
Сучасні технології 
на службі у киян
"Контактний центр" міста приймає звернення громадян і по телефону, 
і через Інтернет

Коли набирають 15�51
Щодня до Контактного центру надхо�

дить понад дві з половиною тисячі звер�

нень від киян. Традиційно найбільше

(майже 70 %) скарг — на проблеми жит�

лово�комунального господарства. “При�

зерами” є питання відсутності гарячого

та холодного водопостачання, проблеми

благоустрою міста та транспорту.

“З початку року до нас надійшло понад

250 тисяч звернень,— розповів “Хреща�

тику” директор комунальної бюджетної

установи “Контактний центр міста Ки�

єва” Єгор Стефанович.— І ми доклада�

ємо всіх зусиль, аби максимально швид�

ко й прозоро на них реагувати”.

Завдяки внутрішній реорганізації

служби, в Контактному центрі збільши�

ли кількість фахівців, які приймають те�

лефонні дзвінки киян, з 40 до 50 опера�

торів, тобто на 20 %. Крім того, зміни,

що їх було внесено у робочу комп’ютер�

ну програму, дозволили оперативніше й

чіткіше фіксувати всі звернення — за

рахунок цього вдалося ліквідувати чергу

на “додзвони”. Цікаво, що на 15�51 те�

лефонують однаково активно як у робо�

чі дні, так і у вихідні. Проте піковими

для операторів є вранішні та вечірні го�

дини. Як жартують у Контактному цен�

трі, з прогнозів погоди вони вже можуть

визначити, на що сьогодні скаржити�

муться люди.

Водночас якщо питання, з яким звер�

тається особа, потребує суттєвих витрат

коштів, то служба формує спеціальні по�

дання до КМДА.

“Є такі випадки, що ЖЕК не може з

об’єктивних питань відремонтувати ліфт

у будинку. Тому ми формуємо списки на

додаткове фінансування таких об’єктів,

складаємо перелік більш проблемних ад�

рес — і включаємо їх на фінансування на

цей рік і наступні. В цьому році подали

таких 105 адрес”,— розповів Єгор Стефа�

нович.

Однак буває, що аби допомогти ки�

янам у скрутній ситуації, не потрібно

суттєвих грошових витрат, а просто —

трохи людяності. Як розповіла “Хреща�

тику” начальник відділу прийому звер�

нень Олена Устянник, нещодавно опів�

ночі зателефонувала жінка, інвалід пер�

шої групи, яка мешкає на проспекті Ма�

яковського в Деснянському районі.

Вдень вона вийшла з будинку у своїх

справах, а коли повернулася, то виявило�

ся, що ліфт зламався. Живе киянка на

15�му поверсі й самостійно піднятися не

спроможна. Оператор викликала аварій�

ну бригаду ліфтовиків — і серед ночі жін�

ка таки потрапила додому. Показово, що

до Контактного центру хвора пані зате�

лефонувала після того, як безрезультатно

звернулася до місцевого ЖЕКу.

“Контактний центр міста виконує ве�

личезну соціальну місію, і ми намагаємо�

ся стати ще ближчими і доступнішими до

людей, запровадити нові зручні серві�

си”,— зазначив Єгор Стефанович.

“Вас слухає директор 
Департаменту...”

Від кінця травня у центрі успішно

функціонує спецпроект “Прямий зв’я�

зок з київською міською владою”. Що�

вівторка з 12.00 до 13.00, зателефонував�

ши за номером 15�51, є можливість на�

пряму поставити запитання представни�

кам міської влади — директорам депар�

таментів КМДА, головам районів. Ціка�

во, що за процесом спілкування можна

поспостерігати наживо, в режимі он�

лайн на офіційній сторінці “15�51”.

“На прямій телефонній лінії вже побу�

вали директор Департаменту охорони

здоров’я Віталій Мохорєв, директор Де�

партаменту транспортної інфраструкту�

ри Євгеній Водовозов, радник голови

КМДА Олександр Мазурчак, голова

Шевченківської РДА Сергій Зімін та ін�

ші,— інформує пан Стефанович.— Охо�

чих поговорити з ними було багато, адже

прямі лінії — це можливість для корис�

тувача поспілкуватися з людиною, яка

може вирішити чимало питань у своїй

галузі”.

Крім того, всі звернення громадян, на�

віть тих, яким не вдалося додзвонитися у

зазначений час, ставлять на контроль до

виконання. Єгор Стефанович розповів,

що, наприклад, під час прямої лінії з Ві�

талієм Мохорєвим був випадок, коли він

як фахівець, вислухавши симптоми за�

хворювання киянки, порадив, до якої лі�

карні їй необхідно звернутися, одразу ж

зв’язався із керівництвом медзакладу і

попередив про майбутню пацієнтку.

“Без сумніву, така форма діалогу з

представниками міської влади та орга�

нів самоврядування сприяє ефективно�

му виявленню та вирішенню важливих

проблем киян, підвищує рівень довіри

до керівників”,— зауважив Єгор 

Стефанович.

Карта звернень громадян

Днями “Контактний центр міста” за�

пустив новий сервіс. На офіційній сто�

рінці в мережі Інтернет —

http://1551.gov.ua/ з’явилася “Карта звер�

нень громадян”. Поки що вона працює у

тестовому режимі, але за цим сервісом –

майбутнє, вважають фахівці. Там можна

не лише вказати на ту чи іншу проблему,

а й побачити, як швидко вона вирішуєть�

ся. Зеленим кольором позначають вже

виконані звернення, жовтим — те, що

наразі в роботі, а червоним — питання,

які потребують доопрацювання виконав�

ців. Крім того, на сайті є спеціальні філь�

три, які дозволяють подивитися, скільки

скарг надходить на поламані ліфти, від�

сутність гарячої води, неприбрану при�

будинкову територію, транспорт тощо.

“Сервіс “Карта звернень киян” у нас

функціонує не так давно, ми ще його

“дошліфовуємо”,— каже Єгор Стефано�

вич.— Це дуже зручно, що можна одразу

побачити, як реагують на звернення ті чи

інші служби. Наприклад, до нас зверну�

лися мешканці Оболонського району,

яким ЖЕК упродовж тривалого часу не

міг прибрати бетонні плити з дитячого

майданчика. Після появи такої скарги на

нашому сайті й відповідного звернення

плити прибрали”.

За статистикою, понад 400 тисяч ки�

ян є активними користувачами Інтер�

нету, і для них зручно мати такий сервіс,

впевнений директор Контактного цен�

тру. На сьогодні лише 7 % від загальної

кількості звернень надходять через Ін�

тернет, а це мало, визнають у Центрі,

але на кінець року планують вийти на

показник 15�20 %. Наступний етап у ро�

боті служби — запуск мобільного додат�

ку для iOS та Android, який надасть ко�

ристувачам можливість цілодобової від�

правки скарг або подяк до єдиної місь�

кої системи роботи зі зверненнями гро�

мадян. Планується, що він почне діяти

з першого серпня.

“Додаток для смартфонів — наступний

крок розвитку взаємодії громади та київ�

ської влади. Це дуже потужний механізм

контролю киян за чиновниками. Вже з

серпня кожен громадянин, який має су�

часний телефон і побачив, наприклад,

незаконно встановлений кіоск чи яму на

дорозі, зможе сфотографувати порушен�

ня на телефон та оперативно спрямувати

скаргу. А завдяки сервісу геолокації на

мапі буде позначено місцезнаходження

об’єктів”,— повідомив під час одного з

розширених засідань Колегії Київської

міської державної адміністрації заступ�

ник голови КМДА — керівник апарату

Олександр Пузанов.

Схожі сервіси успішно працюють у Ва�

шингтоні, Лондоні та інших світових ме�

гаполісах. За прогнозами фахівців, за�

пуск мобільного додатку значно збіль�

шить кількість звернень громадян та під�

вищить якість зворотного зв’язку між

громадою та КМДА

Завдя и вн трішній реор анізації сл жби, в Конта тном центрі збільшили іль ість фахівців, я і приймають телефонні дзвін и иян, з 40 до 50 операторів, тобто на 20 відсот ів
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

КБУ “Конта тний центр міста Києва 1551” ро є в но з ча-
сом. Адже пос аржитися на ом нальні проблеми чи подя ва-
ти за арний ремонт під’їзд можна не лише по телефон , а й
через Інтернет, через соціальні мережі. А з 1 серпня б де за-
п щено без оштовний мобільний додато для iOS та Android,
я ий надасть орист вачам можливість цілодобово о дост п
до єдиної місь ої системи роботи зі зверненнями ромадян.
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Новини
На розвиток інфраструктури міста
додатково спрямують 
138,3 млн грн
Столичною владою під отовлені пропозиції щодо

внесення змін до Про рами соціально-е ономічно о
розвит м. Києва на 2013 рі . Передбачається, що на
розвито інфрастр т ри б де спрямовано додат ово
138,3 млн рн. Про це повідомив заст пни олови
КМДА Р слан Крамарен о.
Він зазначив, що це ори вання носить в основно-

м технічний хара тер, ос іль и звітність за І півріччя
тіль и збирається, аналіз ється і пропозиції щодо пе-
рерозподіл оштів з тих об’є тів, де б дівництво не
ведеться, б д ть під отовлені вже за рез льтатами цієї
роботи.
“Найбільш ва омі зміни стос ються державно о бю-

джет , адже Кабмін розпорядженням від 3 липня виді-
лив Києв 100 млн рн — по 50 млн рн на ре онстр -
цію Поштової площі та на б дівництво метро на ж/м
Терем и. Щодо місь о о бюджет , в межах передба-
чених аси н вань на о ремих об’є тах с ори овані с -
ми прое тних робіт, а та ож виділені ошти на оплат
забор ованості мин лих ро ів с мі 13,9 млн рн. Та-
ож за рах но перерозподіл передбачаються ошти
на встановлення мод льних ромадсь их т алетів —
4,8 млн рн, ре онстр цію отельні на в л. Котельни-
ова, 7/13 — 4,8 млн рн, продовження робіт на ма іс-
тральних аналізаційних оле торах— 12,2 млн рн”,—
пояснив пан Крамарен о.
Крім то о, за рах но апітальних видат ів, я і врахо-

вані бюджеті міста й досі не ви ористані, 38,3 млн
рн перерозподілені й спрямовані на наст пні об’є ти
Про рами: ре онстр ція пар “Володимирсь а ір-
а” — 3 млн рн; б дівництво центр з надання посл ,
пов’язаних з ви ористанням автотранспортних засобів
УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві по в л. Ж лянсь ій, 5 —
4 млн рн; створення Алеї воїнсь ої слави в пар Вічної
слави — 1,5 млн рн; продовження ре онстр ції пр-т
Гри орен а— 16,4 млн рн; ре онстр ція доро и Київ—
Гостомель—2,4млн рн; ре онстр ція в л. Ахматової—
2 млн рн; створення центр еле тронно о ряд вання
“Еле тронна столиця” — 8 млн рн; б дівництво транс-
форматорної підстанції на в л. Б. Хмельниць о о, 6-А —
1 млн рн

У Києві триває реконструкція 
проспекту Перемоги
В ом нальній орпорації “Київавтодор” повідомля-

ють, що з почат ре онстр ції проспе т Перемо и
вже ладено два шари асфальтобетонно о по риття
на проїзній частині на ділянці від емпін “Пролісо ”
до в л. Крамсь о о. За алом роботи ви онано на пло-
щі 75 тис. в. м.
Крім то о, тривають роботи з апітально о ремонт

8-ми підземних пішохідних переходів та облашт вання
трот арів і велодоріжо .
Водночас проводяться під отовчі роботи для ла-

дання асфальтобетонно о по риття проїзної частини
на ділянці від в л. Крамсь о о до ст. м. “Святошин”.
У ом нальній орпорації зазначають, що я ість ви-
онаних робіт онтролює технічний на ляд замовни а,
незалежна лабораторія Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації та, за необхідності, зал чаються фахівці На-
ціонально о транспортно о ніверситет . Я ість ас-
фальтобетонної с міші онтролює лабораторія завод -
виробни а.
За мови стабільно о фінанс вання, роботи з ре он-

стр ції проспе т план ється завершити в р дні 2014
ро

Рятувальники 
проведуть акцію “Зробимо життя
безпечним”
Сьо одні на території дитячо о оздоровчо о табор

“Лідер” в П щі-Водиці, в л. Юн ерова, 16, співробітни-
и Головно о правління ДСНС У раїни м. Києві про-
вед ть а цію “Зробимо життя безпечним”.
Під час заход на дітей че атиме он рсна про ра-

ма, о ляд бойово о одя рят вальни ів та аварійно-
рят вально о спорядження. Та ож бійці продемон-
стр ють асіння мовної пожежі та надання першої ме-
дичної допомо и при рят ванні людей
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На зарплати працівникам бюджетної 
сфери пропонується додатково виділити 
98,5 мільйона гривень
Київсь ою місь ою державною адміністрацією під отовлені пропози-

ції щодо внесення змін до бюджет міста Києва на 2013 рі . Про це по-
відомив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о.
"Основні зміни стос ються збільшення видат ів для бюджетної сфери.

Для забезпечення виплати заробітної плати з нарах ваннями працівни-
ам соціально- льт рної сфери з рах ванням стим люючих виплат
пропон ється додат ово виділити ошти для оплати праці. У ал зях
"Освіта" — збільшити видат и на 63,5 мільйона ривень, "Охорона здо-
ров’я" — 28,3 мільйона ривень, "К льт ра і мистецтво" — 4,2 мільйона
ривень, "Фізична льт ра і спорт" — 2 мільйони ривень, "Соціальний
захист населення" — 0,5 мільйона ривень. За алом 98,5 млн рн. Ми
ще напри інці мин ло о ро на олош вали, що маємо д же с ладний
бюджетний рі , і місто з власних резервів виш є ошти на виплат сти-
м люючих надбаво ",— на олосив Р слан Крамарен о.
Він та ож повідомив, що бюджетом міста додат ово виділяється

985,6 тисячі ривень на облашт вання центрів надання адміністратив-
них посл спеціальним обладнанням

Півсотні посадовців постали перед судом 
за вчинення корупційних правопорушень
Робота правоохоронних ор анів сфері протидії ор пційним право-

пор шенням значно посилилася та а тивіз валася. Про це на засідан-
ні оле ії за підс м ами роботи ор анів про рат ри І півріччі 2013 ро-

повідомив про рор Києва Ми ола Бес иш ий.
Та , за йо о словами, протя ом першо о півріччя 2013 ро слідчи-

ми правоохоронних ор анів столиці розпочато 139 римінальних про-
ваджень щодо злочинів з озна ами ор пції.
"Внаслідо вжитих столичною про рат рою заходів вдалося припи-

нити римінально арані дії ор мпованих с ддів, державних сл жбов-
ців 1—2 ате орії та правоохоронців",— відзначив пан Бес иш ий.
Та ож про рор додав, що за рез льтатами дос дово о розслід ван-

ня злочинів з озна ами ор пції до с д цьо о ро направлено 45 об-
вин вальних а тів стосовно 50 посадовців, том числі 24 — за фа -
тами отримання сл жбовими особами неправомірної ви оди.
О рім то о, ерівни відомства а цент вав ва на том , що за вчи-

нення даних правопор шень нинішньом році вже зас джено 17 по-
садовців, серед я их п’ятеро онтролерів, четверо правоохоронців,
двое подат івців та інші

Цифра дня

25 593 000 000 
гривень було мобілізовано до державного бюджету ГУ Міндоходів у
м. Києві та Київською міжрегіональною митницею за перше півріччя
нинішнього року 

Про це повідомила начальник столичного Управління
Міндоходів Ірина Носачова
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У столиці реставрують комплекс пам’яток
Магдебурзького права
У Подільсь ом районі столиці тривають реставраційно-відновлю-

вальні роботи на омпле сі пам'ято Ма деб рзь о о права. Відновити
пам’ят план ється до 1025-річчя Хрещення Київсь ої Р сі.
Та , незабаром на схилах Дніпра відновлять вхідн ар , сходи та о-

лон (нижній пам'ятни Хрещенню Р сі), створять джерело (бювет) та
відновлять бла о стрій приле лої території. Наразі розпочато роботи зі
створення про лян ової алеї між Пішохідним пар овим мостом та По-
штовою площею. Та ож проводиться ремонт підземно о пішохідно о
переход від пам'ятни а Ма деб рзь ом прав до Набережної Дніпра.
Одночасно ви он ються роботи з де оративно о оздоблення підпір-

ної стін и Набережно о шосе, а саме: влашт вання барельєфів двох
ар ах, що знаходяться правор ч та лівор ч від виход з підземно о пе-
реход на Набережн Дніпра. О ремо на ад ємо, що 22 липня о 18.00
заверш ється прийом он рсних робіт все раїнсь о о бліц- он рс
на визначення ращо о ес ізно о прое т пам’ятно о зна а на честь
1025-річчя Хрещення Київсь ої Р сі. Голос вання ж рі відб деться 24
липня. Е спозиція з рез льтатами он рс , при рочена до Дня свят-
вання 1025-річчя Хрещення Київсь ої Р сі, б де від рита для відвід-
вання 27—28 липня на Набережній Дніпра в межах території он р-
с та 29 липня — 29 серпня — в Центральном б дин архіте тора
У раїни в м. Києві

У Шевченківському районі 
реконструюють котельню
На в лиці Ба ов тівсь ій, 36-а Шевчен івсь ом районі столиці ре-
онстр юють отельню. Відповідне розпорядження підписав олова Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Оле сандр Попов. З ідно з до мен-
том, замовни ом робіт з ре онстр ції об’є та визначено ом нальне під-
приємство "Дире ція з апітально о б дівництва та ре онстр ції "Київ-
б дре онстр ція". Та , КП дор чено визначити підрядн ор анізацію для
ви онання робіт з ре онстр ції в становленом поряд , забезпечити
розроб і затвердження прое тно- ошторисної до ментації та забезпе-
чити ви онання робіт з ре онстр ції, омпле тацію необхідним облад-
нанням і введення в е спл атацію отельні встановленом поряд . За-
мовни робіт під час ладання до овор підряд повинен передбачити
мови щодо надання підрядни ом арантій я ості ви онання робіт та
встановити арантійні стро и е спл атації отельні. За важимо, що після
завершення робіт все майно б де зараховане до ом нальної власності
територіальної ромади міста з подальшою передачею володіння та о-
рист вання ПАТ "Київенер о"

Кияни обрали, як виглядатиме квітучий логотип
"Радіо Київ 98’Fm"
Тепер "Радіо Київ" можна б де не лише поч ти, а й відч ти на доти

і навіть на запах. Зовнішній ви ляд віт чої л мби, я а незабаром
з'явиться на Оболоні в Києві, нарешті затверджений в соцмережах.
Коле тив "Радіо Київ" вітає переможця Сер ія К., я ий отрим є ящи

морозива і стає почесним остем на рочистом від ритті вітни а. На а-
даємо, що м ніципальна радіостанція "Радіо Київ 98’Fm" і ом нальне
об'єднання "Київзеленб д" продовж ють а цію "У місті, я вдома" — зро-
бимо Київ затишним, чистим і барвистим!" На старті цьо о прое т в сто-
лиці з'явиться символ віт чо о міста — л мба ви ляді ло отип радіо.
До слова, л мба 100 вадратних метрів б де при рашена п'ятьма ти-

сячами вітів. Серед них — а ерат м (п хнасто-бла итні с цвіття), чорно-
бривці (жовті та оранжеві), бе онія біла і зелений илим з альтернатери.
Від риють л мб вже цьо о тижня — ожен, хто б де проходити

повз, зможе сфото раф ватися та отримати доз яс раво о настрою
разом з "Радіо Київ 98’Fm"

Діти мають виховуватися 
у сім’ях
Місто підтримує родини у непростих життєвих ситуаціях
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

З на оди Дня родини
представни и державних,
місь их та ромадсь их
ор анізацій за р лим
столом об оворили ризові
проблеми с часних сімей
та шляхи їх подолання. Го-
ловна мета заход — спри-
яти спішній реалізації сі-
мейної політи и в столиці
та підвищити імідж сім’ї в
с часном с спільстві, що
сприятиме збереженню
повноцінних родин й зни-
женню рівня сирітства. До
а тивно о діало дол чив-
ся й заст пни олови
КМДА Ві тор Корж.

Зі стрімким розвитком суспіль�

ства з’являється все більше факто�

рів, які впливають на формування та

розвиток сімейних відносин. І саме

через це виникають кризові ситу�

ації, що часто призводять до руйну�

вання сім’ї. Так, наприклад, з 400

тис. одружених пар 200 тис. розлу�

чаються. А третина шлюбів взагалі

розпадається впродовж двох років.

До одвічних проблем належать не�

належне працевлаштування моло�

дих спеціалістів, безробіття, відсут�

ність житла для новостворених пар.

У місті 7 тис. багатодітних родин,

які потребують підтримки. Й столич�

на влада їм активно допомагає. Як

розповів "Хрещатику" директор Київ�

ського міського центру для сім’ї, дітей

та молоді Валерій Танцюра, в місті

майже 4 тис. сімей перебувають нині

під опікою центру. "Минулого року

таких родин було менше, але через те,

що ми розширили штат (за останніх 6

місяців до лав працівників соціальних

служб влилось близько 600 фахівців з

соціальної роботи), у нас з’явилась

можливість продуктивніше працюва�

ти й виявляти більше тих сімей, які

опинилися в складних життєвих об�

ставинах",— каже Валерій Танцюра.

До речі, завдяки злагодженій ро�

боті соціальним службам уже вдало�

ся допомогти багатьом таким роди�

нам. Наприклад, для маленької хво�

рої дитинки із сім’ї з Солом’янсько�

го району, яка залишилася без бать�

ка, зібрали кошти на операцію за

кордоном. А одній мамі допомогли

змінити свою поведінку, пройти

курс реабілітації від алко� та нарко�

залежності, аби та не втратила опіку

над дітьми, і зараз уже розглядається

питання щодо повернення малюків

додому. Так, соціальні служби пра�

цюють, аби вони зберегли сім’ю,

адже головне для міста — попере�

дження соціального сирітства та

збереження повноцінного щасливо�

го дитинства для кожної дитини.

"Сучасна родина є однією з важ�

ливих ланок напрямів розвитку су�

спільства, вона ж і відображає за�

гальний соціальний рівень життя

держави. Переконаний, що, реалізу�

ючи соціальні ініціативи Президен�

та України спільними зусиллями

міської влади та громадськості, для

існуючих проблем сучасних сімей

ми знайдемо шляхи та засоби їх по�

долання",— зазначив Віктор Корж.

Саме тому представники держав�

них, міських та громадських органі�

зацій зібралися разом і протягом

кількох годин обговорювали напря�

ми реалізації сімейної політики.

Учасники заходу домовилися спри�

яти підвищенню рівня економічної

активності та самостійності сімей,

вдосконалювати форми консульта�

тивної роботи з питань шлюбу, вихо�

вання дітей, статевого виховання

підлітків і молоді. Спільну резолю�

цію за підсумками круглого столу ще

доопрацюють і передадуть до про�

фільних міністерств для врахування

побажань столичної громади

Вокзальну площу впорядкують
До першого вересня в місті розроблять та впровадять нову схему 
руху транспорту перед Центральним залізничним вокзалом
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

У місь ій адміністрації
ст рбовані безладною си-
т ацією з автомобільними
пото ами на Во зальній
площі. Том вирішено роз-
робити нов чіт схем
розмеж вання р х транс-
порт , що зробить площ
зр чною я для автомобі-
лістів, та і пішоходів.

Перед проведенням Єврочемпіо�

нату з футболу на Вокзальній площі

навели лад: міжміські маршрутки

"відтіснили" на автостанцію, відвели

місце для стоянки таксі, чітко

окреслили пішохідні переходи. Та не

минуло й року, як площа знову стала

"важкопроїзною" через напівлегаль�

них таксистів, які паркуються мало

не на зебрі, та транзитні авто, що

блокують громадський транспорт.

"Сьогодні у нас така ситуація, що

Вокзальна дуже часто стоїть у заторах.

Тому ми порадилися з транспортни�

ками та представниками Південно�

Західної залізниці й вирішили, що

потрібно розробити нову схему руху й

чітко розмежувати потоки,— заявив

заступник голови КМДА Михайло

Костюк. — Комунальний транспорт

повинен мати свою смугу для проїзду,

а пасажири, які відправляють або зу�

стрічають родичів чи знайомих, —

мати можливість безперешкодно

під’їжджати до вокзалу і припаркува�

тися. Враховуючи, що тут обмежений

простір, паркування повинно бути

цивілізованим".

Транспортників також турбує, що

на сьогодні фактично пасажири, які

заходять або виходять із вокзалу, ні�

чого не бачать за тісною "лінією оку�

пації" з припаркованих авто. Причо�

му таке діється як на Центральному,

так і на Південному вокзалах.

"На так званій першій лінії біля

вокзалу паркуються всі, хто хоче,

тож пасажир з вокзалу іноді й вийти

не може. Тому ми сьогодні ставимо

завдання розробити також схему зу�

пинок і місць для паркування",—

пояснює Михайло Костюк.

Транспортники хочуть зробити

схему руху біля вокзалу такою, як бі�

ля нового терміналу аеропорту "Ки�

їв" у Жулянах. За словами пана Кос�

тюка, завдяки грамотно спрямова�

ним транспортним потокам площа

перед аеропортом є вільною, зайвих

транспортних засобів там немає і па�

сажирам зручно.

Як розповів "Хрещатику" дирек�

тор Департаменту транспортної ін�

фраструктури Євген Водовозов, роз�

робляти схему руху на Вокзальній

площі буде спеціальна комісія, яка й

вирішить, яким чином буде органі�

зовано заїзд на площу, чи з’являться

там обмежувальні шлагбауми й чи

потрібно буде встановлювати світ�

лофори, адже схема руху стосувати�

меться не лише Вокзальної площі, а

й роботи світлофорів на вулицях

Жилянській та Льва Толстого.

"Пропонується організувати

транспортні потоки за принципом

першочерговості та ефективності,—

упевнений Євген Водовозов.— Ни�

нішні чотири смуги, які ведуть до

Центрального вокзалу, матимуть

своє призначення. Перша смуга бу�

де для приватного транспорту, яким

пасажирів підвозитимуть або заби�

ратимуть від вокзалу, та таксі. Друга,

як уже зауважували, для громадсько�

го транспорту, а третя й четверта —

для технологічного транспорту, а та�

кож транзитного і тих, хто приїжд�

жає на вокзал для посадки".

Впорядкувати транспортні потоки

планують і перед Південним заліз�

ничним вокзалом, а запрацювати

нова схема руху має до першого ве�

ресня , впевнені міські посадовці

Реалізуючи соціальні
ініціативи Президента

України спільними
зусиллями міської влади

та громадськості, 
для існуючих проблем

сучасних сімей ми
знайдемо шляхи 

та засоби їх подолання

Нинішні чотири смуги, які ведуть до Центрального
вокзалу, матимуть своє призначення. Перша буде для

приватного транспорту, яким пасажирів підвозитимуть
або забиратимуть від вокзалу, та таксі. Друга — 

для громадського транспорту, а третя й четверта — 
для технологічного транспорту, а також транзитного 

і тих, хто приїжджає на вокзал для посадки

Представни и столичної влади, державних, місь их та ромадсь их ор анізацій за р лим столом об оворили ризові
проблеми с часних сімей та шляхи їх подолання

Впоряд вати транспортні пото и план ють перед Центральним і Південним залізничними во залами, а запрацювати нова
схема р х має вже до першо о вересня
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Ділові новини

Столиця поповнилась 
мільйонерами
Кіль ість иян, дохід я их 2012

році перевищив 1 млн рн, за по-
передніми даними перевіро по-
даних де ларацій, на сьо одні
с ладає 1413 осіб. Столичні міль-
йонери отримали мин лоріч дохо-
дів на за альн с м 6,1 млрд рн,
та до бюджет вони мають сплати-
ти понад 209 млн рн подат . Про
це повідомила начальни ГУ Мін-
доходів м. Києві Ірина Носачова,
інформ є прес-сл жба відомства.
На адаємо: 2012 році свої стат и
понад 1 млн рн заде лар вали

1037 ромадян на за альн с м
5,1 млрд рн. З почат 2013 ро
в столиці подано понад 29 тисяч
де ларацій про майновий стан та
доходи ромадян, я і заде лар ва-
ли доходи, отримані 2012 році,
на більш ніж 10,7 млрд рн. З ідно
з поданими де лараціями, с ма
подат на доходи фізичних осіб,
що підля ає сплаті до бюджет ,
с лала 300 млн рн. До державної
азни вже надійшло 165,3 млн рн.
У Міндоходів на ад ють, що ожен
ромадянин, відповідно до Подат-
ово о оде с , має самостійно до
1 серпня сплатити с м подат о-

во о зобов’язання, зазначен
в поданій ним подат овій де лара-
ції

Кияни контролюють 
витрачання бюджету

Упродовж січня-червня 2013
ро до Державної фінансової ін-
спе ції (ДФІ) м. Києві надійшло
85 телефонних повідомлень ро-
мадян, повідомили “Хрещати ”
в прес-сл жбі відомства. З них
18 стос валися пор шень чинно-
о за онодавства під час витра-
чання бюджетних оштів, ви о-
ристання державно о чи ом -
нально о майна, 11 — пор шень
під час виплати заробітної плати,
стипендій, пенсій та інших со-
цвиплат підприємствами, ста-
новами та ор анізаціями, під он-
трольними ДФІ в м. Києві. Всі 29
та их звернень інспе ція план є
перевірити під час проведення
онтрольних заходів в наст пних
періодах. Інформація щодо не-
правомірних дій чи бездіяльності
працівни ів столичної інспе ції не
надходила. Водночас майже
ожне др е телефонне звернен-
ня, що надійшло впродовж ни-

нішньо о ро , стос валося по-
р шень, я і ДФІ в м. Києві роз-
лядати не повноважена. Відни-
ні на та і звернення фахівці не
лише надад ть відповідь режи-
мі “он-лайн” стосовно повнова-
жень столичної ДФІ, але й спря-
м ють їх до ор анів держвлади,
повноважених виріш вати пор -
шені заявни ами питання. За
“телефоном довіри” можна та ож
повідомити про можливі непра-
вомірні дії або бездіяльність та
рішення посадових осіб інспе ції
при здійсненні ними своїх повно-
важень. Та і звернення переві-
ряються в обов’яз овом поряд-
. Я за важ ють прес-сл жбі,

“телефон довіри” столичної Дер-
жфінінспе ції діє вже більше п’я-
ти ро ів, і за час йо о роботи
звернення жодно о ромадянина
не залишилося поза ва ою. “Те-
лефон довіри” ДФІ м. Києві
(044) 484-69-45 працює в робочі
дні: з понеділ а по четвер з 9:00
до 18:00, п’ятницю — з 9:00 до
16:45. Обідня перерва — з 13:00
до 14:00. За бажанням ромадя-
ни мож ть надіслати письмове
звернення на адрес : в л. Арте-
ма, 18, м. Київ, 04053

Бізнес реєструють 
під наглядом
Державна реєстраційна сл ж-

ба розпочала встановлення веб-
амер відділеннях, де здійсню-
ється держреєстрація юросіб та
фізосіб-підприємців в сіх ре іо-
нах У раїни. Про це заявив оло-
ва У рдержреєстр Дмитро Во-
рона, інформ є прес-сл жба ві-
домства. У 12 ре іонах (Волин-
сь а, Дніпропетровсь а, Донець-
а, Л ансь а, Одесь а, Полтав-
сь а, Рівненсь а, Тернопільсь а,
Хар івсь а, Хмельниць а, Чер-
ась а області та Автономна Рес-
п блі а Крим) веб- амери вже
встановлені. Зображення з них
транслюється на офіційном сай-
ті У рдержреєстр . “Керівництв
ожної ре іональної реєстрацій-
ної сл жби я поставив чіт е зав-
дання — зняти питання чер в
ор анах державної реєстрації.
Б дь-я а людина, я а вирішила
зареєстр вати с б’є т підприєм-
ниць ої діяльності, повинна от-
римати я існий сервіс нашій
сл жбі за ма симально орот ий
проміжо час . Цьо о вима ає
ерівництво держави — і ми б -
демо це ви он вати”,— с азав

Дмитро Ворона. Встановлення
веб- амер відб деться пост по-
во, ос іль и необхідно нала оди-
ти технічн можливість ре іонах
щодо передачі зображення та
трансляції йо о на офіційном
сайті У рдержреєстр . Одна
продовж наст пних тижнів веб-
амери мають запрацювати в
сіх обласних центрах, містах Ки-
єві та Севастополі

Межі Києва можуть 
змінитися

Київсь а місь рада на пленар-
ном засіданні 11 липня 2013
ро план є зверн тись до Вер-
ховної Ради з проханням за-
твердити межі Києва. Про це
повідомив олова постійної о-
місії Київради з питань е оло іч-
ної політи и, олова Партії Зе-
лених У раїни Денис Мос аль,
інформ є прес-сл жба партії.
“Київсь а місь а рада має вжи-
ти сіх вичерпних заходів для
збереження Біличансь о о ліс і
захист території столиці від по-
ся ань селищних рад Коцюбин-
сь о о і Гостомеля. Ці питання
можна вирішити шляхом за-

твердження меж Києва. Саме
том я вист пив ініціатором
звернення Київради до Верхов-
ної Ради щодо встановлення
меж Києва. Адже відповідно до
ст. 85 Констит ції У раїни, за-
твердження меж столиці є ви-
лючною омпетенцією Верхов-
ної Ради”,— під реслив пан
Мос аль. Київрада прийняла рі-
шення про по одження прое т
земле строю щодо встановлен-
ня та зміни межі м. Києва ще в
лютом 2013 ро . З ідно з до-
ментом, площа столиці стано-

вить 84 974,4 а. На пере онан-
ня пана Мос аля, зволі ання із
затвердженням межі Києва мо-
же призвести до знищення Бі-
личансь о о ліс . Деп тат на а-
дав, що Коцюбинсь а селищна
рада нама ається в лючити до
площі селища понад 4 тис. а
території Києва. Та ож Коцю-
бинсь ою та Гостомельсь ою
селищними радами, вс переч
за онодавств , вже відч жено
приватн власність більше 600
земельних діляно за альною
площею майже 100 а на тери-
торії ні ально о Біличансь о о
ліс
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Хрещатик 11 липня 2013 року

Орієнтир на Європу
Столиця хоче досягти європейських показників розвитку малого і середнього бізнесу

Київ для бізнесу
Голова Київської міської держадміністра�

ції Олександр Попов визначив одним із най�

більш пріоритетних завдань для столичної

влади саме сприяння розвитку підприєм�

ництва, покращення якісних показників ма�

лого та середнього бізнесу. В першу чергу —

підвищення вкладу МСП у виробництво ва�

лового регіонального продукту. “Сьогодні

Київ є беззаперечним лідером серед регіонів

України як за кількістю малих і середніх під�

приємств на душу населення, так і за кіль�

кістю зайнятих у цьому бізнесі людей. Ми

прагнемо поліпшити ці показники, але го�

ловне наше завдання — створення належних

умов для “якісного” зростання підприєм�

ництва. Наразі столичні малі й середні під�

приємства дають близько половини валово�

го регіонального продукту при тому, що в

Європі цей показник сягає 80 %. Отже, сьо�

годні наше завдання — досягти європей�

ських показників розвитку малого і серед�

нього бізнесу”,— заявив Олександр Попов

на початку липня. За словами очільника

КМДА, в Україні сьогодні створюються всі

умови для розвитку підприємництва. “Під�

тримка, яку сьогодні надає керівництво дер�

жави малому і середньому бізнесу, дозволяє

говорити, що поставлені нами завдання —

цілком реальні. Зниження податкового на�

вантаження на бізнес, а також реформуван�

ня дозвільної системи вже дають позитив�

ний результат”,— зазначив пан Попов.

Міська влада підкреслює, що діє в рамках

запропонованого Президентом України

курсу та з урахуванням регіональних осо�

бливостей, що робить заходи з підтримки та

захисту підприємництва ще більш ефектив�

ними.

Проблемні питання

Водночас на сьогодні залишаються неви�

рішеними багато болючих для столичного

підприємництва проблем. Зокрема на

останньому засіданні Ради вітчизняних та

іноземних інвесторів при КМДА, що відбу�

лось у травні, серед головних таких питань

розглядались:

— проблема пересування вантажних

транспортних засобів по м. Києву;

— удосконалення процесу поновлення

договорів земельних ділянок у м. Києві;

— створення простих та прозорих умов

для проведення аукціонів щодо земельних

ділянок та порядку проведення інвестицій�

них конкурсів;

— розробка ефективного та дієвого по�

рядку розміщення малих архітектурних

форм на довгостроковій основі;

— підвищення акцизної ставки на пиво;

— необхідність прискорення реєстрації

прав власності у новому реєстрі;

— вдосконалення процесу передачі мереж

до комунальної власності та внесення необ�

хідних змін щодо пайової участі по “заморо�

жених об’єктах”.

Як повідомили “Хрещатику” в Департа�

менті економіки та інвестицій КМДА, ці та

інші нагальні питання мають вирішуватися

шляхом проведення консультацій та підго�

товки проектів відповідних рішень секрета�

рем Ради Сергієм Піонтковським (керівний

партнер міжнародної юридичної компанії

“Бейкер і Макензі Сі�Ай�Ес, Лімітед”). Тож

представники бізнесу можуть звертатися зі

своїми питаннями за телефоном: +38 (044)

590�01�01, факсом: +38 (044) 590�01�10, або

надсилати пропозиції на електронну пошту:

Serhiy.Piontkovsky@bakermckenzie.com.

Планується, що всі пропозиції будуть

опрацьовуватися разом із міською владою.

Ті, що можна вирішити на міському рівні,

будуть вирішені, щодо інших будуть направ�

лені пропозиції до відповідних органів дер�

жавної влади. Час для звернень у бізнесу є —

наступне засідання Ради вітчизняних та іно�

земних інвесторів при КМДА відбудеться у

вересні 2013 року.

Програма розвитку

Нагадаємо також, що наразі розроблюєть�

ся окрема державна програма розвитку та

підтримки малого і середнього бізнесу, яка

дозволить сконцентрувати розпорошені дер�

жавні ресурси на вирішенні відповідних пи�

тань. Так, Держпідприємництво проводить

громадське обговорення проекту розпоря�

дження Кабміну “Про схвалення Концепції

Загальнодержавної програми розвитку мало�

го і середнього підприємництва на 2014�2024

роки”. Проблеми, що заважають розвитку

МСП, у проекті пропонується розв’язати

шляхом дерегуляції госпдіяльності, розши�

рення можливостей доступу бізнесу до кре�

дитних ресурсів, підтримки інноваційно орі�

єнтованих підприємств. Планується, що ви�

конання заходів програми дозволить, зокре�

ма, збільшити чисельність зайнятих у мало�

му та середньому бізнесі на 10 %, а їхню част�

ку у ВВП країни підвищить до 25 %. Обгово�

рення має закінчитися до кінця нинішнього

тижня, тож письмові пропозиції та заува�

ження до проекту також ще можна надсила�

ти на електронну адресу kalina@dkrp.gov.ua

До речі, пропозиції, з якими сьогодні біз�

несмени звертаються до КМДА, враховані й

у проекті Концепції розвитку малого і серед�

нього підприємництва. Зокрема це стосує�

ться створення фонду нежитлових примі�

щень та земельних ділянок для надання в

оренду суб’єктам малого та середнього біз�

несу. “Сьогодні, крім торгівлі, у Києві ні про

що не йдеться. Але ж у місті є дуже багато

порожніх приміщень, у тому числі закритих

заводів та інших об’єктів. Можна було б, за

європейським прикладом, віддати їх в орен�

ду підприємцям, що ми й пропонували”,—

зазначив Віталій Андрєєв, колишній співго�

лова Координаційної ради з питань розвит�

ку малого та середнього підприємництва.

Умови ведення бізнесу

Тим часом експерти зауважують, що по�

при намагання влади створити всі умови

для МСП, в Україні на сьогодні все ще не

сформовано дійсно сприятливого середови�

ща для цього сегменту. І навіть Закон “Про

розвиток та державну підтримку малого і

середнього підприємництва в Україні”,

який було прийнято, не виправив ситуації,

констатують у Раді підприємців при Кабмі�

ні. Адже сьогодні частка МСП у ВВП Укра�

їни не досягає навіть 15 %, тоді як у Німеч�

чині, наприклад, такий показник становить

60 %, а в Італії — 70 %. Причина такого ста�

ну речей полягає насамперед у недоскона�

лому законодавстві стосовно адмініструван�

ня податків. Також, за словами експерта Ра�

ди підприємців при Кабміні Сергія Крав�

ченка, все ще наявна маса бюрократичних

процедур, які ускладнюють реєстрацію під�

приємницької діяльності. Не сприяє 

розвитку МСП й нестабільність умов веден�

ня підприємництва, постійні зміни

податкового законодавства, нестача обіго�

вих коштів, відсутність дешевих довгостро�

кових кредитів. Проблемами для бізнесу та�

кож залишаються корупція й не завжди зро�

зуміла практика розмитнення товарів на

митниці.

Крім того, хоча сьогодні в Україні є бага�

то галузей, привабливих для інвестицій,

робота з їхнього залучення проводиться на

недостатньому рівні, визнають фахівці. А

якісна інвестиційна політика мала б, від�

повідно, посприяти і розвитку МСП. “В

Україні існує значний потенціал та ресурси

для розвитку таких галузей, як сільське

господарство, літакобудування і важка

промисловість. Проте, на жаль, жодних ін�

новацій не застосовано в цих сферах, а на�

ціональні проекти розвитку та інвестицій

просто відсутні. Хоча, наприклад, на ви�

робництві тієї ж сільськогосподарської

техніки можна було б долучити значні іно�

земні інвестиції. При цьому наші заводи

здатні виробляти сільськогосподарську

техніку відомих світових марок”,— зазна�

чив Сергій Кравченко. За розумної інвес�

тиційної політики великі підприємства

змогли б залучити до свого циклу вироб�

ництва і дрібні підприємства, адже така

практика є нормою в країнах Європей�

ського Союзу та США. “У цьому контексті

є показовою проблема інфраструктури

українських міст, яка не оновлювалась з

70�х років минулого століття. Особливо

гостро відчувається проблема зі сміттям.

Будівництво сміттєпереробних заводів да�

ло б близько 50 тис. робочих місць, а заво�

ди могли б співпрацювати із дрібними під�

приємцями — наприклад, у питаннях збору

і транспортування відходів”,— зауважив

він. Тож вирішення вищенаведених проб�

лем підприємництва має стати головним

завданням держави на найближчий період

та, відповідно, посприяти розвитку бізнесу,

резюмує експерт

Сьогодні Київ є 
беззаперечним лідером 
серед регіонів України 
як за кількістю малих 

і середніх підприємств 
на душу населення, 

так і за кількістю зайнятих 
у цьому бізнесі людей

Наразі столичні малі 
і середні підприємства 

дають близько половини
валового регіонального

продукту, при тому 
що в Європі цей показник 

сягає 80 % 

Марта КОХАН
“Хрещатик”

Попри нама ання влади створити мови для б рхливо о розвит
мало о і середньо о підприємництва (МСП), в У раїні все ще не
сформовано дійсно сприятливо о середовища для цьо о се мент
через низ проблемних питань, онстат ють е сперти. Том для
їхньо о вирішення от ється омпле с заходів. План ється підвищи-
ти роль ре іональної влади в розв’язанні проблем МСП та продов-
жити процеси дере ляції. Лідером зі створення бізнес залишаєть-
ся Київ, тож місцева влада та ож обіцяє зі сво о бо всіля під-
трим підприємництв й ставить перед собою амбіційні завдання.

Про рама Ві тора Ян овича “У раїна для людей” передба-
чає підтрим та захист мало о і середньо о бізнес я одне з
пріоритетних завдань. Розроблені в рам ах реалізації прези-
дентсь ої Про рами місь а Про рама сприяння розвит мало-
о та середньо о підприємництва та Страте ія розвит мало-
о та середньо о підприємництва м. Києві на період до 2015
ро передбачають дос оналення процед р від риття бізнес
та оптимізацію дозвільної системи. Та , вже створено веб-
портал адміністративних посл (ac.dozvil-kiev.gov.ua). У Києві
діє мережа єдиних реєстраційних офісів с часно о зраз а. В
сіх 10 районах міста проводиться держреєстрація с б’є тів
підприємництва в режимі он-лайн. З метою впоряд вання
процед ри прийом відвід вачів держреєстраторами та забез-
печення безперебійно о проведення держреєстрації юросіб та
фізосіб-підприємців всіх районних в місті Києві державних
адміністраціях запроваджено еле тронн систем правління

чер ою. За інформацією Департамент промисловості та роз-
вит підприємництва КМДА, держреєстраторами протя ом
2011-2012 ро ів здійснено 1172,7 тис. реєстраційних дій, або
вдвічі більше, ніж за попередні два ро и (2009-2010 рр.), то-
м числі в 2012 році — 676,9 тис., що на 36,5 % більше, ніж
2011 році. Тенденція до збільшення іль ості новостворено о
бізнес в Києві відновилась 2012 році — держреєстратори
тоді оформили 24 007 нових с б’є тів осподарювання, що на
4,8 % більше в порівнянні з 2011 ро ом. Упродовж січня-трав-
ня 2013 ро держреєстраторами Києва вже зареєстровано
11 473 новостворених с б’є тів осподарювання, що на 18,7 %
більше, ніж відповідном періоді попередньо о ро , в том
числі 5751 — юросіб, що більше на 32,6 %, та 5722 — фізосіб-
підприємців, що більше на 7,5 %. На МСП столиці зайнята
майже п’ята частина всіх найманих працівни ів та их підпри-
ємств раїни.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Cвітова пра ти а

В промислово розвинених раїнах,
та их я США, Японія, Вели а Брита-
нія, Німеччина, Італія, Франція, на ма-
лий та середній бізнес припадає
близь о 95 % сіх підприємств. Част а
малих та середніх підприємств
в У раїні становить відповідно 93,7 %
та 5,7 %. У раїнах ЄС чисельність
зайнятих на МСП перевищ є 50 % на-
селення працездатно о ві . В най-
розвиненіших раїнах світ , напри-
лад, в Японії — наближається до
80 % населення працездатно о ві . В
У раїні ж в сфері МСП 2012 році б -
ло зайнято 8,6 млн осіб, що с ладає
46 % від зайнято о населення праце-
здатно о ві . Саме малий та середній
бізнес створюють більш част ВВП
раїнах з розвин тою рин овою е оно-
мі ою — до 50-60 %. В У раїні ця циф-
ра с ладає лише 10-15 %.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”



4

ДОЗВІЛЛЯ
Хрещатик 11 липня 2013 року

ПОНЕДІЛОК ЛИПЕНЬ15

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

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

11 липня (чт.) — 19.00 “Занадто одр жений та сист”,
омедія, 2 од. 30 хв.
12 липня (пт.) — 19.00 № 13 (“Божевільна ніч, або Ве-
сілля Пі дена”), омедія, 2 од. 30 хв.
12 липня (пт.) — 20.00 “Шлюби ладаються на небе-
сах”, моновистава, 1 од. 20 хв.
13 липня (сб.) — 19.00 прем’єра “Уявний хворий”, о-
медія, 2 од. 35 хв.
13 липня (сб.) — 20.00 “Справжній чолові на почат
тисячоліття...”, 1 од. 10 хв.
14 липня (нд.) — 18.00 “Пізансь а вежа”, фарс, 2 од.
14 липня (нд.) — 19.00 “Дерева помирають стоячи”, 2
од. 10 хв.
14 липня (нд.) — 20.00 “Edith Piaf: життя в рожевом
світлі”, 1 од. 20 хв.
15 липня (пн.) — 19.00 “Занадто щасливий бать о”,
омедія, 2 од. 30 хв.
16 липня (вт.) — 19.00 “Заповіт цнотливо о баболюба”,
омедія, 2 од. 30 хв.
17 липня (ср.) — 19.00 № 13 (“Божевільна ніч, або Ве-
сілля Пі дена”), омедія, 2 од. 30 хв.
17 липня (ср.) — 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

11 липня (чт.) — 19.00 “Весілля Фі аро”, П’єр-О юстен
Бомарше
12 липня (пт.) — 19.00 “Ур с-Шайтан”, бай и про Сір-
а, І ор Афанасьєв
13 липня (сб.) — 12.00 “Мартин Бор ля”, омедія, Іван
Карпен о-Карий
13 липня (сб.) — 19.00 “Поміж небом і землею”, оллі-
в дсь а мрія, І ор Афанасьєв
13 липня (сб.) — 19.00 “Швей ”, за мотивами роман
“При оди браво о воя и Швей а” Ярослава Гаше а
14 липня (нд.) — 19.00 “Кайдашева сім’я”, омедія,
Іван Неч й-Левиць ий

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

11 липня (чт.) — 19.00 “Депо Північне”, мета іперре-
алістичний тра істьоб-транс, Василь Сі арєв, мі росцена

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

11 липня (чт.) — 19.00 “Генерали спідницях”, фран-
ц зь а омедія для дорослих, Жан Ан й
12 липня (пт.) — 19.00 “Генерали спідницях”, фран-
ц зь а омедія для дорослих, Жан Ан й
13 липня (сб.) — 19.00 “Шантрапа”, жарт на 1 дію, Па-
нас Са са ансь ий

14 липня (нд.) — 19.00 “У Києві, на Подолі...”, ород-
сь а бай а з піснями, танцями 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
11 липня (чт.) — 19.00 “Ножиці або лабіринти охан-
ня”, сповідь дівчини про найпотаємніше в її житті, амер-
на сцена
12 липня (пт.) — 19.00 “Запис и російсь о о мандрів-
ни а”, етюди, те ст Є. Гриш овця, реативний простір
“Часопис”
12 липня (пт.) — 20.00 “(На інших олінах допла-
чешь...)”, проблема людсь ої самотності, амерна сцена
13 липня (сб.) — 19.00 “Розл чення в пастельних то-
нах”, омедія, амерна сцена
14 липня (нд.) — 19.00 “Се сом др жб не зіпс єш”,
омедія для дорослих, амерна сцена
17 липня (ср.) — 19.00 “Коли захочеш теплоти”, етю-
ди, реативний простір “Часопис”

ТЕАТР ПЛАСТИЧНОЇ ДРАМИ 
НА ПЕЧЕРСЬКУ

Адреса: вул. Шовковична, 7�а
Тел: (044) 253�93�83, www. ktpd. ho. com. ua

13 липня (сб.) — 19.00 “Малень ий принц”, фантастич-
на історія за мотивами однойменної повісті Ант ана де
Сент-Е зюпері
14 липня (нд.) — 19.00 “Малень ий принц”, фантас-
тична історія за мотивами однойменної повісті Ант ана
де Сент-Е зюпері

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044) 278�58�08, www. akadempuppet. kiev. ua
13 липня (сб.) — 11.00 “Про роч Ряб та сонеч о
золоте”, М. Петрен о, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
13 липня (сб.) — 13.00 “Нові при оди Піфа”, Є. Ж ов-
сь а, М. Астрахан, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
14 липня (нд.) — 11.00 “Вов і озенята”, Є. Гімель-
фарб, для дітей від 3-х ро ів
14 липня (нд.) — 13.00 “Золотий лючи ”, О. Толстой,
65 хв., для дітей від 3-х ро ів.

ТЕАТРАЛЬНА АФІША 11—17 липня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35, 17.30
Мультляндія

7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25 Столиця

10.15 Повнота радості життя
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 "Відчайдушні

батьки" 
16.10 В центрі уваги
18.00, 22.00, 0.50 Тимчасово

доступний 
19.25 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 Д/ф "Битва під Еджхіллом"
7.15 Ера бізнесу
7.25 Д/ф "Дорівнює одному

Гафту"
8.45 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.40 Без цензури

10.05 Головний аргумент
10.35 Нехай вам буде

кольорово!
11.45, 15.45, 18.40, 21.20

Діловий світ
12.00 Т/с "Діти білої богині"
13.50 Секрети успіху
14.20 Всього найкращого!
14.40 Право на захист
15.00 Темний силует
15.10 Вікно в Америку
15.30 Життя на рівних
16.00 Х/ф "Смерть під

вітрилом"
18.20 Новини
18.55 Агро3News
19.10 Сільрада
19.25 Останнє попередження
19.55 Дорослі ігри
21.00 Підсумки дня
21.30 Криве дзеркало
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.00, 1.00 Пiдсумки
23.20 Т/с "Чаклунка"
0.15 Від першої особи

11++11

6.10 Х/ф "Мати$й$мачуха" 
7.05 ТСН
7.40 Економічні події
8.00 Особистий рахунок
8.05 Х/ф "Мати$й$мачуха" 

10.05 Т/с "Сила.
Повернення
додому" 

12.05 Зніміть це негайно
13.10 Не бреши мені34
14.10 Російські сімейні драми
15.15 Т/с "Тисяча й одна

ніч" 
17.10 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Скліфосовський" 
22.15 Гроші
23.25 Т/с "Борджіа" 
0.25 Т/с "Кедр

простромлює небо" 
1.25 ТСН
2.10 Т/с "Борджіа" 
2.55–4.40 Маша й моделі
5.15 Т/с "Кедр

простромлює небо" 

ІІННТТЕЕРР

5.25 Т/с "Дорога в
порожнечу" 

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 "Ящик Пандори"

12.00 Новини
12.20 Х/ф "Ящик Пандори"
13.20 Слідство вели...
14.10 Судові справи
15.45 Чекай на мене
18.00 Х/ф "Громадянка

начальниця" 
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Рідка група

крові"
22.40 Т/с "Шаповалов" 
Нічна профілактика

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.10 Т/с "Мамо, я кілера
люблю" 

7.00 Події

7.10 Ранок з Україною
9.10 Т/с "Слід" 

10.00 Х/ф "Віддалені
наслідки" 

12.10 Нехай говорять
13.10 Т/с "Слід" 
15.35 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 "Бігти" 
21.35 Т/с "Слід" 
22.30 Х/ф "Цар скорпіонів" 
0.20 Х/ф "Подорож

примари" 
2.00 Т/с "Успіх" 
3.20 Події
3.40 Говорить Україна
4.15 Нехай говорять
5.05 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.15, 6.00 Teen Time
5.20 Т/с "Вперед – до

успіху!" 
6.05 Т/с "Світлофор" 
6.50 Т/с "Як сказав Джим" 
7.30 Репортер
7.40 Т/с "Як сказав Джим" 
9.00 Х/ф "Аферисти Дік і

Джейн
розважаються" 

11.00 Х/ф "Завжди говори
"так" 

13.10, 14.15 Kids' Time
13.15 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 Ревізор32
23.10 Т/с "Закрита школа" 
1.15 Т/с "Купідон" 
2.05 Т/с "Дружна сімейка" 
2.50–5.10 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$6. Місто в
облозі"

12.00 Т/с "Прокурорська
перевірка"

12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.50 Т/с "Самотній вовк"
16.45 Х/ф "Солдати удачі"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Самотній вовк"
21.55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.00 Х/ф "Дні руйнувань" 
1.05 Х/ф "Важкі гроші" 
2.45 Х/ф "Вторгнення

прибульців" 
4.10 Т/с "Рубікон"

ТТООННІІСС

6.00 Дика Австралія
6.30 Світ за тиждень
7.00 Х/ф "Щасливий рейс" 
8.30 Світ за тиждень
9.00 Мешканці дому Віндзорів 
9.30 Монгольська навала на

Північно3Східну
Прадавню Русь

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Такі знайомі мелодії
12.50 Таке спортивне життя
13.35 Будь у курсі!
14.15 Дивні розповіді про

тварин
15.00 Дика Австралія
16.00 Дикі кішки Т. Барклі
16.35 Цивілізація Incognita
16.50 Алло, лікарю!
17.50 Секретні матеріали
18.30 Майстер подорожей
18.55 Економічний пульс
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 Великі бої
21.00 О. Хепберн. Магія стилю
22.00 Неймовірно, чи не так?
23.00 Дикі кішки Т. Барклі
23.50 Світські хроніки
0.15 Амурні мелодії
0.45 Х/ф "Удвічі більше

або нічого" 
2.15 Х/ф "Скандал" 
3.40 Щоденник для батьків
4.40 Таке спортивне життя
5.10 Такі знайомі мелодії

55——йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 0.00, 3.30
Київський час

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

6.50, 7.35, 23.45, 0.55, 3.25
Огляд преси

7.00–23.00 Час новин
(щогодини)

7.05 Час економіки
7.15, 8.15, 22.40, 23.20,

0.15, 2.35, 3.15, 6.15
Бізнес3час

7.25 Автопілот3новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія3новини
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 Час3тайм
22.15 Податковий щоденник
22.45, 4.15 Хроніка дня
23.30 Crime news
0.30 Акцент
1.00 Час новин
2.40 Життя цікаве
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою

ННТТНН

4.15 Х/ф "Загін особливого
призначення" 

5.25 Х/ф "Гу$га" 
7.40 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Х/ф "Загін

спеціального
призначення" 

15.20 Т/с "Лікар"
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів$12"
21.30 Т/с "Тіло як доказ" 
22.30 Т/с "CSI. Нью$Йорк$7" 
23.30 Т/с "Менталіст$4" 
0.30 Т/с "Декстер" 1.40

Свiдок
2.10 Речовий доказ
2.35 Агенти впливу
3.20 Свiдок
3.50 Уроки тітоньки Сови
4.40 Правда життя

ССТТББ

5.30 Чужі помилки.
Материнська любов

6.15 Все буде добре!
8.00 Неймовірна правда про

зірок
9.35 Зіркове життя. Сльози

клоуна
10.35 Зіркове життя.

Недолюблені діти
11.40 Х/ф "Осінній вальс"
13.50 М'ясо. Історія

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

зірок
19.55 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Містичні історії34
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Зіркове життя.

Зацьковані батьками
23.20 Битва екстрасенсів
1.25 Т/с "Доктор Хаус" 
2.15 Х/ф "Горобиновий

вальс"
3.50 Нічний ефір

ООРРТТ——УУккррааїїннаа

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

11.00 Новини
11.15 Час обідати!
12.00 Доброго здоров'ячка!
12.45 Істина десь поруч
13.00 Інші новини
13.20 Зрозуміти. Пробачити 
14.00 Новини
14.15 Т/с "Проспект

Бразилії"
15.10 Я подаю на розлучення
16.05 Т/с "Жіночий лікар"
17.00 Вечірні новини
17.45 Давай одружимося!
19.00 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Віддзеркалення"
22.45 Вечірній Ургант
23.20 Т/с "Фалькон"
0.20 Давай одружимося!
1.25 Зрозуміти. Пробачити 
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 "Лєдніков"
21.35 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
22.30 Фестиваль "Слов'янський

базар32013"
0.20 Т/с "Розкол"
1.25 Вісті+
1.40 Х/ф "Про любов"
3.15 Прямий ефір
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

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

пам'ять
10.05 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 "Десант є десант"
20.25 Т/с "Господарка

тайги$2. До моря"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Кодекс честі$6"

0.35 Т/с "Братани$2"
2.30 Суд присяжних
3.35 Д/с "ГРУ. Таємниці

військової розвідки"
4.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша3слідопит" 
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 Моду народу
19.00 Т/с "Крем" 
20.00 Королева балу33
21.15 Віталька
21.25 Велика різниця
22.25 У ТЕТа в Інтернеті
23.00 Дурнєв+ 1
23.35 Т/с "Секс і місто" 
0.35 Т/с "Ходячі мерці$3" 
2.50 До світанку

КК11

7.00 М/ф
8.40 Доброго вечора, тварини
9.40 Т/с "Три сестри"

11.00 Звана вечеря
12.00 Пороблено в Українi
13.40 Рандеву
14.50 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 "Ванільне небо" 
0.50 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки" 
1.35 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
8.00 Шалене відео по3

українськи
9.00 ДжеДАІ

10.05 ДАІ. Дорожні війни
10.35 Т/с "Хіромант. Лінії

долі" 
17.00 Т/с "Кодекс честі$3" 
19.00 Маски3шоу
19.45 ЧУ 1 Тур. "Металіст" –

"Металург" (Д)
22.00 Х/ф "Горгулья. Страж

темряви" 
0.00 Т/с "Секретні

матеріали$2" 
1.55 Х/ф " Солдат$кіборг" 
3.20 Кінорік

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 22.20 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 Вінні3

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 "Діти3супергерої"
17.30 М/с "Маленькі торнадо"
18.00 М/с "Жахливий Генрі"
18.30 М/с "Кім 5+"
19.30 М/с "Кряк3Бряк"
20.30 М/с "Чудеса на віражах"
23.35 Д/ф "Прадавні відкриття"
1.30 Т/с "Саша + Маша"

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 11 липня

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

“ТИХООКЕАНСЬКИЙ РУБІЖ”
Країна: США
Ст дія: Warner Bros. Pictures
Режисер: Гільєрмо Дель Торо
У ролях: Ідріс Ельба, Рон Перлман, Чарлі Дей, Рін о
Кі чі
Бюджет: 180 млн дол. США
Тривалість: 130 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Епічний бло бастер розповідає про війн з ч -
довись ами Кайдз , що з’явилися з морсь их
либин і знищ ють людство. Для боротьби з
приб льцями б ло розроблено спеціальн
зброю: Дже ера. Це величезні роботи, ерова-
ні одночасно двома пілотами. Але навіть з їх-
ньою допомо ою захисни и людства опиняють-

ся на межі пораз и. Не маючи іншо о вибор , вони звертаються до досвідчено о піло-
та і йо о чениці, я і повед ть в бій олись ле ендарно о, проте зараз вже застаріло о
Дже ера. Разом вони стають єдиною надією людства, останнім р бежем захист пе-
ред безжалісними Кайдз . Фільм порад є я існою артин ою та яс равими спецефе -
тами.
В інотеатрах “У раїна”, “Київсь а Р сь”, “М льтипле с”, IMAX, мережах іно-
театрів “Баттерфляй”, “Лінія іно”

“НІКЧЕМНИЙ Я 2”
Країна: США
Ст дія: Illumination Entertainment
Режисер: П’єр Соффін, Кріс Рено

Після спішно о про ат першої час-
тини м льтфільм ст дія Illumination
Entertainment вип стила продовжен-
ня. Е с-лиходій Грю та і залишився
добря ою, я ий вихов є своїх дівча-
то . Одна , оли Землі за рож є не-
безпе а, тат ові Грю належить знов
з адати свої старі прийоми, але вже
з бла ими цілями. Тепер він — а ент
АнтиЛиходійсь ої Ор анізації і он-
с льт є еройсь их а тивістів, ви ористов ючи свої знання. Під при риттям Грю “пра-
цює” в ма азині е си ів і повинен з пинити о ось на ім’я Ед ардо.
В інотеатрах “Кінопалац”, “Київсь а Р сь”, “М льтипле с”, мережах іноте-
атрів “Баттерфляй”, “Лінія іно”

“ДЕНЬ УСІХ СВЯТИХ”
Країна: Італія
Ст дія: Motorino Amaranto
Режисер: Паоло Вірці
У ролях: Л а Марінеллі, Федері а Віто-
рія Джоанна, Кайоццо, Кеті Ма Говерн
Тривалість: 102 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Романтична омедія про двох людей,
я і збираються завести дитин . Ан-
тоніа працює вдень в омпанії з про-
ат автомобілів, її хлопець Гвідо —
нічним онсьєржем. Коли молода па-
ра нарешті виріш є обзавестися по-
томством, вони сти аються з тр д-
нощами, бо їм, власне, ні оли! Тоні й

Гвідо ш ають обхідних шляхів, в ході я их вони зміцнюють своє охання, пережива-
ючи безліч смішних сит ацій.
В інотеатрі “Київ”

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

Гандбол. Чоловіча й жіноча збірні з перемог
стартували на пляжному ЧЄ
У вівторо в місті Рандерс (Данія) старт вав чемпіонат Європи-2013 з

пляжно о андбол , в я ом бер ть часть 26 оманд — 13 чоловічих і 13
жіночих, серед я их і збірні У раїни. Жіноча збірна У раїни рає р пі
"А" разом із омандами Хорватії, Норве ії, У орщини, Польщі та Росії. С -
перни ами чоловічої збірної по р пі "А" є оманди Хорватії, У орщини,
Сербії, Т реччини та Швеції. Перший і ровий день пройшов вдало для
обох наших оманд. Дівчата обі рали по б літах бронзових призерів чем-
піонат світ — збірн Норве ії — 2:1, а та ож перемо ли з рах н ом 2:0
чинно о чемпіона Європи збірн Хорватії. Чоловіча збірна обі рала Т -
реччин та Сербію з одна овим рез льтатом 2:0. В наст пном т рі віт-
чизняна жіноча збірна зі рає з Росією й Польщею, а чоловіча зма ати-
меться з У орщиною та Швецією. Чемпіонат завершиться 14 липня

Спортивне життя. В п’ятницю столичні чиновники
зіграють у футбол
12 липня в "Місті Спорт " відб деться товарись ий матч з ф тбол між
омандами Київсь ої місь ої державної адміністрації та Громадсь ої ради
КМДА. Честь иївсь ої влади на ф тбольном майданчи захищатим ть
очільни столиці Оле сандр Попов, йо о заст пни и Оле сандр П занов
та Р слан Крамарен о, олова Дарниць ої РДА Сер ій Віт овсь ий та о-
лова Деснянсь ої РДА Сер ій Про опен о, начальни департамент бла-
о строю Сер ій Садовой. За Громадсь рад вист пають відомі спор-
тивні та ромадсь і лідери міста — Денис Силантьєв, Роман Хорольс ий,
Оле сандр Зінчен о, Сер ій Харчен о та інші. Почато зма ань о 19.30

Футбол. "Динамо" програло чемпіону Ірану
У вівторо иївсь е "Динамо" провело останній товарись ий поєди-

но перед стартом ново о сезон . На полі стадіон "Динамо" імені Ва-
лерія Лобановсь о о ияни зійшлися з чемпіоном Іран "Есте лалем".
Варто відзначити, що основ осподарів с лали равці, я і не отрим -
вали достатньої і рової пра ти и в попередніх поєдин ах, а том с лад
"Динамо" ви лядав, м'я о аж чи, е спериментальним. Та й ер вав
омандою в цьом матчі не Оле Блохін, а Оле сандр Хац евич. По-
єдино розпочався для иян не д же вдало — вже на 13-й хвилині ол-
іпер Геор ію Б щан довелося діставати м'яч із сіт и своїх воріт. Від-
значився Борхані, я ий оловою точно вразив ціль. Господарі швид о
віді ралися. На 15-й хвилині Віталій Б яльсь ий відмінною передачею
вивів Р бена на побачення з ол іпером ірансь о о л б , і форвард
свій шанс реаліз вав. Поєдино проходив невисо ом темпі, чом
сприяли й масові заміни др ій половині з стрічі. Гостям пощастило
більше, на 69-й хвилині Маджіді с ористався помил ою захисни а і
пробив повз ол іпера. Я не старалося "Динамо", віді ратися до фі-
нально о свист а та і не вдалося.
Тим часом 22-річний швейцарсь ий нападни "Динамо" Адмір Мех-

меді найближчий сезон на правах оренди проведе в л бі німець ої
Б ндеслі и "Фрайб р ". По за інченні термін оренди "Фрайб р " має
першочер ове право ви пити онтра т ф тболіста. На адаємо, Адмір
перейшов до "Динамо" з "Цюріха" в січні 2012 ро

Температура +23°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 56 %

Температура +27°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 45 %

Температура +23°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 25 м/с

Вологість повітря 62 %

Прогноз погоди на 11 липня 2013 року

День промайне на хвилі радості, оптимізм , д шевно о
піднесення. Випромінюйте в нав олишній світ добро та лю-
бов і неодмінно присвятіть доро оцінний час хобі, любле-
ним заняттям — там вас опі ватиме М за, сприяючи твор-
чій самореалізації.
ОВНИ, с а ати в реч заради хвилюючих вражень не варто,

вам потрібен серйозний партнер, я ий стане др ом, братом і о-
ханцем одночасно, з я им відч єте д ховн єдність.
ТЕЛЬЦІ, сімейне бла опол ччя — запор а вашо о процвітання.

Дбайте про доброб т родині, не жаліючи сил та рошей, змініть
звичний інтер’єр з ідно з останніми дизайнерсь ими тенденціями.
Ваше домашнє ніздеч о має б ти затишним та расивим. Про се-
бе теж не заб дьте — ви лядати слід бездо анно.
БЛИЗНЯТА, ви се с альні, ер довані, жартівливі, фонтан єте

ці авими ідеями, тож не розпорош йтеся, а вчіться відстоювати
свої по ляди, ваша д м а для п блі и в рай авторитетна! За оха-
ти в себе чи створити армонійний діловий тандем тр днощів не
с ладе. Форт на вас підстері ає в дорозі, том не сидіть воч ою,
й я що хочете жити повно ровним б ттям — р хайтеся, під лежа-
чий амінь вода не тече!
РАКИ о орнені яс равою харизмою, люди на вас рівняються,

для них ви є взірцем моральності, бла ородства, авторитет . Б дь-
те щедрими, не с піться, діліться чи не останнім, й тоді реальність
стане віт чою і ч жі серця та аманці від риються. Істинна бла о-
дійність вам зарах ється в небесній анцелярії, ан лювавши ар-
мічні бор и.
ЛЕВІВ пест ватиме форт на, беріться за справи, до отрих

останнім часом не доходили р и, все добре вдасться. Само-
ствердж йтеся на творчій ниві, з радістю пірнайте серцем в б р-
хливий поті оновлених поч ттів, дов оочі вана висо а остя Лю-
бов вже не міраж, а реальність. Виш аний модний т алет ч дово
при расить ваш се с альний імідж.
ДІВИ, дов ола вас пан є др желюбна а ра. Втім, жертв ючи со-

бою заради бла а інших, святими не станете, а навпа и, запряже-
тесь ч жо о армічно о воза й захворієте, тож робіть лише те, що
вас просять і за що вчасно та засл жено віддячать. З ерівни ом
можна таємно пере оворити стосовно вирішення наболілих пи-
тань. Я их? Самі знаєте...
ТЕРЕЗИ, день щасливий для всіх, хто ле ий на підйом, має ви-

со ом ні абельність! Мистецтво б ти самовідданим для др зів
ви опан вали, а тепер вчіться за ох вати в себе, ваше щастя ви-
олис ється в а рі романтизм , сердечно о свята і фінансової
щедрості. Т рбота в матеріальном е віваленті лише посилює лю-
бов бла овірних.
СКОРПІОНИ, ви знамениті! Період роз р т и імідж триває, не

идайте п блічної арени, ваше місце на сцені для демонстрації та-
лантів та дося нень. А с ромність перетворить на сір миш , вона
для вас альмо про рес . Симпатиз йте шеф , він на це засл о-
в є, робот любіть — вона ваша М за, що охороняє ар’єрний пре-
стол. І час зви н ти, що в діловій оманді (шлюбном союзі) вам
визначено ерм вати!
СТРІЛЬЦІ, оді воювати, час недр ів перетворити на др зів, а

он рентів на союзни ів. Вас помирять та об’єднають спільні д -
ховні вподобання, взаємні симпатії, обопільні ділові інтереси. Пе-
ріод психоло ічної трансформації триває, т т ви не здатні ди т ва-
ти мови, маєте тіль и змиритися і смиренно че ати перетворень,
спираючись на ч жі рес рси.
КОЗЕРОГИ, про самостійність заб дьте, оптимально саморе-

аліз ватися вам с дилося тіль и в парі (на роботі — в діловій
оманді), облиште претензії до інших, беріть із с п тни ів при лад,
адже їм нині дано Небесами наба ато більше за вас. К пайтеся в
їхніх променях слави, поводьтеся бездо анно і матимете все, чо о
хочеться, а на б нтарів очі є фіас о.
ВОДОЛІЇ, рівняйтеся на оточення, врахов йте сма и п блі и,

лієнтів, шан вальни ів, аби лише виправдати їхні сподівання. Я -
що обридла самота, саме час створити (чи відновити) армонійний
союз, вам нині притаманний любовний романтизм, і він вас міцно
зцемент є з обранцем серця. На сл жбі тр діться з ма симальною
прод тивністю та емоційним ент зіазмом — заробите роші плюс
ар’єрні бон си.
РИБИ, роботі віддавайтеся ціл овито, з пол м’яними натхнен-

ням. Під иньте пально о до творчо о ба аття, б дьте привітними,
люб’язними, любіть всім серцем людей, не розмежов ючи на сво-
їх чи ч жих. Тоді світ для вас влашт є свято і всі проблеми вирі-
шаться, я азці, рошей приб де. Дітям та ож приділіть ма си-
м м ва и, за що отримаєте ба ато позитивних емоцій

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Вітчизняні студенти 
продовжують перемагати
На Універсіаді в Казані в активі українців вже 27 медалей
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Учорашній день ви-
явився най спішні-
шим для збірної
У раїни на XXVII Все-
світніх ст дентсь их
літніх і рах, я і три-
вають в Казані. Наші
спортсмени здоб ли
14 медалей, том
числі й три золоті —
з силлями фехт -
вальниці Оль и Хар-
лан, а та ож ле о-
атлетів Ві тора К з-
нєцова і Ганни Тіті-
мець. Це дозволило
раїнсь ій оманді

вийти в за ально о-
мандном залі Уні-
версіади на четверте
місце.

Студентська збірна Укра�

їни традиційно успішно ви�

ступає на літніх Універсі�

адах. Ще жодного разу за

всю історію вона в загально�

му медальному заліку зма�

гань не опускалася нижче

десятого місця. Після вчо�

рашнього дня наша збірна

піднялася на четверте місце

в медальному заліку — у неї

4 золотих, 12 срібних і 11

бронзових медалей.

Наші фехтувальниці у

змаганнях на шаблях спо�

чатку були одними з фаво�

риток, оскільки приїхали до

Казані в найсильнішому

складі — зокрема на доріж�

ки вийшли олімпійські чем�

піонки Пекіна�2008 у ко�

мандному заліку Ольга Хар�

лан та Галина Пундик. По�

при статус, українкам було

нелегко завоювати медалі.

Харлан у півфіналі зіткну�

лася з нинішнім першим

номером збірної Росії Кате�

риною Дяченко. Наша

спортсменка в наполегли�

вому поєдинку виграла з

різницею всього в один

укол — 15:14. А ось у фіналі

вітчизняна шаблістка впев�

нено здолала опір китаянки

Кім Джі�Йон з рахунком

15:9 і стала дворазовою чем�

піонкою Універсіади. Гали�

на Пундик здобула бронзові

нагороди.

Відмінно виглядали й

українські легкоатлети. В їх�

ньому активі 2 золоті та 4

срібні медалі. У потрійному

стрибку чемпіоном став

Віктор Кузнєцов, який по�

казав результат 17 м 1 см. А в

забігу на 400 м з бар'єрами

вітчизняні атлети і взагалі

домінували. Виграла дис�

танцію Ганна Тітімець, а

Ганна Ярощук фінішувала

другою. Ще дві срібні меда�

лі українки отримали в

ходьбі на 20 км. Руслан

Дмитренко став другим в

особистому заліку. А сума�

рний результат Дмитренка

разом з Ігорем Главані, На�

заром Коваленком та Іва�

ном Лосєвим виявився дру�

гим у командній першості.

"Срібло" виграв і стрибун у

висоту Андрій Проценко.

Він подолав планку на висо�

ті 2 м 31 см і лише за кількіс�

тю спроб поступився росі�

янину Сергію Мудрову в бо�

ротьбі за золоті нагороди.

Дуже напруженими ви�

явилися змагання на гімнас�

тичному помості, де розігру�

валася абсолютна першість.

Бронзовий медаліст чемпіо�

нату Європи�2013 українець

Олег Верняєв набрав 89,600

бала і розділив третє місце з

володарем континентально�

го "золота" Давидом Беляв�

ським з Росії. Дві медалі

принесли збірній України

дзюдоїсти. Артем Харченко

завоював "бронзу" в катего�

рії до 66 кг. У поєдинку за

третє місце він виграв у дво�

разового чемпіона світу Рі�

шода Собірова з Узбекиста�

ну. Шушана Гевондян у вазі

до 57 кг посіла друге місце,

поступившись у фіналі

бронзовій медалістці Олім�

піади�2008 Кетлейн Куад�

руш з Бразилії. Дві бронзові

медалі на рахунку борців ін�

шого стилю — на поясах. Їх

виграли Костянтин Тарасов

(до 70 кг) та Леонід Рябчун

(до 90 кг)
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Цей день в історії 11 липня

1576 — ан лійсь а е спедиція
Мартіна Фробішера від рила
Гренландію
1700 — Берліні заснована

Німець а а адемія на
1776 — апітан К відплив з

Плім та на Resolution с проводі
Discovery в свою останню е спе-
дицію
1903 — народився Р дольф

Абель (Вільям Фішер), радян-
сь ий розвідни , пол овни
1924 — прийнято рішення про

переймен вання столиці Норве ії
Христіанії в Осло
1970— від рито перший т нель

під Піренеями, що поєднав Фран-
цію (Ара но) й Іспанію (Б'єлса)
1984 — США о олошено, що

до 1989 ро всіх автомобілях
обов'яз ово повинні б ти ремені
безпе и

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

річ а
підземно о

царства (міф.)

с хий арячий
вітер (афр.)

б дівельний
матеріал

співочий птах
жовто о
ольор

предмет і
символ льт
християнсь ої

релі ії

двозначний
натя

рослина род.
зла ових

тапчан

Х Р Е Щ А Т И К набір страв

прито а
Прип`яті

ваза для
орщи а вітів

рев хижа а

арта (заст.)

рі а в Америці

франц. жар он

пісня на честь
одр жених
(дав. рец.)

земля в міф.
ін шів

ромадсь ий
сад в місті

рафство в
Ан лії

те саме, що
тор овець

солдат-
найманець
(Індія, іст.)

во непальна
зброя

ле ендарний
революціонер

видатний р.
філософ і поет

(18 ст.)

ор анізація
"Вільних
аменярів"

місто в США
(Нью-Ме си о)

лідер ВВ тон і дош и

Вітчизняні фехт вальниці традиційно порад вали вболівальни ів здоб тими медалями


