
Місто готується до проведення 
головного свята держави
У Києві презентували програму заходів, приурочених 
до Дня Незалежності України

ОСН розширять повноваження
Реформа місцевого самоврядування сприятиме швидшому вирішенню низки
нагальних проблем на місцях

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Меш анці столиці повинні безпосередньо
опі ватися розвит ом міста й поде ди
брати ініціатив в свої р и. Більше пов-
новажень ромадсь ості, я а нама ається
дос оналювати територію, де вона про-
живає, надасть реформа системи місце-
во о самовряд вання. Зо рема йдеться
про створення та розширення повнова-
жень ор анів самоор анізації населення
(ОСН). Про це вчора під час онференції
оворили олова КМДА Оле сандр Попов
та представни и ОСН.

Реформування місцевого самоврядування та терито�

ріальної організації влади, ініційоване Президентом

України Віктором Януковичем, створить для київської

громади більш ефективні механізми для вирішення

важливих питань на місцевому рівні.

Одним із аспектів реформування місцевого самовря�

дування є розширення повноважень ОСН шляхом деле�

гування їм цих повноважень. Сьогодні це питання набу�

ває все більшої актуальності. Також серед пріоритетних

завдань реформування — децентралізація системи

управління та забезпечення фінансової самостійності

територій Києва: вулиць, кварталів, мікрорайонів, де

створені органи самоорганізації.

Згідно із законодавством, яке регулює діяльність

цих органів, представники ОСН мають чимало повно�

важень, але фактично виконувати їх не можуть. “На

національному рівні в своїй діяльності ми керуємося

13�ма нормативними актами, але виконувати свої обо�

в’язки можемо не за всіма позиціями”,— зазначив за�

ступник керівника ОСН “Комітет мікрорайону “Руса�

нівка” Олександр Чунаєв.

У профільному Департаменті зазначають, що вже

працюють в цьому напрямку. “Для початку потрібно

спрощувати процедуру створення органів самоорганіза�

ції населення та змінювати механізм надання та реаліза�

ції їхніх повноважень. Необхідно, звісно, вносити зміни

в нормативні документи, щоб цей орган міг нормально

виконувати свої функції,— розповіла “Хрещатику” ди�

ректор Департаменту суспільних комунікацій Марина

Хонда.— Все, що можливо зробити на міському рівні —

ми зробимо”.

До речі, громадськість Києва останнім часом почала

значно активніше співпрацювати з керівними органами

міста. Так, у столиці вже діє 118 ОСН, які пройшли пе�

редбачену законом процедуру легалізації. Вони об’єдну�

ють 750 тисяч мешканців столиці. Та передбачається,

що до кінця року таких органів буде 150.

Столична адміністрація та органи самоорганізації на�

селення активно взаємодіють, зокрема — у напрямі

сприяння діяльності правоохоронним органам, благо�

устрою територій, вирішення питань житлово�кому�

нальної сфери, обговорення реформування системи ме�

дичного обслуговування та розвитку первинної медико�

санітарної допомоги тощо. Значна частина спільної ро�

боти реалізується й у рамках конкурсу програм та про�

ектів розвитку місцевого самоврядування. У столиці він

відбувається вже вдруге, й цього року на конкурс на�

дійшло 22 проекти від 20 ОСН. За рішенням конкурсної

комісії перемогло 16 проектів. Близько 70 % ідей висло�

влено щодо благоустрою: озеленення прибудинкових

територій, встановлення дитячих та спортивних май�

данчиків. Є частина проектів, які стосуються роботи з

соціально незахищеними верствами населення.

“Комітет мікрорайону “Шулявка” подав на конкурс

два проекти — й обидва вони перемогли. Керівник цьо�

го ОСН Алла Солоненко розповіла, що перший про�

ект — це фестиваль творчості для дітей, який комітет

проводив і минулоріч для місцевих школярів. Цього ж

року запропонували ідею убезпечити подвір’я — відно�

вити огорожі та відремонтувати гойдалки біля трьох бу�

динків. Зауважимо, що всі проекти�переможці будуть

втілені в життя. Для цього з міського бюджету передба�

чено виділити близько мільйона гривень.

Підсумовуючи конференцію, голова КМДА Олек�

сандр Попов запропонував керівникам ОСН внести

пропозиції щодо розширення функцій органів самоор�

ганізації населення, а також подати ідеї більш ефектив�

них механізмів взаємодії з міською та районною 

владою.

“Ми повинні відновити кращі традиції самоврядуван�

ня, але зробити це на основі сучасного законодавства з

урахування потреб громади. Наше місто потребує термі�

нової зміни системи самоврядування територіальної

громади. Київ має стати взірцем для всієї України у сфе�

рі розширення прав і повноважень представницьких ор�

ганів, якими є ОСН”,— зауважив Олександр Попов

Голова КМДА Оле сандр Попов запропон вав ерівни ам ОСН внести пропозиції щодо розширення ф н цій ор анів самоор анізації населення, а та ож подати ідеї більш ефе тивних
механізмів взаємодії з місь ою та районною владою

Довгобудам дають шанс 

Київсь а влада сприяє завершенню б дівництва
житла з висо им ст пенем отовності
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Юні кияни оздоровлюються 
і активно відпочивають 

Півтисячі п тіво на літній відпочино отримають
обдаровані ш олярі столиці
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Квітковий вернісаж 
Зеленб дівці при рашають столицю до свят вання
1025-річчя Хрещення Київсь ої Р сі
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У Гідропарку вилучено 
з незаконного користування 
ділянку вартістю 7 млн грн
Земельн ділян площею 0,26 а, розташован

в Гідропар , звільнено від самочинно зведених
спор д одно о з літніх афе. Про це повідомили в
Головном правлінні представництва в с ді, за-
хист інтересів ромадян та держави при ви о-
нанні с дових рішень Генеральної про рат ри,
інформ є Відділ зв’яз ів із засобами масової ін-
формації Генеральної про рат ри У раїни.
У прим совом поряд ви онано постановлене

за позовом Київсь о о міжрайонно о е оло ічно о
про рора в інтересах держави в особі Київсь ої
місь ої ради с дове рішення про повернення зе-
мельної ділян и.
Наразі зазначен ділян вартістю майже 7 млн рн

вил чено з неза онно о орист вання фізичної осо-
би-підприємця та поверн то місцевій територіальній
ромаді

У Деснянському районі 
демонтують самочинно 
встановлені тимчасові споруди
В ході обстеження території житлово о масив

“Ви рівщина-Троєщина” відділом онтролю за
бла о строєм Деснянсь ої райдержадміністрації
за адресою в л. Т. Драйзера, 6 виявлено само-
чинне розміщення тимчасово о літньо о майдан-
чи а.
Відділом онтролю за бла о строєм м. Києва

с ладено припис, я им власни а зобов’язано де-
монт вати тимчасов спор д триденний термін
своїми силами. В разі неви онання її б де демонто-
вано прим сово.
Крім то о, виявлена нововстановлена тимчасо-

ва спор да по в л. Т. Драйзера, 22/24, я а станом
на 17 липня демонтована силами районних ом -
нальних підприємств.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Дес-

нянсь ої райдержадміністрації, з почат ро в
районі демонтовано 317 тимчасових спор д,
встановлених без відповідної прое тно-дозвільної
до ментації

У Шевченківському районі 
оновлять водопровідну мережу
У Шевчен івсь ом районі міста на в лиці

М. Пимонен а пере лад ть водопровідн мереж
Д=300 мм від в лиці Ст дентсь ої до в лиці Гли-
бочиць ої. Відповідне розпорядження підписав
олова КМДА Оле сандр Попов.
З ідно з до ментом, замовни ом розроб и

прое тно- ошторисної до ментації та ви онання
робіт з пере ладання визначено п блічне а ціо-
нерне товариство “А ціонерна омпанія “Київво-
до анал”.
Та , ПАТ дор чено визначити прое тн та ене-

ральн підрядн ор анізації для ви онання робіт,
розробити прое тно- ошторисн до ментацію,
забезпечити проведення е спертизи та затверди-
ти її в становленом поряд .
Замовни робіт під час ладання до овор під-

ряд повинен передбачити мови щодо надання
підрядни ом арантій я ості ви онання робіт та
встановити арантійні стро и е спл атації об’є -
та.
Та ож “Київводо анал ” дор чено забезпечити

ор анізацію дорожньо о р х та прохід пішоходів і
проїзд транспортних засобів спеціально о при-
значення шляхом встановлення відповідних до-
рожніх зна ів, о ородження місць роботи, освіт-
лення, си нальних ліхтарів місцях ви онання ро-
біт протя ом сьо о період ви онання робіт.
По риття проїжджої частини і трот арів на ді-

лян ах в межах розриття після за інчення робіт
б де відновлено.
За важимо, що потом все майно б де зарахо-

ване до ом нальної власності територіальної
ромади міста з подальшою передачею володін-
ня та орист вання відповідним е спл атаційним
ор анізаціям

Так, 21 серпня у Колонній залі Київ�

ської міської державної адміністрації від�

будеться урочиста церемонія вручення

нагород працівникам підприємств, уста�

нов і організацій столиці.

23 серпня о 10:00 біля приміщення Ки�

ївської міської державної адміністрації та

в усіх районах столиці відбудуться уро�

чисті церемонії підняття Державного

Прапора України. Під час заходу шіст�

надцятирічні юнаки та дівчата, які досяг�

ли значних успіхів у навчанні, спорті,

мистецтві, отримають паспорти громадя�

нина України.

Цього ж дня на Хрещатику триватиме

дитяча святкова програма “Символи

Батьківщини — руками дитини”. В рам�

ках заходу відбудуться майстер�класи, ін�

терактивні ігри та фотовиставка.

У суботу, 24 серпня, впродовж дня у

столиці відбуватимуться святкові кон�

цертні програми, фестивалі, конкурси та

показові спортивні змагання. Зокрема

гості та мешканці столиці зможуть взяти

участь у карнавальному дійстві “Парад

вишиванок 2013”. 20 возів із “Диво�пта�

хами”, розміром 3х4 метри, у супроводі

творчих колективів та делегацій з облас�

тей України прямуватимуть від Співочого

поля до Майдану Незалежності, де запла�

нована концертно�конкурсна програма.

Окрім цього, на головній вулиці столи�

ці — Хрещатику відбудуться: Всеукраїн�

ський фестиваль морозива, шостий Все�

український чемпіонат з баскетболу 3х3

“Українська стрітбольна ліга”, Фінал

змагань з баскетболу 3х3, спортивне ав�

томобільне свято Київського міського ав�

томотоклубу, фестиваль спортивно�сі�

мейного свята “Тато, мама я — спортивна

сім’я”, Київський спортивний фестиваль

“Веселі старти на роликах” та багато 

іншого.

О 17:00 на Майдані Незалежності роз�

почнеться вечірня концертна програма за

участі естрадних виконавців. Завершить�

ся святкування традиційно — святковим

феєрверком о 22:00

ЗЕМЛЮ БІЛЯ СОФІЇ

КИЇВСЬКОЇ ПОВЕРНУТО

КИЯНАМ 
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

З на оди 22-ї річниці Дня Незалежності У раїни в столиці від-
б деться низ а свят ових заходів. До ці авих та різноманітних
а тивностей дол читися зможе ожен охочий. Про рам свят -
вання Дня Державно о Прапора У раїни та Дня Незалежності
У раїни презент вали днями на засіданні ор анізаційно о омі-
тет з під отов и відзначення державно о свята.
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У столиці триває реконструкція Колони 
Магдебурзького права
З метою перевір и ход ре онстр ції омпле с Колони Ма деб р-

зь о о права до 1025-річчя Хрещення Київсь ої Р сі відб лася виїзна
нарада за часті заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації Михайла К ч а та Михайла Костю а, а та ож ерівни ів про-
фільних департаментів і ом нальних підприємств.
Та , наразі заверш ються монтажні роботи на сходах до Колони, на

60—70 % ви онано їх оздоблення. Сама пам’ят а архіте т ри майже
отова: повністю оздоблена верхня частина, тривають монтажні робо-
ти в межах стилобатної частини, нав оло олони здійснюється мо-
щення.
Крім то о, триває ре онстр ція підземно о пішохідно о переход ,

що з’єдн є Колон з набережною Дніпра. Наразі там же відновлено
стіни та розпочато роботи з їх розпис . Малюно відтворюватиме ар-
т Києва Х-ХІІІ ст.
Разом із тим, проводяться роботи з де оративно о оздоблення під-

пірної стін и Набережно о шосе. Дві ар и, що розташовані правор ч і
лівор ч від виход з підземно о переход на набережн Дніпра, б д ть
оздоблені тематичними барельєфами.
Та ож під час наради ерівни и об оворили можливість створення

пар вально о майданчи а під Пішохідним мостом, від я о о почина-
тиметься пішохідна алея, що виходитиме до Поштової площі. Наразі
б дівельні бри ади створюють підоснови та ви ладають плит на алеї,
встановлюють ліхтарі.
На адаємо: рочисте від риття відреставровано о омпле с Коло-

ни Ма деб рзь о о права заплановано на 28 липня цьо о ро

Землю біля Софії Київської вартістю 
17,5 млн грн повернуто киянам
Господарсь ий с д задовольнив позовні вимо и столичної про ра-

т ри та зобов’язав омерційн стр т р поверн ти иївсь ій ромаді
земельн ділян вартістю 17,5 млн рн, я а знаходиться б ферній
зоні Національно о заповідни а "Софія Київсь а". Про це "Хрещати "
повідомили в прес-сл жбі про рат ри міста Києва.
Земельн ділян площею 0,23 а на перетині в л. Стрілець ої та

пров. Геор іївсь о о, що в Шевчен івсь ом районі столиці, 2007
році на підставі рішення с д передано ТОВ "До ас" в п’ятирічн
оренд для б дівництва житлово о б дин з вб дованими примі-
щеннями та підземним пар ін ом. Одна , я з’яс валося, по за ін-
ченні стро оренди підприємство продовж вало трим вати землю.
Відта про рат ра зверн лася до с д з вимо ою поверн ти сто-
личній ромаді земельн ділян , я а до то о ж знаходиться б фер-
ній зоні Національно о заповідни а "Софія Київсь а", де б дівництво
заборонено.
Рішенням Господарсь о о с д Києва від 09.07.2013 ро позов про-
рат ри задоволено повном обсязі

Цифра дня

1 826 900 
пасажирів було перевезено літаками авіакомпаній, зареєстрованими
в столиці у січні–травні 2013 року 
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У двох районах міста реконструюють 
тепломагістраль № 2 СТ=1
У Шевчен івсь ом та Голосіївсь ом районах столиці ре онстр -

юють теплома істраль № 2 СТ-1 на ділянці від ТК (теплова амера)
208 на в л. Вєтрова до ТК 208/7 на в л. Льва Толсто о. Підписано
відповідне розпорядження Київсь ою місь ою державною адміністра-
цією.
До ментом ПАТ "Київенер о" дор чено, з ідно з розробленою та

затвердженою в становленом поряд прое тно- ошторисною до -
ментацією, здійснити за власний ошт ре онстр цію теплома істралі
з розриттям проїжджих частин в лиць Льва Толсто о та Вєтрова з об-
меженням р х транспорт .
ПАТ "Київенер о" необхідно по одити з Управлінням Державтоінс-

пе ції Головно о правління МВС У раїни в м. Києві схем ор анізації
дорожньо о р х на період ви онання робіт, забезпечити безпе до-
рожньо о р х та прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів спе-
ціально о призначення шляхом встановлення відповідних дорожніх
зна ів, о ородження місць роботи, освітлення, си нальних ліхтарів
місцях ви онання робіт.
Після завершення ре онстр ції теплової ма істралі б де забезпече-

но під лючення всіх споживачів, теплопостачання я их здійснювала
теплова ма істраль, що підля ала ре онстр ції.
По риття проїжджої частини і трот арів на ділян ах в межах розрит-

тя б де відновлено після ви онання робіт

Рятувальники загасили пожежу у кіоску поблизу
залізничного вокзалу
У вівторо по обіді трапилася пожежа неподалі від вход Півден-

ний залізничний во зал. Зайнявся іос з продаж їжі. Про це "Хреща-
ти " повідомили в прес-сл жбі ГУ ДСНС м. Києві. Переля ана про-
давчиня не змо ла сама впоратися з во нем, том й ви ли ала рят -
вальни ів. До приїзд пожежни ів весь іос вже б в охоплений во -
нем, димом оповило й вхід сам во зал. За іль а хвилин рят вальни-
ам вдалося повністю лі від вати за оряння, проте іос ви орів
щент. На щастя, обійшлося без жертв.
Ос іль и іос б в розташований о ремо, то во онь ні ди не пере-
ин вся. Проте димом за оптилася зовнішня обшив а стін во зал .
Наразі попередньою причиною е сперти дослідно-випроб вальної

лабораторії Головно о правління ДСНС м. Києві називають орот е
зами ання еле тропровод и

У столиці з'явиться арт=інсталяція "Європейські
сходи"
20 липня столиці план ють створити арт-інсталяцію "Європейсь і

сходи" на Оболонсь ій набережній. Під інсталяцією мається на вазі
впоряд вання сходів на бетонном сп с до Дніпра, перефарб ван-
ня їх яс раві ольори. Фарб вання здійснюватиметься е о-а тивіста-
ми У раїнсь ої молодіжної ліматичної асоціації (УМКА), а та ож інши-
ми добровольцями та меш анцями міста.
За словами ор анізаторів заход , мета створення інсталяції — по а-

зати, що Київ — с часна європейсь а льт рна столиця, в я ій арт-
об'є ти можна побачити не тіль и в м зеях та алереях, а навіть прос-
то на в лицях.
До часті в арт-інсталяції "Європейсь і сходи" запрош ють сіх охо-

чих

Квітковий вернісаж
Зеленбудівці прикрашають столицю до святкування 1025�річчя
Хрещення Київської Русі
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Столичні зеленб дівці при рашають
місто до свят вання 1025-річчя Хре-
щення Київсь ої Р сі. Квіт ові омпо-
зиції вже мил ють о о иян та остей
міста на Либідсь ій площі, на Лісово-
м проспе ті в Деснянсь ом районі,
біля станції метро "Лівобережна".
Крім то о, "Київзеленб д" ор анізо-
в є вистав вітів на Співочом полі
за мотивами історичних подій.

У Києві готуються до знаменної дати прийнят�

тя християнства на найвищому рівні — власні

програми мають представники українських цер�

ков, державних установ та громадських організа�

цій. "Київзеленбуд" внесе свій вклад — прикра�

сить місто тематичними композиціями.

"Прийняття християнства Володимиром Вели�

ким зміцнило Київську Русь як державу, результа�

том чого став новий виток у розвитку культури,

міждержавних відносин. Повернення до своїх ви�

токів — шлях побудови могутньої України",— за�

уважив генеральний директор КО "Київзеленбуд"

Михайло Царенко.

Аби відзначити цю подію, фактично в кожному

районі міста встановлять квіткові композиції. Зок�

рема вже оформлено 10 квітників загальною пло�

щею понад 1000 кв. м. Милують око киян та гостей

міста різнобарвне панно на Либідській площі,

об’ємно�просторовий квітник на Лісовому прос�

пекті в Деснянському районі, вітальний напис бі�

ля станції метро "Лівобережна" тощо. Як розпові�

дають у "Київзеленбуді", всього буде облаштовано

20 таких клумб на площі понад 2000 кв. м. Також

на Печерських пагорбах висаджено квітник "Київ

TV — смарагд столиці". Напис столичного телека�

налу оформлено за допомогою цинерарії, а пере�

лив тонів зеленого кольору виконано седумом та

альтарнатерою. Крім запланованих тематичних

клумб та композицій, на Співочому полі організу�

ють виставку, приурочену Хрещенню Русі.

"При організації виставки "Київзеленбуд"

вперше за багато років повернеться до практики,

коли кілька районів готують не окремі компози�

ції, а працюють над одним монументальним про�

ектом,— розповіла "Хрещатику" дизайнер КО

"Київзеленбуд" Алла Філіппова.— Три райони

створять квітковий Дніпро, на берегах якого

стоятимуть церкви, на хвилях рослинної ріки

встановлять лодії, які наче плистимуть до фігури

Володимира Великого. Решта сім районів працю�

ватимуть над своїми не менш цікавими верти�

кально�об’ємними скульптурами".

Монтування квіткових композицій фахівці

вже розпочали, а відкриють виставку 20 липня,

напередодні 1025�ї річниці Хрещення Русі. На�

гадаємо, що до цього на Співочому полі експо�

нувалася виставка, яка просто зачарувала ма�

леньких відвідувачів, — "Зелені авто". До речі, за

словами Алли Філіппової, чимало з тих рарите�

тів не розберуть, а переставлять у інші київські

парки. "Каркасні скульптури, на жаль, не є дов�

говічними, адже більшість рослин у них зрізні

або мають слабку кореневу систему, але для тих

авто, які гарно збереглися, обов’язково знай�

дуть місце у наших парках та скверах",— пообі�

цяла дизайнер.

До речі, квітковий годинник на Майдані Неза�

лежності теж оформлено до 1025�річчя Хрещення

Київської Русі. Для створення нової композиції

зеленбудівці використали майже 80 тисяч квітів:

колеус лимонний, бегонію білу, червону та роже�

ву, агератум, цинерарію та інші рослини

Юні кияни оздоровлюються 
і активно відпочивають
Півтисячі путівок на літній відпочинок отримають обдаровані 
школярі столиці
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Столична влада дбає про
майб тнє по оління й ро-
бить се, аби діти б ли
здоровими та впродовж лі-
та набралися сили й добре
відпочили. Та , нещодавно
за інчилися розва и для
дітей приш ільних табо-
рах і нині розпочинається
а тивний відпочино для
старшо ласни ів. Зо рема
дітей оздоровлюватим ть
За арпатті та на збережжі
Чорно о моря. За важимо:
за алом оштом бюджет
план ється ор аніз вати
відпочино для понад 12-
ти тисяч ш олярів.

У Києві тривають заходи з оздо�

ровлення юних киян. Так, відповід�

но до інформації Департаменту осві�

ти і науки, молоді та спорту, 17 лип�

ня відбулося урочисте відкриття літ�

ньої школи в оздоровчому таборі

"Лідер", де до 6 серпня відпочивати�

муть та навчатимуться 112 обдарова�

них юних киян, учнів 8—10 класів,

які стали переможцями ІІ (міського)

етапу Всеукраїнського конкурсу�за�

хисту науково�дослідницьких робіт

учнів�членів Київського територі�

ального відділення Малої академії

наук України.

До того ж у вересні відбудеться Х

Міжнародний навчально�оздоров�

чий збір лідерів учнівського само�

врядування загальноосвітніх на�

вчальних закладів Києва на базі

Міжнародного дитячого центру "Ар�

тек". Його учасниками стануть 150

представників із освітніх навчаль�

них закладів столиці.

Нині настав час відпочивати

старшокласникам, адже вже понад

вісім тисяч юних киян відпочили у

таборах денного перебування, які

було організовано на базі 104�х на�

вчальних закладів столиці. Тут за

дотриманням правил безпечної по�

ведінки та активним дозвіллям ма�

лечі здійснювали пильний кон�

троль працівники таборів разом із

адміністрацією шкіл, а також відпо�

відні служби.

У профільному департаменті ін�

формують, що в преважній більшо�

сті табори організовують для дітей

молодшого шкільного віку. Вартість

путівки — 432,00 грн, батьківська

плата становить 25 % від загальної

вартості путівки, тобто 108,00 грн.

"У переважній більшості табори

організовувалися для дітей молод�

шого шкільного віку, в першу чергу з

малозабезпечених та багатодітних

сімей, а також пільгових катего�

рій",— розповіла перший заступник

директора Департаменту освіти і на�

уки, молоді та спорту Вікторія Че�

ломбітько.

Робота в пришкільних таборах бу�

ла організована так, щоб кожна ди�

тина знайшла собі справу до душі,

відчувала себе затишно, збагатилася

духовно, загартувалася фізично.

"Водночас такі табори дають змогу

працюючим батькам вирішувати

проблему влаштування дітей та до�

гляду за ними упродовж дня, осо�

бливо за дітьми молодшого шкіль�

ного віку, а також є суттєвою матері�

альною підтримкою за рахунок якіс�

ного харчування в оздоровчих закла�

дах, — пояснює Вікторія Челомбіть�

ко. — Таким чином, вирішується й

проблема попередження бездогляд�

ності дітей в канікулярний час".

А щоб дозвілля було цікавим, у

пришкільних таборах працювали

різні гуртки та секції. Юні кияни

відвідували театри, ходили на екс�

курсії, відпочивали у парках міста

тощо.

Зауважимо, що цьогоріч на оздо�

ровлення й відпочинок дітей сто�

лична влада виділила для системи

освіти міста 13,3 млн грн. За рахунок

міського бюджету планується оздо�

ровити понад 12 тисяч дітей шкіль�

ного віку. Півтисячі пільгових путі�

вок на літній відпочинок отримають

переможці міжшкільних олімпіад,

конкурсів, дитячі творчі колективи,

юні журналісти, спортсмени, турис�

ти, техніки, а також діти з сімей ос�

вітян. Оздоровлення дітей відбува�

тиметься у Закарпатській, Івано�

Франківській областях та на узбе�

режжі Чорного моря

Цьогоріч на оздоровлення і відпочинок дітей столична
влада виділила для системи освіти міста 13,3 млн грн.

Коштами міського бюджету планується оздоровити
понад 12 тисяч дітей шкільного віку

Аби відзначити знаменну подію,
1025 річчя Хрещення Київської Русі,

фактично в кожному районі міста
встановлять квіткові композиції.

Зокрема вже оформлено 
10 квітників загальною площею

понад 1000 кв. м

Та оформили вітни до свят вання 1025-річчя Хрещення Київсь ої Р сі в Деснянсь ом районі столиці на
проспе ті Володимира Мая овсь о о

Цьо оріч оштом бюджет заплановано ор аніз вати відпочино для понад 12-ти тисяч столичних ш олярів
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Ділові новини
Інвестори в очікуванні змін
Інде с інвестиційної привабли-

вості У раїни II варталі 2013
ро зазнав невели их змін на
раще і с лав 2,16 бала з п’яти
можливих порівнянні з по азни-
ом I варталі цьо о ро (2,12
бала). Про це “Хрещати ” пові-
домили в Європейсь ій Бізнес
Асоціації (ЄБА). Незначне оли-
вання інде с підтвердж ють і
статистичні дані — 40 % опитаних
вважають, що інвест лімат зали-
шився на том ж рівні. Дослі-
дження привабливості бізнес- лі-
мат в очах інвесторів б ло про-
ведено ЄБА за підтрим и дослід-
ниць ої омпанії InMind червні
цьо о ро за часті 144 топ-ме-
неджерів членсь их омпаній
Асоціації. Стан інвест лімат , на
д м респондентів, залишається
майже стабільним. Я що порівня-
ти рез льтати, отримані I вар-
талі 2013 ро , з поточними, то
про рес, хоч і незначний, все ж
спостері ається. Але динамі а
змін настроях інвесторів ще
слаб а. На питання, я і саме змі-
ни відч ли на собі представни и
бізнес , респонденти відповіли
наст пним чином — 40 % е спер-
тів вважають, що II варталі
2013 інде с інвестиційної приваб-

ливості залишився на том ж рів-
ні. Серед позитивних тенденцій
називають дея і за онодавчі змі-
ни, та і я : плідна ооперація з
рядом, часть міжнародних мі-
сіях за ордоном з метою від-
стоювання інтересів бізнес , про-
ведений міжнародний фор м
АВС: Ukraine&Partners, стабіль-
ний рс ривні, послаблений по-
дат овий тис , визнання ряд
проблеми з інвест ліматом тощо.
Проте залишились і не ативні
тенденції, серед я их названо:
позапланові перевір и, авансові
платежі, неповернення ПДВ, і но-
р вання прав бізнес , тис з бо
державних ор анів влади, ор п-
ція, нехт вання за онами та від-
с тність с дової системи. Пере-
важна більшість е спертів вва-
жає, що позитивних змін не від-
б лося — ба ато з них за важ -
ють, що є лише очі вання на
них, тоді я он ретні позитивні
зміни називають лише одиниці
часни ів опит вання

Стимули для покупців 
вітчизняних авто

Уряд до ладає з силь щодо
розвит вітчизняно о автомобі-
леб д вання, зо рема, наразі о-

т ється за онопрое т, спрямова-
ний на підтрим по пців вітчиз-
няних автомобілів. Про це в ін-
терв’ю одном з теле аналів роз-
повів віце-прем’єр-міністр Юрій
Бой о, повідомила йо о прес-
сл жба. “Зараз відпрацьов ється
за онопрое т, з ідно з я им лю-
дина, я а захоче пити вітчизня-
не авто, б де мати державн під-
трим ви ляді оштів. Най-
ближчим часом цей за онопро-
е т б де направлено до ряд , а
потім до парламент ”,— зазначив
Юрій Бой о, під ресливши, що
сьо одні сит ація з імпортом ав-
топрод ції є ритичною для віт-
чизняно о автопром . “На жаль,
імпорт в автомобільній ал зі
нас перевищ є всі ритичні по-
азни и. Ця ал зь є особливо
важливою для нашої раїни, вра-
хов ючи т іль ість заводів, я а
нас є — це приблизно 70 тисяч
робочих місць. Том ми б демо
підтрим вати тих роботодавців,
я і збереж ть ці робочі місця. Я -
що ми задіємо весь омпле с на-
ших за онів, і в том числі поста-
нов Кабінет Міністрів, я а дає
певні піль и для тих, хто створює
повний виробничий ци л, то ми
вийдемо на позитивн динамі-
”,— на олосив він

Бізнес�лихоманка серед
українців
В У раїні зареєстровано понад

3 млн фізосіб-підприємців, та-
им чином — майже ожен 15-й
раїнець є підприємцем. Про це

с азав олова Державної реєс-
траційної сл жби Дмитро Воро-
на. “Сьо одні в нашій державі
наліч ється понад 3 мільйони фі-
зичних осіб-підприємців. За
останні півро ми спостері а-
ємо збільшення іль ості бажа-
ючих започат вати власний біз-
нес — на ожні 10 тис. населен-
ня зареєстровано 663 фізичні
особи-підприємці. Отже, ми мо-
жемо оворити, що ожен 15-й
раїнець сьо одні є підприєм-

цем”,— зазначив він. Найбільша
іль ість фізичних осіб-підпри-
ємців зареєстрована на Донеч-
чині — понад 252 тис. Наймен-
ша — Севастополі (понад 26
тис.) та Кірово радсь ій області
(45 тис). За рез льтатами двох
перших тижнів липня, тобто з
почат ви онання У рдержре-
єстром повноважень з реєстра-
ції бізнес відомством проведе-
но понад 65 тис. реєстраційних
дій, в том числі — зареєстрова-
но 2029 юросіб та 7235 фізосіб-
підприємців

Нотаріуси створюють 
проблеми підприємцям
Держпідприємництво зверн ло-

ся до Мін’юст з пропозицією
роз’яснити питання отримання ви-
тя ів з ЄДР з метою ви онання За-
он “Про внесення змін до дея их
за онів У раїни щодо необхідності
обов’яз ово о надання витя ів та
виписо з Єдино о державно о ре-
єстр юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців”. Я онстат ють
відомстві, підприємці сти аються

з проблемою одержання витя ів з
Єдино о держреєстр юросіб та
фізосіб-підприємців, ос іль и но-
тарі си досі вима ають паперовий
витя з реєстр . За оном “Про но-
таріат” передбачено, що при пере-
вірці цивільної правоздатності та
дієздатності юрособи нотарі с зо-
бов’язаний ознайомитися з ста-
новчими до ментами та інформа-
цією щодо цієї юрособи, я а міс-
титься в ЄДР, перевірити, чи відпо-
відає нотаріальна дія, я а вчиняє-
ться, обся її цивільної правоздат-
ності та дієздатності. При цьом
йдеться саме про інформацію в
ЄДР, а не про вима ання витя з
ньо о за підписом державно о ре-
єстратора. Дійсно, разі наявності
нотарі са с мнівів щодо поданих

до ментів — відповідно до ЗУ

“Про нотаріат” — він може витре-
б вати від цієї юрособи, держре-
єстратора, ор анів ДПС, інших ор-
анів, станов та фізосіб додат ові
відомості або до менти. Проте
водночас нотарі с має дост п до
реєстр і сам може перевірити ві-
домості з ньо о, не вима аючи від
юрособи паперово о витя

Столиця продовжує 
розбудовуватися

У січні-червні 2013 ро підпри-
ємствами Києва ви онано б ді-
вельних робіт на с м 4945,4 млн
рн. Інде с б дівельної прод ції
січні-червні порівняно з відповід-
ним періодом 2012 ро с лав
72,6 %. Я зазначає ГУ статисти и
м. Києві, зниження пояснюється

висо ою базою відповідно о пе-
ріод попередньо о ро , в я ом
здійснювалось б дівництво інфра-
стр т рних об’є тів рам ах під-
отов и до Євро-2012. За хара -
тером б дівництва обся и робіт
розподілилися та им чином: ро-
боти з ново о б дівництва, ре он-
стр ції та технічно о переосна-
щення с лали 94,4 % від за аль-
но о обся , решта — з апіталь-
но о (3,1 %) та поточно о (2,5 %)
ремонтів
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Довгобудам дають шанс
Київська влада сприяє завершенню будівництва житла з високим ступенем готовності

Краще доплатити, 
аніж втратити все

У розвинених країнах інвестування

в будівництво квартир відбувається

через банк�гарант, який фінансує за�

будовника, надає кредити фізичним

особам. Банк відповідає за передачу

житла, до моменту отримання квар�

тири позичальник навіть відсотків за

кредитом не платить. Окрім цього, бу�

дівництво страхується. В українських

реаліях ці механізми використовувати

невигідно ні забудовникам, ні покуп�

цям, адже за чинних процентних ста�

вок та страхових тарифів вартість

квартир буде мінімум у 1,5 разу ви�

щою, ніж зараз. Тож усі працювали і

працюють на свій страх і ризик, вико�

ристовуючи механізм “чесного слова”

(зокрема, цільові облігації, які купує

інвестор разом з “обіцянкою�цяцян�

кою” забудовника передати кварти�

ру). Наслідки цих недосконалих схем

інвестування маємо у вигляді сотень

тисяч обманутих інвесторів. Люди, які

вклали власні гроші, просто втратили

їх. Тим, хто брав кредит у банку, “по�

щастило” більше: над ними лише

“висить” борг, який, можливо, й не

доведеться повертати — ходять чутки

про розробку законопроекту, що зо�

бов’яже банки задовольнятися у своїх

претензіях лише предметом застави,

яким часто�густо є порожні папірці.

Вже п’ять років ситуацію з вирішен�

ням проблем недобудов “замороже�

но” так само, як і безпосередньо будів�

ництво. Очевидно, що місцеві влади

мусять виступити посередниками між

забудовниками, інвесторами та банка�

ми, аби справа рушила з місця. У Ки�

ївській міській державній адміністра�

ції цьогоріч активно взялися рятувати

безпорадних містян. Як зазначив за�

ступник голови КМДА Михайло Ку�

чук, столична влада проаналізувала

ситуацію з будівництвами, що зупи�

нилися, й вирішила, що 50 будинків

можна спробувати добудувати, а 80 

об’єктів, які належать державі, краще

ліквідувати й на їхньому місці побуду�

вати щось нове “з нуля”. Зокрема на�

разі зусиллями комунального підпри�

ємства “Спецжитлофонд” відновило�

ся спорудження 8�ми будинків у мік�

рорайоні Вигурівщина�Троєщина. За

словами Михайла Кучука, КМДА об�

рала ті будинки, де зведено більшу

частину, а інвестори погоджуються до�

платити 1,5�2 тисячі гривень за квад�

ратний метр, аби завершення будів�

ництва стало можливим. Приміром, за

двокімнатну квартиру, в яку вже вкла�

дено 60 тисяч доларів, потрібно допла�

тити ще 15 тисяч доларів, для багатьох

це прийнятна “жертва”. Влітку кияни

почали заселятися в будинок на вул.

Лаврухіна, 14, який добудували за ви�

щенаведеною схемою.

Щасливцев з Нещасливцевим

Незабаром має відновитися будів�

ництво вже майже готових будинків

на вул. Булгакова, 13 і Теремківській,

3, вул. Ілліча, 17 та Строкача, 9. Окрім

цього, ухвалено рішення щодо спри�

яння добудові будинку на пр. Науки

208�в. КМДА вже затвердила план за�

вершення скандального зведення бу�

динків на вул. Старонаводницькій, 2�

20, вул. Сім’ї Сосніних, 4�а та вул. Ки�

ївський шлях, 97 (у Борисполі), що їх

зводили компанії “Київвисотбуд” та

“Агробудпереробка”, колишнє керів�

ництво яких було звинувачено у шах�

райстві. Мерія набуває права замов�

ника будівництва, генпідрядником

стане “Бориспільміськбуд”, а “Київ�

висотбуд” натомість отримає в оренду

ділянку на Позняках.

Інвестори ЖК “Три богатирі”

(Борщагівська, 182�в), що завдяки

високому рівню готовності у 75 % та�

кож став предметом уваги столичної

влади, поки не вірять у своє щастя.

“Дуже хотілося б, аби наші поневі�

ряння закінчилися, ми вже чекаємо

шість років на обіцяне житло, ми

створили обслуговуючий кооператив

“Наш дім”, аби самостійно добудува�

ти об’єкт, і попросили допомоги сто�

личної влади”,— говорить Олек�

сандр, який вклав чималу суму в

квартиру в цьому комплексі. Київ�

ська мерія передала інвесторам право

на продаж 11 “соціальних” квартир,

кошти від цього підуть на завершення

будівництва, яке не в змозі здійснити

забудовник — компанія�банкрут

“Київреконструкція”. Вона ж поки�

нула роботи і на вулиці Верховинній

39�41, тепер замість неї будинком

опікується “Житлоінвестбуд�УКБ”,

який обіцяє здати квартири у першо�

му кварталі 2014 року.

Що ж буде з тими, кого нахабно об�

дурив забудовник, взявши кошти й не

побудувавши майже нічого? До того ж,

часто трапляється, що непобудовані

квартири або земельна ділянка вже

тричі закладені у банку, з’являються

“фальшиві” інвестори з підробленими

ордерами, а от виявити підробку не є

можливим через відсутність реєстру.

Тут можна тільки розвести руками, ос�

кільки міська влада не має впливу на

цю ситуацію. За оцінками експертів,

добудувати такі проблемні об’єкти

навряд чи хтось візьметься. Надто ба�

гато підводних каменів може з’явити�

ся — ніхто не піде на такий ризик. Тож

порожня коробка 35�поверхівок слав�

нозвісних “Дніпровських веж” ще дов�

го височітиме над Дніпром — як наоч�

на пам’ятка для майбутніх поколінь.

Допоможи собі сам

Тим часом забудовники та об’єд�

нання ініціативних громадян продов�

жують сушити голову над тим, яким

чином створити умови для завершен�

ня всіх довгобудів і, найважливіше,

убезпечити громадян від халепи у

майбутньому. Успіхів поки небагато.

Так, Конфедерація будівельників роз�

робляє спеціальний законопроект,

направлений на створення умов для

завершення довгобудів, найближчи�

ми місяцями документ може бути за�

реєстровано у парламенті. Проект за�

кону пропонує надання забудовнику

можливості залучати кошти напряму

в інвесторів, тоді як зараз для цього

обов’язково слід створювати фонди

фінансування будівництва (ФФБ). За

словами віце�президента Конфедера�

ції будівельників України Юрія Сербі�

на, законопроект також містить нор�

му про страхування ризиків, яке має

на меті убезпечити інвесторів від фі�

нансових втрат. Щоправда, страху�

вання житлового будівництва намага�

лися запровадити в Україні ще на по�

чатку масового запуску проектів. Ос�

кільки жодної виплати за такими

страховками здійснено не було, ця

практика зійшла нанівець. За ниніш�

ніх страхових тарифів, стверджують

юристи, таке страхування в Україні

запровадити дуже складно, ніхто не

буде за це платити.

Конфедерація також пропонує за�

кріпити можливість продажу на аук�

ціоні житлових довгобудів, які стоять

понад 7 років. “Місцева влада повин�

на розірвати договори оренди зе�

мельної ділянки із забудовником,

який не виконує свої зобов’язання

протягом 7�ми років, і продати 

об’єкт через торги будь�якій іншій

будівельній організації”,— вважає

президент Конфедерації будівельни�

ків Лев Парцхаладзе.

Громадська організація “Асоціація

допомоги постраждалим інвесторам”

зусиллями найманих юристів, у свою

чергу, розробляє концепцію реформу�

вання законодавства у сфері інвесту�

вання житла. Документ надто “си�

рий” і містить ще більш фантастичні,

ніж у Конфедерації будівельників,

пропозиції. Тож навряд чи мрії з поси�

лення захисту прав постраждалих ін�

весторів набудуть вигляду законопро�

екту.

Найбільшого успіху на ниві убезпе�

чення інвесторів від шахраїв поки до�

сягли самі інвестори — у судах. Примі�

ром, у липні стало відомо, що Верхов�

ний суд за позовом одного громадяни�

на заборонив передавати банкам у за�

ставу майнові права на недобудовану

нерухомість без згоди інвесторів. При�

кладів, коли забудовник брав гроші з

майбутніх власників квартир, а потім

йшов закладати їх до банку — сила�си�

ленна. Тепер створено прецедент, аби

унеможливити це зловживання.

Для системного ж захисту інтересів

громадян, які віддають гроші для зве�

дення житла на етапі котловану, поки

підґрунтя немає. Тому й ринок розви�

вається вкрай повільно, а обсяги іпо�

течного кредитування падають. І най�

ближчими роками становище навряд

чи зміниться на краще. Відносини за�

будовника з покупцем будуватимуть�

ся на довірі, а не на юридично закріп�

лених гарантіях

КМДА обрала ті будинки,
де зведено більшу

частину, а інвестори
погоджуються доплатити

1,5%2 тисячі гривень за
квадратний метр, аби

завершення будівництва
стало можливим

Назва комплексу Адреса Забудовники, замовники Опис проблеми 

ЖК "Приозерний" Вул. Здолбунівська, 13 ICD Inv stm nts, ТОВ
"Градострой" ("Містобуд") 

Затримка здачі в експлуатацію % 2 роки,
будівництво "заморожено" з літа 2007 року.
Готовність будинку % близько 70%. Не отримали
квартири близько 100 сімей приватних інвесторів,
а також сім'ї працівників державних структур.

ЖК "Дніпровські
вежі" 

Просп. Генерала
Ватутіна, 9, корпуси  1%6

ТОВ "Етьен %Вест" на замовлення
МВС України.  Корпорація
"УкрАзіяБуд"

Будівництво розпочалося 11 років тому,
"заморожено" 2005 року. 430 сімей
військовослужбовців ВВ та 320 сімей приватних
інвесторів не отримали квартири.

ЖК "Печерський
бастіон"

Вул. Ольшанська, 2 ТОВ "Сфера%Сіті" ТОВ
"Інноваційна будівельна
компанія" ТОВ "Український
фонд розвитку регіонів"

За рішенням судів забудовник має повернути
ділянки 1,69 га на вул.Ольшанській, 2%б та ділянку
0,64 га між будинками №2 на вул. Ольшанській
та №16 на вул. Підвисоцького. За фактом
шахрайства службовими особами забудовників
порушено кримінальну справу.

Житловий будинок Просп. Науки, 66%70 "Екосорб"  ЗАТ "Укрбудінвест"
ТзОВ "Житловик", "КиївАКС",
"Сенатек", "Київбудсервіс"

Будівництво розпочато 2005 року.

Житлові будинки Вул.Сосніних, 4%а. Вул.
Старонаводницька,  2%20

ТОВ "Київвисотбуд" Будівництво розпочато 2004 року.

ЖК "Family Town" Вул. Петра Дехтярен%
ка, 22

АТЗТ "ДВК" Постійне перенесення строків введення будинку в
експлуатацію з 2007 року. На даний момент
будівництво призупинено.

ЖК "Градимир" Просп. Глушкова, 6 %
вул. Маршала Конєва, 4

ЗАТ "Побутрембуд" Будівництво зупинено, відбувається процес зміни
забудовника.

Житловий будинок Вул. Святошинська, 1 ЗАТ МЖК "Академмістечко" ТОВ
"Інвест Таун"

Будівництво розпочато 2005 року.

ЖК "Три богатирі" Вул. Соломенська, 17 ТОВ "Київреконструкція" Будівництво зупинено 5 років тому через
банкрутство забудовника.

ЖК "Мега сіті" Харківське шосе, 19
та 19а

ТОВ "Укрінвестбуд" У 2005 році розпочалось будівництво об`єкту,
проте вже через кілька років воно зупинилось. 

ЖК "Березняківська
гавань" 

Вул. Березняківська, 36 б ТОВ ХК "Укрінвестбуд" на
замовлення ТОВ "Катрена%плюс" 

Корпорація "Укрінвестбуд" почала в 2005 році
будівництво житлового 24%поверхового будинку
("Березняківська гавань"). Прокуратура Києва в
результаті ретельних перевірок 10 травня 2006
року опротестувала рішення Київради від 28
грудня 2004 року про передачу в довгострокову
оренду земельного наділу площею 0,36 га.

ЖК "Сосновий бір" Вул. Олівська, 5 Група будівельних компаній
"УКОГРУП"

Значні затримки з введенням секцій № 3,4,5  в
експлуатацію.

ЖК "4 Сезони" Вул. Трутенка, 3 ТОВ "УМК" на замовлення МВС
України

Велика кількість інвесторів не можуть отримати
право власності на квартиру. Забудовник не дає
можливості заключити основний договір. ЖК має
великі затримки з терміном введення в
експлуатацію. 

Житловий будинок вул. Теремківська, 3 ТОВ "Об'єднання
Укрбудівництво" на замовлення
Голосіївської райради у м. Києві

Зупинення будівництва внаслідок відсутності його
подальшого фінансування з боку замовника та
управителя ФФБ. Нецільове використання
грошових коштів керівництвом ЗАТ "Город%Сад",
ТОВ "Холдінгова компанія "Укрінвестбуд", ТОВ
"Українська будівельно%інвестиційна група".

ЖК "Frеsco Sofia" Вул. Олеся Гончара, 17%23 ТОВ "Інвестиційно%будівельна
група"

На початку січня 2012 року всі роботи по
спорудженню будинку були зупинені на підставі
ухвали про зупинення будівництва, яка прийнята
Господарським судом міста Києва 15 грудня 2011
року за клопотанням прокуратури міста Києва. 

Житловий
комплекс

Вул. Правди, 80%82 ТОВ "АЛЕКС БУД" Будівництво 25%поверхового будинку зупинено.

Житловий масив у
Бортничах

Вул. Леніна, 47%59 Генеральний інвестор %
комунальне комерційне
підприємство "Фінансова
компанія "Житло%інвест".
Забудовник % ТОВ "Інекон%
сервіс". 

Будівництво розпочато 2005 року.

Великі "заморожені" будівництва житлових будинків у Києві 

Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

Нестримне бажання раїнців мати власний дах над о-
ловою та недос онале за онодавство, я е ре лює
сфер інвест вання житлове б дівництво, призвели
сьо одні до атастрофічних наслід ів. Тисячі сімей до
ризи 2008 ро віддали заб довни ам свої ревні або
позичили ошти в бан , й натомість не отримали вар-
тир. Найбільша іль ість обд рених інвесторів — Ки-
єві. Вже п’ять ро ів їхні справи майже з місця не р -
хаються, тож столична влада вирішила втр титися
відносини ромадян із заб довни ами та допомо ти

завершити роботи хоча б на більш-менш отових
об’є тах.
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Зранку Перший національний 
запрошує жінок на ток�шоу

15 липня на Першом національном старт вало то -шо для жіно "Нехай
вам б де ольорово!".
У ран овом ефірі працюватим ть два д ети вед чих — Оль а С мсь а зі
Світланою Вольновою та Лариса Бо данова з Ні ою Сініч іною. З понеділ а
по п'ятницю, рім середи, з 10 до 11 ран ості та вед чі прое т ділити-
м ться з лядачами досвідом при от ванні страв, рецептами раси та
проводитим ть майстер- ласи з при от вання ави та при рас для тортів.
Це б де ран ова пізнавальна про рама для всієї сім'ї, але перш за все —
для жіно .
Усі рецепти від е спертів та остей про рами вед чі випробов ють на собі. До
ст дії запрош ють фахівців, мета я их — допомо ти вед чим та лядачам ро-
зібратися в с ладних нюансах тих чи інших життєвих проблем.

"Інтер" презентує фільм про Богдана
Ступку
У липні "Інтер" по аже до ментальний фільм власно о виробництва, при-
свячений пам'яті Бо дана Ст п и. Прем'єрним прое том власно о вироб-
ництва анал стане стріч а "Бо дан Ст п а. Заб дьте слово "смерть", я а
вийде в ефірі 22 липня, в річницю смерті а тора. Та ож "Інтер" от є спец-
прое ти власно о виробництва з на оди 1025-річчя Хрещення Р сі та Дня
Незалежності.

Як прощаються назавжди, покаже
телеканал "Україна"
Теле анал "У раїна" зап с ає в ефір власне до ментальне реаліті-шо "Люб-
лю. Че аю", зняте прода шн- омпанією "ТелеПро" холдин "Медіа Гр па
У раїна". Прем'єра прое т відб деться 10 серпня.
Це про рама, де в ожном вип с — іль а реальних історій з життя людей,
я і вир шають подорож, з стрічають або проводжають. Учасни и про рами
роз риватим ться перед теле лядачем найчастіше з несподіваних бо ів, роз-
повідаючи про себе і своїх близь их найпотаємніше. Для тих, хто їде назав-
жди, це останній шанс привселюдно с азати те, чо о не всти ли. Вед чим
емоційно о реаліті з "сентиментальним" присма ом став Оле сандр Пилипен-
о — "нове обличчя" на телебаченні.
Зйом и про рами "Люблю. Че аю" проходять в аеропорт "Бориспіль".
"З стрічаєте або проводжаєте?" — із цим питанням звертається до людей
в залах аеропорт вед чий про рами "Люблю. Че аю". На аналі обіцяють,

що в реаліті б д ть тіль и реальні люди і реальні історії, жодних д блів,
сценаріїв і рим .
"Люблю. Че аю" виходитиме щос боти о 10.00 в ефірі теле анал "У раїна".

"Новий канал" шукає людей, 
яким щастить
"Новий анал" зап с ає прода шн ново о розважально о шо "Знайди рай-
ньо о", я е заплановано на вихід новом сезоні. Наразі анал розпочав
астин и для шо . Участь них мож ть взяти люди ві ом 18—40 ро ів, щас-
ливчи и, я і обожнюють веселощі та азарт і пра н ть ле о заробити. В шо
"Знайди райньо о" одинадцятеро людей зма аються за оловний приз —
роші. Єдине, що знадобиться цьо о раз — це дача! Для часті необхідно
заповнити ан ет на сайті.

"1+1" дає можливість заробити дітям 
на освіту

Теле анал "1+1" розпочинає астин и для прое т за форматом Bet on Your
Baby. Робоча назва шо "Мій малю зможе". Участь прое ті бер ть діти ві ом
від 2-х до 4-х ро ів. За мовами шо , бать и роблять став и, чи ви онає їхня ди-
тина те чи інше завдання. "Я що ваша родина др жня й ч дово роз міє одне од-
но о, я що вашій дитині вже є 2 ро и, але ще не виповнилося 4, то ви зможете
взяти часть телепрое ті та ви рати 100 000 ривень! Надається перева а ан-
етам з родинними фото та фото дитини",— йдеться в анонсі анал .

Перевтілення чекає дівчат на новому
проекті ТЕТу
15 липня на аналі ТЕТ старт вало нове шо перевтілень "Мод народ !". Про-
рама виходитиме з понеділ а по четвер о 18.00. У прое ті е сперти підбира-
тим ть часницям новий стиль одя . Вед чим шо є Данило Грачов. Fashion-
р особисто спалить все, що немодно — дешеві леопардові с ні, нароще-

не волосся і на ладні вії. Тож оловних ероїнь че ає неймовірне перевтілен-
ня. Допома ати Данилові в цій справі б д ть чотири модні феї: стиліст і ол м-
ніст лянцевих ж рналів Яна Алт хова, мерчандайзер Prada Валя Грищен о,
топ-модель Таня Бо дан і зір овий стиліст Стася Монастирсь а. Кожна з них
разом із Данилом Грачовим, психоло ом Світланою Мітрофановою і оман-
дою пер арів та візажистів робитим ть дівчат рас нями.

За матеріалами "Телекритики", сайтів телеканалів

НОВИНИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 9.25, 11.35, 17.30
Мультляндія

7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Щотижневик
9.00 СТН. Спорт.

Щотижневик
10.15 Зроблено в Києві
13.20, 23.25, 5.00

Громадська
приймальня

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

15.10 Т/с "Відчайдушні
батьки" 

16.10 В центрі уваги
18.00 Тимчасово доступний
19.25 Якісне життя
20.00 Т/с "Мисливці за

головами" 
21.25 Служба порятунку
22.00, 0.50 Тимчасово

доступний 

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.15 Д/ф "Битва за Британію"
7.15 Ера бізнесу
7.25 Д/ф "Є. Білоусов. Усе на

світі за кохання"
8.45 Корисні поради
9.00, 21.00 Підсумки дня
9.20 Без цензури
9.45 Головний аргумент

10.10 Нехай вам буде
кольорово!

11.40 Світло
12.00 На все добре!
12.20, 14.45, 17.45, 21.20

Діловий світ
12.30 Наш спорт. До 207річчя

олімпійського дебюту
України

13.40 Право на захист
14.00 Темний силует
14.10 Вікно в Америку
14.30 Життя на рівних
14.50 Т/с "Чорна Рада" 
17.15 Агро7News
17.30 Сільрада
18.05 Новини
18.25 Економічна

перспектива
18.35 Останнє попередження
18.55 Дорослі ігри
19.45, 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

6.00 Х/ф "Пощастить в
коханні"

7.05 ТСН
7.40 Економічна правда
8.00 Особистий рахунок
8.05 Х/ф "Пощастить в

коханні"
10.20 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

12.15 Зніміть це негайно
13.15 Не бреши мені74
14.15 Російські сімейні драми
15.20 Т/с "Тисяча й одна

ніч" 
17.10 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Скліфосовський" 
22.20 Гроші
23.25 Т/с "Борджіа(2" 
0.30 Т/с "Кедр"

простромлює небо" 
1.30 Х/ф "Ділова жінка" 
3.20 Т/с "Борджіа(2" 
4.10 Маша й моделі
5.20 Т/с "Кедр"

простромлює небо" 

ІІННТТЕЕРР

5.30 Х/ф "Іван
Васильович змінює
професію" 

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 "Мама буде

проти" 
12.00 Новини
12.20 Х/ф "Мама буде

проти"
14.05 Слідство вели...
15.00 Судові справи
15.50 Чекай на мене
18.00 Х/ф "Міцний шлюб"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Будинок біля

великої ріки"
23.20 Д/ф "Богдан Ступка.

Забудьте слово
"смерть"

0.30 Х/ф "Водій для Віри" 
2.15 Т/с "Мій лагідний і

ніжний мент" 

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 Т/с "Платина(2" 
14.00 Т/с "Слід" 
15.40 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—22.10 Т/с "Слід" 
22.10 Т/с "Слід" 
23.00 Х/ф "Цар

скорпіонів(2.
Сходження воїна" 

1.10 Х/ф "Тремтіння
землі" 

2.45 Щиросердне зізнання
3.20 Події
3.40 Говорить Україна
4.15 Критична точка
5.05 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.15, 6.05 Teen Time
5.20 Т/с "Вперед — до

успіху!" 
6.10 Т/с "Світлофор" 
6.50 Т/с "Як сказав Джим" 
7.30 Репортер
7.40 Т/с "Як сказав Джим" 
8.50 Х/ф "Помста

пухнатих" 
10.45 Х/ф "Бунтарка" 
13.05, 14.10 Kids' Time
13.10 М/с "Аладдін" 
14.35 Т/с "Друзі" 
15.35 Т/с "Кадетство" 
16.35 Т/с "Татусеві дочки" 
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор72
22.55 Т/с "Закрита школа" 
1.05 Т/с "Купідон" 
1.55 Т/с "Дружна

сімейка" 

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок
6.25 Ділові факти
6.35 Т/с "Таксі"
7.00 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок

9.15 Надзвичайні новини
10.10 Анекдоти по7українськи
10.20 Х/ф "Поліцейська

академія(7. Місія в
Москві"

12.00 Т/с "Прокурорська
перевірка"

12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.40 Т/с "Самотній вовк"
16.35 Х/ф "Епідемія

страху"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Самотній вовк"
22.00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.05 Х/ф "Злочинна

кров" 
0.55 Х/ф "Дикість(2" 
2.35 Х/ф "Ціна успіху" 

ТТООННІІСС

6.00 Дика Австралія
6.30 Майстер подорожей
7.00 Х/ф "Серця

чотирьох" 
9.00 Єрусалим. Виникнення

Святого міста
10.00 Алло, лікарю!
11.15 К. Міноуг. Принцесами

не народжуються...
12.40 Таке спортивне життя
13.20 Будь у курсі!
14.00 Дивні розповіді про

тварин 
14.45 Самобутні культури 
16.00 Сто питань про тварин 
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 Економічний пульс
21.10 Нікола Тесла
22.15 Культурний шок
23.15 Сто питань про тварин 
23.50 Світські хроніки
0.15 Амурні мелодії
1.05 Х/ф "Інша жінка" 
2.30 Х/ф "В родинному

маєтку" 
3.50 Щоденник для батьків
4.50 Будь у курсі!
5.40 Кумири

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 Бізнес7час 

7.25 Автопілот7новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія7новини
9.15, 13.10, 14.10

5 елемент
10.10 Велика політика
11.15, 16.10 Вікно в Європу
12.10 Новинометр
15.15 Мамина школа
16.45 Мотор
17.25 ВУ кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.15,

5.00 Час . Підсумки
дня

21.40, 3.00, 4.00 Час7тайм
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

5.30 Х/ф "В лісах під
Ковелем" 

6.35 Х/ф "Інспектор
карного розшуку" 

8.05 Агенти впливу
9.00 Правда життя
9.25 Х/ф "Поводир" 

11.15 Т/с "Круті повороти"
15.15 Т/с "Знахар"
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів(12"
21.30 Т/с "Тіло як доказ(2" 
22.30 Т/с "CSI. Нью(Йорк(7" 
23.30 Т/с "Менталіст(4" 
0.30 Т/с "Декстер" 
1.30 Свiдок
2.00 Речовий доказ
3.15 Агенти впливу
4.45 Свiдок
5.15 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ
5.45 Чужі помилки. Таємниця

старої знахарки
6.30 Все буде добре!
8.15 Неймовірна правда про

зірок
9.50 Зіркове життя. Кохання

без штампа
10.50 Зіркове життя.

Підкаблучники за
власним бажанням

11.45 Х/ф "Дурна зірка" 
13.45 Горілка. Історія

всеросійського
застілля

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

про зірок
19.55 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Містичні історії75
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Зіркове життя. Життя

після самогубства
23.25 Битва екстрасенсів
1.25 Т/с "Доктор Хаус" 
2.15 Х/ф "Дні Турбіних" 
3.30 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 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 "Виходжу тебе

шукати(2"
22.55 Вечірній Ургант
23.30 Х/ф "Закон

зворотного
чарівництва"

0.30 Давай одружимося!
1.30 Зрозуміти. Пробачити
2.00 Новини
2.05 Нехай говорять
3.00 Модний вирок

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 "Льодовиков"
21.35 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
22.30 Друге Водохрещення

Русі
0.35 Т/с "Розкол"
1.35 Вісті+
1.55 Х/ф "Адвокат", с. 1
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
9.20 І знову здрастуйте!
9.50 Щиросердне зізнання

10.25 О. Журбін. Мелодії на
пам'ять

11.05 Таємнича Росія
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"
0.30 Т/с "Братани(2"

2.25 Суд присяжних
3.30 Д/с "ГРУ. Таємниці

військової розвідки"
4.25 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша7слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу" 

9.00 Єралаш
9.10 Т/с "Ранетки" 

10.10 Т/с "Всі жінки —
відьми" 

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

14.00 Т/с "Беверлі(Гілз
90210. Нове
покоління" 

14.50 Богиня шопінгу
17.10 У ТЕТа пара
18.00 Моду народу
19.00 Т/с "Крем" 
20.00 "Даешь молодежь!"
21.00 ТЕТ7Інтернет
21.25 Велика різниця
22.25 ТЕТ7Інтернет
23.00 Дурнєв + 1
23.35 Т/с "Секс і місто" 
0.00 Т/с "Ходячі мерці(3" 
2.40 Одна за всіх
3.05 До світанку

КК11

7.00 М/ф
9.10 Добрий вечір, тварини

10.10 Х/ф "Єдина"
12.00 Звана вечеря
13.00 Т/с "Маргоша"
14.00 Рандеву
15.20 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 "Сили природи" 
0.10 Х/ф "Реплі(Кейт" 
1.50 Т/с "Маргоша"
2.40 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.35 Маски7шоу
8.00 Шалене відео по7

українськи 

9.00 ДжеДАІ
10.05 Т/с "По той бік

вовків(2. Ключі від
безодні" 

17.00 Т/с "Кодекс честі(4" 
19.00 Т/с "Ментівські

війни(5" 
21.00 ДжеДАІ
21.40 Маски7Шоу
22.05 Х/ф "Вайверн.

Крилатий дракон" 
23.55 Т/с "Секретні

матеріали(2" 
1.50 Х/ф "Битва за

скарби" 
3.15 Х/ф "Яма" 
4.40 М/ф

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 22.00 Знімала мама
7.00 М/с "Бджілка Майя в

3D"
7.30, 11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена й
Холлі"

8.00, 10.30 М/с "Дружба —
це чудо"

8.30 М/с "Лікар Плюшева"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні7

Пуха"
9.20 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
9.45 М/с "Маленькі

ейнштейни"
10.10 М/с "Прикольні

фантазери"
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 "Кім 5+"
17.30 М/с "Маленькі

торнадо"
18.00 М/с "Діти7супергерої"
18.30, 23.15 М/с "Оггі й

кукарачі"
19.30 М/с "Кряк7Бряк"
20.30 М/с "Чудеса на

віражах"
21.30 М/с "Тимон і Пумба"
23.35 Д/ф "Зроблено в..."
1.30 Т/с "Саша + Маша"

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 18 липня

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

"ПІНА ДНІВ"
Країни: Франція, Бель ія
Ст дія: Brio Films
Режисер: Мішель Гондрі
У ролях: Одрі Тот , Омар Сай, Ромен Дюріс,
Ален Шаба
Тривалість: 125 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів

Режисер незвичайних драм "Вічне сяйво
чисто о роз м " і "На а сн " цьо о раз
порад вав е ранізацією найвідомішо о
роман Бориса Віана. Ба атий молоди
Колін знайомиться на вечірці з чарівною
Хлоєю і за ох ється в дівчин . Незаба-
ром молоді люди одр ж ються, і, здава-
лося б, ніщо не може затьмарити їхньо о
щастя. Проте з часом Хлої розвиваєть-
ся рід існе й с ладне захворювання ви-
ляді водяної лілії в ле енях. З пинити хвороб можна лише свіжими вітами. Одна сімейний бюджет дає
тріщин , а яс раве ольорове життя перетворюється на чорно-біле...
В інотеатрах "Київ", "Жовтень"

"ГРА В ПРАВДУ"
Країна: Росія
Режисер: Ві тор Шаміров
У ролях: Ірина Апе сімова, Костянтин
Юш евич, Дмитро Мар’янов, Гоша К -
цен о
Тривалість: 90 хв.
Ві ові обмеження: 18 ро ів

В основ ново о російсь о о фільм
ля ля однойменна п'єса франц за
Філіппа Лелл ша. Троє олишніх од-
но рсни ів — бізнесмен Мар , авто-
дилер Геннадій і вчений-фізи Анато-
лій — збираються на вартирі поте-
ревенити, випити та з адати юність.
Чоловіч омпанію пор ш є візит Ма-
йї — першої рас ні рс , в я всі

троє др зів б ли за охані в ст дентсь і ро и. Розмова не леїться, по и не починається відверта ра "в прав-
д ". Др зі дізнаються один про одно о те, чо о, можливо, воліли би не знати. Чи витримають їхні стос н и
перевір правдою?
В інотеатрах "Київ", "У раїна", мережі інотеатрів "Лінія іно"

"ШТУРМ БІЛОГО ДОМУ"
Країна: США
Ст дія: Sony Pictures
Режисер: Роланд Еммеріх
У ролях: Ченнін Тат м, Джеймі Фо с, Джейсон
Клар , Ме і Джилленхол
Бюджет: 150 млн дол. США
Тривалість: 137 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів

Молодий співробітни держбезпе и Джон Кейл
працює в стр т рі охорони Біло о дом . Ба-
жаючи нала одити стос н и з доч ою, він бере
її на е с рсію на місце своєї роботи. Саме в
цей день на оловн б дівлю раїни нападають
терористи, мета я их — заполонити лав дер-
жави, президента Джеймса Сойєра. Джон до-
водиться вст пити в нерівн с тич з против-
ни ом, я ий переверш є йо о і силою, й іль істю, адже на он не лише життя президента, а і йо о власної
доч и. Ці аво, що автори фільм спроб вали ма симально точно відтворити інтер'єри Біло о Дом .
В інотеатрах "Кінопалац", "Київсь а Р сь", мережах інотеатрів "Баттерфляй", "Лінія іно"

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
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

Баскетбол. ЮНІСЕФ стане партнером 
Євробаскету U�16
Місцевий ор анізаційний омітет "Євробас ет 2015" та Дитячий фонд

ООН (ЮНІСЕФ) домовилися про співпрацю в рам ах проведення в
У раїні U-16 Чемпіонат Європи з бас етбол 2013 ро серед чолові-
ів. Дире тор т рнір Євробас ет 2015 Мар іян Л б івсь ий та олова
Дитячо о фонд ООН (ЮНІСЕФ) в У раїні Ю іе Мо о провели з стріч
та об оворили соціальні прое ти, я і б д ть реалізовані під час т рнір
U-16. Я зазначив Мар іян Л б івсь ий, чемпіонат Європи з бас етбо-
л U-16 є не лише спортивним, а й соціальним заходом: "Вперше євро-
пейсь ий бас етбольний т рнір для 16-річних проходить в У раїні. Й це
ч дова на ода не лише пере лян ти яс раві бас етбольні матчі ви о-
нанні молодих равців, а й приверн ти ва с спільства до поп ляри-
зації здорово о способ життя та зал чення дітей до занять спортом і,
зо рема, бас етболом". "Спорт — це важливий елемент повноцінно о
розвит дитини. Ми пере онані, що зал чення ЮНІСЕФ я соціально-
о партнера т рнір дозволить нам не лише здійснити інформаційн
ампанію, а й допоможе реаліз вати більш масштабні прое ти",— під-
реслив дире тор т рнір . Голова ЮНІСЕФ Ю іе Мо о с азала: "Я д -
же рада, що ЮНІСЕФ в У раїні стане партнером U-16 задля привернен-
ня ва и ромадсь ості до важливості захист прав дітей та їхньо о фі-
зично о виховання й льт рно о розвит . Це партнерство б де спря-
мовано на поп ляризацію бас етбол та важливість захист прав дітей,
особливо тих, я і є найбільш соціально вразливими. Спорт є важливою
платформою для їхньо о фізично о та д ховно о виховання. Ми че а-
ємо на майб тні спільні спортивні заходи задля по ращення життя ді-
тей в У раїні". В рам ах співпраці з ЮНІСЕФ б де реалізовано соціаль-
ний прое т, спрямований на привернення ва и с спільства до дітей,
я і жив ть важ их життєвих обставинах (діти з інвалідністю, "діти в -
лиці", діти, я их тор н лась проблема ВІЛ чи насильства)

Теніс. Леся Цуренко стартує з перемоги 
на турнірі серії WТA
У раїнсь а тенісист а Леся Ц рен о старт вала з перемо и на т рні-

рі серії WТA, що триває в Бостaді (Швеція). У першом олі иян а, я а
отримала шостий номер посів , здолала італій Aнастасію Грималь-
сь в трьох сетах — 6:3, 5:7, 6:1. Наст пною с перницею першої ра-
ет и нашої раїни стане Рішел Хо ен амп (Нідерланди)

Бокс. Тарас Шелестюк битиметься з Адамом
Іломсом
Стало відомо ім'я наст пно о с перни а раїнсь о о бо сера. 26 лип-

ня чемпіон світ серед любителів, призер ОІ-2012 Тарас Шелестю з -
стрінеться в рин з темнош ірим амери анцем Адамом Іломсом. На
професійном рин опонент раїнця провів дев'ять поєдин ів: при трьох
пораз ах завоював три перемо и, а ще три поєдин и звів до нічиєї. "Про
с перни а по и нічо о с азати не мож . Мені відомо лише те, що він —
ш ль а. Незабаром ми розпочнемо вивчення йо о сильних і слаб их сто-
рін. Нині я спарин ю з Тайреллом Хендрі сом і налаштов юся на шести-
ра ндове непросте протистояння",— заявив Тарас Шелестю

Температура +19°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 25 м/с

Вологість повітря 677 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +20°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 71 %

Прогноз погоди на 18 липня 2013 року

ОВНИ, опі йтеся родиною — за нею ви я за ам’яною стіною.
В рідній оселі пан є ціл овита армонія. Грошима не смітіть, через
схильність до марнотратства, доро их розва ризи єте переви-
щити свій звичний бюджет, особливо під пливом не ативних пе-
реживань (ревнощів, незадоволеності). Тверезо оцінюйте любовні
взаємини, сьо однішнє миттєве захоплення навряд чи має май-
б тнє.
ТЕЛЬЦІ, поведін а партнера нині йде врозріз із вашими сма а-

ми, звич ами. Але я що оса найшла на амінь, а хочеться жити в
зла оді та любові, вас немає іншо о виход , о рім нала одження
онта т . Прибор айте е оїзм, йдіть на омпроміс, врахов ючи
обопільні інтереси. Тоді всім б де добре.
БЛИЗНЯТАМ властива надмірна емоційність, за острена ч тли-

вість до матеріальних та любовних справ, здоров’я. Рабство емо-
цій може переш одити ефе тивном ви онанню повся денних
обов'яз ів, створити підґр нтя для непороз мінь з оточенням. Яб-
л ом розбрат мож ть стати роші, матеріальні цінності, різниця
в естетичних сма ах, ревнощі, заздрість.
РАКИ, об’є тивна самооцін а для вас — свята святих, тоді все

с ладеться ч дово я на ділових, та і любовних фронтах. У за о-
ханих романтичне свято, особливо після нещодавньо о примирен-
ня. Я що спалахн ло захоплення чи хочете тримати на орот ом
повід давньо о мило о, не нама айтеся пити любов за роші чи
подар н и.
ЛЕВИ, хочете ви лядати спо сливо — жертв йте на алтар ра-

си. Швидше за все, вам доведеться баланс вати між модним імід-
жем і омфортом, марнотратством і е ономністю, задоволенням
власних заба ано і спо оєм в сім'ї. Жін и страждатим ть від не-
розділено о охання або розбіжностей із бать ами, продемонстр -
вавши по аний сма чи дратівливий хара тер.
ДІВИ, джерелом переживань для вас стане пристрасть без вза-

ємності, таємний любовний зв'язо , нездійсненна мрія про раси-
ве життя. Бажана по п а б де неможливою, а об'є т рожевих мрій
з тієї чи іншої причини — недост пним, наслідо чо о почне м чи-
ти прихована заздрість, терзатим ть ревнощі.
ТЕРЕЗАМ б де важ о дотрим ватися жорст ої е ономії й твер-

дих моральних принципів. Ви налаштовані пест вати себе й нічо о
не жаліти заради задоволення власних заба ано . Ува а транжи-
рам-жін ам! Ви здатні випотрошити аманець на модний одя , до-
ро осмети , ефе тні при раси, подар н и дітям.
СКОРПІОНИ, по одьтеся, що нині з вас ні чемний дипломат.

Пнетеся навпростець, ніби б льдозер, аби реаліз вати власні інте-
реси. Любовні відносини мож ть стати для вас не тіль и потребою
д ші та тіла, але й трампліном для швид о о ар'єрно о зльот . Я -
що хочете ріпити ар’єрні р бежі, постарайтеся розмеж вати
особисті та сл жбові справи.
СТРІЛЬЦІ, за алом події роз ортаються на ваш ористь. Одна

всередині вир є термоядерний реа тор омпле сів, що перетво-
рює д ш на пе ло. Напри лад, щасливі любовні взаємини мож ть
с проводж ватися при ніченими ревнощами або страхом втрати
(що безпідставно). Вас може переслід вати д м а про невідворот-
ність по арання або немин ч плат за старими рах н ами. В цей
час раще не вст пати в інтимні зв'яз и, не п вати доро их ре-
чей або замовляти індивід альні посл и, особливо в редит.
КОЗЕРОГИ метатим ться між "хоч " і "можна", що створить

дис омфортне емоційне напр ження. Напри лад, оли ви побачи-
ли на вітрині річ своєї мрії, встояти перед спо сою пити її, на-
віть на останні ишень ові роші, б де важ о. Я що за охалися, ва-
ша пристрасть ся не апо ею і може тимчасово затьмарити здоро-
вий л зд. Утримайтеся від планів на майб тнє й не ризи йте за-
ради миттєвих насолод тим, що вам доро е.
ВОДОЛІЇ, ваші бажання с перечливі, а іноді просто нав'язані

вам іззовні. Спроба до одити всім, хто потрапляє в поле вашо о
зор , повільнить р х до основної мети. Найбільш перті ВОДОЛІЇ
змож ть дося н ти поставленої мети, але, швидше за все, доро-
ою ціною. Переш одою до зміцнення позицій фаховій чи соці-
альній ієрархії може стати ваша поп лярність або насичене осо-
бисте життя. Б дьте отові зробити непростий вибір між симпаті-
ями п блі и ( оханої людини) і шаною оле .
РИБИ, н дна примітивна робота, що вбиває творчий д х, не для

вас. А ось натхнення, я е с проводж ється яс равими інтенсивни-
ми переживаннями, о рилить, сприяючи висо ій прод тивності
праці. Сильні емоції мож ть стати невичерпним джерелом творчо-
сті або ч довим стим лом для додат ово о заробіт . Я що люби-
те свою справ , в ладайте в неї д ш ! А оли повся денна р тина
при ніч є, займіться приємнішим заняттям: пофлірт йте з оле ою
чи за р тіть із имось роман

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 8  Л И П Н Я

ранок день вечір

Юні вітчизняні спортсмени
здобули перші перемоги
В Утрехті проходить Європейський юнацький 
олімпійський фестиваль
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В олландсь ом місті Ут-
рехт набирає обертів ХІІ
Європейсь ий юнаць ий
олімпійсь ий фестиваль.
Вже перший зма альний
день наші атлети порад -
вали вболівальни ів меда-
лями. Спочат иян а Ві -
торія Голда зма аннях з
метання молот по азала
др ий рез льтат. А вже за
іль а один Ма сим Пасє-
він бі на 2000 м з пе-
реш одами фініш вав тре-
тім.

На ХІІ Європейському юнацько�

му олімпійському фестивалі в гол�

ландському Утрехті скарбничка

збірної України поповнилася наго�

родами. Розіграш вже першого ком�

плекту медалей ЄЮОФ не обійшов�

ся без активної участі українців.

Приємно, що гарний почин задала

спортсменка з Київщини. У метанні

молота учениця ЗОШ І—ІІІ ступенів

№ 1 міста Вишневе Вікторія Голда

відправила снаряд на 62,28 метра й

стала срібною призеркою. На цьому

приємні звістки не завершилися. І

прийшли вони з бігових доріжок.

Там на дистанції 2000 м з перешко�

дами Максим Пасєвін здобув брон�

зову нагороду. Наш спортсмен обрав

вдалу тактику, на передостанньому

колі пропустивши вперед турецько�

го бігуна, щоб трохи віддихатися за

його спиною, і з новими силами ви�

передити суперника. Однак попри

досить успішний результат спортс�

мен не приховував свого розчару�

вання. "Звісно, медаль — це добре,

але я собою не дуже задоволений.

Планував показати кращий час",—

прокоментував свій виступ призер

XII ЄЮОФ.

Неймовірні результати наші

спортсмени продемонстрували й на�

ступного дня, зумівши побити одра�

зу три рекорди та двічі зупинитись за

крок від нагород.

У боротьбу за медалі Фестивалю

вступили плавці, для яких водні до�

ріжки виявились досить вдалими.

Євген Куркін на 200�метрівці бра�

сом кваліфікувався до фіналу з ре�

зультатом 1:04.66, встановивши

особистий рекорд. Тож завтра очіку�

ватимемо розв’язки. Підтримала

свого колегу по команді й Марина

Колесникова (100 м на спині), яка

пройшла до фіналу не лише пока�

завши перший результат, а й встано�

вила свій особистий рекорд —

1:02.72. Вечірню плавальну програ�

му закривала естафета 4х100 м серед

хлопців. У півфіналі наші спортсме�

ни подолали дистанцію за 3:29.24,

що є новим юнацьким рекордом

України, а у фіналі покращили свій

результат і тим самим оновили ре�

корд, який тепер становить 3:28.27.

Показаний час дозволив Владисла�

ву Морозову, Микиті Михайлюку,

Іллі Підвальному, В’ячеславу Ог�

ньову посісти високе 4�те місце. За

крок від нагороди завершила свої

змагання і Альона Бєлякова у ме�

танні диску, якій травма не дозволи�

ла піднятись на п'єдестал.

До одинадцятки найкращих гім�

настичних країн Європи потрапи�

ли й українці Дмитро Воронько,

Владислав Грико та Олександр

Петренко, які вели боротьбу у ко�

мандній першості. Результат, що

його здобули Владислав та Олек�

сандр, дозволив їм кваліфікуватись

до багатоборства, яке пройде вже

сьогодні.

Нагадаємо, що захід триватиме до

19 липня. Збірна команда України

бере участь у змаганнях з наступних

видів спорту: спортивна гімнасти�

ка — 10 спортсменів, плавання — 17

спортсменів, дзюдо — 14 спортсме�

нів, легка атлетика — 23 спортсме�

ни, велоспорт�шосе —9 спортсме�

нів, теніс — 4 спортсмени
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Цей день в історії 18 липня

1325 — ацте и засн вали по-
серед озера Тес о о місто Те-
ночтітлан, я ий став столицею
ацте сь ої імперії
1898 — засновано один з най-

старіших іспансь их ф тбольних
л бів — Атлети Більбао
1918— народився один з най-

відоміших а тивістів боротьбі
за права людини Нельсон Ман-
дела (за свої політичні по ляди
відсидів тюрмі 27 ро ів)
1937 — старт безпосадочно о

перельот Мос ва — Амери а
е іпаж радянсь их льотчи ів
Ч алова, Байд ова та Беля ова
на літа АНТ-25 ( спішно за ін-
чився 20 липня)
1968 — засновано омпанію

"Intel" (сьо одні міжнародна ор-
порація, займає провідні позиції в
ал зі омп'ютерних техноло ій)

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

фарба, я
одерж ють з
листя лавсонії

др жина нязя
иївсь о о

Володимира

пестлива назва
вардійсь о о
реа тивно о
міномета

де оративна
спор да

ви ляді брами

хліб і вино
(цер .)

Х Р Е Щ А Т И К
Давид Корані

фі ра формі
б бли а

адмін.-територ.
одиниця Греції

монета Лаос

істор.
місцевість в
Шевчен івсь-

ом р-ні

рослина
родини лілійних

є ип. бо
Сонця

жіноче ім`я
(при раса)

за либина біля
вершини ори

вели а риба
родини

осетрових

різьблений
амінь-печат а

частина
ран о тних

дерев

бать івщина
Ганнібала

"Вічний жид"

напис на адрі
( іно)

Аврора

холодна страва
з овочів

одиниця
довжини (схід.)

ал о ольний
напій (ан л.)

старов. срібна,
золота монета

(євр.)

назва оза ів-
наймитів (ХVІІІ

ст.)

варіант
есперанто

на а, що
вивчає яйця

птахів

за альнообо-
в`яз ове

правило, я е
має найвищ
юридичн сил

атмосферні
опади

"Навала
мон олів" —
(трило .) —
письменни

Учениця ЗОШ І—ІІІ ст пенів №1 міста Вишневе Ві торія Голда (правор ч) здоб ла срібн на ород зма аннях
з метання молот
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