
Кияни наглядатимуть 
за порядком у місті онлайн
У тестовому режимі розпочинає роботу портал КМДА з громадського контролю

Питання благоустрою залишається

одним із головних для мешканців Ки�

єва. Про це під час розширеного засі�

дання колегії КМДА заявив директор

КБУ “Контактний центр міста Києва”

Єгор Стефанович.

Так, за даними посадовця, з кінця бе�

резня до початку липня до Центру на�

дійшло майже 11 тисяч звернень від гро�

мадян щодо благоустрою в місті — це

близько 12 % від загальної кількості

скарг. До речі, традиційно на першому

місці питання до сфери ЖКГ (63 %) та

транспорту (8,2 %). Щодо наведення ла�

ду в місті, то киян найбільше турбують

питання освітлення, відновлення благо�

устрою після ремонтних робіт, вивезен�

ня сміття з прибудинкових територій,

утримання зеленого господарства, пля�

жів та туалетів. Цікаво, що зросла й

кількість звернень, які надійшли до

служби через Інтернет — 8700 заявок. І

хоча це всього 10 % від загальної кілько�

сті скарг, динаміка дозволяє говорити,

що до кінця року цей показник зросте

до 30 %.

Єгор Стефанович додав, що праців�

ники Контактного центру не лише

приймають звернення, а й контролю�

ють їх виконання шляхом зворотнього

зв’язку із заявником. Непоодинокі ви�

падки, коли звіти чиновників не відпо�

відають дійсності. Тому служба під час

оцінки роботи районів та міських кому�

нальників не лише враховує кількісні та

якісні показники на основі звітів поса�

довців, а й так званий індекс задоволен�

ня запиту. Так, згідно з узагальненим

рейтингом районів у сфері благоуст�

рою, перше місце посіла Подільська

райдержадміністрація з індексом 72,6 %

при загальному виконанні звернень у 83

%. На другому місці — Оболонська рай�

держадміністрація з індексом 72 % при

виконанні 92 %. Останні позиції в рей�

тингу займають Шевченківська та Дес�

нянська РДА з індексом 53% і 54 % від�

повідно.

Надалі саме на основі оцінки киян

формуватимуть не лише рейтинги райо�

нів, а й розглядатимуть ефективність ро�

боти всіх міських служб. Для цього з учо�

рашнього дня запрацював портал громад�

ського контролю http://map.1551.gov.ua.

За словами заступника голови КМДА —

керівника апарату Олександра Пузано�

ва, на ньому кожен охочий в режимі ре�

ального часу зможе не лише залишити

скаргу чи звернення, а й проконтролю�

вати її виконання. Тож можливості цієї

інтернет�комунікації дозволять прикрі�

пити до заяви фото� та відеоматеріали,

відзначити локацію на мапі міста. Також

на порталі буде функція, яка дозволить

киянам долучатися до вже існуючих

звернень та в такий спосіб залишати ко�

лективні повідомлення.

Окрім того, всі залишені дані, а також

стан виконання будуть узагальнені й

відображені у статистичній інформації.

Отже, кожен бажаючий — посадовець

чи пересічний киянин, зможе побачити

на сайті реальну ситуацію в усіх сферах

життєдіяльності міста в кожному окре�

мому районі чи навіть будинку.

“Такої прозорості у роботі міських

служб ми ще не бачили, адже абсолютно

всі питання життєдіяльності Києва бу�

дуть доступні в режимі онлайн. Цей

інструмент дозволить побачити столи�

цю України не очима чиновників, а очи�

ма звичайних киян. Мені б хотілося, аби

кожен робочий день голів райдержадмі�

ністрацій та керівників структурних під�

розділів розпочинався з цього сайту”,—

зазначив Олександр Пузанов.

Два місяці портал працюватиме в тес�

товому режимі. Фахівці опробовувати�

муть систему, виправлятимуть можливі

недоліки, а вже з 1 вересня система за�

працює на повну потужність.

А от аби зробити сервіс ще більш до�

ступним для киян, з 1 серпня запустять і

безкоштовний мобільний додаток для

iOS та Android, який надасть користува�

чам можливість цілодобової відправки

скарг або подяк до єдиної міської систе�

ми роботи зі зверненнями громадян.

“Кожен громадянин, який має сучасний

телефон і побачив, наприклад, незакон�

но встановлений кіоск чи яму на дорозі,

зможе сфотографувати порушення та

оперативно спрямувати скаргу. А завдя�

ки сервісу геолокації, на мапі буде по�

значене місце знаходження об’єктів”,—

розповів Олександр Пузанов.

Для зручності користування громадя�

нину треба буде зареєструватися в сис�

темі лише один раз. Всі подальші входи

до системи будуть автоматичними.

Оцінка киян, яку визначатимуть за

допомогою цього інтернет�сервісу, ста�

не основою і для оцінки рейтингу райо�

нів та роботи всіх міських служб у пи�

таннях благоустрою міста. Про це за�

явив під час засідання колегії голова

КМДА Олександр Попов. Він також за�

значив, що недобросовісних посадов�

ців, які завідома подають неправдиву ін�

формацію щодо виконання звернень,

чекають дисциплінарні стягнення та ад�

міністративна відповідальність. “Ми

розуміємо, що маємо багато проблем�

них моментів у сфері благоустрою міста,

які треба доопрацювати. Тут є і об’єк�

тивні фактори, як�от: недостатнє фінан�

сування, так і суб’єктивні, що стосують�

ся недостатньої організованості цієї ро�

боти та недобросовісності деяких вико�

навців. Потрібно пам’ятати, що благо�

устрій міста — це питання щоденне. І

єдиний спосіб боротися з такою халат�

ністю посадовців — адміністративні по�

карання. Київ — столиця нашої країни,

у нас повинні бути підвищені критерії

оцінки нашої роботи і тих робіт, які ми

виконуємо”,— наголосив Олександр

Попов

На варті людського життя 

Попри період літніх відп сто , столична "швид а"
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Київенерго інвестує понад 
40 млн гривень 
в електропостачання Печерська
ПАТ “Київенер о” в 2013 році інвест є в ре он-

стр цію еле тричної підстанції “Печерсь а” лас
напр и 35/10 В понад 40 мільйонів ривень. Під-
станція 35/10 “Печерсь а” б ла поб дована ще на-
при інці 50-х ро ів, том обладнання, я е там ви о-
ристов ється, вичерпало свій стро е спл атації.
Для задоволення додат ових потреб Печерсь о о
район в еле троенер ії та підвищення надійності
енер оживлення омпанія хвалила рішення про
здійснення робіт з ре онстр ції та модернізації цієї
підстанції. Ре онстр цію об’є та план ється завер-
шити до інця 2013 ро . На сьо одні вже придбане
основне обладнання за прое том, проведені проце-
д ри за півлі робіт з ре онстр ції, нині профінан-
совано вже понад 10,5 млн ривень. Фінанс вання
об’є та здійснюється за рах но інвестиційної про-
рами Київенер о. “Більшість енер етично о облад-
нання, особливо в центральній частині столиці, е с-
пл ат ється понаднормово. Для забезпечення на-
дійності енер опостачання, а та ож задоволення
прирост споживання еле тричної енер ії, ми щоро-

інвест ємо в ре онстр цію енер етично о ос-
подарства столиці. В цьом році — це понад 450
мільйонів ривень”,— зазначив технічний дире тор
ПАТ “Київенер о” Оле сандр Зайцев

На прохання киян автобусний
маршрут № 78 продовжено
З 2 липня трас р х автоб сів, що рс ють за

маршр том№ 78, продовжено до Севастопольсь ої
площі. Я повідомляють ом нальном підприєм-
стві “Київпастранс”, відповідні зміни внесено за
пропозицією меш анців Солом’янсь о о район
столиці та на ви онання дор чення олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації Оле сандра Попова.
Відтепер автоб си рс ватим ть за маршр том:

станція метро “Василь івсь а” — в лиця Василь ів-
сь а ( зворотном напрям : в лиця Ам рсь а —
в лиця Ж овсь о о) — в лиця Тр тен а — в лиця
Леніна — в лиця Героїв війни — в лиця Повітро-
флотсь а — в лиця Шевчен а — в лиця Радян-
сь а — Кільцева доро а — Нова доро а — проспе т
Повітрофлотсь ий — в лиця Смілянсь а ( зворо-
тном напрям : в лиця Народно о Ополчення —
в лиця Вінниць а)

Столична ДАІ проводить операцію
“Спецсигнал”
У столиці з 1 по 10 липня 2013 ро тривають ці-

льові заходи під мовною назвою “Спецси нал”.
Впродовж десяти днів співробітни и державтоінс-
пе ції перевірятим ть, я водії ви он ють вимо и
Правил дорожньо о р х в частині неза онно о
встановлення і ви ористання на транспортних засо-
бах спеціальних зв ових та світлових си нальних
пристроїв. Під час заходів інспе тори столичної ДАІ
б д ть до мент вати всі без винят випад и по-
р шень за онодавства в частині ви ористання
“спецси налів”. Крім то о, перевірятим ться дозво-
ли на встановлення спеціальних си нальних при-
строїв. У разі озна підроб и або за інчення термі-
н дії дозволи вил чатим ться, а водіїв притя ати-
м ть до адміністративної відповідальності

У міському ГУ Держслужби 
України з надзвичайних ситуацій
працює телефон довіри
У Головном правлінні Державної сл жби

У раїни з надзвичайних сит ацій м. Києві ціло-
добовом режимі працює телефон довіри:
+38(044)272 3279.
За цим номером ромадяни столиці мож ть звер-

татися для вирішення соціально-психоло ічних
проблем, а та ож з питаннями щодо неправомірних
дій працівни ів Головно о правління Державної
сл жби У раїни з надзвичайних сит ацій м. Ки-
єві
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Ефе тивність роботи ом нальних підприємств, районних адмі-
ністрацій та в цілом міста питаннях бла о строю повинні
оцінювати саме ияни — в цьом пере онані в столичній адмі-
ністрації. Саме том КМДА зап стила новий сайт ромадсь о о
онтролю, на я ом ожен може не лише пос аржитися на
б дь-я проблем , а й прослід вати її ви онання. Посадовці
запевняють — з одом саме за об’є тивної д м и иян форм -
ватим ть рейтин районів та оцінюватим ть ефе тивність робо-
ти всіх місь их сл жб, а недобросовісних ви онавців звернень
меш анців міста че ає адміністративна відповідальність.

Голова КМДА Оле сандр Попов заявив, що оцін а иян, я визначатим ть за допомо ою інтернет-сервіс , стане основою і для оцін и рейтин районів та роботи всіх місь их сл жб
питаннях бла о строю міста
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Олександр Попов проінспектував хід
будівництва станції метро "Теремки"
Кінцева станція підзем и на Терем ах все ж запрацює до Дня Неза-

лежності. У цьом олова КМДА Оле сандр Попов пере онався осо-
бисто — він проінспе т вав хід б дівництва станції та поспіл вався зі
співробітни ами "Київметроб д ", я і задіяні її зведенні.
"Ми нама атимемося від рити нов станцію метрополітен "Терем-
и" до Дня Незалежності. Це непросто з різних причин і, перед сім, че-
рез перебої з фінанс ванням. Але наразі термін введення станції в е с-
пл атацію ми не переносимо. Є пороз міння з рядом, на рівні прем-
’єр-міністра роз лядається питання щодо остаточно о фінанс вання
б дівництва протя ом найближчо о час . За та их мов ми всти немо
до заплановано о термін від риття. У професійності метроб дівців я
не с мніваюсь. Те, що я побачив сьо одні, додає оптимізм , станція
вже зараз пра тично отова",— розповів Оле сандр Попов.
Наразі на об'є ті тривають оздоблювальні роботи: на стінах в лада-

ють мозаї , підло заверш ють встеляти марм ром. З підзем и б де
чотири виходи, т т та ож запрое товано ліфти та панд си для людей з
особливими потребами. Посередині платформи вже розпочали вста-
новлювати освітлювальні та в азівні опори, т т та ож розташ ють р -
ові лав и та торшерні люстри

Місту повернули земельну ділянку 
вартістю 64 млн грн
Господарсь ий с д Києва задовольнив позов про рат ри та повер-

н в столичній ромаді понад 1 а землі заповідни а "Стародавній Київ"
Подільсь ом районі, вартість я ої в разі омерційно о ви ористання
становить 64 млн ривень. Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі
про рат ри міста Києва, рішенням Київради земельн ділян на в л.
Ще авиць ій, 46 Подільсь ом районі столиці б ло надано в дов о-
стро ов оренд приватном товариств для б дівництва, е спл атації
та обсл ов вання отельно-житлово о омпле с . Про рорсь ою пе-
ревір ою встановлено, що відведення земельної ділян и відб лося без
обов’яз ово о по одження з природоохоронними, санітарно-епідемі-
оло ічними ор анами та ор аном охорони льт рної спадщини.
Крім то о, перевір а по азала, що надана під заб дов земля знахо-

диться в межах історично о ареал міста, на території Державно о іс-
тори о-архіте т рно о заповідни а "Стародавній Київ" та належить до
земель істори о- льт рно о призначення, вил чення я их без по о-
дження з Верховною Радою У раїни заборонено за онодавством.
За позовом Управління правозахисної діяльності, протидії ор пції та

злочинності сфері транспорт про рат ри м. Києва Господарсь ий с д
с ас вав неза онне рішення Київради про відведення земельної ділян и

Цифра дня

361 400 000 
пасажирів було перевезено міським електричним транспортом у
січні–травні 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 30440

У Музеї історії Києва представлять "Скарби
Святих Лавр України"
8 липня М зейно-вистав овом центрі "М зей історії Києва", що на

в л. Бо дана Хмельницьо о, 7, від риється вистав а "С арби Святих
Лавр У раїни". Вистав а при рочена до 1025-річчя Хрещення Київсь ої
Р сі та триватиме до 15 серпня нинішньо о ро . На виставці б де
представлено ні альні предмети трьох лавр У раїни: Свято-Успенсь ої
Києво-Печерсь ої лаври, Свято-Успенсь ої Почаївсь ої лаври та Свято-
Успенсь ої Свято ірсь ої лаври. Я зазначають ор анізатори, та ий ви-
бір не випад овий: сі ці монастирі є плодами Хрещення Київсь ої Р сі
та найбільшими д ховними центрами У раїни з християнсь ими рари-
тетами. Їхня історія починалася в невели их печерах, а з одом, завдя-
и д ховном подви їх насельни ів, ці храми перетворилися на най-
більші монастирі та отримали стат си лавр. Сьо одні вони відомі на
весь світ і продовж ють розвиватися та ріплюватися, ви он ючи свою
д ховн місію. Основним об'єдн ючим началом сіх лавр є д ховність,
я нес ть собі ці святі храми та я ій присвячена їхня діяльність. Крім
то о, їхня історія відбиває розвито православної монастирсь ої льт -
ри трьох ре іонах У раїни: центральном , західном та східном .
Е спонати вистав и висвітлюють за альн с тність і велич цих д хов-

них осеред ів та особливості ожно о храм , розповідають про життя
трьох найбільших в У раїні святинь через їх д ховн діяльність, а та ож
рез льтати цієї діяльності. Серед е спонатів б д ть і они, цер овні
ни и, хрести-ен олпіони, шати для і он, потирі, ахлі, літо рафії, с ве-
нірна прод ція тощо.
Церемонія від риття вистав и відб деться 8 липня о 15.00

У Дніпровському районі дбають про здоров'я
ветеранів війни
У за ладах охорони здоров’я Дніпровсь о о район столиці ф н ціо-

н ють 8 абінетів з ор анізації надання медичної допомо и ветеранам
війни. На базі КМКЛ № 11 є спеціалізоване відділення на 60 ліжо . Там
надається стаціонарна допомо а ветеранам ВВВ не лише Дніпровсь о-
о, а й Деснянсь о о та Дарниць о о районів. За алом на облі в за-
ладах охорони здоров’я Дніпровсь о о район (станом на 01.07.2013
ро ) переб вають під динамічним диспансерним спостереженням
15629 ветеранів війни, з них 1196 інвалідів війни, 2712 часни ів бойо-
вих дій, 10709 часни ів ВВВ, 1110 прирівняних за піль ами

Сьогодні в трьох районах міста проведуть
ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в Управлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т КМДА, 4 липня в столиці відб д ться традиційні сільсь о оспо-
дарсь і ярмар и. Зо рема в четвер тор ватим ть в Голосіївсь ом
районі на в л. Володимирсь ій, 84-86, та в л. Новопиро івсь ій, 25; в
Дарниць ом — на Дніпровсь ій набережній, 18; в Оболонсь ом — на
в л. Героїв Дніпра, 41.
На ярмар ах споживачам широ ом асортименті б д ть запропо-

новані різноманітні прод ти харч вання від безпосередніх товарови-
робни ів, підприємств харчової та переробної промисловості з різних
ре іонів У раїни за цінами, на 10—15 % нижчими від рин ових

Київ та Вільнюс поглиблять
ділові відносини
Сторони планують збільшити обсяги імпорту та експорту
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Столиця має чимало ці авих пропо-
зицій і постійно переб ває в процесі
пош нових інвестицій та отова
до співпраці з бізнесменами задля
вдос оналення всіх сфер життєді-
яльності міста. Інвестиційний потен-
ціал Києва олова КМДА Оле сандр
Попов вчора презент вав деле ації
бізнесменів із Вільнюса. Сторони об-
оворили перспе тиви подальшої
співпраці та розвит побратимсь их
відносин між столицями.

Київ та Вільнюс мають давні традиції співро�

бітництва й уже плідно співпрацюють у сфері

ІТ�технологій, промисловості, освіти, турис�

тичній та культурній галузях. Пріоритетним на�

прямком двосторонньої співпраці є поглиблен�

ня бізнесових відносин. Керівник литовської

делегації, президент Торгово�промислової па�

лати Вільнюса Вацловас Контраускас зазначив,

що з кожним роком у міст�побратимів з’являю�

ться нові можливості для співпраці. "Зараз ми б

хотіли, аби імпортно�експортні зв’язки між на�

шими країнами були значно міцнішими, адже,

наприклад, у 2012 році ми експортували в Укра�

їну товарів на 1 млрд 30 млн євро, а Україна —

лише на 700 млн євро",— відзначає пан

Контраускас.

Також він відзначив, що історичні передумови

наших країн сприяли позитивним тенденціям

співпраці у майбутньому та дружньому ставленні

одне до одного. Пан Контраускас попросив керів�

ництво міста на місці Литовського замку, який

вінчав головний пагорб Подолу в XIV—XVI сто�

літтях, встановити меморіальний знак і позначи�

ти це місце в путівниках. Він упевнений — така

пам'ятка була б цікавою для туристів з Європи та

особливо з Литви.

Та столична влада вже подбала про це, чим ду�

же здивувала литовських делегатів — в суботу біля

сходів на Замкову гору офіційно відкриють омрі�

яний литовцями меморіальний знак.

В дружній та невимушеній атмосфері сторони

обговорили й перспективи співпраці на майбут�

нє. Зокрема голова КМДА Олександр Попов роз�

повів членам литовської делегації про два іннова�

ційних проекти, які місто планує реалізувати.

Зокрема це будівництво технопарку на Троєщині,

куди планують "винести" виробничі підприєм�

ства, та "Біонік Хілл", який має стати першою

українською "Силіконовою долиною". Це дасть

потужний поштовх розвитку сучасних інформа�

ційних та інших високих технологій "made in

Ukraine". Детальний план його будівництва пе�

редбачає створення бізнесових та наукових цен�

трів, високотехнологічної виробничої бази, які,

до речі, не матимуть негативного впливу на нав�

колишнє природне середовище.

"Попри нашу давню співпрацю, все ж необхід�

но вдихнути в ці відносини нову енергію, щоб во�

ни значно активніше почали розвиватися. Адже у

нас є потенціал в цьому напрямку й велике ба�

жання",— каже Олександр Попов.

Нагадаємо, Литва з 1 липня по 31 грудня 2013

року стала головою Ради ЄС. Україна сподіваєть�

ся, що під час головування Литви в Євросоюзі бу�

де підписано угоду про асоціацію та зону вільної

торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Очікується, що її підпишуть у Вільнюсі на саміті

Східного партнерства наприкінці листопада

На варті людського життя
Попри період літніх відпусток, столична "швидка" працюватиме 
в звичному режимі
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Цьо оріч, попри сильні зли-
ви та висо температ р
повітря, синопти и обіцяють
омфортне літо. Тож ияни
масово йд ть відп ст и й
насолодж ються теплом
після аномальної весни. Та
для працівни ів "швид ої"
роботи не меншає — вони
щохвилини отові прийти на
допомо . Тим більше, що
й дістатися до пацієнта нині
стало простіше — на доро-
ах поменшало приватних
автомобілів.

Для столичних медиків пора року

не має значення, адже люди в білих

халатах рятують життя незалежно

від часу та місця. Й коли більшість

людей відпочивають, вони завжди

готові прийти на допомогу, тим біль�

ше, що порівняно з іншими періода�

ми кількість звернень до диспетчер�

ської не зменшується. Головний лі�

кар Київської міської станції швид�

кої медичної допомоги Анатолій

Вершигора розповів "Хрещатику",

що в період весняних катаклізмів за

добу надходило майже 1300 викли�

ків, зараз же показник дещо знизив�

ся — до 1100—1115 викликів. Госпі�

талізують десь три четвертих пацієн�

тів. "Але виклики все одно складні,

адже в місті залишається багато хво�

рих з хронічними хворобами",— за�

значає пан Вершигора.

Нині найчастіше по допомогу до

"швидкої" звертаються з серцевими

нападами, підвищенням тиску та

температури, передозуванням алко�

голю, тепловими та сонячними уда�

рами. Значний відсоток виїздів при�

падає на виклики після дорожньо�

транспортних пригод. Наприклад,

18 червня було 13 таких викликів, а

20�го — майже 30. Медики зазнача�

ють, що головна причина — водіння

в нетверезому стані. Зауважимо, що

за даними ДАІ ГУ МВС України в

Києві, від початку року в місті вияв�

лено майже 7 тис. нетверезих водіїв.

Занепокоєння викликає те, що ця

цифра з року в рік лише зростає. Як�

що порівнювати з 2012�м, то це на

113 випадків більше.

За останній рік робота "швидкої"

значно покращилась, зокрема цьому

сприяло реформування галузі. Так,

наприклад, було оновлено централі�

зовану диспетчерську для системи

швидкої медичної допомоги. Служ�

ба оснащена сучасною технікою,

зокрема GPS�навігаторами, що до�

зволяє контролювати пересування

бригад та їхнє місце перебування.

Така схема роботи підвищує швид�

кість та якість опрацювання викли�

ків, а також забезпечує ефективну

взаємодію "швидких" із закладами

охорони здоров’я та аварійно�ряту�

вальними службами міста. Також бу�

ло оновлено частину автопарку (67

нових авто). На його збільшення че�

кають і цього року — для медзакла�

дів країни МОЗ планує закупити

1200 машин "швидкої".

Спостерігається позитивна дина�

міка прибуття карет на екстрені ви�

клики до 10 хв., що дозволяє швид�

ше надати кваліфіковану допомогу

пацієнтові. Окрім цього, з вересня

на станції "швидкої" чекають попов�

нення молодими спеціалістами.

Єдине, чого поки працівникам

столичної медичної служби не вда�

лося домогтися — це посилення за�

ходів захисту бригад від протиправ�

них посягань. "Щодня наші праців�

ники стикаються з кримінальними

ситуаціями, з людьми, які не усві�

домлюють своїх дій, але адекватних

способів захисту життя і здоров’я

медиків "швидкої" у чинному зако�

нодавстві не визначено",— каже

Анатолій Вершигора.

Про те, що ці люди щодня опи�

няються в небезпеці, свідчить ста�

тистика — упродовж шести місяців

роботи було здійснено 13 проти�

правних дій пацієнтів та оточуючих

осіб проти працівників "швидкої",

тоді як за 2012 рік таких випадків

було лише сім. Тому відповідний за�

конопроект, який би дав змогу лю�

дям в білих халатах захиститись від

посягань на робочому місці, нині

обговорюється й є дуже нагаль�

ним

Найчастіше по допомогу
до "швидкої" звертаються

з серцевими нападами,
підвищенням тиску 

та температури,
передозуванням

алкоголю, тепловими 
та сонячними ударами

Столичний пар "швид их" вдалося с ттєво поповнити, придбавши 67 нових спецавтіво

Під час з стрічі олови КМДА Оле сандра Попова з деле ацією бізнесменів із Вільнюса йшлося
про перспе тиви подальшої співпраці та розвит побратимсь их відносин між столицями

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

Київсь а місь а державна адміністрація та Київсь а місь а рада

висловлюють щире співч ття заст пни ерівни а апарат —

начальни правління адрової роботи і на ород апарат ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-

міністрації) СТЕКЛЕНЬОВІЙ Тетяні Анатоліївні

з привод смерті її чолові а Станіслава Ми олайовича.

Україна сподівається, що під час
головування Литви в Євросоюзі

буде підписано угоду про асоціацію
та зону вільної торгівлі між нашою

державою та Європейським
Союзом



Ділові новини

З власників 
нерухомості 
стягують податки

Територіальними ор анами Мін-
доходів розіслано понад 244 тис.
повідомлень-рішень про сплат
подат на нер хомість. Після от-
римання витанції ромадяни ма-
ють сплатити визначен с м по-
дат протя ом 60 днів. Водночас,
на ад ють фахівці Міністерства,
разі нез оди з нарахованою с -
мою подат власни и житла мо-
ж ть зверн тися до подат ових ін-
спе цій для точнення та звір и
даних. Крім то о, платни и мож ть
зверн тися до фахівців Міндоходів
і для визначення житла, на я е за-
стосов ватиметься піль а. Відпо-
відно до за онодавства, вартири
та житлові б дин и, площа я их не
перевищ є 120 м2 та 250 м2 від-
повідно, не оподат ов ються. По-
дато сплач ється лише за ті мет-
ри, я і перевищ ють зазначені
вадрати. Одна та а піль а за-
стосов ється тіль и до одно о з
об’є тів житлової нер хомості. То-
м власни и іль ох вартир або
б дин ів мож ть зверн тися до
подат ових інспе цій для нарах -
вання піль и на той об’є т, я ий
вважають за доцільне.

За статисти ою Міндоходів, з
почат ро до бюджет вже
сплачено 8,5 млн рн подат на
нер хомість. Юридичні особи на-
рах вали та сплатили 7,3 млн
рн, фізичні особи — 1,2 млн рн.
На адаємо, що подато на нер -
хомість запроваджено з 1 січня
2013 ро . Оподат ов ються б -
дівлі, я і належать до житлово о
фонд , а саме — житлові б дин-
и, приб дови до них, житлові б -
дин и садибно о тип , вартири,
отеджі та імнати ба атосімей-
них вартирах. Отримати он-
с льтацію щодо нарах вання по-
дат на нер хомість можна в по-
дат ових інспе ціях, центрах об-
сл ов вання платни ів подат ів
та зателефон вавши до call-цен-
тр Міндоходів за номером 0800-
501-00-7

Керівництво 
“Житнього ринку” 
розтратило сотні тисяч
Про рат ра Подільсь о о

район столиці від рила римі-
нальне провадження стосовно
одно о з ерівни ів КП “Житній
рино ”, я ий неза онно перевів
на рах н и фі тивної приватної
фірми 640 тис. рн бюджетних

оштів, повідомили “Хрещати ”
відомстві. Про рорсь ою пе-

ревір ою встановлено, що ом -
нальне підприємство 2012 ро-
ці лало з омерційною стр -
т рою до овір на постачання
ш іряно о напівфабри ат вар-
тістю майже 640 тис. рн. У по-
дальшом , незважаючи на неви-
онання приватною фірмою сво-
їх зобов’язань з постав и това-
р , посадовець КП перевів на її
рах н и зазначен до оворі
с м , виділен на це з бюджет .
Крім то о, перевір а по азала,
що омпанія-постачальни вза-
алі не володіла виробничими
рес рсами для ви онання за-
мовлення, та, за інформацією
Державної подат ової сл жби,
свою діяльність здійснювала ли-
ше на папері.
Відомості щодо вчинення е-

рівництвом КП “Житній рино ”
римінально о правопор шення
внесено до ЄРДР за ч. 5 ст. 191
КК У раїни — розтрата майна
шляхом зловживання сл жбовим
становищем. Розслід вання ри-
мінально о провадження дор че-
но слідчим ор анам міліції. Про-
цес альне ерівництво дос до-
вим слідством здійснює про ра-
т ра Подільсь о о район

Бізнес 
реєструватимуть 
під контролем 
веб�камер

Протя ом місяця найбільших
відділеннях реєстрації юридич-
них осіб та фізичних осіб-під-
приємців б д ть встановлені
веб- амери, зображення я их
транслюватиметься на офіцій-
ном сайті Державної реєстра-
ційної сл жби. Про це заявив
олова відомства Дмитро Воро-
на. “Вже найближчим часом на
нашом сайті спеціальном
розділі орист вачі змож ть
знайти відділення сл жби, де
здійснюється реєстрація бізне-
с , і перевірити хід та швид ість
обсл ов вання заявни ів, а та-
ож наявність або відс тність
чер . Та им чином, я б д чіт о
бачити сит ацію по ожном ре-
іон і змож відповідним чином
реа вати, ори ючи наванта-
ження державних реєстраторів.
Я впевнений, що нам вдасться
абсолютно зняти проблем чер
при реєстрації бізнес ”,— с а-
зав Дмитро Ворона. За йо о
словами, наразі державна реєс-
трація бізнес відб вається в
штатном режимі. Першо о лип-

ня державними реєстраторами
реєстраційних сл жб територі-
альних правлінь юстиції прове-
дено понад 5 тис. реєстрацій-
них дій

У столиці на лаві 
підсудних опинився 
квартирний рейдер
За інчено дос дове розслід -

вання стосовно вартирно о
рейдера, я ий нама ався при-
власнювати вартири иян, за-
стосов ючи при цьом р б фі-
зичн сил . Перед с дом зло-
вмисни відповідатиме за неза-
онне позбавлення волі людини,
самоправство та пор шення не-
дотор анності житла.
Я повідомили “Хрещати ” в

прес-сл жбі столичної про ра-
т ри, в ході слідства б ло вста-
новлено два епізоди спроби
рейдерсь о о захоплення житла
підс дним, я ий з хвало прони-
ав до вартир иян та неза он-
но займав їхні помеш ання.
Та випад , що стався на

в л. Тростянець ій, зловмисни
разом зі своїми спільни ами
прони н в до оселі, виштовхав-
ши звідти осподаря. Вибивши
замо на вхідних дверях, рейде-

ри встановили інший, а потім
від лючили помеш ання від жит-
тєво необхідних ом ні ацій, де-
монт вали меблі, а на додач
ви ин ли й особисті речі хазяїв.
На той час вартирі переб ва-
ла жін а з малолітньою дитиною,
я их підс дний зачинив одній із
імнат і де іль а днів неза онно
тримав їх там.
Продовж ючи свою злочинн

діяльність, підс дний захопив
вартир родини, що проживала
на в л. Героїв Севастополя. С о-
риставшись на одою, оли за-
онних власни ів не б ло вдома,
зловмисни за відпрацьованою
схемою прони до ч жо о по-
меш ання, замінивши замо на
вхідних дверях, чим позбавив
осподарів можливості потрапи-
ти до власно о житла.
Після звернень постраждалих

до правоохоронців рейдера б ло
затримано.
Зловмисни ін риміновано

вчинення злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 146, ст. 356, ч. 1 ст.
162 КК У раїни. За вчинення
римінальних правопор шень
підс дном за рож є до 5 ро ів
позбавлення волі. Справ на-
правлено до с д для роз ляд
по с ті
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Все для бізнесу
В Україні хочуть створити умови для всебічного розвитку підприємництва

Амбіційні плани
Поліпшення бізнесклімату та продов

ження процесу дерегуляції, впорядкування

та спрощення системи надання адмінпослуг

залишаються найважливішими пріоритета

ми для влади. Як наголошувалось, зокрема,

у вступному слові Президента до щорічного

послання до Верховної Ради про внутрішнє

й зовнішнє становище України, великий,

середній та малий бізнес повинні мати мак

симально можливу економічну свободу.

За рахунок дерегуляції діяльності бізнесу

вже були суттєво спрощені дозвільні та ре

єстраційні процедури, встановлено прозорі

механізми започаткування й закриття бізне

су. Реалізація податкової реформи також

сприяла спрощенню адміністративних про

цедур для платників податків. Знижується і

податкове навантаження на бізнес. Змен

шуються ставки податку на прибуток, роз

ширюється практика автоматичного від

шкодування ПДВ, удосконалюється спро

щена система оподаткування, обліку та

звітності для суб’єктів малого підприєм

ництва.

Планується також і надалі вносити необ

хідні зміни у податкове та бюджетне законо

давство. “Водночас держава не повинна на

магатись підмінити своїми діями приватну

ініціативу. Стандартні механізми “ручного

керування” ставатимуть дедалі менш ефек

тивними. Не розподіл бюджетних коштів, а

створення макроекономічних умов для все

бічного розвитку приватного бізнесу, під

приємницької ініціативи стають ключовими

рушіями зростання”,— підкреслювалось в

документі.

На порядку денному — подальше рефор

мування системи держуправління, перехід

до моделі держави, орієнтованої на обслуго

вування потреб громадян. У кожному місті,

районі мають з’явитися сучасні центри на

дання адмінпослуг, де протягом мінімально

го терміну будуть надаватися найбільш за

питувані громадянами та бізнесом послуги.

Єдиний державний портал адміністратив

них послуг зробить можливим здійснення

переходу до дистанційного отримання пас

портів, довідок, заміни посвідчень водія або

реєстрації нового бізнесу.

Крім того, розроблюється окрема держав

на програма розвитку та підтримки малого

та середнього бізнесу, яка дозволить скон

центрувати розпорошені державні ресурси

на вирішенні відповідних питань. Так, нара

зі Держпідприємництво проводить громад

ське обговорення проекту розпорядження

Кабміну “Про схвалення Концепції Загаль

нодержавної програми розвитку малого і се

реднього підприємництва на 2014—2024 ро

ки”.

Столиця для бізнесу

Тим часом за показниками розвитку мало

го та середнього бізнесу лідером серед регіо

нів України залишається Київ. Як повідоми

ли “Хрещатику” в Департаменті промисло

вості та розвитку підприємництва КМДА,

на малих та середніх фірмах столиці зайнята

майже п’ята частина всіх найманих праців

ників таких підприємств країни. Тенденція

до збільшення кількості новоствореного біз

несу в Києві відновилась у 2012 році —

держреєстратори тоді оформили 24007 но

вих суб’єктів господарювання, що на 4,8 %

більше в порівнянні з 2011 роком. Упродовж

січнятравня 2013 року держреєстраторами

Києва зареєстровано вже 11473 новостворе

них суб’єктів господарювання, що на 18,7 %

більше, ніж у відповідному періоді поперед

нього року, у тому числі 5751 — юросіб, що

більше на 32,6 %, та 5722 — фізосібпідпри

ємців, що більше на 7,5 %. Також міська вла

да продовжує надавати підтримку підприєм

цям. Так, столичні депутати наприкінці

травня затвердили Київську міську цільову

програму сприяння розвитку малого і серед

нього підприємництва на 20132014 роки.

Крім того, за ініціативи Київської міськ

держадміністрації у другій половині травня

створено постійну робочу групу із вирішен

ня проблем бізнесу та інвесторів, що працю

ють у Києві.

Як нагадують в КМДА, дерегуляція, роз

виток підприємництва та реформування на

дання адмінпослуг є одним із головних на

прямків діяльності органів влади міста Ки

єва з виконання Програми економічних ре

форм України на 20102014 рр. На виконан

ня доручення Президента України з рефор

мування сфери надання адмінпослуг в сто

лиці реалізується комплексний пілотний

проект, в рамках якого відкрито Міський до

звільний центр та 10 районних центрів на

дання адміністративних послуг.

Створено вебпортал адміністративних

послуг в місті Києві (ac.dozvilkiev.gov.ua),

яким запроваджено:

— можливість відслідковувати стан елек

тронної черги в режимі онлайн;

— запис через мережу Інтернет на прийом

до державних адміністраторів, держреєстра

торів, представників адміністративних орга

нів на певний час;

— сервіс “швидкі послуги” (замовлення

телефоном та через мережу Інтернет за до

помогою електронного кабінету п’яти видів

довідок);

— багатоетапну процедуру погоджень до

кументів дозвільного характеру державним

адміністратором без участі заявника (дозвіл

на розміщення зовнішньої реклами, доку

менти дозвільного характеру із земельних

питань);

— можливість відслідковувати в режимі

онлайн стан проходження документів до

звільного характеру;

— персоніфіковану видачу талонів елек

тронної черги, що виключає можливість от

римання однією особою великої кількості

талонів для подальшого продажу.

Проблемні питання
Водночас експерти визнають, що попри

намагання влади створити сприятливі умови

для малого і середнього бізнесу, в Україні все

ще не сформовано дійсно сприятливого се

редовища для цього сегменту. Навіть прий

нятий Закон України “Про розвиток та дер

жавну підтримку малого і середнього під

приємництва в Україні” не виправив ситу

ації, констатують у Раді підприємців при

Кабміні. Сьогодні частка малого і середньо

го бізнесу в національному ВВП не досягає

навіть 15 %, тоді як у Німеччині такий по

казник становить 60 %, а в Італії — 70 %.

Причина такого стану речей полягає насам

перед у недосконалому законодавстві сто

совно адміністрування податків. “Поділ

платників податків за спрощеною системою

на групи створює значні незручності і непо

розуміння для підприємців, а деякі великі

підприємства користуються лазівками в за

конодавстві і самі переходять на спрощену

систему. Таким чином виникає парадокс,

коли “спрощенці” змушені платити ту саму

ставку податку, що й великі підприєм

ства”,— зазначив експерт Ради підприємців

при Кабміні Сергій Кравченко. Також він

зауважив, що в європейських країнах держа

ва в першу чергу зацікавлена в тому, щоб ма

лі й середні підприємці створювали робочі

місця. “У нас же наявна маса бюрократич

них процедур, які ускладнюють реєстрацію

підприємницької діяльності. Крім того, не

передбачено ніяких податкових канікул для

нововідкритих підприємств”,— визнає він.

Хоча сьогодні роботодавці, створюючи

нові робочі місця, можуть отримувати ком

пенсацію єдиного соцвнеску від держави, це

нововведення поки не дало значних резуль

татів.

Не сприяє розвитку малого і середнього

бізнесу й нестабільність умов ведення під

приємництва. “У прийнятий Податковий

кодекс України вже було внесено понад

2 тисячі змін. Таким чином, ніхто не знає,

які “приємні” нововведення можуть очіку

вати підприємця, який відкрив бізнес”,—

наголошує експерт. До того ж, за його слова

ми, останнім часом підприємці скаржаться

на збільшення перевірок з боку податкових

органів. Фінансовокредитна система також

не сприяє малому і середньому бізнесу. Адже

у нас практично відсутні так звані “нульові

кредити”, які надаються під нульовою став

кою із значним розстроченням платежу тим,

хто має бажання розпочати власну справу.

Гарні новини
Водночас бізнесу все ж обіцяють йти назу

стріч. Наприклад, нещодавно перенесли

терміни введення штрафних санкцій за від

сутність касових апаратів, підключених до

системи електронної звітності. Відповідний

законопроект № 2087а1 Верховна Рада

ухвалила 21 червня. У випадку його підпи

сання Президентом відповідальність за нев

становлення нових касових апаратів буде

відстрочена на півроку, до 1 січня 2014го,

саме до цієї дати підприємці будуть зобов’я

зані їх встановити. Нагадаємо, на сьогодні

касові апарати встановлені лише у 12 % під

приємців. Наразі бракує необхідної техніки,

а в багатьох регіонах, особливо в сільській

місцевості, немає доступу до мережі Інтер

нет, необхідного для підключення до систе

ми електронної звітності.

Крім того, 20 червня був ухвалений ще

один законопроект, який зменшує адмініс

тративний тиск на підприємців, унеможлив

люючи втручання контролюючих органів в

роботу бізнесу без відповідного рішення су

ду. Документ також забороняє пожежним на

давати платні послуги підприємцям. Законо

проектом № 353VII “Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо

усунення обмежень у провадженні господар

ської діяльності” встановлюється, що з

1 липня 2013 року контролюючим органам

забороняється застосування санкцій (у тому

числі припису про усунення недоліків) без

рішення суду, до цього числа належать і орга

ни пожежного нагляду. Однак експерти й тут

мають свої зауваження. “На мою думку, такі

нововведення не спростять підприємниць

кої діяльності, оскільки для здійснення пев

них її видів все одно необхідно отримати до

звіл органу пожежного нагляду. Крім того,

перевірки ніхто не відміняв”,— каже Сергій

Кравченко. “Річ у тім, що в Україні багато

підприємств порушують елементарні прави

ла пожежної безпеки, взяти до прикладу ті ж

кіоски із шаурмою біля метро. Тому у випад

ку виявлення ознак, що можуть призвести до

аварії (пожежі), пожежний інспектор не змо

же вчасно призупинити діяльність (винести

припис про усунення недоліків) такого під

приємства, а за той час, поки буде суд роз

глядати справу про призупинення підприєм

ницької діяльності (винесення припису про

усунення недоліків), можуть статися аварія

або пожежа, що призведе до тяжких наслід

ків”,— пояснює експерт

За рахунок дерегуляції
діяльності бізнесу вже були

суттєво спрощені дозвільні та
реєстраційні процедури,

встановлено прозорі механізми
започаткування й закриття

бізнесу. Реалізація податкової
реформи також сприяла

спрощенню адміністративних
процедур для платників

податків. Знижується і податкове
навантаження на бізнес 

Марта КОХАН
“Хрещатик”

За оцін ами рейтин Doing Вusiness-2013, У раїна отримала 137-ме
місце за по азни ом ле ості ведення бізнес , піднявшись на 15
п н тів з о ляд на попередній рі . Хоча на сьо одні ми залиша-
ємось на в рай низь ом рівні порівняно навіть з трансформаційни-
ми е ономі ами (Гр зія в рейтин посіла 9 місце, Вірменія — 32-е,
Білор сь — 58-е, Молдова — 83-є, Росія — 112-е), процеси дере -
ляції мають сприяти подальшом поліпшенню позицій нашої раїни.

Поліпшення інвест лімат
Президент У раїни Ві тор Ян ович 12 червня 2013 ро під-

писав У аз “Про невід ладні заходи щодо прис орення здійс-
нення е ономічних реформ”. Кабмін дор чено прис орити
здійснення заходів зі спрощення мов ведення бізнес , зо ре-
ма, пере лян ти нормативно-правові а ти з питань ре лювання
містоб дівної діяльності з метою а т алізації їх зміст та спро-
щення ре ляторних процед р. Держпідприємництв дор чено
під от вати зміни до за онодавства, що сприятим ть вдос она-
ленню роботи ор анів держна ляд ( онтролю). Зміни б д ть
спрямовані на с орочення перелі відносин, на я і не поши-
рюється дія За он “Про основні засади державно о на ляд
( онтролю) сфері осподарсь ої діяльності”, та зв ження під-
став для проведення позапланових перевіро . На рівні за он

мають з’явитися норми щодо проведення омпле сної планової
перевір и підприємства спільно всіма ор анами держ онтролю.
Крім то о, ор ани онтролю б д ть зобов’язані розміщ вати на
своїх офіційних сайтах нормативно-правові а ти, дотримання
вимо я их встановлюється ході перевір и. В разі відс тності
вільно о та безоплатно о дост п с б’є тів осподарювання до
зазначених а тів держор ани не матим ть права здійснювати
перевір и щодо додержання їхніх вимо . Та ож Кабмін дор че-
но прис орити під отов за онопрое т про перелі адмінпос-
л та плат (адміністративний збір) за їх надання. Разом з міс-
цевою владою ряд має забезпечити створення мережі центрів
надання адмінпосл та створити належні мови для здійснення
держреєстрації юросіб та фізосіб-підприємців стр т рними
підрозділами територіальних ор анів Мін’юст .

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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ПОНЕДІЛОК ЛИПЕНЬ8

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

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

4 липня (чт.) — 20.00 "Валентинів день",
драма, 2 одини
5 липня (пт.) — 20.00 "Жирна свиня", 1
од. 35 хв.
6 липня (сб.) — 18.00 "Останнє охан-
ня", мелодрама, 2 од. 15 хв.
6 липня (сб.) — 19.00 "Вишневий сад",
омедія, 3 од. 15 хв.
7 липня (нд.) — 19.00 "У полоні при-
страсті" ("Кам’яний володар"), драма, 1
од. 25 хв.
7 липня (нд.) — 20.00 "Ян олят о, або
Се с альні неврози наших бать ів", 1 од.
50 хв.
8 липня (пн.) — 19.00 прем'єра "Любов-
не божевілля", м зична вистава, 1 од. 50
хв.
9 липня (вт.) — 19.00 "Занадто щасли-
вий бать о", омедія, 2 од. 30 хв.
9 липня (вт.) — 20.00 прем'єра "Страж-
дання юно о Вертера", драма, 1 од.
10 липня (ср.) — 19.00 "Сто п’ята сто-
рін а про охання", історія в двох части-
нах, 2 од. 30 хв.

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

4 липня (чт.) — 19.00 "Увертюра до по-
бачення", сценічна версія Андрія Приходь-
а за новелою Івана Фран а "Сойчине ри-
ло"
4 липня (чт.) — 19.00 "Гре Зорба", те-
атральний роман, Ні ос Казандза іс

5 липня (пт.) — 19.00 "Morituri te salu-
tant" ("У нас все свято"), Василь Стефани
6 липня (сб.) — 19.00 "Едіт Піаф. Життя
в редит", мюзи л, Юрій Рибчинсь ий, Ві -
торія Васалатій
7 липня (нд.) — 12.00 "Ромео і Дж льєт-
та", Вільям Ше спір
7 липня (нд.) — 19.00 "Одр ження", Ми-
ола Го оль
9 липня (вт.) — 19.00 "Шельмен о-ден-
щи ", омедія, Гри орій Квіт а-Основ'янен-
о
10 липня (ср.) — 19.00 "Жона є жона",
за оповіданнями Антона Чехова

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: вул. Липська, 15/17, 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
4 липня (чт.) — 19.00 прем’єра "Сирена
та Ві торія", омедія, О. Галін
6 липня (сб.) — 19.00 "Обережно — жін-
и!", мелодраматична омедія, А. К рей-
чи , 2 од. 30 хв.
7 липня (нд.) — 19.00 "Шалений день",
омедія, П.-О. Бомарше, 3 од.

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

4 липня (чт.) — 19.00 "Баядер а", балет
на 3 дії, Л. Мін с
5 липня (пт.) — 19.00 "Аїда" Дж. Верді,
опера на 4 дії, ви он ється італійсь ою
мовою
6 липня (сб.) — 19.00 Завершення 145-
о театрально о сезон
7 липня (нд.) — 19.00 Завершення 145-
о театрально о сезон

ТЕАТР "СУЗІР’Я" 
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua
5 липня (пт.) — 19.00 "Холостя и і хо-
лостяч и", омедія, Ханох Левін, мі росце-
на
5 липня (пт.) — 19.00 прем'єра "Пре-
расний звір серці", монодрама, Ми ола
Він рановсь ий
6 липня (сб.) — 19.00 "Ос ар — Бо ",
діало з таїною, Ері -Емманюель Шмітт.
10 липня (ср.) — 19.00 "Заноза", мело-
драма, Франс аза Са ан, мі росцена

ТЕАТР "КОЛЕСО"
Адреса: Андрiївський узвiз, 8
Тел: (044) 425�04�22, 
www.teatr�koleso.kiev.ua

5 липня (пт.) — 19.00 "Я че аю тебе, о-
ханий!..", фарс-дете тив, Даріо Фо, Фран-
а Раме
6 липня (сб.) — 19.00 "Триптих для
двох", розд ми з привод , Семен Злотні-
ов
10 липня (ср.) — 19.00 "У Києві, на По-
долі...", ородсь а бай а з піснями, танця-
ми та цимісом за мотивами водевіля М.
Янч а "По ярмар "

ТЕАТР�СТУДІЯ ІМПРОВІЗАЦІЇ 
"ЧОРНИЙ КВАДРАТ"

Адреса: вул. Артема (Січових Стрільців), 5�б
Тел: (044) 353�08�43, www.artkvadrat.com

4 липня (чт.) — 20.00 "Ніч Св. Валенти-
на", омедія про охання
5 липня (пт.) — 20.00 "Неймовірно, але
Фрейд", шість етюдів на тем питань сві-
тоб дови
6 липня (сб.) — 19.00 "Кафе розбитих
сердець", романтична омедія
7 липня (нд.) — 19.00 "Всі жін и про-
даються", е сцентрична омедія
9 липня (вт.) — 19.00 "Запрошення на
світано ", омедія
10 липня (ср.) — 19.00 "Се с на пля-
жі" — не лише о тейль", поради для від-
п ст и

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

6 липня (сб.) —
11.00 "Велосипед з
червоними олеса-
ми", неймовірна
при ода на 1 дію, Т.
Власова, 1 од. 10
хв., для дітей від 5
ро ів
7 липня (нд.) — 12.00 "Чарівна Пеппі", м зична вистава на 2
дії, А. Лінд рен, 1 од. 40 хв., для дітей від 7 ро ів

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

6 липня (сб.) —
11.00 "Троє поро-
сят", Г. Усач, С.
Єфремов, 45 хв.,
для дітей від 3-х
ро ів

6 липня (сб.) — 13.00 "Царівна-Жаба", А. Дєж ров, 40 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
7 липня (нд.) — 11.00 "Наш веселий олобо ", Г. Усач, 40 хв.,
для дітей від 3-х ро ів
7 липня (нд.) — 13.00 "Попелюш а", Є. Шварц, 50 хв., для ді-
тей від 4-х ро ів

МУЛЬТФІЛЬМИ
"ЕПІК"

Дівчин а Мері
потрапляє світ
Людей Листя,
я і захищають
зелений світ
всієї планети.
Раптово їх ви-
ли ають ж ч и,
том що зелені
за рож є не-
безпе а ви-

ляді дивних монстрів. Вони знищ ють все, що росте, під ерів-
ництвом злої пав чихи. Разом із зеленими лицарями Мері має
врят вати природ .
В інотеатрах Kronverk Cinema Skymall, "Ме апле с", "Ос-
ар" в ТЦ "Дрім Та н", "Сінема-Сіті"

"УНІВЕРСИТЕТ МОНСТРІВ"
Відомі ерої з "Корпорації монстрів" Май і Саллі не завжди б -
ли др зями. М льтфільм розповість, я ця дивна пароч а за-
в'язала знайомство. Вперше вони познайомилися ще в оледжі,
ди вст пили вивчати вищі аспе ти з ля ання дітей. Вони б ли

повною протилежністю один одном і навіть воро вали між со-
бою. Проте їх звела разом спільна робота з "диплом ", я а не
обійшлася без при од.
В інотеатрах "Жовтень", "Київсь а Р сь", "Кінопалац",
"Лейпци ", "Ленін рад", "Ма нат", "Сп тни ", "Флорен-
ція", Kronverk Cinema Skymall, "Сінема-сіті", "М льти-
пле с", "Ме апле с", в мережах інотеатрів "Лінія іно",
"Одеса іно", "Баттерфляй"

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 4—10 липня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика

Профілактика на каналі до
14.00

14.00 Зроблено в Києві
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Відчайдушні

батьки" 
16.10 В центрі уваги
17.30, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
19.25 Столиця
20.00 Т/с "Мисливці за

головами"
21.25 Служба порятунку
23.25, 5.00 Громадська

приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.15, 23.20 Т/с "Зграя"
7.15 Ера бізнесу
7.25 Д/ф "В. Галкін.

Перерваний політ"
8.45 Корисні поради 
9.00 Підсумки тижня
9.40 Без цензури

10.20 Х/ф "Інспектор
Гулл" 

12.45, 15.25, 18.40, 21.20
Діловий світ

12.55 Т/с "Жорстоке
правосуддя"

14.35 Право на захист
14.55 Темний силует
15.05 Вікно в Америку
15.40 Життя на рівних
15.55 Т/с "Соло для

пістолета з
оркестром"

18.20 Новини
18.55 Агро1News
19.10 Сільрада
19.30 Останнє попередження
19.55 Дорослі ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.30 Криве дзеркало
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
10.10 Х/ф "Господарка

"Білих ночей" 
12.20 Не бреши мені14
13.25 Х/ф "Службовий

роман" 
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
23.40 ТСН
23.55 Т/с "Борджиа" 
1.05 Х/ф "Фальшива

личина" 
2.30 Маша й моделі
3.40 Х/ф "Фальшива

личина" 
5.05 Гроші

ІІННТТЕЕРР

5.30 Т/с "Сімейний
детектив"

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 "Вторгнення"

11.10 Х/ф "Рідна людина"
12.00 Новини
12.20 Х/ф "Рідна людина"
13.25 Слідство вели...
14.05 Судові справи
15.35 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Земський лікар.

Життя заново"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Дружина

офіцера"
23.20 Т/с "Шаповалов" 
1.15 Х/ф "Пряма і явна

погроза" 
3.30 Подробиці
4.05 Д/ф "НЛО для Країни

Рад"
4.50 Слідство вели...

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.10 Т/с "Мамо, я кілера
люблю" 

7.00 Події
7.10 Т/с "Глухар.

Продовження" 
9.00 Події
9.10 Т/с "Слід" 

10.00 Х/ф "На все життя" 
11.50 Нехай говорять
12.50 Т/с "Слід" 
15.25 Щиросердне зізнання 
16.00 Критична точка 
17.00 Події
17.15 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Подружжя" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Бігти" 
21.35 Т/с "Слід" 
22.30 Х/ф "Клин клином" 
0.30 Т/с "Глухар.

Продовження" 
Профілактика на каналі 

до 5.00
5.00 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.25, 6.15 Teen Time
5.30 Т/с "Вперед — до

успіху!" 
6.20 Т/с "Світлофор" 
6.40, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.45 Т/с "Світлофор" 
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Кейт і Лео" 

11.35 Т/с "Татусеві дочки" 
13.20, 14.25 Kids' Time
13.25 М/с "Аладдін" 
14.45 Т/с "Друзі" 
15.45 Т/с "Кадетство" 
16.45 Т/с "Татусеві дочки" 
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор12
22.55 Т/с "Закрита школа" 
23.55 Репортер
0.30 Т/с "Закрита школа" 
1.20 Т/с "Купідон" 
2.10 Т/с "Дружна

сімейка" 
2.50—5.20 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-4"
12.05 Т/с "Прокурорська

перевірка"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.45 Т/с "Брат за брата-2"
16.40 Х/ф "Година пік-3"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Брат за брата-2"
21.55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.00 Х/ф "3000 миль до

Грейсленда" 
1.20 Х/ф "Рок-н-

рольщик" 
3.20 Т/с "Закон Херрі"
4.10 Т/с "З тобою мені

краще"

ТТООННІІСС

6.00 Дика Австралія
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо 
8.30 Світ за тиждень
9.00 Д/ф "Легенда про

короля Артура"
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Б. Єльцин. Людина, що

змінила Світ
12.00 Битва під Кадеш.

Перша світова війна
людства

13.00 Таке спортивне життя
13.35 Будь у курсі!
14.15 Дивні розповіді про

тварин
15.00 Соціальний пульс
16.00 Дикі кішки Т. Барклі
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 В. Меньшов. До й після

"Оскара"
22.40 Неймовірно, чи не так?
23.50 Дикі кішки Т. Барклі
0.35 Світські хроніки
1.00 Х/ф "Інша жінка" 
2.25 Х/ф "Тіло й душа-2" 
4.00 Х/ф "Пампушка"
5.00 Ранкове еспресо 

55——йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 0.00, 3.30
Київський час

6.45, 7.45, 18.50, 23.40,
0.25, 3.20 Час спорту

6.50, 7.35, 23.45, 0.55,
3.25 Огляд преси

7.00—23.00, 1.00 Час новин
(щогодини)

7.05 Час економіки
7.15, 8.15, 22.40, 23.20,

0.15, 2.35, 3.15,
6.15 Бізнес1час

7.25 Автопілот1новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія1новини
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 Час1тайм
22.15 Податковий щоденник
22.45, 4.15 Хроніка дня
23.30 Crime news
0.30 Акцент
2.40 Життя цікаве
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою

ННТТНН

5.35 Х/ф "Перегони по
вертикалі" 

6.40 Х/ф " Приватний
детектив, або
Операція
"Кооперація" 

8.10 Агенти впливу
9.00 Правда життя
9.30 Х/ф "Сонячний удар"

11.20 Т/с "Острів
непотрібних
людей"

15.05 Т/с "Лікар"
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Господарка

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" 
1.30 Свiдок
2.00 Легенди карного

розшуку

3.00 Речовий доказ
3.25 Агенти впливу
4.10 Свiдок
4.40 Уроки тітоньки Сови
5.05 Правда життя

ССТТББ

6.05 Чужі помилки. На все
заради неї

6.50 Все буде добре!
8.45 Неймовірна правда про

зірок
10.20 Зіркове життя. Життя з

чужим обличчям 
11.20 Х/ф "Моя мама —

наречена" 
13.00 Х/ф "Мама

напрокат" 
15.00 Правила життя. Битва

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

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Містичні історії14
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Зіркове життя. Війна за

спадщину
23.20 Битва екстрасенсів
1.30 Т/с "Доктор Хаус" 
2.20 Х/ф "Діаманти для

Джульєти" 
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!
12.45 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 "Віддзеркалення"
22.45 Вечірній Ургант
23.15 Т/с "Вікінги"
0.10 Давай одружимося!

1.05 Нехай говорять
2.00 Новини
2.05 Т/с "Віддзеркалення"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
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"
21.35 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
22.35 Вічна людина, або

Повість Туринської
плащаниці

23.25 Т/с "Розкол"
0.30 Вісті+
0.50 Х/ф "Перегони по

вертикалі", с. 1
2.00 Д/ф "Сергій Юрський"
2.50 Чесний детектив
3.20 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 Таємнича Росія
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 "Господарка

тайги-2. До моря"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Чужий район-2"
0.35 Т/с "Братани"
2.30 Суд присяжних
3.30 Х/ф "Золото

більшовиків"
4.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша1слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу" 

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-Хілз

90210. Нове
покоління" 

14.50 Богиня шопінгу
17.10 У ТЕТа пара
18.00 4 весілля
19.15 Богиня шопінгу
19.50 Королева балу13
21.05 Віталька
21.20 ТЕТ1Інтернет
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
9.10 Т/с "Маргоша"

10.10 Х/ф "Перша дочка" 
12.15 Звана вечеря
13.15 Пороблено в Українi
14.30 Т/с "Маргоша"
15.30 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 
21.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф "Володар

стихій" 
0.00 Х/ф "Секс драйв" 
1.50 Х/ф "Міс Поттер" 
3.15 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.50 Шалене відео по1

українськи
8.50 Т/с "Хіромант" 

10.50 Т/с "Хіромант. Лінії
доль" 

16.50 Т/с "Кодекс честі-3" 
18.50 Т/с "Ментівські

війни-3" 
21.00 Новини 2+2
21.25 Х/ф "Затьмарення" 
23.30 Т/с "Секретні

матеріали-2" 
1.40 Х/ф "Затьмарення" 
3.20 Х/ф "Приятель

небіжчика"

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 Вінні1

Пуха"
9.20 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
9.45 М/с "Спецагент Осо"

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"
12.15 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 "Кід vs. Кет"
17.00 М/с "Діти1супергерої"
17.30 М/с "Маленькі

торнадо"
18.00 М/с "Жахливий Генрі"
18.30 М/с "Кім П'ять1із1

плюсом"
19.30 М/с "Кряк1Бряк"
20.30 М/с "Чудеса на

віражах"
23.30 Д/ф "Прадавні

відкриття"
1.30 Т/с "Саша + Маша"

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 4 липня

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

"САМОТНІЙ РЕЙНДЖЕР"
Країна: США
Ст дія: Walt Disney Pictures
Режисер: Гор Вербінсь и
У ролях: Джонні Депп, Хе-
лена Бонем Картер, Армі
Хаммер, Вільям Фіхтнер
Бюджет: 250 млн дол. США
Тривалість: 149 хв.
Ві ові обмеження: 14 ро ів

Захоплюючий при од-
ниць ий е шн, приправле-
ний хорошою порцією -
мор , розповідає про доб-
ре відомо о ероя в масці,
але під новим том зор .

В основі сюжет — історія техась о о рейнджера на ім’я Джон Рід.
Втомившись від повсюдно о безза оння і ор пції, що пан є на
Ди ом Заході, він виріш є навести лад нав р и і перетворюється
на борця зі злочинністю. Після с тич и зі злочинцями Джона Ріда
разом із п’ятьма іншими рейнджерами залишають помирати.
Джон пощастило — йо о виходж є індіанець Тонто, я ий стає йо-
о напарни ом. На чолові ів різних льт р та світо лядів че ає ви-
проб вання — працювати разом і довіряти один одном .
В інотеатрах "Київ", "У раїна", "Київсь а Р сь", "М льти-
пле с", "Ме апле с", "Кінопалац", мережах інотеатрів
"Баттерфляй", "Лінія іно"

"СПОКУСНИК 2"

Країна: Німеччина
Ст дія: Warner Bros.
Режисер: Тіль Швай ер, Торстен Кюнстлер
У ролях: Тіль Швай ер, Емма Швай ер, Жасмін Герат, Ма ріціо Ма но
Тривалість: 123 хв.

Генрі — мин лом відомий ловелас. Нарешті настав час заб -
ти про олишні звич и та стати старанним сім’янином. Діти, о-
лишня подр ж а Катаріна, олишній чолові олишньої подр и
Трістан, я ом доводиться вихов вати дитин , я а з одом ви-
явиться дитиною Генрі, молода няня, істеричний дире тор ст -
дії — всі вони перетворюють життя олишньо о бабія на низ
смішних і аз сних сит ацій. Я знайти час на всіх і водночас
побороти інстин ти, адже нав оло стіль и спо с?..
В мережі інотеатрів "Баттерфляй"

КІНОТЕАТРИ
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60,
www.kinopalace.net
"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
"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
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Лінія іно", www.liniakino.com:
ТЦ "Аладдін", в л. Гриш а, 5, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Ма еллан", в л. А адемі а Гл ш ова, 13-б, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Метрополіс", в л. Малиновсь о о, 12, тел.: (044)521-30-01
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Спортивні новини

Спортивне життя. На спортмайданчику "ЮКА"
кияни провели активні вихідні
Нещодавно на Тр хановом острові відб вся чемпіонат з і ор "ЮКА".

Захід провели на майданчи , що знаходиться біля Пішохідно о мост .
Ор анізатором зма ань вист пив Центр Євмінова. Участь міні-і рах
взяли я дорослі, та і діти, але рез льтат б в один — всім д же спо-
добалося. "Мин ло о ро спеціально на Євро-2012 ми поб д вали
спортивний майданчи , на я ом мо ли а тивно провести час сі охо-
чі, — розповідає розробни прое т Володимир Євмінов. — Він д же
сподобався шведсь им вболівальни ам. І це не дивно, адже "ЮКА" —
ні альний омпле с, я ий можна встановити пра тично біля ожно о
під'їзд ба атоповерхово о б дин . За площею він займає лише 80
вадратних метрів. Напри лад, за ошти, витрачені на один тенісний
орт, можна поб д вати 8 спортивних майданчи ів "ЮКА", на я их по-
над 120 осіб змож ть брати часть в 7-ми різновидах спортивних і ор.
На майданчи ах змож ть займатися всі охочі — від дітей 3-річно о ві-

до баб сь і дід сів"

Легка атлетика. Олеся Повх — найкраща
спортсменка України за підсумками червня
Спортивний червень видався ба атим на перемо и вітчизняних атле-

тів. Наші спортсмени спішно вист пили і здоб ли на ороди на чемпіо-
натах Європи зі стриб ів вод , омандном чемпіонаті з ле ої атле-
ти и, онтинентальних першостях з фехт вання, а адемічно о весл -
вання, х дожньої імнасти и, бо с , весл вання на байдар ах і аное.
Е спертна омісія Національно о олімпійсь о о омітет У раїни від-
значила ва омі дося нення всіх медалістів європейсь их першостей і
після ретельно о роз ляд визначила най ращо о спортсмена й трене-
ра першо о місяця літа. Почесне визнання "най ращо о спортсмена"
здоб ла ле оатлет а Олеся Повх, я а перемо ла на 100-метрівці та
здоб ла "золото" в естафеті 4х100 м на омандном чемпіонаті Євро-
пи в Гейтсхеді. Най ращим тренером місяця визнано Костянтина Р -
ра а — особисто о наставни а ле оатлет и. Відзначимо, що для Оле-
сі Повх це перше подібне визнання, а для Констянтина Р ра а — др -
е. У 2011 році він став най ращим тренером червня я особистий на-
ставни Марії Ремінь

Олімпійський рух. 80 % українців підтримують
проведення в Україні зимової Олімпіади&2022
За даними Київсь о о міжнародно о інстит т соціоло ії (КМІС), 80 %

опитаних раїнців підтрим ють можливе проведення в раїні зимових
Олімпійсь их і ор 2022 ро . Про це повідомив енеральний дире тор
Київсь о о міжнародно о інстит т соціоло ії, до тор філософсь их на-

Володимир Паніотто. "На д м більшості раїнців, проведення
Олімпійсь их і ор дасть позитивні рез льтати всіх напрям ах, в пер-
ш чер , підвищить т ристичн привабливість У раїни, зо рема —
Карпатсь о о ре іон ",— с азав пан Паніотто. За словами дире тора
КМІС, 78 % опитаних в У раїні позитивно оцінили проведення зимової
Олімпіади, а в самій Львівсь ій області позитивно оцінюють проведен-
ня зимової Олімпіади 81 % респондентів

Температура +22°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +28°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 41 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 59 %

Прогноз погоди на 4 липня 2013 року

ОВНИ, сяйво особистої харизми від риє двері с різь. Тож за-
б дьте про мин ле і не д майте про майб тнє, розслабтеся і пли-
віть за течією подій, по ладаючись на йо о величність щасливий
випадо — і він не прим сить на себе че ати, подар вавши сюр-
призи в сфері знайомств, ділових онта тів, порад є новими знан-
нями, ці авою інформацією, наснажливими враженнями і... любов-
ними захопленнями.
ТЕЛЬЦІ, день видасться омфортним і прод тивним, б дьте

мобільними, розширюйте оло онта тів, інтересів і присл хайтеся
до інт їції, я а під аже, ом з оточення довіряти в справах, аби не
люн ти на ачо авантюрних пропозицій нечесних людей. Єднай-
теся з домочадцями — вони ваша щаслива опора.
БЛИЗНЯТА, бажання змінити імідж, причеп ритися, обновити

ардероб є добрим симптомом — значить, на вн трішньом плані
відб ваються про ресивні зміни. Ще б па , др зі вас обожнюють,
бла овірні охають, тож продемонстр йте всім своїм ви лядом і
поведін ою, що ви ідні та ої висо ої шани.
РАКИ, хто рано встає, том Бо подає. Про идайтеся раніше,

тоді ле о всти нете зробити чимало орисних і важливих справ.
Вдень під лючайтеся до інформаційних пото ів та задовольняйте
допитливість в різноманітних сферах, ба атьом соро а на хвості
принесе арн звіст щодо ар’єрних питань. Тісніше онта т йте
з ерівництвом — вас є шанс стати таємним радни ом та впли-
н ти на важливі професійні рішення.
ЛЕВИ, ваше місце на світсь их т сов ах, ори інальних новатор-

сь их а ціях, презентаціях, в др жних омпаніях. Файно вберіться,
расива приваблива па ов а рає надзвичайн роль для заво-
ювання симпатій п блі и, що додає впевненості, проб дж є ли-
бинні д ховні таїни вашої ба ато ранної особистості. До 22 липня
ви переб ватимете під по ровом бо ині чарівності.
ДІВИ, впоряд йте всі справи зран , зафі с вавши дося нення

й рез льтати. Ос іль и вдень все відб ватиметься хаотично, впи-
сатися в ра рс подій б де с ладно, шефа сім п’ятниць на тиж-
день, тож поспіхом хапатися за дор чені завдання не слід, бо по-
слід є відміна на азів, тіль и марно витратите з силля.
ТЕРЕЗИ, вашими б в стами та мед пити, поряд з бла ородними

партнерами (шлюбними, діловими) ви променітимете щастям, а
саме расива виш ана мова, похвала, омпліменти ви ли атим ть
приплив поч ттів, єднаючи ваші серця. Освідч йтеся в оханні, на-
віть оли не до інця впевнені в с азаном , дарма, що тріш и при-
брехали, з одом все, що прозв чало в ефірі... матеріаліз ється.
СКОРПІОНИ, постарайтеся зран с леїти розбиті лечи и і на-

ла одити др жні взаємини з людьми. Тоді вдень здоров’я піде на
поправ , з армоніз ються д шевні та фізіоло ічні ритми ор аніз-
м . Єдина засторо а — не беріть в бор і ні ом нічо о не позичай-
те, дотрим йтеся онфіденційності, особисті підозри небезпід-
ставні, адже тон о відч ваєте, хто вас хоче пошити в д рні. Шефа
любіть і неодмінно охайтеся з роботою.
СТРІЛЬЦІ, сит аційна обстанов а дня за ли ає до партнерсь ої

співдр жності, втім, все неоднозначно, можливі оливання, с мні-
ви. Вам, ідеалістам, б де важ о визначити, що ер є діловим со-
юзни ом (шлюбним обранцем): бла ородство чи л авство. При-
наймні, нама айтеся з чистою совістю (я а й стане арбітром) зро-
бити все можливе заради збереження тандем . А хитрі трю и с -
п тни ів віддайте на с д долі...
КОЗЕРОГИ не знатим ть, на я ий стілець сісти, за що хапатися

і з я о о бо підійти до справ, я а інформація достовірна, а що є
"дезою" — с цільний хаос і непро нозованість. Втім, цій мет шні
є й свої плюси, нобитель а меланхолія зни не, емоційний тон с
підвищиться, а все, що стос ється сімейних справ, принесе лише
позитивні зр шення.
ВОДОЛІЇ, пест йте себе, любих, забавляйтеся в насолод , не

замислюючись ні про мин ле, ні про майб тнє, живіть т т і зараз!
Все, що вселяє радість, робить вас щасливими, має б ти ви орис-
тано з ма симальною прод тивністю! І не бійтеся демонстр вати
любов до себе, це здетон є анало ічні поч ття серед тих, хто по-
ряд.
РИБИ мож ть піддатися спо сі й зяти на себе анебн роль

прово атора сімейних взаємин, чим внес ть с м’яття, зіштовхн ть
лобами домочадців. Хитрість та л авство може проявитися й
робочом оле тиві відповідними не ативними наслід ами. Тож
пле айте в д ші щирість та др желюбність, а тим чорним вадам,
що сіють зло, дайте відчіпно о

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Сенсаційний Вімблдон
На Британських островах підходить до завершення престижний 
тенісний турнір
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В Т манном Альбіоні
тривають баталії на
здоб ття чемпіон-
сь о о тит л Вімб-
лдон . Вже відб лися
матчі 1/4 фінал . На
жаль, раїнсь і
спортсмени припини-
ли подальш бороть-
б , але вболівати для
вітчизняних прихиль-
ни ів цьо о вид
спорт є за о о. У
зма аннях юніорів ч -
дов р демонстр є
иян а Ан еліна Калі-
ніна, я а вже здола-
ла два ола. А ось
оловною відмінністю
цьо орічно о т рнір
є неймовірна іль-
ість сенсаційних ре-
з льтатів, я і вини а-
ють мало не щодня.

Нинішній Вімблдон як ні�

коли багатий на сенсаційні

результати. Можна згадати

поразку іспанця Рафаеля

Надаля від бельгійця Стіва

Дарсіса. Або програш швей�

царця Роджера Федерера

українцеві Сергію Стахов�

ському. Третя ракетка світу і

чинний чемпіон турніру

програв у другому колі на�

шому спортсмену з рахун�

ком 7:6, 6:7, 5:7, 6:7. Його

поразка стала шоком для

шанувальників Роджера Фе�

дерера. У турнірах Великого

шолома швейцарець завжди

добирався як мінімум до

чвертьфіналу. Натомість

Сергій Стаховський показав

відмінну гру, чим заслужив

схвальні відгуки майже від

усіх експертів.

Також не обійшлося без

несподіванок і у змаганнях

жінок. Так, у другому колі

Вімблдону�2013 росіянка

Марія Шарапова сенсаційно

поступилася 131�й ракетці

світу Мішель Ларшер де Брі�

ту з Португалії з рахунком

3:6, 4:6. Поразка російської

тенісистки стала величез�

ною несподіванкою не тіль�

ки для всіх любителів тенісу,

а й для її суперниці. За сло�

вами Марії Шарапової, при�

чина фіаско полягає в су�

купності факторів, основ�

ним з яких є неготовність до

агресивної гри Ларшер де

Бріту. Слідом за росіянкою

припинила свої виступи і

перша ракетка світу Серена

Вільямс. Нездоланною пе�

репоною на шляху до омрі�

яного титула для американ�

ки стала німкеня Сабіна Лі�

сіцкі. Втім, головним факто�

ром стала не сама поразка

молодшої Вільямс, а раху�

нок — матч завершився з ре�

зультатом 2:6, 6:1, 4:6. За

словами Серени, під час гри

їй не вистачало рішучості, й

у цьому вся причина пораз�

ки. Для неї такий результат

не став сюрпризом, оскільки

вона знала, що зустріч буде

нелегкою.

Таким чином, у півфіна�

лах зустрінуться тенісистки,

які ще до початку турніру

навіть не входили у список

претендентів на здобуття

престижного трофею. Зок�

рема з першої топ�10 у світо�

вому рейтингу залишилася

лише представниця Польщі

Агнешка Радванська, яка на

стадії 1/2 фіналу зустрічати�

меться з кривдницею Сере�

ни Вільямс німкенею Сабі�

ною Лісіцкі. В іншому матчі

зустрінуться бельгійка Кір�

стен Фліпкенс та Маріо Бар�

толі з Франції.

У чоловіків чвертьфіналь�

ні пари мають такий вигляд:

іспанець Давид Феррер зу�

стрінеться з Хуаном Марті�

ном дель Потро (Аргенти�

на); Фернандо Вердаско (Іс�

панія) — Енді Маррей (Ве�

ликобританія; Новак Джо�

кович (Сербія) — Томаш

Бердих (Чехія); Лукаш Ку�

бот (Польща) — Єжи Яно�

вич (Польща).

Тим часом паралельно з

дорослими змаганнями від�

бувається й юніорський

Вімблдон. Тут для вітчизня�

них вболівальників є приєм�

ні новини. Українська тені�

систка Ангеліна Калініна ви�

йшла до третього раунду тур�

ніру. В другому колі киянка,

посіяна під 12 номером, ви�

грала у румунки Іоани�Лоре�

дан Рошко: 6:3, 6:4. Наступ�

ною суперницею Ангеліни

стане російська тенісистка

Анастасія Комардіна
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Цей день в історії 4 липня

1631 — в Парижі від рилося
перше а ентство з зайнятості —
адресне бюро
1776 — підписано Де ларацію

незалежності США
1819 — з Кронштадта в р о-

світнє плавання відправилися
шлюпи "Схід" і "Мирний". Під час
цієї е спедиції б ло від рито
"шостий" онтинент
1886 — Нью-Йор приб ла

стат я Свободи, я рочисто
від риють 26 жовтня
1958 — Хар івсь ий тра тор-

ний завод вип стив свій 500-ти-
сячний тра тор
2001 — с льптор З раб Це-

ретелі створив пам'ятни леді Ді-
ані Спенсер, принцесі Уельсь ій,
я а за ин ла в авто атастрофі в
1997 році
2004 — Греція вперше стала

чемпіоном Європи з ф тбол
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Сер ій Стаховсь ий став автором най чнішої сенсації Вімблдон , перемі ши чинно о чемпіона т рнір швейцарця
Роджера Федерера

розпорядження
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смерті
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И свята на честь
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ларнети"
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