
Влада міста пропонує представникам торговельних мереж столиці 
приєднатися до проекту "Картка киянина"

Бізнес закликають бути соціально� 
відповідальним

Свято духу та просвітлення
Ювілей Хрещення Русі відзначатимуть унікальним лазерним шоу, 
просвітницькими короткометражками та всенародним караоке

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вже цими вихідними до Києва
з’їд ться тисячі православних
паломни ів, аби відзначити
ювілейн дат — 1025-річчя
Хрещення Київсь ої Р сі. Міс-
то а тивно от ється прийняти
вели іль ість остей — за-
верш ються роботи з ре он-
стр ції визначних пам’ято ,
триває під отов а рочистих
дійств. Три дні свят вання,
26-28 липня, б д ть насичені
різноманітними заходами, я і
нестим ть не лише розва-
жальний, а й просвітниць ий
хара тер. Апо еєм свят ван-
ня стане онцерт на в лиці
Хрещати , де на иян та ос-
тей столиці че ає ба ато сюр-
призів.

Насамперед святковий концерт, який

відбудеться на головній вулиці країни —

Хрещатику (27 липня) — носитиме не

стільки розважальний характер, як стане

духовно�пізнавальним дійством. Про це

під час прес�конференції у столичній ад�

міністрації заявив рок�музикант, керів�

ник міжнародної громадської організації

“День Хрещення Русі” Олег Карамазов.

“Розробляючи режисуру концерту, йо�

го форму, ми, перш за все, пам’ятали, що

хрещення насамперед означає просвіт�

ління. Тому, окрім розважальних заходів,

основу дійства складе п’ять короткомет�

ражних сюжетів. Це чесні, подекуди

жорсткі оцінки того, що з нами відбуло�

ся, нашої історії, відтворення дня сього�

днішнього і спроба заглянути у день зав�

трашній”,— відзначив пан Карамазов.

На час концерту на вулиці Хрещатик

розмістять одразу дві сцени поблизу бу�

дівлі міської адміністрації. На одній ви�

ступатимуть вітчизняні та російські ар�

тисти з сучасними номерами, на другій —

церковні хори. За словами організаторів,

це дозволить уникнути затримок у свят�

ковій програмі. Справжнім подарунком

для киян та гостей міста стане виступ Ку�

банського козацького хору. Більше того,

усі присутні зможуть разом з 56�ма хорис�

тами заспівати декілька музичних творів.

Наразі у соціальних мережах проводиться

опитування, які ж пісні 27 липня прозву�

чать на головній вулиці країни у вико�

нанні професійних виконавців та вірян.

Тексти творів виведуть на спеціальні ек�

рани, які розташують вздовж вулиці. Тож

дійство обіцяє бути ще й високотехноло�

гічним, зробленим з використанням най�

сучасніших технологій.

Цього ж дня до Києва прибуде і Між�

народна хресна хода з мощами Святого

Рівноапостольного князя Володимира,

яка стартувала у травні в Росії та прой�

шла десятки міст Росії, Білорусі та Укра�

їни.

За словами голови КМДА Олександра

Попова, місто серйозно підготувалося,

аби прийняти таку кількість поважних

гостей та паломників. Зазначимо, очі�

кується, що у святкуванні 1025�річчя

Хрещення Київської Русі візьмуть участь

президенти п’яти країн та дев’ять митро�

политів. “Міська влада столиці докладає

усіх зусиль, аби створити святковий на�

стрій киянам та численним гостям сто�

лиці. Ми відремонтували один із голов�

них символів Києва — пам’ятник Воло�

димирові Великому. Привели до ладу

пам’ятник Магдебурзькому праву та схо�

довий комплекс, що веде до нього. Це

знакове для усіх киян місце багато років

залишалося у занедбаному стані. Сього�

дні воно отримало нове життя і, сподіва�

юся, стане улюбленим місцем мешканців

та туристів”,— зазначив Олександр По�

пов.

Очільник міськадміністрації відмітив,

що 28 липня після реконструкції відкри�

ють Колону Магдебурзькому праву. Цьо�

го дня поблизу пам’ятного знаку також

відбудеться святковий концерт духовної

музики, а завершиться дійство грандіоз�

ним феєрверком та унікальним світлому�

зичним шоу, під час якого за допомогою

лазерних спецфектів будуть відтворені

сторінки історії українського народу та

нашого міста.

Олександр Попов наголосив, що на

організацію святкових заходів столиця

не витрачала кошти з власної скарбниці.

Усі дійства організовані за кошти спон�

сорів.

Аби за таким різноманіттям заходів

могли спостерігати й ті віряни, які не

змогли приїхати до столиці України, всі

дійства у прямому ефірі транслювати�

муть два вітчизняні канали — “Перший

національний” та ТРК “Київ”.

Нагадаємо, що у місті вже розпочалися

і тривають заходи з відзначення 1025�річ�

чя Хрещення. Так, наразі у Музейно�ви�

ставковому центрі Музеї історії міста

Києва діє виставка “Скарби Лавр Укра�

їни”. До 15 серпня усі охочі мають нагоду

побачити унікальні експозиції з трьох

лавр України: Свято�Успенської Києво�

Печерської лаври, Свято�Успенської По�

чаївської лаври та Свято�Успенської

Святогірської лаври. А на Співочому по�

лі Печерського ландшафтного парку

працює тематична виставка квітів

Голова КМДА Оле сандр Попов та ро -м зи ант, ерівни МГО "День Хрещення Р сі" Оле Карамазов повідомили, що свят овий онцерт, я ий відб деться на Хрещати с бот ,
носитиме не стіль и розважальний хара тер, я стане д ховно-пізнавальним дійством

Синьо�жовтий провісник
незалежності 
Перед б дівлею Київради відб лися рочистості з
на оди 23-ї річниці підняття національно о прапор
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У столиці відкрито відділення
гемодіалізу 

Наразі місті діють п`ять за ладів, де надають
допомо людям із нир овою недостатністю
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Синхронний успіх українців 
Вітчизняні спортсмени здоб ли дві медалі на
чемпіонаті світ з водних видів спорт
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У номері

Новини

Проспект Перемоги на час 
святкування Хрещення Київської
Русі не перекриватимуть
Про це повідомили КК “Київавтодор”. Разом із

тим автодорівці продовж ватим ть ви он вати ре-
монтні роботи й під час свят ових днів. Та , дорож-
ні бри ади с онцентр ються на ре онстр ції 8-ми
підземних пішохідних переходів, облашт ванні тро-
т арів і велодоріжо . На адаємо, що прое т ре он-
стр ції проспе т Перемо и передбачає не лише
замін дорожньо о по риття, а й збільшення см
на дея их ділян ах до 4-х, створення на транспорт-
них розв’яз ах та з пин ах додат ових ишень для
заїзд ромадсь о о транспорт , встановлення
енер озбері аючо о освітлення, ново о бар’єрно о
о ородження. За алом б де ре онстр йовано май-
же 406 тис. в. м проїжджої частини, 150 тис. в. м
трот арів і велосипедних доріжо , 17 підземних пі-
шохідних переходів

Триває оздоровлення 
юних голосіївців
Відділом справах сім’ї, молоді та спорт Голосі-

ївсь ої РДА здійснюються ор анізаційні заходи щодо
направлення дітей ві ом від 7 до 18 ро ів на оздо-
ровлення та відпочино вліт 2013 ро , з ідно із
вотою п тіво , наданою Департаментом освіти і на-
и, молоді та спорт . Та , станом на 23 липня 2013

ро в дитячі оздоровчі за лади направлено 111 ді-
тей, я і потреб ють особливої соціальної ва и та
підтрим и. Зо рема ДОЗ “Лісова пісня” Запорізь ої
області — 28 дітей, ДСОБ “Каз а” Львівсь ої облас-
ті — 20 дітей, ПЗОВ “Зміна” Київсь ої області — 33
дитини, ДОЗ “Фа ел” АР Крим — 30 дітей

Вихідними у центрі міста 
обмежать рух авто
У зв’яз зі свят ванням 1025-річчя Хрещення Ки-

ївсь ої Р сі цими вихідними центрі столиці б де об-
межено р х автотранспорт . Та , за інформацією
столичної ДАІ, с бот з 10.00 до 22.00 пере риють
для проїзд автомобілів в лицю Хрещати від в лиці
Бо дана Хмельниць о о до Інстит тсь ої. У неділю на
цій ділянці р х б де обмежено з 8.00 до 22.00. Разом
із тим, с бот для зр чності паломни ів та ож тим-
часово пере риють в лицю Трьохсвятительсь від
Європейсь ої до Михайлівсь ої площі, в лицю Лавр-
сь від площі Слави до в лиці Цитадельної та в ли-
цю Гр шевсь о о від в лиці Шов овичної до Кріпос-
но о пров л а. Крім то о, паломни ам, я і приб д ть
автоб сами, працівни и ДАІ пропон ють с ористати-
ся пар вальними майданчи ами біля станцій метро
“Червоний х тір”, “Бориспільсь а”, “Лісова” ( двох
напрям ах), “Житомирсь а”, “А адеммістеч о”, “Ва-
силь івсь а” та “Вистав овий центр”

Киян запрошують 
на IV Міжнародний етнографічний
фестиваль “ЖНИВА 2013 — 
Домоткань”
Традиційно на почат серпня Національном м -

зеї народної архіте т ри та поб т с. Пиро ів прохо-
дитиме IV Міжнародний етно рафічний фестиваль
“ЖНИВА 2013 — Домот ань”. Крім звичайних для
фестивалю справжніх жнив з сіма необхідними обря-
дами і піснями, на заході можна б де ося н ти ма ію
народження т анини “домот ані”. У цьом всім остям
допомож ть справжні носії традиції — баб сі з сієї
У раїни та засл жені майстри. Всі охочі змож ть на-
прясти льняних та шерстяних нито , вит ати полотно,
вибілити йо о, пофарб вати нат ральними фарбни а-
ми або ж нанести малюно масляними фарбами за
допомо ою старовинної техні и — “вибій и”, навчити-
ся правильно роїти раїнсь і сороч и та вишивати їх.
Очі ється вели а іль ість майстер- ласів з народних
ремесел, а м зична про рама приємно вразить
ч довими раїнсь ими та за ордонними ртами-ре-
онстр торами, небаченою іль істю автентичних
фоль лорних ртів

За словами першого заступника голо�

ви КМДА Анатолія Голубченка, розмір

знижок у кожній торговельній мережі

може визначатися окремо, але має бути

не нижчим від 7 %. Також міська влада

має намір розширити мережу аптечних

закладів, які надаватимуть знижки на

придбання лікарських засобів держате�

лям картки. Суттєве розширення плану�

ють здійснити шляхом залучення комер�

ційних аптек до участі у проекті “Картка

киянина”.

Директор Департаменту промислово�

сті та розвитку підприємництва Людмила

Денисюк зазначила, що київська влада

покладає великі сподівання на реаліза�

цію проекту “Картка киянина” і пропо�

нує соціально�відповідальному бізнесу

підтримати цю ініціативу міської влади.

“На сьогоднішній день власники такої

картки вже користуються пільгами під

час придбання ліків в аптеках. Я дуже

сподіваюся, що наступним кроком після

цієї наради буде підписання меморанду�

му про співпрацю з новими торговельни�

ми мережами. Упевнена, що у такому

важливому для міста проекті в майбут�

ньому візьмуть участь не менше 90 % усіх

торгових продовольчих мереж, які пра�

цюють у Києві”,— висловила переко�

нання Людмила Денисюк.

Зауважимо, що “Картка киянина”

увібрала в себе нові стандарти соціаль�

ного захисту, викладені у соціальних іні�

ціативах Президента України Віктора

Януковича. Зокрема йдеться про зниж�

ки на лікарські препарати, соціальний

захист пенсіонерів, інвалідів (у тому

числі дітей�інвалідів), багатодітних сі�

мей тощо
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Нещодавно відб лася нарада під олов ванням першо о за-
ст пни а олови КМДА Анатолія Гол бчен а з представни ами
вели их тор овельних мереж столиці, отрі ще не приєдналися
до прое т “Карт а иянина”. Керівництв с пермар етів роз’-
яснили с ть прое т , отра поля ає наданні знижо малоза-
безпеченим ате оріям меш анців столиці на придбання про-
довольчих і непродовольчих товарів за “Карт ою иянина”.
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МІСТО
Хрещатик 25 липня 2013 року

Новини

Уже наступного тижня графік руху міської
електрички буде відновлено
Цьо о тижня на лінію вийде частина р хомо о с лад місь ої еле -

трич и, а до інця наст пно о — рс ватим ть сі поїзди, я і б ли
зняті з маршр т для проведення ремонт . Про це під час онлайн- он-
ференції повідомив заст пни олови КМДА Михайло Костю . “Ми вже
перерах вали ошти “Південно-Західній залізниці” для проведення ре-
монт р хомо о с лад . Разом із тим, для подальшої безперебійної
роботи місь ої еле трич и ми під от вали матеріали щодо збільшення
аси н вань для по ашення наявної забор ованості перед залізнични-
ами та подали їх на затвердження сесії Київради. Врахов ючи, що се-
сія не відб лася, рішення залишилося неприйнятим”,— зазначив Ми-
хайло Костю .
Заст пни олови КМДА та ож додав, що надані залізницею на ба-

ланс столиці еле тропоїзди є застарілими та непристосованими для
потреб міста. За йо о словами, це б в добрий жест з бо залізнич-
ни ів, проте цей р хомий с лад ви онав своє завдання на етапі ста-
новлення прое т “Місь а еле трич а”. Сьо одні Києв необхідний но-
вий, с часний та омфортний для пасажира еле тропоїзд, і це є од-
ним із пріоритетних завдань влади рам ах розвит цьо о вид
транспорт .
Крім то о, я повідомили Департаменті транспортної інфрастр -

т ри, літній період в е спл атації знаходиться від 8 до 10 с ладів
еле тропоїздів. Утім роз лядається можливість вже вересні збільши-
ти іль ість поїздів до 11-ти, що дозволить зменшити інтервал р х в
напрям найбільшо о пасажиропото . З цією метою КП “Київпас-
транс” зверн лося до ДТГО “Південно-Західна залізниця” із пропози-
цією розробити рафі р х місь ої еле трич и з ви ористанням за-
значеної іль ості р хомо о с лад

У системі “Картка киянина” Шевченківського
району — 12 206 мешканців
Голова Шевчен івсь ої РДА Сер ій Зімін здійснив робоч поїзд до

відділ ведення Єдино о державно о автоматизовано о реєстр піль-
ови ів та розрах н за надані піль и Управління праці та соціально-
о захист населення, де ознайомився з реалізацією прое т “Карт а
иянина” Шевчен івсь ом районі столиці.
Та , з травня 2012 ро б ло розпочато робот з провадження

пілотно о прое т “Карт а иянина” рам ах реалізації соціальних
ініціатив Президента У раїни. Голова район ознайомився з проце-
сом впровадження арт и, основною метою я ої є підвищення со-
ціально о захист малозабезпечених верств населення, впоряд -
вання механізмів надання піль , їх облі та адресності, розвит
без отів ових форм розрах н ів за проїзд транспорті для піль о-
вих ате орій ромадян.
Станом на 15 липня 2013 ро системі “Карт а иянина” спеціаліс-

тами Управління праці та соціально о захист населення район заре-
єстровано 12 206 осіб, спеціалістами бан — 1 216 осіб. Видано
4 474 арт и.
Власни и арт и вже спішно орист ються її перева ами мережі

апте КП “Фармація”. Наразі районі та их апте 6: № 1 на в л. Воло-
димирсь ій, 51/53, № 7 (в л. Артема, 10), № 8 (в л. Артема, 103),
№ 15 на в л. Са са ансь о о, 106, № 121 (в л. Щ сєва, 2/19), № 130
на в л. Щерба ова, 60 (соціальна апте а)

Цифра дня

8 307 500 000 
доларів США, на таку суму було імпортовано товарів у столицю в січні�
квітні 2013 року. У порівнянні з січнем–квітнем 2012 року обсяги
імпорту збільшились на 8,3 %

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Під час будівництва трамвайної лінії 
на Троєщині виявлено зловживання
У ході перевір и дотримання вимо за онодавства при проведенні

держза півель про рат ра Києва встановила фа ти завищення вар-
тості ви онаних робіт ході б дівництва трамвайної лінії на житлово-
м масиві Троєщина.
Встановлено, що, за рез льтатами он рсних тор ів 2012 році,
ом нальне підприємство “Житлоінвестб д-УКБ” лало з одним зі
столичних товариств до овір на ви онання робіт із завершення б дів-
ництва трамвайної лінії на Троєщині на за альн с м близь о 126 млн
ривень. Про це “Хрещати ” повідомили прес-сл жбі столичної про-
рат ри.
Одна подальшом підрядна ор анізація внесла до фінансових до-
ментів неправдиві дані щодо обся ів ви онаних робіт та іль ості

встановлено о обладнання, завищивши їх вартість на с м майже
2,6 млн рн. У свою чер , посадові особи “Житлоінвестб д-УКБ”, не
перевіривши відповідність внесених даних фа тично ви онаним робо-
там, неза онно перерах вали товариств в азані бюджетні ошти.
За рез льтатами перевір и правлінням правозахисної діяльності,

протидії ор пції та злочинності сфері транспорт про рат ри Ки-
єва, стосовно посадовців КП “Житлоінвестб д-УКБ” внесено відомості
до Єдино о реєстр дос дових розслід вань про римінальне прова-
дження за ч. 2 ст. 364 КК У раїни (“Зловживання владою або сл жбо-
вим становищем”).
Триває слідство

Наслідки умовної аварії на Оболоні ліквідовано
Відповідно до План роботи Державної сл жби У раїни з надзвичай-

них сит ацій, днями в Оболонсь ом районі відб лась перевір а стан
реалізації державної політи и сфері цивільно о захист та ор аніза-
ції робіт з питань техно енної та пожежної безпе и.
До інспе торсь ої омісії зал чалися: омісія з питань техно енно-

е оло ічної безпе и та надзвичайних сит ацій район ; ева аційна о-
місія Оболонсь о о район ; відділ з питань надзвичайних сит ацій
Оболонсь ої РДА; сл жби цивільно о захист ; правління освіти та
охорони здоров’я, оперативні чер ові РДА; інші підприємства, стано-
ви та ор анізації Оболонсь о о район відповідно до роз лад пере-
вір и.
Заст пни олови омісії — дире тор Департамент ор анізації ци-

вільно о захист енерал-майор Василь Стоєць ий — о олосив мет
перевір и та с лад членів інспе торсь ої омісії.
У ході інспе ції б ло о олошено ввідн про від лючення еле тропос-

тачання насосної аналізаційної станції “Оболонь” за адресою: прос-
пе т Мос овсь ий, 14-а.
Для лі відації наслід ів мовної аварії б ли задіяні: омісія техно ен-

но-е оло ічної безпе и та надзвичайних сит ацій, місь і та районні
сл жби цивільно о захист .
За альне підведення підс м ів перевір и м. Києва заплановано на

30 липня 2013 ро

Синьо�жовтий провісник 
незалежності
Перед будівлею Київради відбулися урочистості з нагоди 
23�ї річниці підняття національного прапора
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

24 липня 1990 ро , рівно за 13 мі-
сяців до офіційно о про олошення
Незалежності У раїни, відповідно до
прото ольно о рішення президії Ки-
ївсь ої місь ої ради 21- о с ли ання,
над б дин ом місь ради о 19-й о-
дині пор ч із державним прапором
УРСР б в піднятий раїнсь ий на-
ціональний синьо-жовтий стя .

Учора в Колонній залі столичної адміністрації го�

лова КМДА Олександр Попов, заступник Київ�

ського міського голови — секретар Київради Галина

Герега, депутати Київради I�VI скликань, народні

депутати України урочисто відзначили цю важливу

для кожного українця подію.

“Для киян це свято має особливе значення. 23 ро�

ки тому вони вийшли на Хрещатик, щоб відстояти

право жити і працювати у вільній та незалежній

державі. І завдяки їхній сміливості та мужності на

флагштоку перед будівлею міської ради замайорів

символ нашої держави — український прапор. З то�

го дня минуло багато часу, і, можливо, не всі кияни

пам’ятають ці доленосні події, але я думаю, що ко�

жен із нас не може лишатися байдужим, коли до не�

ба піднімається синьо�жовтий стяг. І я хочу побажа�

ти усім нам, щоб кольори чистого неба і золотої

пшениці завжди надихали нас іще більше любити і

поважати свою країну; щоб дух свободи та незалеж�

ності надихав нас, надавав нам сили жити і працю� вати заради процвітання нашого міста і нашої пре�

красної країни”,— сказала Галина Герега.

Привітав киян з цією визначною подією і голова

КМДА Олександр Попов.

“Щиро вітаю усіх киян та українців загалом із

цим важливим в історії нашої держави днем, а осо�

бливо тих, хто підіймав наш національний прапор

23 роки тому. У той непростий час цей вчинок за�

свідчив величезний патріотизм, сміливість та рішу�

чість. Тож нехай і сьогодні події 24 липня 90�го року

стануть для нас прикладом та своєрідним маяком на

нелегкому шляху до благополуччя та заможності

України та її столиці. Нехай наш синьо�жовтий стяг

надихає на добрі справи заради розвитку улюблено�

го міста і всієї країни!”,— зазначив Олександр По�

пов.

Він також подякував депутатам всіх скликань та

територіальній громаді за віддану роботу, яку вони

продовжують виконувати для розвитку столиці

України.

Приєдналися до урочистостей і самі учасники

тих подій, адже вони до цього часу пам’ятають 24

липня 1990 року у найменших дрібницях. Нині

вони цей день згадують, як сон чи легенду. “Звіс�

но, історію будуть писати історики. Але той день

був вистражданим та знаковим для України. Саме

тоді ми засвідчили перед усім світом — Україн�

ській державі бути. І завдяки тим подіям кожного

дня ми прокидаємось і завершуємо свій день в не�

залежній Україні”,— розповів “Хрещатику” Юрій

Бойко, протоієрей, народний депутат України 4�

го скликання

У столиці відкрито відділення 
гемодіалізу
Наразі у місті діють п’ять закладів, де надають допомогу людям 
із нирковою недостатністю
Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

Нині столиці нарахов ється понад
400 осіб, я і є залежними від ре -
лярної нир ової терапії, що забезпе-
ч є обладнання спеціальних центрів.
Тепер розпорядженні пацієнтів є
ще 8 ліжо і 8 додат ових апаратів.
У свою чер , на ре онстр цію б -
дівлі сателітно о центр діаліз на
базі Київсь ої місь ої лінічної лі ар-
ні № 5 містом б ло виділено близь-
о 1 млн ривень, а за півля витра-
тних матеріалів проводитиметься за
рах но м ніципально о бюджет
рам ах про рами “Здоров’я иян”.

У національному реєстрі близько 470�ти тисяч

українців із хронічною хворобою нирок. Із них

близько 3,5 тис. лікуються методом гемодіалізу, і це

лише 15�20 % від усіх пацієнтів, які потребують та�

кої профілактики. Сьогодні у столиці є декілька клі�

нічних відділень, що намагаються забезпечити на�

лежне лікування хворих: відділення гемодіалізу

міського науково�практичного центру нефрології

та гемодіалізу на базі Київської міської клінічної лі�

карні № 3, відділення гемодіалізу Олександрівської

клінічної лікарні, відділення гемодіалізу та ефе�

рентних методів лікування Київської міської дитя�

чої клінічної лікарні № 1, а також відділення гемо�

діалізу Дитячої клінічної лікарні № 6.

У вівторок був відкритий новий сателітний центр

діалізу у Святошинському районі на базі клінічної

лікарні № 5. Він став п’ятим у столиці, де надають

допомогу людям, для яких замісна ниркова терапія

є життєво необхідною. Наразі у місті їх нараховуєть�

ся більше 400, і вони є повністю залежними від та�

кої послуги.

Ще минулого року за ініціативи голови КМДА

Олександра Попова була розроблена концепція

удосконалення допомоги таким людям, де залуча�

лися додаткові кошти міського бюджету, робилися

інвестиції і відшукувався партнер. Нині за допомо�

гою іноземної компанії це відділення оснащене

найсучаснішими приладами, що спроможне вико�

нувати свою роботу на високому рівні.

“Цей заклад скомпонований і створений за євро�

пейськими вимогами, де є зручність і затишок, а до�

помога надається якісно і вчасно кваліфікованими

медичними працівниками, які пройшли спеціальну

перепідготовку”,— розповів заступник голови

КМДА Віктор Корж. За його словами, відділення

відкрите саме у цій лікарні Святошинського району

тому, що, по�перше, у ньому не було можливості

для подібних маніпуляцій, а по�друге, заклад є бага�

тофункціональним і за будь�яких ускладнень на�

дасть хірургічну або терапевтичну допомогу безпо�

середньо у межах свого приміщення. Тут обслугову�

ватимуть у середньому 60 пацієнтів, що скоротить

чергу на таку життєво необхідну процедуру, а зна�

чить і смертність хворих із нирковою недостатніс�

тю.

Найближче до Святошинського, Голосіївського

та Солом’янського районів відділення було в

Олександрівській лікарні. Це створювало трудно�

щі для мешканців цих регіонів, оскільки дістава�

тися доводилось до центру із віддалених куточків

столиці. Після здачі в експлуатацію нового сучас�

ного приміщення вже є чимало охочих перейти

сюди з інших лікувальних закладів.

“Ми плануємо за рахунок відкриття цього пред�

ставництва перевести з 3�4�змінного режиму на�

дання медичних послуг в усіх чотирьох лікарнях

на 2�змінний. Це означає, що пацієнту не потріб�

но буде приїжджати сюди у вечірню та нічну годи�

ну”,— поділився директор Департаменту охорони

здоров’я КМДА Віталій Мохорєв. Також він до�

дає, що місто вклало у проведення реконструкції

цієї будівлі близько 1 млн гривень. Крім того, ви�

тратні матеріали будуть купуватися за рахунок

коштів муніципального бюджету, і ці закупівлі

проводитимуться у рамках загальноміської про�

грами “Здоров’я киян”. Вже наступного понеділ�

ка перші вісім пацієнтів пройдуть лікування у но�

вих комфортних умовах у сучасному сателітному

центрі діалізу на базі Київської міської клінічної

лікарні № 5

Голова КМДА Оле сандр Попов і се ретар Київради Галина Гере а вітали деп татів місь ради, я і 24 липня
1990 ро б ли часни ами підняття національно о прапора на фла што перед б дівлею Київради

Днями на базі Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 5 від рито висо отехноло ічне відділення емодіаліз ,
розраховане на 8 місць
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24 липня 1990 року, рівно за 13
місяців до офіційного

проголошення Незалежності
України, відповідно до

протокольного рішення президії
Київради 21�го скликання, над
будинком міськради поруч з

державним прапором УРСР був
піднятий український національний

синьо�жовтий стяг

У новому відділенні гемодіалізу
обслуговуватимуть у середньому

60 пацієнтів, що скоротить чергу на
таку життєво необхідну процедуру,

а значить і смертність хворих із
нирковою недостатністю
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Ділові новини

Векселям дали зелене світло
Президент У раїни Ві тор

Ян ович підписав За он
№ 391-VII “Про внесення змін
до За он У раїни “Про Держав-
ний бюджет У раїни на 2013 рі ”
від 4 липня 2013 ро . Я писав
“Хрещати ”, відповідно до цьо о
за он , Кабмін зможе ви орис-
тов вати азначейсь і ве селі
для рестр т ризації бюджетної
забор ованості, я а вини ла
станом на 1 січня 2013 ро .
Ве селі вип с атим ться на
термін до 5-ти ро ів з приб т-
ом 5 % річних. Передбачена
можливість сплати ними зо-
бов’язань перед бюджетом, але
не раніше, ніж стро їх по ашен-
ня. Та ож Кабмін зможе ви о-
ристов вати ве селі для
оформлення забор ованості з
відш од вання ПДВ на добро-
вільних засадах. Е сперти нази-
вали серед позитивів за оно-
прое т те, що підприємці за-
мість забор ованості отримають
на р и реальні інстр менти, за
допомо ою я их вони змож ть
реаліз вати ті ошти, я і їм за-
бор вала держава. Серед не-
ативів те, що підприємці не от-
рим ють рошей “на р и”, а то-
м існ є вели а ймовірність то-
о, що держава б дь-я ий мо-
мент прийме за онодавчий а т,
я им може відстрочити сплат
за ве селями або на ласти мо-

раторій на їхнє ви ористання
(стосовно сплати подат ових
зобов’язань)

Мережі громадського 
харчування перевірять

Перший віце-прем’єр-міністр
Сер ей Арб зов дор чив Міністер-
ств охорони здоров’я та Держав-
ній інспе ції з питань захист прав
споживачів провести інспе цію
прод тів в мережах ромадсь о-
о харч вання. “До недобросовіс-
них виробни ів повинні застосов -
ватися жорст і сан ції — аж до по-
збавлення відповідних ліцензій”,—
заявив він під час засідання ряд ,
я е пройшло під йо о ерівниц-
твом 24 липня. За словами Сер ія
Арб зова, традиційною пробле-
мою літній період відп сто є се-
зонне зростання іль ості спалахів
харчових отр єнь та острих иш-
ових інфе цій. “За даними сан-
епідемстанції, з почат літа б ло
зареєстровано 10 спалахів ос-
трих иш ових інфе цій, з них 2 —

дош ільних навчальних за ла-
дах. Всьо о постраждало 186 осіб,
серед них — 55 дітей”,— зазначив
він. “Не в останню чер сит ація
ви ли ана стихійною тор івлею
прод тами і продажем несерти-
фі ованої прод ції. На тлі спе от-
ної по оди ми маємо плачевні ре-
з льтати”,— додав перший віце-
прем’єр-міністр

Кримський напрямок 
підсилили вагонами
У рзалізниця додат ово в лю-

чила п’ять ва онів до с лад поїз-
да № 231 Київ — Сімферополь. Зі
збільшеною іль істю ва онів по-
їзд відправиться з Києва 29 лип-
ня, а із Сімферополя — 30 липня.
Та ож додат ово в лючено один
ва он до с лад поїзда № 130
Сімферополь — Гродно, від стан-
ції Сімферополь до станції Київ та
зворотно. У збільшеном с ладі
поїзд відправився із Сімферопо-
ля 24 липня, а із Києва — 25 лип-
ня. За алом із почат червня до
сьо одні пасажирам римсь о-
м напрям б ло запропоновано
понад 2,2 млн місць, що на 75,1
тис. місць більше, ніж за той же
період 2012 ро . Станом на 24
липня на поїзди, що рс ють
римсь ом напрям , залишало-
ся вільних 4,6 тис. місць, заван-
таженість поїздів становила 85 %.
Наразі із запропонованих 29,9
тис. місць продано 25,4 тис.
місць. На даний час на поїзди, що
рс ють із Кримсь о о півостро-

ва, на інець серпня продаж є
вільні місця, заповнюваність поїз-
дів не перевищ є 56 %, зазнача-
ють в У рзалізниці.
На адаємо та ож, з 23 липня

еле тронні посадочні до менти,
я і діють на швид існі поїзди Ін-
терсіті + і поїзд № 37/38 Київ —
Донець , наб ли стат с розра-

х н ово о до мента (фіс ально-
о че а). Завдя и цьом , еле -
тронні вит и стали ле ітимні для
звітності, і віднині немає потреби
др вати їх ще й на діючих
блан ах проїзних до ментів.
Тож пасажири, я і на сайті
http://booking.uz.gov. ua офор-
мили вит и на в азані поїзди, не
звертаються до аси для роздр -
ів и еле тронно о вит а на
блан діючих проїзних до мен-
тів, а з паперовою роздр ів ою,
зробленою самостійно, здійсню-
ють посад поїзд. До інця
2013 ро еле тронні вит и б -
д ть впроваджені на сі поїзди
вн трішньо о спол чення —
близь о 120 пар

Викрита мережа підпільних
спиртозаводів

Міндоходів лі від вало ре іо-
нальн мереж підпільних міні- -
ралень. За даними прес-сл жби
відомства, для до мент вання
протиправної діяльності ор аніза-
торів та спів часни ів міжре іо-
нальної злочинної р пи опера-
тивни ам Міндоходів знадобило-
ся 3 місяці. За цей час б ло задо-
ментовано повний ци л проти-

правної діяльності — від вироб-
ництва до реалізації інцево о
споживача. Діяли три міні-заводи
на території Запорізь ої, Київ-
сь ої та Одесь ої областей. Після

ви отовлення спиртова прод ція
перевозилася до с ладів Дніп-
ропетровсь ій та Херсонсь ій об-
ластях, а потім реалізов валася
знов ж та и на території зазна-
чених ре іонів. У ході проведених
12-ти сан ціонованих обш ів із
неза онно о обі вил чено 98
тонн спирт , промислове облад-
нання на за альн с м 7,9 млн
рн. Наразі проводяться слідчо-
оперативні заходи, допитано 25
осіб, я і безпосередньо брали
часть неза онном виробничо-
м процесі. За алом з почат
цьо о ро ви рито 223 цехи з
виробництва піда цизної прод -
ції, том числі 102 — ал о оль-
ної. З неза онно о обі вил чено
72,2 тис. дал спирт на за альн
с м 23,6 млн рн, 84,6 тис. дал
лі еро орілчаних виробів на с м
34,3 млн рн та 4,9 млн пачо тю-
тюнових виробів на с м 38,4
млн рн

Киян ошукали 
на півмільйона гривень

Про рат ра Деснянсь о о
район Києва с ер вала до с д
обвин вальний а т стосовно за-
сновни а мережі ма азинів із
продаж меблів тор ової мар и
“Ярес”, я ий, зловживаючи дові-
рою по пців, ош ав їх на 500
тис. рн. Я повідомила “Хреща-
ти ” прес-сл жба про рат ри,

ході слідства встановлено, що
меблевих салонах “Ярес”, що
розташовані на рин “Юність” та
тор овом омпле сі “Ара с”, з
лієнтами підпис вались до ово-
ри півлі-продаж меблів з май-
же 100 % передоплатою. Кошти
приймались асирами салонів та
подальшом передавались без-

посередньо ерівни омпанії.
За мовами до овор , підприєм-
ство зобов’яз валося ви отовити
та доставити по пцям замовлені
меблі стро до 65-ти алендар-
них днів. Одна 13 лієнтів, отрі
ще 3 ро и том сплатили за нові
меблі майже повн вартість, й до
цьо о час не отримали ані за-
мовлення, ані рошово о відш о-
д вання. За алом ош ані по п-
ці втратили близь о півмільйона
ривень. Після тривалих та без-
спішних перемовин з працівни-
ами меблевої фірми об рені лю-
ди зверн лися по допомо до
правоохоронних ор анів, я і ва-
ліфі вали дії підприємця я ри-
мінальне правопор шення. У по-
дальшом засновни меблевої
фірми б ло о олошено про підо-
зр заподіянні майнової ш оди
шляхом обман або зловживання
довірою (ч. 1, 2 ст. 192 КК У ра-
їни). Наразі матеріали риміналь-
но о провадження стосовно зло-
вмисни а про рат ра Деснян-
сь о о район с ер вала до с д
для роз ляд по с ті
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Батарейка — загроза для людства
Чим небезпечні відпрацьовані елементи живлення, та як правильно їх утилізувати

Без паніки
Отже, якщо ви розбили термометр

чи лампу — не панікуйте. Перш за

все необхідно викликати спеціальну

службу, котра займається хімічними

речовинами, або принаймні негайно

отримати у них консультацію по те"

лефону. У столиці — це комунальна

аварійно"рятувальна служба “Київ"

ська служба порятунку”, телефон:

+38(044)430"37"13. Також подбайте

про захист шкіри рук — прибирання

квартири обов’язково повинно про"

водитися у гумових рукавичках. Спо"

чатку необхідно зібрати усі частини

ртутного градусника і помістити їх у

скляну банку. Щоб запобігти випаро"

вуванню ртуті, залийте розбитий гра"

дусник холодною водою і щільно за"

крийте банку кришкою. Банку з гра"

дусником бажано виставити на бал"

кон або прибрати у важкодоступне

місце, поки вона не буде передана

для утилізації. Не можна викидати

розбитий ртутний градусник у відро

для сміття або сміттєпровід, оскільки

ртуть буде випаровуватися і отруюва"

ти повітря. Після цього необхідно ре"

тельно зібрати краплі самої ртуті.

Зробити це можна гумовою грушею,

шприцом, скотчем. Також необхідно

обов’язково провітрити приміщення.

При цьому влаштовувати протяг

можна тільки після того, як ви пере"

коналися у тому, що добре зібрали

ртуть, інакше вона може розлетітися

по усій кімнаті. Закінчивши всі про"

цедури з утилізації розбитого ртутно"

го градусника, протягом тривалого

часу пийте побільше рідини, щоб

уникнути отруєння. Нирки виводять

ртутні утворення з організму, і велика

кількість рідини, що випивається,

допоможе позбутися неприємних на"

слідків їх впливу. Слід пам’ятати, що

ртуть міститься не тільки у градусни"

ку, а й в інших побутових предметах,

таких, як лампи денного світла, бата"

рейки, деякі фарби. Треба здати ртут"

ні пристрої, що пошкоджено, а та"

кож зібрану ртуть у спеціалізований

прийомник. Останній завод з утилі"

зації ртутовмісних відходів в Укра"

їні — “Нікітртуть” — знаходиться у

місті Горлівка Донецької області.

Проте кількість відходів, що можна

утилізувати там, досить обмежена.

Екологічна катастрофа

Не секрет, що вже давно у кожно"

му будинку є енергозберігаючі лам"

пи, які, безсумнівно, економічніші

за звичайні лампи. При всіх перева"

гах енергетичні лампи також мають

істотний недолік — у них міститься

ртуть (2"7 грамів). Ртуті присвоєно

перший клас небезпеки, бо можна

отримати сильне отруєння. Проник"

нення ртуті в організм відбувається

при вдиханні її парів, які не мають

запаху, з подальшим ураженням

нервової системи, печінки, нирок,

шлунково"кишкового тракту. Тому

дуже важливо правильно утилізува"

ти енергозберігаючі лампи, а інакше

нас усіх може чекати екологічна ка"

тастрофа. Всі, хто має вдома енерго"

зберігаючі лампи, що вийшли з ладу,

обов’язково повинні здавати їх у

спеціалізовані пункти прийому (ста"

ціонарні та пересувні). При цьому

лампи повинні бути цілими, без трі"

щин. Складати вдома такі лампочки

потрібно окремо від усього іншого

сміття і ні в якому разі не викидати

їх у загальний контейнер.

Токсично небезпечні

Кожен з нас користувався у сво"

єму житті батарейками. Пульти, го"

динник, іграшки, телефони, маса

інших речей — в будинку завжди є

щось, що працює на батарейках. А

вони мають властивість виробляти

свій ресурс. Однак чи всі знають, що

робити з відпрацьованими батарей"

ками? Взагалі батарейки — це хіміч"

ні пристрої, елементи яких вступа"

ють в реакцію, даючи на виході

електрику, якою ми й користуємося.

Елементи ці в основному токсичні

та небезпечні:

— свинець (накопичується в орга"

нізмі, вражаючи нирки, нервову

систему, кісткові тканини);

— кадмій (шкодить легеням і нир"

кам);

— ртуть (вражає мозок і нервову

систему);

— нікель і цинк (можуть виклика"

ти дерматит);

— луга (пропалює слизові оболон"

ки і шкіру) та інші.

Після використання металеве по"

криття батарейки руйнується від

корозії, і важкі метали потрапляють

в грунт і ґрунтові води, звідки вже

недалеко і до річок, озер та інших

водойм, що використовуються для

питного водопостачання. Ртуть —

один із найнебезпечніших і токсич"

них металів — має властивість на"

копичуватися в тканинах живих ор"

ганізмів і може потрапити в орга"

нізм людини як безпосередньо з во"

ди, так і при вживанні в їжу продук"

тів, приготованих з отруєних рос"

лин або тварин. А якщо батарейку

просто спалять на сміттєспалю"

вальному заводі, то токсичні мате"

ріали, що в ній містяться, потрап"

лять в атмосферу. Батарейки, що

відпрацювали свій термін, також не

рекомендується зберігати вдома,

адже вони виділяють в повітря не"

безпечні речовини. Тому їх необхід"

но утилізувати на спеціальних під"

приємствах.

Батарейкам — утилізація!
Сьогодні у всіх бажаючих є мож"

ливість організувати спеціалізова"

ний пункт збору відпрацьованих

батарейок. Кілька українських ор"

ганізацій ще в кінці 2012 року запо"

чаткували кампанію громадських

природоохоронних організацій під

назвою “Батарейкам — утиліза"

ція!”, спрямовану на організацію

належного поводження з відпра"

цьованими хімічними джерелами

струму. Усі бажаючі, а також уста"

нови та організації, які зацікавлені

в облаштуванні пункту збору від"

працьованих батарейок і хочуть до"

лучитися до кампанії, можуть за"

повнити відповідну заявку за поси"

ланням http://ecoleague.

net/5623003"169"2683.html та наді"

слати відскановану копію підписа"

ної заявки на електронну адресу

vel@ecoleague.net. Після того, як за"

явка буде опрацьована та схвалена,

в зазначеному місці буде безкош"

товно встановлено спеціальний

контейнер для збору відпрацьова"

них батарейок. До громадської акції

сьогодні активно долучаються як

великі торговельні мережі та при"

ватні підприємства, так і школи,

вузи, державні установи тощо

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Одна пальчи ова батарей а, ви ин та відро для сміт-
тя, забр днює важ ими металами близь о 20 вадрат-
них метрів площі. У лісовій зоні — це територія прожи-
вання двох дерев, двох ротів, одно о їжач а і де іль-
ох тисяч дощових черв’я ів. Том сьо одні ожен має
замислюватися про захист нав олишньо о середовища,
стан землі, повітря, води. Адже я ми ставимося до
природи, те саме й отрим ємо відповідь. Ніхто не за-
страхований від побічних ефе тів технічно о про рес .
Та , ожно о з нас вдома є термометри. Хоча трен-
ді зараз еле тронні пристрої, маб ть, ожно о вини-
ала сит ація, оли розбивався рт тний термометр, і
це спричиняло переполох. Корист ємося батарей ами,
енер озбері аючими лампами, але хіба всі знають, що
вони та ож прихов ють за роз для здоров’я? І ди,
відповідно, діти ви ористан батарей та ламп , бо
недарма на них стоїть познач а “не ви идати сміт-
ни ”? Тож “Хрещати ” вирішив розібратися цих пи-
таннях.

Поради щодо 
використання 

батарейок
1. Нама айтеся ви ористов вати

техні , я а працює без батарейо .
2. Віддавайте перева а м ля-

торам, батарей ам ба аторазово о
ви ористання. За неофіційною ста-
тисти ою, один ви ористаний а -
м лятор запобі ає ви идання до 400
звичайних батарейо .
3. К п йте батарей и з мар ван-

ням “без рт ті”, “без адмію”.
4. Ні оли не ви идайте батарей и

разом з іншим сміттям! Збирайте їх
себе вдома, а потім здавайте

п н ти прийом батарейо .

Світова практика
У розвинених раїнах Євросоюз , Канаді та США процес збор ви ористаних батарейо від населення і подальшої

рамотної тилізації нала оджений добре. Напри лад, Німеччині, де населення давно зви ло до роздільно о збор від-
ходів, ожном с пермар еті встановлені спеціальні онтейнери для прийом відпрацьованих батарейо . У німців, не
здавши стар а м ляторн батарей , нов не пиш. За ви ин ті батарей и — штраф розмірі 300 євро. Збір ви о-
ристаних батарейо і а м ляторів цій раїні — майже 85 відсот ів від реалізованих. У Нью-Йор ви идати батарей-
и сміття теж заборонено за оном. Виробни и і вели і ма азини, що продають елементи живлення, зобов’язані за-
безпеч вати збір ви ористаних батарейо , а іна ше — штраф до 5 000 доларів. В Європі є де іль а заводів, я і мають
пот жності з перероб и батарейо , і один з них знаходиться в У раїні — це львівсь е держпідприємство “Ар ент м”.

Деякі пункти прийому у Києві:
1. Відпрацьовані елементи живлення приймають:
Мережа омп’ютерних л бів “Ва лт”
— б льв. Перова, 36, ТРЦ “Квадрат”, 3-й поверх;
— в л. Де абристів, 3, 2-й поверх;
— в л. Малиновсь о о, 12 ТРЦ “Метрополіс”, 4-й поверх.
Мережа афе EcoBuffet
— в л. Володимирсь а, 69 (метро “Льва Толсто о”);
— Мос овсь ий проспе т, 23-Г (метро “Петрів а”);
— в л. Василь івсь а, 28 (метро “Василь івсь а”).
2. Ви ористані батарей и, енер озбері аючі лампи, термометри та інші по-

тенційно небезпечні речі приймає:
Громадсь е об’єднання “Оперативно-рят вальна сл жба Києва”, в л. Жи-

лянсь а, 26-А, тел. 289-70-13, тел./фа с 289-71-24 (попередньо треба зате-
лефон вати).

Якщо енергозберігаюча лампочка 
розбилася

1. Від рийте ві но і вийдіть з імнати. Не вп с айте ні о о всередин я мі-
нім м 15 хвилин.
2. Зберіть розбите с ло за допомо ою твердо о папер або артон . Одя -

ніть одноразові мові р авич и. Не ви ористов йте пилосос.
3. Протріть підло мо рою анчір ою або намоченим паперовим р шни-

ом. Ви ористов йте с отч, щоб зібрати найдрібніші частин и с ла.
4. По ладіть сі фра менти лампи, с отч і паперові р шни и поліетилено-

вий па ет. Далі дотрим йтесь інстр цій, наведених вище. Ретельно вимийте
р и.
5. Наст пно о раз , оли ви б дете пилососити підло імнаті, де розби-

ли ламп , позб дьтеся цим же способом від міш а для збор пил . Я що ви
ви ористов єте пилосос без міш ів, ретельно протріть йо о зсередини.
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До хрещення Русі “Інтер” готує 
документальний проект

Фільм розповість, я і д ховні, історичні та льт рні наслід и мало хрещення
Р сі для всіх нас, я роль воно зі рало для с часності, анонс є анал. Я і
цивілізаційні зміни відб лися світі завдя и хрещенню Р сі? Чом сприяв
вибір віри нязем Володимиром для народ ті часи, і я це відображено
с часном світі? Що в собі таїть таїнство хрещення людини, і я е йо о зна-
чення в житті особистості? Фільм “Хрещення” спроб є дати відповіді на всі
ці питання. Своєю авторитетною д м ою та ож поділяться сл жителі цер ви,
відомі істори и і видатні особистості.
Вед чим до ментально о прое т “Хрещення” власно о виробництва анал
б де Сер ій Дорофєєв. Автор сценарію — Юрій Молчанов, режисер — Оле -
сій Лябах. Прое т вийде в ефір 27 липня о 10.40.
О рім до ментально о прое т с бот , 27 липня, о 9.55 теле анал “Інтер”
по аже прям трансляцію Бо осл жіння на Володимирсь ій ірці Києві, а
неділю, 28 липня, о 8.45 — трансляцію Божественної літ р ії в Свято-Успен-
сь ій Києво-Печерсь ій лаврі.

На ТВі з’явився проект, присвячений 
театру
З 20 липня на ТВі щос боти та щонеділі виходить новий телевізійний прое т
“Третій дзвіно ”, присвячений театр . Автором і вед чою про рами, я а спіл-
ватиметься ст дії з відомими а торами, режисерами, х дожни ами, ом-

позиторами, стане театрознавець Натал а Грабчен о.
“Третій дзвіно ” демонстр ватиме телеверсії ле ендарних театральних по-
станово , більшість з я их вже немає сьо однішніх реперт арах театрів. У
найближчих вип с ах про рами — вистава Андрія Жолда а “Не боюся сіро о
вов а”. У ст дію ТВі завітає Ада Ро овцева. На лядачів та ож че ає з стріч
із ро -оперою “Біла ворона”, я представлять Натал а С мсь а та Анатолій
Хості оєв. Про вистав “Живий тр п” Театр драми і омедії на Лівом бере-
зі піде розмова з її постановни ом Ед ардом Митниць им.
В ефірі ТВі по аз ватим ть вистави Національно о а адемічно о драматич-
но о театр імені Івана Фран а, Національно о а адемічно о драматично о
театр російсь ої драми імені Лесі У раїн и, Національної опери У раїни, Ки-
ївсь о о а адемічно о театр драми і омедії на Лівом березі, Київсь о о
а адемічно о Молодо о театр , Національної оперети У раїни, Театральної
омпанії “Беню і Хості оєв” та ба атьох інших.

На телеекранах покажуть історію 
корейської Роксолани
Південно орейсь ий серіал “Наложниця” старт є на “Інтері” 30 липня і вихо-
дитиме б дні о 16.40. Історична драма розповідає про наложницю оролів-
сь ої династії Чосон. “Інтер” проводить паралелі між оловною ероїнею та

Ро соланою, я а та ож сперш б ла наложницею т рець о о с лтана.
“В історії Кореї б ла своя Хюррем. Вона б ла наложницею оролівсь ої ди-
настії Чосон і прославилася я вродлива, владна й жорсто а інтри ан а при
оролівсь ом дворі,— йдеться в анонсі.— Та чи б ла Чан О Чон дійсно та-
ою по аною, я про неї сьо одні розповідають істори и? Серіал по аже цю
жін з іншо о бо , я ої б ли свої слаб ості та інтереси. Вона обожнювала
шити арний одя і робила це з вели им мінням. Дивіться в серіалі, я ою
вона б ла до то о, я стала наложницею, я им чином опинилася при дворі,
піднялася до вершин влади і я з міла залишити яс равий слід в історії Ко-
реї, що не пост пається том , я ий залишила в історії Османсь ої імперії на-
ша Ро солана”.

“Новий канал” навчить, як мандрувати 
автостопом
В осінньом телесезоні на “Новом аналі” вийде реаліті-тревел-шо
“Без мний автостоп” від дніпропетровсь их автостопщи ів Станіслава Кап-
ралова і Василя Мос ален а.
У про рамі продемонстр ють подорожі вед чих автостопом по 12-ти раїнах
Європи. Автори запевняють, що них за адром не б ло ані постаново , ані
режисерів, ані римерів. “На телебаченні море про рам про подорожі. Але
нас б де нестандартне реаліті. Без банально о набор інформації, я ий о-
жен може знайти самостійно, напри лад, Ві іпедії або п тівни ах. У нас
се реальне”,— розповідає Станіслав Капралов.
10-серійне тревел-шо “Без мний автостоп” про подорож Станіслава Капра-
лова і Василя Мос ален а автостопом по Т реччині та Гр зії виходило восе-
ни і взим 2012 ро на дніпропетровсь ом 34-м аналі. На той момент
прое т став найрейтин овішою про рамою на дніпропетровсь ом телеба-
ченні.

В ефірі НТН — все про відомих співаків
шансону та життя спортсменів
Канал НТН от є нові прое ти — “Ле енди Шансон ” та “Жорсто ий спорт”.
Керівни та сценарист “Ле енд Шансон ” — Оле сандр Преподобний, ре-
жисер-постановни — Володимир Полов о. Героями прое т стан ть: Гри-
орій Лепс, Стас Михайлов, Трохим, Михайло Ш ф тинсь ий, Оле сандр
Маршал, Михайло Б бли , Антон Полотно і Федя Карманов, Оле сандр Ро-
зенба м, Гарі Кричевсь ий, Любаша, Олена Ваєн а, Денис Майданів.
У ожном вип с розповідатиметься про одн зі з аданих “ле енд”. “Ба а-
то сл хачів навіть не знають в обличчя своїх мирів, а пісню розпізнають з
перших нот,— йдеться в анонсі анал .— У ожній серії шансоньє ви он ва-
тим ть свої хіти в ст дії, під ітар . За один вип с прозв чить 9-10 пісень. У
ожній про рамі б де роз рито невідомий бі життя та творчості зір и. На-
при лад, мало хто знає, що автором ле ендарно о “Владимирсь о о центра-
л ” є Саша Сєвєр — злодій в за оні. Своє авторство злочинець-рецидивіст
забороняв афіш вати навіть самом Михайл Кр . Слідчі досі не знайшли
вбивцю артиста, а римінальних олах ствердж ють, що Сєвєр давно по-
мстився за смерть др а і відомо о шансоньє”.
О рім цьо о, НТН знімає про рам “Жорсто ий спорт”. Креативний продю-
сер та сценарист — Костянтин Коври ін, режисер-постановни — Оле сій
Лябах. Героями про рами б д ть: Лілія Под опаєва, Ганна Семенович, Сер-
ій Крестовсь ий, Володимир Вірчис, Борис Михайлов, Катерина Усманцева,
Аліна Шатерні ова.
Кожна серія прое т присвячена о ремій темі — це вид спорт або я ась
спільна проблема, з я ою сти аються мільйони спортсменів. “У ожно о є
свої особливості, свої в зь опрофільні травми і хвороби, свої людсь і істо-
рії,— повідомляє анал.— Прое т б д ється на найвідоміших іменах і при-
ладах. Конс льтантами вист пають ращі тренери та фахівці реабілітаційної
медицини. На тлі он ретних людсь их доль лядач простежить, до чо о мо-
ж ть призвести вели і амбіції, але при цьом віддасть данин пова и тим,
хто присвятив себе спорт . “Жорсто ий спорт” поєдн є портретний жанр і
на ово-поп лярний підхід, реалізований за допомо ою ре онстр цій, ра-
фі и і відеохроні и”.
Обидва прое ти вийд ть в ефір НТН в осінньом сезоні.

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. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик

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, 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 на

Стерлізькому мосту"
7.15 Ера бізнесу
7.30 Д/ф "В. Тихонов.

Миттєвості довжиною в
життя"

8.45 Корисні поради
9.00, 21.00 Підсумки дня
9.20 Без цензури
10.00 Нехай вам буде

кольорово!
11.15 Фолк2music
12.15, 15.30, 18.45, 21.20

Діловий світ
12.25 Т/с "Час збирати

каміння"
14.40 Право на захист
15.00 Темний силует
15.10 Вікно в Америку
15.35 Життя на рівних
15.50 Т/с "Злочин із

багатьма
невідомими"

18.05 Дефлімпіада. Щоденник
18.20 Новини
18.40 Економічна перспектива
19.00 Агро2News
19.15 Останнє попередження
19.45 Фестиваль пісні й гумору

у Коблеві
20.00 Дорослі ігри
21.35 ДПКЄ22013. Півфінал

дитячого відбору
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 "Я житиму" 
7.05 ТСН
7.40 Економічна правда
8.00 Особовий рахунок
8.05 Х/ф "Я житиму"

10.25 Т/с "Сила.
Повернення
додому" 

12.20 Зніміть це негайно
13.20 Не бреши мені 2 4
14.20 Російські сімейні драми
15.25 Т/с "Тисяча і 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 Х/ф "Буревій століття" 
4.55 Т/с "Борджіа'2"

ІІННТТЕЕРР

5.30 Т/с "Я прийду сама"
7.00 Ранок з Інтером
9.00 Х/ф "Спроба Віри"

13.15 Судові справи
14.50 Сімейний суд
15.50 Чекай на мене
18.00 Т/с "Смак граната"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "І все'таки я

кохаю" 
23.35 Т/с "Зворотний бік

місяця" 
1.45 Х/ф "Гавриїл"
3.30 Подробиці
4.00 Х/ф "Кохання цілюща

сила"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.10 Т/с "Хранитель"  
7.00 Події
7.10 Ранок з Україною
9.10 Т/с "Слід"  

10.00 Х/ф "Андрійко"  
14.00 Т/с "Слід"  
15.40 Щиросерде 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 "П'ятницький.

Глава друга"  
21.40 Т/с "Слід"  
22.30 Х/ф "Цар скорпіонів'

3. Книга мертвих"   
0.40 Х/ф "Тремтіння землі'

2. Повторний удар"   
2.35 Щиросерде зізнання
3.15 Події
3.35 Говорить Україна
4.10 Критична точка
4.55 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.40, 6.20 Teen Time
5.45 Пекельне побачення
6.25 Аферисти
7.30 Репортер
7.40 Аферисти
9.25 Х/ф "50 перших

поцілунків" 
11.20 Х/ф "Співак на

весіллі" 
13.40, 14.40 Kids' Timе
13.45 М/с "Губка Боб" 
14.50 Т/с "Друзі" 
15.50 Т/с " Кадетство" 
17.50 Т/с "Татусеві дочки" 
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор2 2
23.25 Т/с "Закрита школа" 
1.35 Т/с "Купідон" 
2.25 Т/с "Дружна сімейка" 
3.10 Служба розшуку дітей
3.15 Т/с "Дружна сімейка"

ІІССTTVV

5.00 Служба розшуку дітей
5.10 Факти
5.25 Свiтанок
6.30 Ділові факти
6.40 Т/с "Таксі"
7.00 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.45 Стоп2 10
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.20 Х/ф "Бетмен і Робін"
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по2українськи
13.20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14.45 Т/с "Морські

дияволи"
16.40 Х/ф "Наскрізні

поранення"
18.45 Факти. Вечір

19.10 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи"
22.05 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.15 Х/ф "Убити Білла" 
1.35 Х/ф "Сильверадо" 
3.45 Резонансні пограбування

Великої Британії

ТТООННІІСС

6.00 Дика Австралія
6.30 Майстер подорожей
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світські хроніки
9.00 Ілюмінація. Приватне

життя середньовічних
царів

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Берлусконі. Досьє
12.45 Таке спортивне життя
13.20 Будь у курсі!
14.00 Дивовижні розповіді про

тварин
14.45 Дика Австралія
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 Н. Кідман. Дівчинка з

країни Оз
22.15 Культурний шок
23.15 Сто питань про тварин
23.50 Світські хроніки
0.15 Амурні мелодії
0.30 Календар Live
1.00 Х/ф "Океан мрії"  
2.20 Х/ф "Солодкий

трепет"  
3.45 Щоденник для батьків
4.40 Будь у курсі!
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 0.00, 3.30
Київський час

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

6.50, 7.35, 23.45, 0.55, 3.25
Огляд преси

7.00–23.00 Час новин
(щогодини)

7.05 Час економіки

7.15, 8.15, 22.40, 23.20,
0.15, 2.35, 3.15, 6.15
Бізнес2час

7.25 Автопілот2новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія2новини
9.15, 13.10, 14.10 5 елемент

10.10 Велика політика
11.15, 16.10 Вікно в Європу
12.10 Новинометр
15.15 Матусина школа
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 Час2тайм
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

5.00 Х/ф "Айболіт'66"
6.35 Х/ф "Будні карного

розшуку"
8.05 Агенти впливу
9.00 Правда життя
9.25 Х/ф "Чудеса в

Решетові"
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
2.25 Агенти впливу
4.00 Свiдок
4.30 Уроки тітоньки Сови
4.45 Правда життя

ССТТББ

5.45 Чужі помилки. Щоденник
моєї смерті

6.30 Все буде добре!
8.15 Неймовірна правда про

зірок
9.45 Зіркове життя. Допитися

до слави

10.45 Зіркове життя. Шкідливі
звички

11.45 Х/ф "Ой, ма'му'сю!"  
13.55 Народна медицина.

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 історії25
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 "Зіркове життя. Дружина

на мільйон"  
23.30 Битва екстрасенсів
1.30 Т/с "Доктор Хаус"  
2.20 Х/ф "Сищик без

ліцензії"  
4.05 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
17.20 Істина десь поруч
17.35 Давай одружимося!
18.50 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Серафима

Прекрасна"
22.45 "Зворикін2Муромець". До

1252річчя винахідника
телебачення

1.35 Контрольна закупівля
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 Вісти
13.30 Вісти. Москва
13.50 Вісти. Чергова частина
14.05 Особливий випадок
15.00 Т/с "Таємниці

інституту шляхетних
дівиць"

16.00 Вісти
16.10 Вісти. Москва
16.35 Т/с "Поцілуйте

наречену!"
17.30 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.50 Т/с "Біла гвардія"
21.45 Т/с "Скліфосовський"
22.40 "Нова хвиля22013".

Закриття
0.30 Т/с "Розкол"
1.30 Вісті +
1.50 Х/ф "Митниця"
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
згадку

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 "Ознаки долі'2"
16.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Москва. Три

вокзали'3"
20.25 Т/с "Патруль"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "СОБР"
0.35 Т/с "Братани'2"
2.30 Говоримо і показуємо
3.25 Суд присяжних
4.25 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша2слідопит"  
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"  
13.45 Т/с "Половинки"  
14.10 Т/с "Беверлі'Гілз

90210. Нове
покоління"  

15.00 Богиня шопінгу
17.00 У ТЕТа пара
18.00 Моду народу
19.00 Т/с "Крем"  
20.00 "Даешь молодежь!"
21.00 ТЕТ2Інтернет
21.30 Велика різниця
22.30 ТЕТ2Інтернет
23.15 Дурнєв + 1
23.40 Т/с "Секс і місто"  
0.10 Т/с "Ходячі мерці'3"  
0.55 Х/ф "Початковий код"  
2.25 Твою маму!
2.50 До світанку

КК11

7.00 М/ф
9.00 Т/с "Три сестри"

10.00 Х/ф "Цього разу" 
11.55 Звана вечеря
12.55 Т/с "  Маргоша"
14.00 Рандеву
15.15 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
21.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф "Наречена з того

світу" 
0.00 Х/ф "Цукор і перець" 
1.30 Т/с "Маргоша"
2.15 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.35 Маски2шоу
8.00 Шалене відео по2

українськи
9.00 ДжеДАІ

10.00 Х/ф "Загублений
світ" 

12.00 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 Маски2шоу
22.05 Х/ф "Параграф 78" 
0.40 Т/с "Секретні 

файли'2" 
1.40 Х/ф "Екзистенція –

віртуальний шок" 
3.10 Х/ф "Зірка шерифа" 

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 2 це
чудо"

8.30 М/с "Лікар Плюшева"
8.55 М/с "Перехрестя в

джунглях"
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 "Лабораторія

Декстера"
18.00 М/с "Діти2супергерої"
18.30, 23.15 М/с "Оггі й

кукарачі"
19.30 М/с "Кряк2бряк"
20.30 М/с "Чудеса на віражах"
21.30 М/с "Тимон і Пумба"
23.35 Д/ф "Вулкан, який

зупинив світ"
0.30 Д/ф "Народження

планети Земля"
1.30 Т/с "Саша + Маша"

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 25 липня

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

“РОСОМАХА”
Країна: США
Ст дія: 20th Century Fox
Режисер: Джеймс Мен олд
У ролях: Хью Дже ман, Фам е Янссен, Світлана Ходчен ова
Бюджет: 100 млн дол. США
Тривалість: 126 хв.
Ві ові обмеження: 14 ро ів

Сюжет артини роз ортається після подій фільм “Люди І с:
Остання битва”. Нама аючись залі вати д шевні рани, Джеймс
Ло ан, він же один із найвідоміших персонажів всесвіт Marvel
Росомаха, подорож є по світ , зловживаючи спиртним і втя -
ючись бій и. Опинившись в Японії, він з стрічає доч люди-
ни, я олись врят вав від смерті. Пан Ясіда, я ий доживає
останні дні, хоче віддячити Ло ан і обіцяє позбавити йо о від
тя аря вічно о життя. Та ерой потрапляє вир брехні і смер-
тельн небезпе , я а за рож є йом з бо Срібно о Сам рая,
Гадю и і лави я дзи. Події мин ло о переслід ють Росомах ,
я ий позбавлений безсмертя та стає ще більш небезпечним с противни ом.
У інотеатрах “Київ”, “Київсь а Р сь”, “У раїна”, “М льтипле с”, “Ме апле с”, мережах інотеат-
рів “Баттерфляй” та “Лінія іно”

“R. I. P. D. ПРИМАРНИЙ ПАТРУЛЬ”
Країна: США
Ст дія: Universal Pictures
Режисер: Робер Швент е
У ролях: Раян Рейнольдс, Джефф Бріджес, Мері-Л їз
Пар ер, Кевін Бей он,
Тривалість: 126 хв.
Ві ові обмеження: 14 ро ів

Ветеран шериф Рой П лсіфер вже ба ато час
працює ле ендарній поліцейсь ій сл жбі, відо-
мій я “Примарний Патр ль”, що має за мет
знайти і арешт вати д ші монстрів-злочинців, я і
мас ються під живих людей і перехов ються
між ними. Я тіль и до сар астично о Роя при-
пис ють ново о напарни а, олишню молод
зір земної поліції Ні а Во ера, новоявлені

партнери повинні привчитися працювати разом, щоб ловити все більше небезпечних неживих злочинців. Кі-
но артина заснована на серії омі сів Пітера М. Лен ова “За ін по ійних” (в ори іналі “R. I. P. D.”).
У інотеатрах “Кінопалац”, “Київсь а Р сь”, “У раїна”, “М льтипле с”, “Ме апле с”, мережах іно-
театрів “Баттерфляй” та “Лінія іно”

“ЕЛІТНЕ СУСПІЛЬСТВО”
Країна: США
Ст дія: American Zoetrope
Режисер: Софія Коппола
У ролях: Емма Уотсон, Леслі Манн
Бюджет: 20 млн доларів США
Тривалість: 90 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

В основі фільм лежить справжня історія амери ан-
сь их підліт ів, я і по раб вали низ маєт ів відо-
мих зіро . Вони взяли собі назв The Bling Ring,
роз лядали деталі території жертви за допомо ою
арт Google, а в радені трофеї — одя і оштовно-
сті — демонстр вали за допомо ою соціальних ме-
реж. Серед жертв опинилися Періс Хілтон, Орландо Бл м, Ліндсей Лохан та інші. Завдя и злочинним діям
др зів б ло по рабовано близь о десят а б дин ів. Адже дітям просто захотілося дізнатися, я жив ть ба аті
і знамениті. Кіль а сцен фільм знімалося безпосередньо приміщеннях жертв рабіжо . Фільм Софії Коппо-
ли б в номінантом міжнародно о Каннсь о о інофестивалю 2013 ро .
У інотеатрах “Київ”, “Жовтень”

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”, в ТРЦ “Бло бастер”, просп. Мос овсь ий, 34-в, тел.: (044)498-48-32, 498-48-33, www. multiplex. ua
“М льтипле с в ТРЦ 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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в оло

збір а за онів

Х Р Е Щ А Т И К р. м зична
р па

"В джазі тіль и
дівчата" – зір а

Бла ородний
аз, Аr

місто-порт
Гр зії

ватажо
озаць о о
війсь а

бо охання
(міф.)

в л ан на о-ві
Мінданао,
Філіппіни

алі аторова
р ша

одиничний
ве тор

вовняна
т анина

тістеч о
з біл ів

вищий сорт
фаянс

передвижни
19 ст.

"Гол офа"

бо ром ,
блис ав и
(міф.)

по ли

ста

володар а
підземно о
світ (міф.)

лястий риб

лава
Венеціансь ої
респ блі и (іст.)
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Спортивні новини

Футбол. “Динамо” заробило близько 
11,5 млн євро у Лізі чемпіонів
Відповідно до системи розподіл приб т UEFA, бронзовий призер

чемпіонат У раїни иївсь е “Динамо” отримав від Європейсь о о
ф тбольно о союз 10,6 мільйонів євро за р на р повій стадії і 884
тис. євро за телевізійні права. Та ож динамівці одержали 240 тис. єв-
ро за вист пи Лізі Європи. Найбільше з-поміж вітчизняних л бів от-
римав чемпіон раїни – донець ий “Шахтар”. Гірни и заробили 15,6
млн євро за часть р повом т рнірі і вихід в 1/8 фінал , а та ож
1,387 млн євро за реалізацію прав на телевізійні трансляції. Інші ра-
їнсь і л би “Дніпро” і “Металіст”, я і пройшли в 1/16 фінал т рнір
Лі и Європи, заробили відповідно 3,34 млн євро і 3,24 млн євро.
Найбільше оштів мин лій Лізі чемпіонів вир чив італійсь ий

“Ювент с”, незважаючи на те, що т ринсь а оманда вийшла лише до
чвертьфінал . Дохід “б’ян онері” с лав 65,315 млн євро, з я их із те-
левізійно о п л л б отримав 44,815 млн євро. Переможець Лі и чем-
піонів — мюнхенсь а “Баварія” — отримала трохи більше 55 млн євро,
а фіналіст дортм ндсь а “Баварія” — 54,16 млн євро

Теніс. Еліна Світоліна вдало стартувала 
на міжнародному турнірі
В Ба (Азербайджан) на т рнірі WTA Baku Cup в одиночном роз-

ряді проходять матчі першо о ола. 71-ша ра ет а світ , 18-річна
раїнсь а тенісист а Еліна Світоліна, посіяна під 7-м номером, стар-

т вала з перемо и над 20-річною серб ою Оле сандрою Кр ніч, що
займає рейтин WTA 146-те місце, з рах н ом 6:3, 4:6, 6:2. Тені-
сист и рали 1 один 50 хвилин. У раїн а ви рала чотири ейми на
подачі с перниці і про рала два на своїй подачі. На рах н вітчизня-
ної тенісист и чотири ейси і стіль и ж подвійних помило . Її опонент а
два рази подала навиліт і п’ять разів помилилася на подачі. Тепер ра-
х но їх особистих з стрічей став 2:0 на ористь раїн и. За вихід в
1/4 фінал Світоліна зі рає проти 21-річної італій и Настасії Б рнетт,
я а займає світовом рейтин 148-м позицію. Італій а днем рані-
ше вил чила з боротьби Ганн Татішвілі з Гр зії — 6:2, 6:3

Баскетбол. Баскетбольна “молодіжка” України
понизилась у класі
У вирішальном матчі за право залишитися Дивізіоні А Євробас е-

т U-20 молодіжна збірна У раїни про рала своїм чесь им одноліт ам.
Розі р ючий Клим Артамонов набрав 25 очо і віддав дев’ять рез ль-
тативних передач, а центровий Владислав Кореню зробив дабл-дабл
з 15-ти очо і 15 підбирань, проте їх з силь б ло недостатньо, щоб
ни н ти вильот . Наші хлопці добре розпочали з стріч, але провали-
ли третю чверть, проп стивши серію дальніх ид ів с перни а. У се-
редині четвертої чверті раїнці з міли майже наздо нати чехів завдя-
и точним ид ам Артамонова, але потім протя ом двох хвилин не
мо ли набрати жодно о оч а, дозволивши с перни знов піти від-
рив і довести р до перемо и. Остаточний рах но – 75:68 на ористь
чесь их бас етболістів.
Додамо, що чемпіонами стали італійці, я і перемо ли фіналі лат-

війців — 67:60, а третіми б ли іспанці, я і обі рали росіян — 70:63

Температура +18°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +20°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура +18°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 25 липня 2013 року

ОВНИ, день армічний, зосередьтеся на передч ттях, пориньте
носталь ічні спо ади й постарайтеся розшифр вати приховані

зна и долі. Ймовірно, ви б дете посвячені в я ісь сімейні таємни-
ці, а на роботі станете володарем цінної онфіденційної інформа-
ції, я не слід роз олош вати – то золотий озир (і навіть омпро-
мат), що з одом вам знадобиться.
ТЕЛЬЦІ випромінюють флюїди чарівності, оловне не передати
ті мед , вдаючись до фліртів та за равань з им попало. У вас є

постійні партнери (ділові, шлюбні), любіть їх, збері айте вірність,
дипломатично з одьте спільні дії, запаліть ви ідною ідеєю і разом
най оротшим шляхом ро йте до наміченої мети.
БЛИЗНЯТА, визначтеся, чо о вам найбільше нині хочеться, але

т т слід відсіяти б р’ян спо с від зерен істинних потреб. А потім
вірт озно баланс йте, р хаючись до цілей, я і мають б ти абсо-
лютно пра тичними: напри лад, заробіто , стат с, ар’єра, бла о-
пол ччя родини.
РАКИ, день форт нний, на ваші вчин и лобально впливатиме

релі ійний світо ляд, виховання, освіта, ідейні пере онання, психо-
ло ічний дар. У боротьбі за справедливість лаври ероя теж діста-
н ться вам. Тіль и прибор айте біси а а ресивності, що прово є
до онфронтації, ви — харизматична талановита особистість, за
я ою оточення отове йти во онь і вод , тож не під ачайте, а
б дьте с різь на висоті!
ЛЕВИ, день вдалий для цілеспрямованих таємних дій, лі відації

забор ованостей. Нині ви спішно “воюєте” на два фронти, і ця
страте ія є приписом долі, лавір йте вчасно, в залежності від об-
ставин, міняйте та ти , просіть допомо и, сміливо ш айте під-
трим и впливових осіб, на таємних по ровителів цьо о ро вам
таланить, тож не плачтеся, а заповзятливо р хайте воза проблем
ч жими р ами — тоді матимете все, що заманеться. І не заб дь-
те про бла одійні а ції, це обов’яз ово!
ДІВИ, про самостійність заб дьте, одна ластів а весни не ро-

бить, ваше щастя оле тиві, дозвольте виріш вати поточні проб-
леми тим, хто в них найбільше заці авлений, а ви б дьте напохва-
ті. Для збереження ідилії партнерсь ом союзі б дьте ма си-
мально делі атними, п с айте в хід свою чарівність, с п тни и хоч
і підносять сюрпризи, але вас охають, і це оловне. Щиро платіть
взаємністю і не “пиляйте” їх до орами за дрібні недолі и, адже й
самі не святі.
ТЕРЕЗИ, на тлі шалено о життєво о темп нинішній день є “вихід-

ним”. Зійдіть зі сцени, перепочиньте, бо надто стомилися, спопеля-
ючи себе б реломних подіях. Ймовірно, що вас зм сять відійти в тінь
обставини чи нед а. Втім, я що донині все правильно ор аніз вали,
події розвиватим ться точно за планом без вашої прямої часті.
СКОРПІОНИ блис че триматим ться на спішном плав , пе-

реживаючи пі поп лярності і дося нень, де підвладно майже
все — від задоволення примх до трі мф на шлях реалізації ло-
бальних зад мів. Це додасть творчо о ент зіазм , зробить вас нат-
хненни ом людей на вели і справи.
СТРІЛЬЦІ, я що вам не доведеться терміново виріш вати свої

справи, присвятіть день близь им та рідним. Їх ва а та співч ття
стан ть для вас безцінною психоло ічною підтрим ою. Я що з и-
мось із рідних воро єте, постарайтеся підібрати лючи до їхньої
д ші й помиритися, іна ше відч ття нітючої самоти б де отр юва-
ти настрій і на ладе не ативний відбито на подальші взаємини.
КОЗЕРОГИ, від ладіть за можливості н дн робот . Ваша ме-

та — пош и д шевної армонії. Т т, я мовиться, треба зробити
се можливе, щоб отримати радісне піднесення стос н ах. На-
самперед, в шлюбі. Я що вам до вподоби обмінюватися останні-
ми новинами з першим з стрічним чи перемивати ч жі істоч и з
оле ами, с сідами, не стрим йте той порив, адже він дар є дов-
оочі ваний вн трішній спо ій.
ВОДОЛІЇ, можете р шати вільне плавання, але не наодинці, а
парі. Визначні події не передбачаються, зате потреба свіжих,

хвилюючих враженнях значно зросте. Вам потрібен висо ий емо-
ційний рад с, але відч ти йо о, зан рившись мар дні справи, не
вдасться. Зате, відп стивши альма мовностей, ви неодмінно
знайдете своє невичерпне тоніз юче джерело насна и! День спри-
ятливий для започат вання бізнес .
РИБИ, це день самоствердження (особливо пощастить митцям
створенні шедеврів), де ви сам собі пан і танцювати під ч ж д д-
не маєте намір , навпа и здатні ч дово с ористатися ч жими

здоб т ами. Дійте напрям , що під аз є інт їція, і вечері зі зди-
в ванням відмітете, що, попри ло і , вн трішнє ч ття безпомил о-
во вивело вас на правильн доро

Любов ШЕХМАТОВА,
астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Синхронний успіх українців
Вітчизняні спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті світу 
з водних видів спорту

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

На чемпіонаті світ з водних видів
спорт , що триває в Барселоні,
с арбнич а збірної У раїни поповни-
лася др ою на ородою. До “сріб-
ла”, здоб то о на метровом трамп-
ліні Іллею Квашею, бронзов медаль
додали представниці синхронно о
плавання — Лоліта Ананасова, Олена
Гречихіна, Анна Климен о, Катерина
Рєзні , Оле сандра Сабада, Катери-
на Сад рсь а, Анастасія Савч та
Анна Волошина. Цей спіх раїно
став першим в історії на світовій
першості.

Щоб нарешті піднятися на п’єдестал пошани,

українки під керівництвом головного тренера

Світлани Саїдової постійно вдосконалювалися.

Після чемпіонату�2011 наставник вітчизняної

збірної внесла корективи до складу: замість Да�

рини Юшко, Ксенії Сидоренко та Інги Геллер,

які залишили колектив, в команду влилися Оле�

на Гречихіна, Катерина Рєзнік та Анастасія Сав�

чук. Паралельно додавали у технічній майстер�

ності й спортсменки, які залишилися, — Лоліта

Ананасова, Анна Клименко, Олександра Саба�

да, Катерина Садурська і Анна Волошина. Рані�

ше у Барселоні Анна Волошина ледь не здобула

медаль у сольних виступах, але їй не вистачило

зовсім трохи, і вона фінішувала на четвертій по�

зиції. Такий самий результат синхроністка здо�

була разом з Лолітою Ананасовою і в парних

змаганнях.

Про те, що представники України будуть серед

претендентів на нагороди у технічній програмі,

стало зрозуміло ще після кваліфікації. На відбір�

ковій стадії дії наших спортсменок були оцінені

у 93,200 балів. Попереду були лише Росія і Іспа�

нія, зате нижче у таблиці опинилася одвічна су�

перниця наших дівчат — Японія, яка відстала на

один пункт, і Канада, яку від України відділяла

прірва — 3,100 балів.

У день заключних виступів розраховувати на

те, щоб потіснити росіянок з іспанками, збірній

України не доводилося. Росія з величезним від�

ривом, зі справді гросмейстерським результа�

том — 96,600 балів узяла золото. Срібло дістало�

ся іспанським синхроністкам, виступ яких був

оцінений у 94,400 балів. А ось українки навіть

трохи поліпшили свій показник кваліфікації.

Отримавши від суддів 93,300 балів, вони виграли

бронзу, оскільки японки виявилися не в змозі

перевершити свою оцінку рівня кваліфікації.

Після церемонії нагородження наші спортс�

менки не могли повірити у те, що їм таки вдало�

ся стати призерами світової першості. “Це непо�

вторне відчуття — виграти медаль чемпіонату

світу,— розповіла після змагань Катерина Са�

дурська.— Це наче сон! Зізнаюся, ми не очікува�

ли цієї нагороди, за якою стоїть стільки наполег�

ливої і самовідданої праці. Ми пишаємося своїм

результатом”.

Згодом чудовий шанс порадувати вітчизняних

вболівальників втратив дует Іллі Кваші та Олек�

сія Пригорова, які виступали у синхронних

стрибках у воду. Після кваліфікації українці по�

сідали 4 позицію у протоколі і цілком могли роз�

раховувати на місця на п’єдесталі після фіналь�

них змагань. Однак заключні виступи наших

спортсменів були не надто вдалими. Після вико�

наних чотирьох стрибків вони посідали лише

п’яту позицію. Наступна спроба, оцінена у 83,22

балів, повернула їх до числа претендентів на ме�

далі — на четверту сходинку. Але 70,35 балів за

останній стрибок не тільки позбавили їх шансів

на п’єдестал пошани, але і в цілому відкинули у

підсумковому протоколі на сьоме місце
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Цей день в історії 25 липня

1139 — Порт алія вперше
стала оролівством, раф Пор-
т алії Альфонс I про олосив
себе оролем
1567 — засновано місто Ка-

ра ас, на сьо одні є столицею
Венес ели
1587 — на діяльність Ордена

єз їтів в Японії б ло на ладено
заборон , а самим монахам на-
азали по ин ти раїн протя-
ом 20 днів
1687 — Івана Мазеп б ло

обрано етьманом У раїни
1814 — ан лійсь ий винахід-

ни Дж. Стівенсон провів перше
випроб вання паротя а
1909 — франц з Л ї Блеріо

першим світі перелетів Ла-
Манш на моноплані власної
онстр ції, подорож тривала
37 хвилин
1924 – народився один з

найбільш шанованих рець их
старців і д ховних світил рець-
о о народ XX століття Паїсій
Свято орець
1929 – народився відомий

російсь ий письменни , автор
мористичних оповідань, іно-

режисер та а тор Василь Ш -
шин
1934 – народився знаменитий

франц зь ий інорежисер, оме-
діо раф Клод Зіді (зрежисер вав
е сцентричн омедію "Астері с і
Обелі с проти Цезаря")
1952 — П ерто-Рі о війшло

до с лад США, про дан подію
о олосив он рес
1957 — в Т нісі с асовано

монархію
1978 — почато пра ти и

шт чно о запліднення в Ан лії:
народилася перша людина, за-
чата в рез льтаті застос вання
даної репрод тивної техноло ії
1983 — Радянсь ом Союзі

за інчено б дівництво азопро-
вод Урен ой-Помари-Уж ород
завдовж и 4 451 ілометр
2000 — надзв овий авіалай-

нер "Кон орд" (спільна розроб-
а франц зів і ан лійців) зазнає
аварії при вильоті з паризь о о
аеропорт Шарль де Голль

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

На чемпіонаті світ з водних видів спорт , що триває Барселоні, вітчизняні представниці синхронно о плавання завоювали бронзові медалі


