дію За он “Про зай-
нятість населення”. “Хреща-
ти ” з’ясов вав, я сьо одні
на пра тиці застосов ються
норми до мент та я их но-
вацій на рин праці слід очі-
вати далі.

Мінсоцполітики оголосило про намір

змінити філософію роботи держорганів у

сфері зайнятості. Так, в Україні хочуть фі�

нансувати не безробіття, а створення нових

робочих місць. Адже у 2012 році виплати з

безробіття склали аж чотири мільярди гри�

вень, що становило 63 % витрат Держслуж�

би зайнятості. Тим більше, що новий закон

про зайнятість, який запрацював цього ро�

ку, вже почав давати відповідні результа�

ти — роботодавці створюють нові робочі

місця, отримуючи компенсацію єдиного

соціального внеску від держави. Тож бізнес

обіцяють законодавчо стимулювати до

цього й надалі.

Закон — на повну

Державна служба зайнятості, зі свого

боку, підкреслює — закон про зайнятість в

Україні вже починає повноцінно працюва�

ти, і уряд вже затвердив усі необхідні нор�

мативні акти. Тобто ДСЗ отримала інстру�

менти для реалізації ефективної політики

зайнятості. “За нашими даними, з початку

цього року ситуація на ринку праці дещо

покращилася. Зокрема, за п’ять місяців за

допомогою служби зайнятості знайшли

роботу вже 337 тис. громадян, у тому числі

215 тис. зареєстрованих безробітних, що

на 15 % більше, ніж минулого року. Вдвічі

більше, ніж минулоріч, ми працевлашту�

вали людей, малоконкурентних на ринку

праці. Це молодь, інваліди, одинокі бать�

ки, люди старшого віку, діти�сироти”,—

зазначила голова Державної служби зай�

нятості України Марина Лазебна під час

виїзного засідання комітету Верховної Ра�

ди з питань соціальної політики та праці,

яке відбулось у середині червня 2013 року.

У подальшому для пошуку роботи обі�

цяють створювати максимально зручні

умови для всіх без винятку. Так, до 1 липня

всі установи служби зайнятості мають бути

обладнані пандусами та іншими засобами

для доступу людей з обмеженими можли�

востями.

Крім того, за цей час середня тривалість

безробіття в Україні скоротилася на вісім

днів порівняно з минулим роком. Це озна�

чає, що служба зайнятості активізувала по�

шуки підходящої роботи для людей та про�

цес їхнього перенавчання, зауважила пані

Лазебна. “Наше головне завдання — забез�

печення кожного, хто бажає працювати,

гідно оплачуваним робочим місцем. Це є

основним фактором соціального благопо�

луччя в країні”,— наголосила вона.

Обнадійливі результати

Як зазначають у відомстві, перші резуль�

тати запровадження закону про зайнятість

населення досить обнадійливі. Зокрема ве�

лику зацікавленість люди проявляють до

ваучерів на навчання, які можуть отримати

і безробітні, й ті, хто працює, віком від 45

років. Лише за перший місяць після затвер�

дження урядом відповідного порядку вже

видано понад 430 ваучерів, і до кінця року

майже 20 тисяч українців зможуть завдяки

ваучерам підвищити кваліфікацію або от�

римати нову професію. “Цікаво, що дві

третини тих, хто звернувся до служби зай�

нятості за цією послугою, прагнуть отри�

мати нову професію. Це свідчить про вели�

кі резерви підвищення мобільності робочої

сили, які ми маємо. Дуже важливим вва�

жаю, що більшість людей, які отримали 

ваучери, хочуть здобути робітничі профе�

сії”,— підкреслила Марина Лазебна.

Запрацювала й норма закону щодо сти�

мулювання самозайнятості населення. Так,

за останній місяць майже 10 тис. людей от�

римали в службі зайнятості консультації

щодо відкриття власної справи.

Очільниця Держслужби зайнятості та�

кож повідомила, що вже відбулися перші

зустрічі з тими роботодавцями, які створю�

ють нові робочі місця. На умовах нового за�

кону за десять днів червня вже працевлаш�

товано 160 безробітних. У відомстві очіку�

ють, що запропонована таким роботодав�

цям компенсація єдиного соціального

внеску сприятиме не лише працевлашту�

ванню безробітних, а й збільшенню кілько�

сті вакансій.

Нагадаємо: експерти не раз зауважували,

що однією з причин, через які бізнесу

складно сплачувати зарплату легально та

створювати нові робочі місця, є значне по�

даткове навантаження, зокрема розмір

ставки єдиного соціального внеску, що за�

раз становить від 35 %.

Плани та ініціативи

Голова Державної служби зайнятості та�

кож окреслила напрями вдосконалення

вітчизняного законодавства про зайня�

тість. “Ми зараз працюємо над новими іні�

ціативами у цій сфері,— зазначила пані Ла�

зебна.— Вони будуть спрямовані на при�

скорення працевлаштування замість па�

сивної підтримки довготривалого безробіт�

тя, стимулювання успішного підприєм�

ництва, попередження випадків порушен�

ня трудових прав громадян. Ми також над�

звичайно зацікавлені в прийнятті у найко�

ротші терміни змін до законодавства сто�

совно посилення страхового принципу та

соціальної справедливості у виплаті допо�

моги з безробіття”.

Загалом за допомогою нових можливос�

тей, які надає закон про зайнятість, про�

фільне відомство сподівається вже цього

року досягти таких цілей:

— підвищення на 10 % рівня працевлаш�

тування людей, які звертаються до служби

зайнятості;

— скорочення середнього терміну трива�

лості безробіття з нинішніх 165 до 120 днів;

— призупинення негативної тенденції

щодо скорочення кількості вакансій, які

подають до служби зайнятості роботодавці;

— введення в дію системи стимулювання

створення нових робочих місць та праце�

влаштування на них безробітних.

Як працює столиця

Тим часом, за офіційною інформацією,

ситуація на ринку праці міста Києва також

характеризується поступовим зменшенням

обсягів безробіття та зростанням зайнятості

населення. Як повідомили “Хрещатику” в

Київському міському центрі зайнятості

(КМЦЗ), за останніми даними Державної

служби статистики, рівень безробіття, роз�

рахований за методологією Міжнародної

організації праці, має тенденцію до змен�

шення (від 5,6 % до 5,5 %). Це найнижчий

показник серед регіонів України. Адже в се�

редньому по державі він складає 7,5 %. Як

констатують у КМЦЗ, рівень зайнятості на�

селення в Києві зріс від 64,4 % до 64,5 % —

цей показник є найвищим у країні. Для по�

рівняння, по всій Україні це 59,7 %.

У столичній службі зайнятості також ак�

тивізували заходи, спрямовані на реаліза�

цію закону про зайнятість, в першу чергу —

на стимулювання створення роботодавця�

ми нових робочих місць та підвищення

конкурентоспроможності осіб на ринку

праці. Також активізується робота з вияв�

лення вакансій та забезпечення зростання

рівня працевлаштування соціально уразли�

вих категорій осіб.

Як випливає з інформації профільних

фахівців, сьогодні до столичної служби

зайнятості переважно звертаються грома�

дяни, які за останнім місцем роботи пра�

цювали начальниками відділів, головними

бухгалтерами, менеджерами різних напря�

мів, економістами, інженерами тощо. При

цьому, за аналізом попиту й пропозиції, на

ринку праці столиці відчувається недостат�

ня кількість вакансій для службовців, зок�

рема для бухгалтерів, економістів, інжене�

рів, юристів, менеджерів, адміністраторів.

Одночасно не вистачає претендентів на

вільні робочі місця для кваліфікованих ро�

бітників з інструментом (будівельники,

зварники, слюсарі, електромонтери та ін.),

працівників сфери торгівлі та послуг, робіт�

ників з обслуговування устаткування й ма�

шин (машиністи, токарі, швачки тощо),

для найпростіших професій.

Загалом на даний час в столичній службі

зайнятості отримують допомогу з безробіт�

тя майже вісім тисяч осіб. При цьому се�

редній розмір цієї допомоги складає

2 455,67 грн. Нагадаємо, що на сьогодні це

половина офіційної зарплати у столиці, яка

вже фіксується на рівні п’яти тисяч гри�

вень.

Водночас безробіття стає стимулом для

започаткування власної справи й у столиці.

І з цим охочим також допомагають фінан�

сово. Наприклад, за сприяння міської

служби зайнятості з початку нинішнього

року майже 300 громадян отримали одно�

разову виплату допомоги з безробіття для

організації підприємницької діяльності та

зареєструвались як суб’єкти підприємниц�

тва. Нагадаємо, що одноразова виплата до�

помоги з безробіття здійснюється у розмірі

річної суми допомоги з безробіття, визна�

ченої конкретному безробітному.

Крім того, для підтримання конкурен�

тоспроможності на ринку праці особам ві�

ком старше 45 років з початку цього року

столичною службою зайнятості видано 32

ваучери.

Здійснюються в столиці й перші кроки

щодо створення нових робочих місць шля�

хом стимулювання роботодавців. Так, від

початку 2013 року столичною службою

зайнятості отримано п’ять заяв від робото�

давців щодо компенсації єдиного соціаль�

ного внеску. Й робота в цьому напрямку

триває, зазначають в КМЦЗ

За он про зайнятість
З 1 січня 2013 ро набрав чинності оновлений За он У раїни "Про зайнятість

населення". Однією з йо о новацій є стим лювання діяльності роботодавців,
спрямованої на створення нових робочих місць та працевлашт вання безробіт-
них шляхом омпенсацій фа тичних витрат єдино о соціально о внес .
Для населення та ож передбачена низ а нововведень. Напри лад, ромадя-

ни мож ть підтвердити рез льтати неформально о професійно о навчання за
робітничими професіями. Особи ві ом старше 45 ро ів зі страховим стажем не
менше 15 ро ів мають право на одноразове отримання ва чера для перепід о-
тов и, спеціалізації, підвищення валіфі ації за професіями та спеціальностями,
перелі я их затвердж ється Кабміном. Вибір професії, форми та місця навчан-
ня здійснюється особою. Новацією за он є та ож надання сл жбою зайнятос-
ті безоплатних індивід альних і р пових онс льтацій з питань ор анізації та
провадження підприємниць ої діяльності із зал ченням на ромадсь их засадах
працівни ів ор анів влади.
Крім то о, з метою попередження шахрайства при працевлашт ванні ромадян

на за онодавчом рівні адровим а ентствам заборонено брати роші з претен-
дентів за працевлашт вання – їхні посл и повинен оплач вати роботодавець.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Паспорт для ре іонів
Мінсоцполіти и план є запровади-

ти паспорт зайнятості для всіх ре іо-
нів У раїни. Очі ється, що розроб
паспорт зайнятості б де завершено
протя ом наст пних місяців. Поряд з
оперативними даними та ий до -
мент міститиме інформацію про ін-
вестиційні й інфрастр т рні прое ти
ре іон , державні та ре іональні
про рами, рівень розвит підприєм-
ництва, е ономічний потенціал, пот-
реб в тр дових рес рсах тощо.
Та ож план ється посилити взає-

модію між ДЦЗ та Державною інспе -
цією з питань праці. Та , от ється до
підписання Меморанд м про співпра-
цю між цими відомствами, зо рема
щодо боротьби з неле альною зайня-
тістю. Крім то о, на меті - подальше
стим лювання мало о й середньо о
бізнес до створення нових робочих
місць. На сьо одні при Мінсоцполіти-
и працює робоча р па, завданням
я ої є вдос оналення норм За он
"Про зайнятість населення", я і доз-
волять створити додат ові 300 тисяч
робочих місць.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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ДОЗВІЛЛЯ
Хрещатик 27 червня 2013 року

ПОНЕДІЛОК ЛИПЕНЬ1

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

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

27 червня (чт.) — 20.00 прем’єра
“Любовне божевілля”, м зична вистава,
1 од. 50 хв.
28 червня (пт.) — 19.00 “Дерева поми-
рають стоячи”, 2 од. 10 хв.
28 червня (пт.) — 20.00 прем’єра,
“Жін и. Фра мент. С андал без антра т ”,
драма, 2 од.
29 червня (сб.) — 18.00 прем’єра
“Страждання юно о Вертера”, драма,
1 од.
29 червня (сб.) — 19.00 “Сімейна
вечеря”, омедія, 2 од. 20 хв.
30 червня (нд.) — 19.00 “Занадто
одр жений та сист”, омедія, 2 од. 30 хв.
1 липня (пн.) — 19.00 прем’єра,
“Жін и. Фра мент. С андал без антра т ”,
драма, 2 од.
1 липня (пн.) — 20.00 “Оле сандр
Вертинсь ий. Бал Господень...”,
моноспе та ль, 1 од. 30 хв.

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

27 червня (чт.) — 19.00 “Morituri te
salutant” (“У нас все свято”),
Василь Стефани
27 червня (чт.) — 19.00 “Гре Зорба”,
театральний роман, Ні ос Казандза іс
28 червня (пт.) — 19.00 “Весілля Фі а-
ро”, П’єр-О юстен Бомарше
29 червня (сб.) — 12.00 “Квіт а б дя ”,
за мотивами п’єси Ми оли К ліша
“Ма лена Граса”
29 червня (сб.) — 19.00 “Поміж небом
і землею”, оллів дсь а мрія,
І ор Афанасьєв

29 червня (сб.) — 19.00 “Швей ”,
за мотивами роман “При оди браво о
воя и Швей а” Ярослава Гаше а
30 червня (нд.) — 19.00 “Кайдашева
сім’я”, омедія, Іван Неч й-Левиць ий
2 липня (вт.) — 19.00 “Сон смішної
людини”, інсценізація Петра Панч а
за оповіданням Ф. Достоєвсь о о
2 липня (вт.) — 19.00 “Кін IV”,
тра і омедія, Гри орій Горін
3 липня (ср.) — 19.00 “Натал а
Полтав а”, раїнсь е м зично-драматичне
ро о о, Іван Котляревсь ий
3 липня (ср.) — 19.00 “Момент
охання”, інсценізація Тараса Жир а
за творами Володимира Винничен а,
слідчий е сперимент

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ 

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80, 
www.drama�comedy.kiev.ua 
27 червня (чт.) — 19.00 “Трохи вина...
або 70 обертів”, омічне дійство
з неаполітансь ими піснями,
Л. Піранделло, 1 од. 40 хв.
29 червня (сб.) — 19.00 “Дзвіно
з мин ло о”, А. Крим, 1 од. 30 хв.
30 червня (нд.) — 19.00 прем’єра
“Дві дамоч и бі півночі”, ілюзії
з м зи ою, П. Нотт, 1 од. 10 хв.

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: вул. Липська, 15/17, 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
29 червня (сб.) — 19.00 прем’єра
“Сирена та Ві торія”, омедія, О. Галін
30 червня (нд.) — 19.00 “Шалений
день”, омедія, П.-О. Бомарше, 3 од.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 

27 червня (чт.) — 19.00 “За двома
зайцями”, оперета, В. Ільїн, В. Л ашов
30 червня (нд.) — 19.00 Гала- онцерт,
за риття 78- о театрально о сезон

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

27 червня (чт.) — 19.00 “Жізель”, балет
на 2 дії, А. Адан
28 червня (пт.) — 19.00 “Віденсь ий
вальс”, балет на 2 дії, Йо ан Штра с
(бать о), Йозеф Штра с, Йо ан Штра с
(син)
29 червня (сб.) — 12.00 Концерт чнів
та ст дентів Київсь ої м ніципальної
а адемії танцю ім. С. Лифаря
29 червня (сб.) — 19.00 “Каприси долі”,
балет на 2 дії, Н. Па аніні — М. С ори
30 червня (нд.) — 19.00 “Жар-птиця”,
балет на 1 дію, І. Стравинсь ий,
“Петр ш а”, балет на 1 дію,
І. Стравинсь ий,
2 липня (вт.) — 19.00 “Лебедине озеро”,
балет на 3 дії, П. Чай овсь ий
3 липня (ср.) — 19.00 Концерт
“Тріо басів”: С. Ковнір, Т. Штонда,
С. Ма ера

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

27 червня (чт.) — 19.00 Тельню : сес-
три, пісні на вірші О сани Заб ж о
28 червня (пт.) — 19.00 “Ниот да
с любовью”, емі рантсь ий мюзи л,
Й. Бродсь ий, О. Вертинсь ий,
О. Галич та інші
2 липня (вт.) — 19.00 “В Барабанном
пере л е”, во зальна історія
27 артинах, Б. О джава

3 липня (ср.) — 19.00 “Леттіс і Лавідж”,
забави з примарами, Пітер Шеффер.

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27,
www.circus.kiev.ua
29 червня (сб.) —
17.00, 30 червня
(нд.) — 13.00 про-
рама “Але-ап!”, за-
риття про рами, ді-
тям до 5-ти ро ів вхід
без оштовний без на-
дання вільно о місця

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 

29 червня
(сб.) — 11.00 “Не
хоч б ти соба-
ою”, аз а- ра на
1 дію, С. Бєлов, С.
К ваєв, 1 од. 10
хв., для дітей з 5
ро ів
29 червня
(сб.) — 12.00

“Вождь червонош ірих”, тра і омедія на 2 дії, за мотивами опо-
відання О’Генрі, 1 од. 45 хв., для дітей з 7 ро ів
30 червня (нд.) — 12.00 “Троє поросят”, м зична аз а на
1 дію, за мотивами омі сів Уолта Діснея, 1 од., для дітей
з 5 ро ів

ТЕАТР ОПЕРИ
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

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

29 червня (сб.) —
12.00 “Спляча рас -
ня”, балет-феєрія на
2 дії, П. Чай овсь ий,
2 од.
30 червня (нд.) —
19.00 Гала- онцерт
з на оди за риття
31- о театрально о
сезон

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 
29 червня
(сб.) — 11.00
прем’єра, “За
щ чим велінням”,
Є. Тараховсь а,
50 хв., для дітей
від 3-х ро ів
29 червня
(сб.) — 13.00
“Золотий лю-
чи ”, О. Толстой,
65 хв., для дітей
від 3-х ро ів
30 червня
(нд.) — 11.00
“Марій а і ведмідь”, В. Швембер ер, 40 хв., для дітей від 3-х
ро ів
30 червня (нд.) — 13.00 “Пітер Пен”, Є. О ородній
за Дж. Баррі, 60 хв., для дітей від 5-ти ро ів.

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 27 червня—3 липня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Щотижневик
9.00 СТН. Спорт.

Щотижневик
9.25, 19.25 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
20.00 Т/с "Мисливці 

за головами"
21.25 Служба порятунку

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.15, 23.20 Т/с "Формула

гри"
7.15 Країна online
7.20 Ера бізнесу
7.30 Д/ф "Лев, який співає, 

в нас один"
8.45 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.20 Без цензури
9.45, 20.55 Офіційна

хроніка
9.55 Головний аргумент

10.10 Школа юного
суперагента

10.25 Поки батьки сплять
10.50 Фестиваль дитячої

творчості "Світ модних
дітей"

11.25 Світ навколо нас
11.40 Д/ф "На порозі історії.

Михайло Грушевський"
12.30 Світло
12.50 Аудієнція
13.10, 15.15, 18.45, 21.20

Діловий світ
13.20 Д/ф "Таємничий

Сковорода"
14.00 Право на захист
14.25 Темний силует
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.25 Життя на рівних
15.40 Т/с "Діти білої

богині"
19.05 Агро9News
19.20 Сільрада
19.35 Останнє попередження

20.00 Концерт "Мелодія двох
сердець". 
В. і С. Білоножки

21.00 Підсумки дня
21.30 Майстри гумору.

"Хвилюйтеся, будь
ласка". Тарапунька й
Штепсель

22.55 "Трійка", "Кено",
"Секунда удачі"

23.00, 1.00 Пiдсумки
0.15 Від першої особи

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 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Шість кадрів
10.15 Х/ф "Травневий

дощ"
12.15 Не бреши мені94
13.20 Російські сімейні драми
14.25 Т/с "Чудове століття.

Роксолана&3" 
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Чудове століття.

Роксолана&3" 
22.30 Гроші
23.35 ТСН
0.00 Т/с "Борджіа" 
0.50 Х/ф "Царство

небесне" 
3.05 Х/ф "Леді&яструб" 
5.00 Сто тисяч за правду

ІІННТТЕЕРР

5.25 Т/с "Щасливий
квиток"

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 "Реквієм для

свідка"
12.00 Новини
12.40 Х/ф "Реквієм для

свідка"
13.45 Судові справи
14.40 Сімейний суд

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

Продовження" 
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Петрович"
22.30 Т/с "Жуков" 
1.40 Х/ф "Кориолан" 
3.35 Подробиці
4.05 Т/с "Сімейний

детектив"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.10 Т/с "Військова
розвідка. Західний
фронт" 

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

10.00 Т/с "Моя велика
родина" 

13.45 Т/с "Слід" 
15.25 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 "Думай як

жінка" 
22.50 Х/ф "Як вийти заміж

за три дні"
0.45 Х/ф "Краще не

буває" 
3.00 Щиросердне зізнання 
3.40 Події
4.00 Говорить Україна
4.35 Критична точка
5.20 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.20, 6.10 Teen Time
5.25 Т/с "Вперед — до

успіху!" 
6.15 Т/с "Світлофор" 
6.35, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.40 Т/с "Світлофор" 
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Про що

говорять чоловіки" 
11.00 Т/с "Татусеві

доньки" 
13.20, 14.30 Kids' Time
13.25 М/с "Качині історії" 
14.45 Т/с "Друзі" 
15.45 Т/с "Кадетство" 
16.45 Т/с "Татусеві

доньки" 
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор92

22.55 Т/с "Закрита школа" 
23.55 Репортер
0.30 Т/с "Купідон" 
1.20 Т/с "Дружна

сімейка" 
2.50—5.15 Зона ночі

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок
6.30 Ділові факти
6.40 Т/с "Таксі"
7.05 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини.

Підсумки
10.10 Х/ф "Поліцейська

академія"
12.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
12.45 Факти. День
13.10 Т/с "Брат за брата&

2"
15.00 Х/ф "Подорож до

центру Землі"
16.50 Х/ф "Подорож&2.

Таємничий острів"
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 "Ромео має

померти" 
1.25 Х/ф "Типу крутий

охоронець" 
2.50 Х/ф "Тобі відоме ім'я

моє" 

ТТООННІІСС

6.00 Самобутні культури
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Легенди Тауера

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Три кохання 

Є. Євстигнєєва
12.50 Таке спортивне життя
13.35 Будь у курсі!
14.15 Щоденник великої

кішки
15.00 Соціальний пульс
16.00 Дикий молодняк
16.40 Цивілізація Incognita
16.50 Алло, лікарю!
17.50 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 М. Єременко. Останній

палко закоханий
22.40 Культурний шок
23.40 Дикий молодняк
0.20 Світські хроніки
0.45 Амурні мелодії
1.05 Х/ф "Двоє або

нічого" 
2.30 Х/ф "Скандал" 
3.55 Цивілізація Incognita
4.05 Будь у курсі!
4.35 Щоденник для батьків
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.10 5 елемент
15.00—23.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.25 В кабінетах
18.15 Територія закону
18.40, 0.00, 3.30 Київський

час
18.50, 23.40, 0.25, 3.20 Час

спорту
19.30, 20.10, 21.10, 1.15,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час9тайм
22.15 Податковий щоденник
22.40, 23.20, 0.15, 2.35,

3.15, 6.15 Бізнес9час
22.45, 4.15 Хроніка дня
23.30 Crime news
23.45, 0.55, 3.25 Огляд

преси
0.30 Акцент
1.00 Час новин
2.40 Життя цікаве
3.40 Ранок із зіркою
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою

ННТТНН

5.10 Х/ф "А якщо це
кохання?" 

6.45 Х/ф "Полювання на
єдинорога" 

8.00 Агенти впливу
8.40 Правда життя
9.10 Х/ф "Джокер"  

11.40 Т/с "Острів
непотрібних
людей"

15.00 Т/с "Лікар"
18.30 Реальні злочинці
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Хазяйка тайги"
21.30 Т/с "Тіло як доказ" 

22.30 Т/с "CSI. Нью&Йорк&7"
23.30 Т/с "Менталіст"
0.30 Т/с "Декстер" 
1.35 Свiдок
2.05 Легенди карного

розшуку
3.05 Речовий доказ
3.30 Агенти впливу
4.15 Свiдок
4.45 Уроки тітоньки Сови
5.15 Правда життя

ССТТББ
6.00 Чужі помилки. Геройська

трагедія
6.45 Все буде добре!
8.45 Неймовірна правда про

зірок
10.10 Зіркове життя.

Врятовані дітьми
11.10 Зіркове життя. 

З чудовиська 
в красуню

12.05 Х/ф "Роза
прощальних вітрів" 

13.55 Правила життя.
Консервована брехня 

14.55 Правила життя. 
"Є" — ознака смерті

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

про зірок
20.05 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Містичні історії94 
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні92
23.25 Битва екстрасенсів
1.25 Т/с "Доктор Хаус" 
2.15 Х/ф "Щит і меч" 
3.35 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!
12.40 Істина десь поруч
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 "Листок

очікування"
22.45 Вечірній Ургант
23.15 Т/с "Вікінги"
0.10 Нічні новини
0.25 Давай одружимося!
1.25 Зрозуміти. Пробачити
2.00 Новини
2.05 Т/с "Листок

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 Особливий випадок
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 "Агент"
21.40 Т/с "Самара"
22.35 Кузькіна мати.

Підсумки. Підірвати
мирно. Атомний
романтизм

23.25 Т/с "Розкол"
0.30 Вісті+
0.50 Х/ф "Ті, які зійшли 

з небес"
2.20 Вісті.ru
2.40 Чесний детектив
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 згадку
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 Т/с "Знаки долі"
16.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Кодекс честі&5"
20.25 Т/с "Сьомін.

Відплата"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Чужий район&2"
0.35 Т/с "Братани"
2.25 Суд присяжних
3.25 Х/ф "Торговельна

мафія"
4.40 Визначні пам'ятки

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша9слідопит" 
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" 

13.50 Т/с "Беверлі&Гілз
90210. Нове
покоління" 

14.50 Богиня шопінгу
17.10 У ТЕТа пара
18.00 4 весілля
19.15 Богиня шопінгу
19.50 Королева балу93
21.05 Віталька
21.20 ТЕТ9Інтернет
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
9.20 Т/с "Три сестри"

10.20 Х/ф "Олівер Твіст" 
13.00 Звана вечеря
14.00 Пороблено в Українi
15.15 Т/с "Маргоша"
16.15 Вечірній квартал
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 
21.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф "Вибач, хочу з

тобою одружитися" 
0.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки" 
1.00 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
8.00 Шалене відео 

по9українськи
9.00 Т/с "Хіромант" 

17.00 Т/с "Кодекс честі&2" 
19.00 Т/с "Ментівські

війни&3" 
21.00 Новини 2+2
21.25 Х/ф "Глибоководна

зірка шість" 
23.25 Т/с "Секретні

матеріали&2" 
1.35 Х/ф "Глибоководна

зірка шість" 
3.05 Х/ф "Зірка шерифа" 
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 Вінні9

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"

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

дракон. Джейк
Лонг"

16.30 М/с "Діти9супергерої"
17.00 М/с "Маленькі

торнадо"
17.30 М/с "Жахливий Генрі"
18.00 М/с "Кід vs. Кет"
18.30 М/с "Кім П'ять9із9

плюсом"
19.30 М/с "Фінеас і Ферб"
20.30 М/с "Чудеса на

віражах"
23.30 Д/ф "Прадавні

відкриття"
1.30 Т/с "Саша+Маша"

«ВСЕСВІТНЯ ВІЙНА Z»
Країна: США, Мальта
Ст дія: Paramount Pictures Corporation
Режисер: Мар Форстер
В ролях: Бред Пітт, Метью Фо с,
Девід Морс, Джеймс Бедж Дейл
Тривалість: 116 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Умови життя людей, антисанітарія і
пи сміття сприяють том , що

величезні ме аполіси стають розсадни ами для різних вір сів.
Один з та их вір сів, схожий на с аз, починає з неймовірною
швид істю поширюватися планетою, сп стош ючи міста і навіть
раїни, перетворюючи людей в натовпи безд шних зомбі. Один
з найдосвідченіших співробітни ів ООН Джеррі Лейн
відправляється в е спедицію до Південної Кореї з метою
відш ати "н льово о пацієнта" і знайти відповіді на питання про
походження вір с . Але почат овий план провалюється, і тепер
Джеррі потрібно проявити чимал винахідливість і мітливість,
щоб вижити самом і дати надію на порят но всьом людств .
В інотеатрах «У раїна», «Київсь а Р сь», «Київ»,
«Кінопалац», «Ме апле с», мережах інотеатрів
«Баттерфляй» та «Лінія іно»

«ІСПИТ ДЛЯ ДВОХ»
Країна: США
Ст дія: Depth of Field
Режисер: Пол Вайц
В ролях: Тіна Фей, Пол Радд,
Май л Шин, Уоллес Шо н
Бюджет: 13 млн. дол. США
Тривалість: 117 хв.
Ві ові обмеження: 14 ро ів

Перед а ентом приймальної
омісії Пристонсь о о ніверситет Поллі Нельсон несподівано
постає проблема. І не одна. Сперш вона за ох ється в сво о
олишньо о одно рсни а Джона, я ий тримає прит ло . А потім
раптом знаходить сво о втрачено о позашлюбно о сина
Джеремі. Її положення с ладнює ще й охання до Джона.
Перед жін ою стоїть непростий вибір: сімейне щастя і син чи
спішна ар'єра, що забезпечить впевненість і стабільність
майб тньом .
В інотеатрі «Ме апле с»

«ДЖУНГЛІ»
Країна: Австралія
Режисер: Ендрю Тра і
В ролях: Р перт Рейд, А ос Віджайя
Соджарво, І сті Б діантхі а, Мішель
Сантос
Ст дія: Mysterious Light
Тривалість: 84 хв.

Дослідниць а е спедиція вир шає в
індонезійсь і дж н лі, щоб зняти на відео рід існий вид
плямистих леопардів, занесених до Червоної ни и. Йд чи по
їхніх слідах, мандрівни и забираються дале о в дж н лі, де ще
ніхто не б вав. Там вони з стрічають новий вид хижа а,
невідомо о до цьо о людств ...
В інотеатрі «Жовтень»

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
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
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
"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

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 27 червня

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

Спортивне життя. В столиці побудують новий
спорткомплекс
У вересні в Києві з’явиться с часний спортивний омпле с для

стриб ів вод . Про це б ло повідомлено під час прес- онференції за
підс м ами вист п збірної У раїни на чемпіонаті Європи в м. Росто
(Німеччина), де наші співвітчизни и посіли 1 за ально омандне місце,
виборовши 7 на ород. У прес- онференції взяли часть перший віце-
президент НОК, міністр молоді та спорт Равіль Сафі ллін, президент
Федерації зі стриб ів вод І ор Лисов, оловний тренер національної
збірної Тамара То мачова, чемпіони Європи Юлія Про опч , Ілля Ква-
ша, Оле сандр Бондар. За словами І оря Лисова, вже вересні запла-
новано від риття с часно о спортивно о омпле с олімпійсь о о
стандарт для стриб ів вод за альною площею 15 тис. вадратних
метрів, я ий в лючатиме всі необхідні омпоненти для під отов и
спортсменів найвищо о рівня. Найближчим часом т т план ється
створення центр олімпійсь ої під отов и, а та ож дитячо-юнаць ої
спортивної ш оли, а протя ом двох ро ів — отелю для спортсменів.
“Питання створення належної спортивної інфрастр т ри — це першо-
чер ове завдання. На чемпіонаті Європи наші спортсмени довели свій
висо ий рівень, і ми маємо зробити все від нас залежне, аби забез-
печити їх подальший спішний вист п і продовження славних традицій
стриб ах в вод ”,— відзначив Равіль Сафі ллін

Триатлон. Іван Іванов виграв бронзу на етапі
Кубка світу
Іван Іванов, вихованець Станіслава Дрю ова, продемонстр вав свій

най ращий рез льтат ар’єрі, здоб вши бронзов на ород на етапі
К б а світ анадсь ом Едмонтоні, інформ є сайт НОК. Для Івана це
перший поді м на зма аннях та о о масштаб . І не лише для Івана: ці-
аво, що за останні три ро и подібно о здоб т серед раїнців змо -
ли дося ти лише знані лідери раїнсь о о триатлон — Юлія Єлістра-
това (золото і бронза) та Данило Сап нов (бронза). Тож переоцінити
важливість бронзової медалі анадсь ої че ан и просто неможливо.
На фініші лідир юча р па йшла доволі щільно, і за рах но титанічних
з силь та волі до перемо и раїнець на самісінь ій стрічці на 5 се нд
випередив ме си анця Родрі о Гонсалеса. Ще один наш співвітчизни
на зма аннях в Едмонтоні Ростислав Пєвцов та ож вист пив достой-
но, розмістившись всередині фінішно о прото ол — 24 місце

Футбол. Олексій Ніколаєв — головний арбітр
матчу “Спартак” — “Динамо”

41-річний мос вич Оле сій Ні олаєв призначений оловним арбіт-
ром матч між мос овсь им “Спарта ом” і иївсь им “Динамо”, я ий
пройде 27 червня Мос ві в рам ах передсезонно о “Об’єднано о
т рнір ”. Ці аво, що до то о, я стати ф тбольним с ддею, рефері
рав на серйозном рівні в міні-ф тбол, в лючаючи вист пи за “Спар-
та ” (Мос ва) і збірн Росії. С ддівсь ар’єр почав 1987-м році,
а матчі російсь ої Прем’єр-лі и обсл ов є з 2002 ро . Арбітр ФІФА.
У інці 2010 ро війшов в елітн ате орію с ддів УЄФА

Температура +22°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +26°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 70 %

Прогноз погоди на 27 червня 2013 року

Наступний номер вийде 2 липня 

ОВНИ, зосередьтеся на домашніх справах, наведіть лад в осе-
лі, залатайте дір и в психоло ічній а рі родини — наради з домо-
чадцями є необхідним атриб том б ття. Нині а тивіз ється д х ро-
довод , том сторонитися проблем близь их не можна — забло -
єте п повин живлення енетично о досвід попередніх по олінь
род .
ТЕЛЬЦІ, в стос н ах із близь ими, родичами, оле ами намічає-

ться трансформативно оздоровча см а, взаємини мають перейти
на новий вито розвит , підбийте підс м и, розставте рап и над
“і” й розпочинайте все наново з рах ванням доп щених раніше
промахів. Ви володієте вели им життєвим досвідом, це с арб, за-
вдя и я ом можна ненав’язливо спрямов вати інших в потрібно-
м вам напрям , насамперед шлюбних (ділових) с п тни ів, і під-
трим вати союз в належном тон сі.
БЛИЗНЯТА, на шлях реалізації бажань орить зелене світло.

Інвест йте все, чим ба аті в родинний доброб т, робіть важливі
по п и, дбайте про д шевний омфорт під рідним дахом. Енер ії
нині — хоч реблю ати! Головне — по- хазяйсь и підходити до ви-
трат сімейно о бюджет , аби збере ти родинн реп тацію.
РАКИ вст пили в фаз перетворення. Більшість потреб та ба-

жань відходить мин ле, звич и ардинально змінюються, вади
зни ають, том не зволі айте, а мерщій заверш йте недоопрацьо-
вані “хвости”, іна ше потім вони надов о зависн ть баластом, за-
важаючи про ресивном р х . Не п с айте нічо о на самоплин,
з одж йте дії з партнерами, с місна співпраця, я і сердечна ар-
монія, неможливі без добросовісної підтрим и один одно о.
ЛЕВИ, ромадсь а мет шня вам на ш од , не втр чайтеся в о-

ле тивні “розбор и”, це збиватиме з пантели . Відійдіть тінь,
поб дьте наодинці з собою — й зможете відч ти, я правильно ді-
яти далі. Саме вн трішній олос під аже вірні д м и, зважені рі-
шення. Тіль и при сіть язи а і не афіш йте то о, що робите, тоді
щаститиме.
ДІВАМ доведеться ардинально змінити напрямо діяльності.

Я з’яс ється, старі цілі себе вичерпали, і це за ономірний процес,
настав час завершення відпрацьованих про рам і переход на но-
ві орієнтири. Роз ортати масштабні прое ти по и ще зарано (це
б де незабаром), нехай зріють, а ви радьтеся з досвідченими со-
ратни ами, др зями, рідними та от йте підґр нтя, воно має б ти
плідним, іна ше зерна ідей та з силь не дад ть очі ваних сходів.
ТЕРЕЗИ, настав час свідомлення своєї місії в житті: в чом ва-

ше по ли ання, з я ою метою народилися на цій землі? Адже не
се рет, що ба ато псевдоцінностей прищеплюються соці мом, по-
літичною ідеоло ією чи ре ламними роли ами. Визначайтеся, від-
ин вши зі шлях непотріб, я им донині рішили.
СКОРПІОНИ, тримайтеся людей, я і розділяють ваші по ляди,

інтереси, присл хайтеся до їхніх д мо , запозич йте досвід, ре ла-
м йте дося нення, але чіт о дотрим йтеся власної лінії зад мів з
пра тичним підґр нтям. Нині ваші ідеали наб вають нових барв,
відходить неб ття те, що себе вичерпало й же неспроможне б -
ти р шієм майб тньо о.
СТРІЛЬЦІ, йде ради альна модернізація життєвих цілей — і це

процес не для слаба ів, бо потрібна олосальна психоло ічна міц-
ність, об’є тивна оцін а бажань і можливостей плюс еройсь а ді-
лова хват а. При от йтеся баланс вати над прірвою бажань і мож-
ливостей, ле их переможних стриб ів в ор не б ває.
КОЗЕРОГИ, б дьте ор анізованими, толерантними, не тираньте

ділових, шлюбних партнерів, адже вони д же емоційні й мож ть в
е спансивном пориві під вашим прово аційним тис ом наламати
дров. По лопочіться за їхній психоло ічний омфорт, дайте можли-
вість перепочити — й тоді ращих помічни ів та надійних союзни-
ів, з я ими можна йти во онь і вод , оді й ш ати. Втім, оли
вас щось не влаштов є, обґр нт йте претензії онстр тивно, без
емоцій, діало с ладеться — і точ и доти знайд ться.
ВОДОЛІЇ, я що вас допі ають боляч и, пройдіть медичне обсте-

ження, займіться лі вальними, профіла тичними процед рами,
здоров’я — святая святих. На роботі розпочався аврал, т т без вас
я без р , я що сходження верти аллю відб вається з проб сов-
ами, то р х сл жбовою оризонталлю йде “на відмінно”. Беріться
за нові обов’яз и, завжди б дьте на підхваті, не ц райтеся додат-
ових навантажень, вам вони по силах!
РИБИ, я що подр жні стос н и зайшли безвихідь, стали яр-

мом на шиї, най ращим стим лом для їх реанімації посл жить
спільна т рбота про дітей — р шайте разом відп ст . Спільне
творче заняття, хобі та ож вас об’єднає та зріднить, тож варіантів
для збереження шлюбно о щастя чимало, обирайте за сма ами та
можливостями

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  ( 3 0  Ч Е Р В Н Я — 6  Л И П Н Я )

ранок день вечір

Українські легкоатлети 
знову на висоті
На Британських островах відбувся командний чемпіонат Європи
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В Гейтсхеді (Вели а Бри-
танія) завершився оманд-
ний чемпіонат Європи з
ле ої атлети и. З 13 на-
ородами (5-3-5) збірна
У раїни посіла 6 за ально-
омандне місце, набравши
підс м 291,5 оч а, тим

самим забезпечивши собі
часть онтинентальній
першості наст пно о ро
серед 12-ти най ращих
ле оатлетичних раїн Єв-
ропи.

У англійському місті Гейтсхед

протягом двох днів відбувалися зма�

гання з легкої атлетики між най�

сильнішими європейськими збірни�

ми. Після першого дня змагань

Україна набрала 160,5 очка, сім разів

потрапивши до призових трійок і

опинившись на шостому місці. У

цей змагальний день традиційно по�

радувала вітчизняних вболівальни�

ків наша команда з бігу. Лік медалям

відкрила Леся Повх, яка виступала у

стометрівці. Українка вкотре довела,

що наразі справедливо вважається

найшвидшою спортсменкою в Єв�

ропі. Дистанцію вона подолала з ре�

зультатом 11,57 с., випередивши при

цьому Міріам Сумаре (Франція) —

11,66 с. та Тетяну Лофамаканда Пін�

то (Німеччина) — 11,72 с.

Згодом Леся Повх допомогла

команді у складі Вікторії Пятачен�

ко, Марії Ремінь та Наталії Погреб�

няк у естафеті 4х100. Тут також дів�

чата були на висоті і здобули золото.

Другими у забігу стали німкені, а

третіми — росіянки. У секторі для

потрійного стрибка шансів на пере�

могу суперникам не залишила Ольга

Саладуха. Результат українки —

14,49 м. Варто зазначити, що на дру�

гому місці розташувалася представ�

ниця Росії Катерина Конєва, яка

стрибнула на 14,10 м. А італійка Сі�

мона Ла Мантія замкнула призову

трійку — 13,99 м. Серед чоловіків за�

слуговує на увагу золото Богдана

Бондаренка, який переміг у змаган�

нях зі стрибків у висоту — 2,28 м. Ці

спортсмени принесли до скарбнич�

ки української збірної по 12 очок.

Окрім цього, у решті видів свіввіт�

чизники ще чотири рази потрапля�

ли до перших трійок, а загалом наші

атлети заробили 160,5 очка. Станом

на завершення першого змагально�

го дня — це був шостий результат се�

ред команд, попереду були збірні

Росії, Німеччини, Великобританії,

Франції та Польщі.

У другий змагальний день свій

“золотий” дубль оформила Марія

Ремінь, зумівши до естафетного 

1 місця додати і чемпіонство у забі�

гу на 200�метрівці. “Срібло” до

скарбнички нашої команди додала

Галина Облещук (штовхання ядра).

Найтепліших слів заслужили й на�

ші бронзові призери змагань. Зок�

рема дистанцію 100 метрів з бар’�

єрами Ганна Платіцина вперше в

своїй кар’єрі подолала за 12,91 с.

(перемогла британка Тіффані Пор�

тер — 12,62 с.). У забігу на 200 м

Сергій Смелік встановив особис�

тий рекорд — 20,62 с., а виграв, до

речі, знаменитий француз Крістоф

Леметр — 20,27 с. Нарешті, в секто�

рі для метання спису Роман Авра�

менко показав 81,74 м, не так вже

багато поступившись перемож�

цю — росіянину Дмитру Тарабіні

(85,99 м).

У підсумку, набравши 291,5 очка,

збірна України посіла шосте місце і

зберегла місце серед 12�ти команд

суперліги. Її покинули збірні Біло�

русі, Греції та Норвегії, чиї позиції

займуть інші команди першої ліги —

Чехія, Швеція і Голландія
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Цей день в історії 27 червня

1615 — до Європи вперше ім-
портовано чай
1693— Лондоні вийшов пер-

ший світі ж рнал для жіно
1709 — Петро I на війсь овій

раді вирішив дати бій шведам під
Полтавою
1834 — від рито Київсь ий
ніверситет
1931 — США винахідни І ор

Сі орсь ий отримав патент на
винахід першо о вертольота
1940 — народився Борис

Хмельниць ий, а тор, співа
("Червоний намет", "Стріли Робін
Г да", "Балада про доблесно о
лицаря Айвен о")
1964 — Вашин тоні від рито

пам'ятни Тарасові Шевчен
1967 — Енфілді (Ан лія)

встановлено перший світі бан-
омат з видачі отів и

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

на р дний зна
православних
єпис опів

міра ва и
6,35 (ан л.)

вл чно стріляє

нашиті на
чер есці нізда
для патронів

перева а
в мовах

спортивних
зма ань

пол оводець
1943–1944,
оманд вач

І раїнсь им
фронтом

святий

рочистий
ліричний вірш

для хор
(давню рец.)

хім. елемент, аз
(Ne)

итайсь а
імператорсь а
династія VII-X cт.

веде справи
с ді (ан л.)

вид ве селя

назва літери
"А"

... Райєн

онспіративна
з стріч
франц.

письменни ,
поет, (Нобел.

премія, 1947 р.)

нац. пар
Японії

Гайдар, ініціали

ільце в стінці
набережної

літера ирилиці

Рай ін, ініціали

жанр японсь ої
поезії

плем’я,
народність,

нація

Х Р Е Щ А Т И К
за олоти

шляхти проти
ороля

(ХVI—XVIII ст.)
Польща

місто-порт
Франції

взірець
дос оналості

давн.- рец.
істори ,

"Порівнювальні
життєписи"

тип ландшафт
в Амазонії

давня міра
довжини
0,711 м

Оль а Салад ха стала най ращою в се торі для потрійно о стриб а
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ВІДПОЧИВАЙ ЕКЗООТИЧНО З РАДІО КИЇВ 98 ФМ 

Літо. Відп ст а чи просто
вихідні. Дов оочі вана на ода
провести цей час з родиною

дар є Вам радіо Київ 98 ФМ та Київсь ий Зоопар .
Кожен новий тиждень ви познайомитесь в ефірі з новим

меш анцем зооло ічно о пар .
Уважно сл хайте з понеділ а по п'ятницю з 7.45 по 19.45

ці аві фа ти про тих, о о можна побачити нашом
зоопар .
У прое ті "Зоотайм зоопар " о 7.45, 10.45, 17.45 та

19.45 лі ар-ветеринар Оле Телеш н роз аже про тварин
більше, ніж всесвітньо відомий анал про жив природ .
Ця інформація б де д же вам орисною. Адже саме вона

допоможе ле о ви рати вит и до Київсь о о зоопар
для всієї родини, щоб дня о 12.15 та 12.45 за номером
прямо о ефір 454-00-33.
Телефон йте до люблено о радіо иян і забирайте свої

подар н и.
Е ЗООтичний відпочино — ДІЗНАЄМОСЯ БІЛЬШЕ ПРО

ТВАРИН Київсь о о зоопар .
Відпочинемо всією родиною РАЗОМ на

вихідних.
І навчимося ще більшом пі л ванню

один про одно о.

КВИТКИ ВІД НАС — ЗНАННЯ ПРО ТВАРИН ВІД ВАС.
І НЕХАЙ ФОРТУНА ПОСМІХНЕТЬСЯ КОЖНОМУ.


