
Криза в Києві: у пошуках компромісу
Місцева влада намагається вирішити проблему фінансування 
життєдіяльності столиці

Безпека киян під контролем
Столичні служби посилять співпрацю задля попередження та швидкої 
ліквідації надзвичайних ситуацій
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

З 1 липня 2013 ро наб в
чинності Коде с цивільно о
захист У раїни, я ий вре -
льов є відносини між сіма
с б’є тами цивільно о захис-
т . Наразі місті чимало по-
тенційно небезпечних об’є -
тів, ба ато нових надзвичай-
них сит ацій створили й цьо-
орічні по одні ата лізми.
Аби ефе тивно боротися з сі-
ма ви ли ами, я і нес ть за-
роз життю иян та життєді-
яльності міста, столичні сл ж-
би а тивіз ють свою співпра-
цю.

Щоденно в Києві виникають надзви�

чайні ситуації, а цьогорічні значні сніго�

пади і як їхній наслідок — водопілля та

зсуви, стали справжніми викликами не

лише для киян, а й для міських служб.

"Як правило, система, що працює в

столиці, ефективно реагує на всі ці над�

звичайні ситуації й забезпечує нормаль�

ну життєдіяльність міста. Але перше пів�

річчя цього року стало для нас справжнім

викликом. І такі ситуації вимагають без�

доганної координації всіх наших служб,

які беруть участь в їхній локалізації. Саме

тому була проведена серйозна оцінка ро�

боти відповідальних підрозділів, виявле�

ні недоліки, які мають бути усунені, аби

й у подальшому ми могли забезпечувати

безперебійне життя міста та безпеку ки�

ян",— зазначив голова КМДА Олександр

Попов під час наради з питань протидії

надзвичайним ситуаціям і підготовки

міського господарства Києва до осінньо�

зимового періоду.

За словами віце�прем’єр�міністра

України, голови державної комісії з пи�

тань техногенної екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій Олександра Віл�

кула, всі служби мають діяти на випере�

дження з метою не допустити виникнен�

ня в місті надзвичайних ситуацій. "Зміна

клімату й посилення техногенного на�

вантаження ставлять нові вимоги перед

системою цивільного захисту. Ситуація

складна. І ми повинні зробити все необ�

хідне для забезпечення безпеки людей.

Перш за все, потрібно діяти на випере�

дження. Зокрема для ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій техногенного та

природного походження необхідно впро�

ваджувати сучасні технології та викорис�

товувати кращі напрацювання радян�

ської системи цивільної оборони",— ска�

зав Олександр Вілкул. Він також наголо�

сив, що необхідно посилити контроль за

наявністю на підприємствах регламентів

дій при надзвичайних ситуаціях та про�

вести семінари з керівниками підпри�

ємств. Адже, на жаль, за останніх 20 років

в Україні такі навчання персоналу та ке�

рівництва стали просто формальністю.

До речі, на випадок надзвичайних си�

туацій та їх ліквідації цього року матері�

альний резерв столиці було збільшено на

600 тис. грн. На сьогодні резерв заповне�

ний на 70 % від запланованих обсягів.

На думку віце�прем’єра, важливим

фактором під час ліквідації надзвичай�

них ситуацій природного характеру є

оперативна робота техніки комунальних

служб і підприємств, які залучаються для

прибирання снігу. Для цього необхідний

запас паливно�мастильних матеріалів,

тож у цьому році для матеріального ре�

зерву дизельного пального в Києві виді�

лено 1,2 млн грн.

"На випадок надзвичайних ситуацій в

столиці треба активізувати угоди з готе�

лями, які можуть розміщувати потерпі�

лих. Також потрібно підвищити ефектив�

ність роботи систем оповіщення насе�

лення при виникненні надзвичайних си�

туацій. Насамперед — через телеканали,

радіо та Інтернет. Необхідно опрацювати

систему взаємодії з операторами стільни�

кового зв’язку",— відзначив пан Вілкул.

Велику увагу приділять і зсувонебез�

печним ділянкам міста. Наразі їх нарахо�

вується майже 130. А також стихійним

місцям купання, пожежонебезпечним

територіям лісового фонду столиці та

підготовці Києва до осінньо�зимового

періоду. Так, до 1 вересня мають бути за�

кінчені підготовчі роботи до зими в усіх

навчальних закладах. А вже до 1 жовт�

ня — на всіх об’єктах.

Зазначимо, що наразі у місті зафіксо�

вано 559 потенційно небезпечних об’єк�

тів, 1280 об’єктів з високим ступенем ри�

зику та 1082 об’єкти з середнім ступенем

ризику від провадження господарської

діяльності, з яких 31 — хімічно небезпеч�

ні підприємства, які використовують у

своєму виробництві хімічно небезпечні

речовини (хлор і аміак), та 2 радіаційно

небезпечних об’єкти (Національний

центр "Інститут ядерних досліджень"

НАН України і Київський державний

міжобласний спецкомбінат УкрДО "Ра�

дон"). За словами першого заступника

голови КМДА Анатолія Голубченка, міс�

то проводить активну роботу, аби убезпе�

чити ці об’єкти. Зокрема в 2012 році з

міського бюджету було виділено 5 млн

грн, за рахунок яких вивезено 4,4 тонни

хлорвмісних відходів, проведено наукові

дослідження стану ґрунту, повітря, спо�

руд та розроблено техніко�економічне

обґрунтування проекту санації території.

У 2013 році передбачено 900 тис. грн та

вже вивезено 45 тонн хлорорганічних ре�

човин, що покращує екологічний стан

навколишнього середовища.

Дуже важлива проблема у 2012 році бу�

ла вирішена і в Святошинському районі:

з території ДНВП "Захід" було вивезено

111 контейнерів берилієвмісних відходів.

Нагадаємо, що відповідно до Стратегії

розвитку міста до 2025 року нині розроб�

ляється Міська комплексна цільова про�

грама цивільного захисту міста Києва на

2014—2017 роки з обсягом фінансування

близько 1,3 млрд грн, яка передбачає ком�

плексне вирішення питань програми від�

повідно до Кодексу цивільного захисту

Столичні сл жби а тивіз ють співпрацю, аби ефе тивно боротися з сіма ви ли ами, я і нес ть за роз життю иян та життєдіяльності міста

Новини
Новий житловий комплекс 
у Шевченківському районі
30 липня 2013 ро олова Шевчен івсь ої районної

в м. Києві державної адміністрації Сер ій Зімін з стрі-
вся з представни ами заб довни а та підрядної ор а-
нізації на території б дівництва житлово-офісно-тор-
овельно о омпле с "По ровсь ий Посад". Ком-
пле с розташований варталі, обмеженом в лиця-
ми Глибочиць ою, Ст дентсь ою та М. Пимонен а. В
робочій поїздці та ож взяли часть в. о. першо о за-
ст пни а олови РДА Ві тор Давиден о, начальни
правління містоб д вання, архіте т ри та земле о-
рист вання Шевчен івсь ої РДА Леонід Кисельов та
інші. Учасни и робочої поїзд и проінспе т вали хід б -
дівництва житлово о омпле с та оцінили я ість ви-
онання б дівельних робіт новоб довах першої чер-
и. Та , ст пінь б дівельної отовності цих об’є тів
с лав 85 %, тож б дівництво завершать вже цьо о ро-
. Перша чер а передбачає введення 426 вартир,

др чер план ється здати 547 вартир, її б дівниц-
тво завершать 2014—2015 ро ах. У вб дованих та
приб дованих приміщеннях б д ть розташовані та ож
офіси, ресторани, бан и, вистав ова зала.
Незаперечною перева ою "По ровсь о о посад " є

висо ий рівень безпе и. За рита вн трішня територія
житлово о омпле с містить пар ов зон , альпій-
сь ір , дитячі та спортивні майданчи и. Вн трішній
двір переб ватиме під постійною охороною, здійсню-
ватиметься відеоспостереження з ви ористанням
технічних засобів си налізації. Фасад б дівель венти-
льований, ви онаний з тепленням мінеральною ва-
тою. На це ляні стіни вартир нанесена висо оя існа
шт ат р а на іпсовій основі. Підло и вартир і офіс-
них приміщень під отовлені під чисте по риття і ви о-
нані із застос ванням ефе тивних зв оізоляційних
матеріалів для систем "тепла підло а". Сер ій Зімін
розповів, що відповідно до завдань Президента щодо
розвит б дівельної ал зі та Державної про рами
а тивізації розвит е ономі и на 2013—2014 ро и,
наразі діє ма симально спрощена дозвільна система
для заб довни ів. За словами олови Шевчен івсь ої
РДА, Київ заці авлений в а тивном розвит б ді-
вельної ал зі, адже б дівельна інд стрія — пот жний
дви н для всієї е ономі и столиці

У Дарниці модернізують дитячий
садочок
У Дарниць ом районі, на в л. Здолб нівсь ій, 3-б
дош ільном навчальном за ладі № 113 ви она-

ють б дівельно-монтажні роботи з термосанації. Від-
повідне розпорядження підписав олова Київсь ої
місь ої державної адміністрації Оле сандр Попов. У
рам ах прое т заплановано доб дов поверх ДНЗ
№ 113, що забезпечить створення додат ових місць
для малень их дарничан. На олосимо, що термоса-
нація б дівлі навчально о за лад дозволить не ли-
ше арант вати омфортні мови переб вання дітей
приміщенні садоч , а й дозволить с ттєво е оно-

мити ошти на енер орес рсах. Тож замовни ом ви-
онання робіт визначено КП "Гр па впровадження
прое т з енер озбереження в адміністративних і
ромадсь их б дівлях". Відта КП дор чено забезпе-
чити розроб та затвердження в становленом по-
ряд прое тно- ошторисної до ментації для тер-
мосанації за лад , визначити прое тн та підрядн
ор анізації для ви онання робіт. Замовни робіт під
час ладання до овор підряд на ви онання б ді-
вельно-монтажних робіт з термосанації повинен пе-
редбачити мови щодо надання підрядни ом аран-
тій я ості ви онання робіт та встановити арантійні
стро и е спл атації об’є та. За важимо, що після за-
вершення робіт все майно зарах ють до ом нальної
власності територіальної ромади міста Києва

Скульптури на Дніпрі до Хрещення
Київської Русі
На території омпле с пам’ято , присвячених Хре-

щенню Р сі (що та ож зветься " омпле сом пам’ято ,
присвячених Ма деб рзь ом прав ") за ініціативи Де-
партамент містоб д вання та архіте т ри й КМДА
створено дві с льпт рні омпозиції, присвячені 1025-
річчю Хрещення Київсь ої Р сі. У двох ар ах, розташо-
ваних на підпірній стінці Набережної Дніпра, правор ч
та лівор ч від виход з підземно о переход зображе-
ні Іоанн Хреститель та Святий Рівноапостольний Князь
Володимир. Дов ола Хрестителів розташовані ан ели-
провісни и з с воями р ах. Ідея де оративно о
оздоблення підпірної стін и Набережно о шосе вини -
ла Департаменті містоб д вання та архіте т ри м.
Києва і б ла підтримана Київсь ою місь ою держав-
ною адміністрацією. Барельєфи ви онано р пою ав-
торів: с льпторами Оле сандром Мор аць им та Гри-
орієм Костю овим, архіте тором Станіславом Дьомі-
ним, х дожни ом Оле сандром К дрявчен ом.
Про ідею створення с льпт рної омпозиції розпо-

вів архіте тор Станіслав Дьомін: "У лівій арці ми ство-
рили фі р Іоанна Хрестителя — образ, я ий втілює
обряд хрещення в сій християнсь ій льт рі. Іоанн
Предтеча, я ий хрестив водах Йордана Іс са Христа,
вже давно став символом становлення християнсь ої
релі ії в світі. В іншій арці — образ Князя Володимира,
я ий дол чив Київсь Р сь до християнсь о о світ . З
Києва християнство поширилося всією територією Ки-
ївсь ої Р сі та сприяло розвит архіте т ри, живопи-
с , розповсюдженню ириличної писемності й нижної
традиції та льт ри",— зазначає Станіслав Дьомін

Загальноміські збори представників профспілок міста

Києва 1 серпня присвячені обговоренню проблеми фі�

нансування життєдіяльності столиці та невиплати заро�

бітної плати працівникам бюджетної сфери міста, що

виникла через блокування сесії Київради 11 липня. В

обговоренні візьмуть участь голова КМДА Олександр

Попов та голови членських організацій Київської місь�

кої ради профспілок, голови первинних профспілкових

організацій міста, профспілковий актив столиці, пред�

ставники роботодавців, народні депутати України, де�

путати Київради.

Нагадаємо, що питання виборів у Києві, на якому на�

полягає опозиція, виправдовуючи свій демарш, — це ком�

петенція парламенту, а не місцевої ради. Тож депутати Ки�

ївради не розуміють, чому представники окремих фракцій

ВР замість того, щоб ініціювати прийняття відповідного

рішення в парламенті, блокують роботу представницько�

го органу столиці. "Повірте, ніхто з нас не тримається за

крісло. Для нас дивно і незрозуміло, чому народні депута�

ти з "Батьківщини" та "Свободи", володіючи всіма необ�

хідними повноваженнями, в тому числі правом законо�

давчої ініціативи, замість того, щоб реалізувати це право у

Верховній Раді, блокують нашу роботу. Нічим іншим, як

спробою зробити собі піар чи перекласти проблему з хво�

рої голови на здорову, це не пояснити",— зазначив "Хре�

щатику" депутат Київради Юрій Бондар. Він також під�

креслив, що, перешкоджаючи роботі законно обраного

представницького органу, народні депутати порушують

закон, адже депутати Київради повинні захищати інтере�

си киян. "Ми зобов'язані робити це аж до відкриття сесії

новообраної Київради. Але сьогодні нас, по суті, насиль�

ницькими методами позбавляють можливості виконувати

свої функції. Це хіба не порушення закону під прикрит�

тям депутатської недоторканності?",— сказав пан Бондар.

Депутат Київради Віктор Гринюк зі свого боку також ви�

знає, що столиця не зможе нормально функціонувати, як�

що роботу Київради не буде відновлено. "Сьогодні гостро

стоїть питання про виділення коштів на муніципальні над�

бавки вчителям, лікарям, соціальним працівникам, пра�

цівникам культури. Це сотні тисяч людей, які не отрима�

ють грошей, що належать їм по праву, тільки тому, що нам

заважають прийняти відповідні рішення. Завтра, не дай

Боже, зупиниться будівництво станції метро "Теремки",

при тому, що мешканці масиву кілька десятиліть чекають

цієї станції й вона практично побудована. Зупиниться По�

штова площа. Місто припинить ремонт садочків, шкіл,

тепломереж. Це що, в інтересах киян? Київрада зобов'яза�

на і повинна працювати, щоб позитивно вирішити всі ці

питання",— зазначив пан Гринюк. При цьому він додав,

що депутати, розуміючи важливість сесії, готові вийти на

роботу в будь�який день: "Як тільки нас проінформують

про скликання сесії, всі будуть на робочих місцях. Ми ро�

зуміємо, наскільки важливо для киян прийняття цих рі�

шень". За його словами, блокування роботи Київради у

момент підготовки міста до зимового сезону може при�

звести в майбутньому до серйозних наслідків. А у такий

відповідальний період, коли йде підготовка до зими, місь�

кі органи влади повинні працювати як годинник. "Най�

менший збій — у фінансуванні запланованих робіт, у виді�

ленні додаткових коштів, якщо потрібно провести неза�

планований ремонт,— і взимку на місто чекають серйозні

проблеми",— застерігає депутат
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Політична риза, що триває в Києві, набирає обертів. На столицю нас вається фінан-
совий олапс, адже опозиція не дає місцевій владі здійснювати свої повноваження,
обіцяючи й надалі бло вати засідання Київради. Але від цьо о насамперед стражда-
ють прості люди. Вже ривається терпець не тіль и бюджетни ів, я им затрим ють
зарплати, а й бізнес . Та , ерівни и підприємств вчора від рито вима али я омо а
швидше знайти шляхи вирішення проблеми за р лим столом. Серйозно ст рбовані
цим і профсоюзи. Місцева влада зі сво о бо обіцяє зробити все можливе, щоб и-
яни не б ли зар чни ами політичних баталій. Тож сит ацію, що с лалася, сторони
план ють об оворити сьо одні.
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Новини

Cтоличній громаді повернуто 2000 га землі
За втр чання столичної про рат ри впродовж 2011-2013 рр. терито-

ріальній ромаді поверн то понад 2000 а земель за альною вартістю
майже 3,5 млрд рн, я і б ли протиправно передані в оренд або неза-
онно відч жені. Про це “Хрещати ” повідомили в прес-сл жбі відом-
ства. Та , за останні два ро и про рат ра Києва ос аржила 191 рішен-
ня сфері земельних відносин, прийнятих Київсь ою місь радою з 2007
ро . За рез льтатами роз ляд до ментів про рорсь о о реа вання
на даний час вже с асовано 151 та е рішення. Я наслідо , територіаль-
ній ромаді поверн то понад 2000 а землі, що дорівнює площі одно о
з районних центрів Київсь ій області — міста Василь ів

Перевірка забудови Звіринецького урочища
Про рат ра Печерсь о о район Києва дор чила спеціалістам ор-
анів онтролю провести перевір за онності заплановано о б дів-
ництва на в л. Підвисоць о о, 4-а, що на території Звіринець о о ро-
чища. Я зазначили “Хрещати ” в прес-сл жбі відомства, відповідне
дор чення с еровано до Державної е оло ічної інспе ції м. Києві та
столичної інспе ції Держархб д онтролю. Зо рема фахівці е оінспе -
ції провед ть обстеження зелених насаджень та надад ть свої виснов-
и щодо наявності дозволів на їх знесення та сплати відновної варто-
сті дерев. Крім то о, спеціалісти Держархб д онтролю перевірять від-
повідність б дівельної до ментації вимо ам чинно о за онодавства.
За рез льтатами перевір и, разі наявності підстав, про рат рою б -
д ть вжиті відповідні заходи реа вання

Дві станції міської електрички — на ремонті
У зв’яз з необхідністю проведення ДТГО “Південно-Західна заліз-

ниця” ре онстр ції парних пасажирсь их платформ з пино місь ої
еле трич и “Зеніт” та “Р бежівсь а” з 1 до 31 серпня 2013 зазначені
платформи в обох напрям ах рс вання еле трич и б д ть за риті
для висад и та посад и пасажирів. Про це “Хрещати ” повідомили в
Департаменті транспортної інфрастр т ри КМДА. Профільний депар-
тамент перепрош є иян та остей міста за тимчасові незр чності.
На адаємо, літній період в е спл атації знаходиться від 8 до 10 с ла-
дів еле тропоїздів. Утім, роз лядається можливість же вересні
збільшити іль ість потя ів до 11, що дозволить зменшити інтервал
р х в напрям найбільшо о пасажиропото . З цією метою КП “Ки-
ївпастранс” зверн лося до ДТГО “Південно-Західна залізниця” з про-
позицією розробити рафі р х місь ої еле трич и з ви ористанням
зазначеної іль ості р хомо о с лад

Цифра дня

17 300 000 
тонн вантажів було відправлено Південно�Західною залізницею у
січні–червні 2013 року, що на 2,1 % більше, ніж за той самий період
минулого року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Банківських вкладників ошукали на мільйони
Столичні правоохоронці завершили розслід вання римінально о

провадження стосовно двох е с-працівни ів бан , отрі неза онно
зняли понад 8,4 млн ривень з рах н ів в ладни ів. Я зазначили “Хре-
щати ” в прес-сл жбі про рат ри Голосіївсь о о район міста Ки-
єва, встановлено, що афер в лютом поточно о ро розробили та
здійснили олишні менеджери фін станови. С ориставшись дост пом
до бан івсь ої системи, зловмисни и виробили та а тив вали додат-
ові платіжні арт и лієнтів бан , за допомо ою я их через бан ома-
ти знімали ошти з їхніх рах н ів.
У та ий спосіб сл жбовці бан ош али 71 в ладни а на с м по-

над 8,4 млн рн. За рез льтатами дос дово о розслід вання про ра-
т рою Голосіївсь о о район Києва затверджено та с еровано до с д
обвин вальний а т стосовно е с-менеджерів за ч. 4 ст. 190 КК У ра-
їни (шахрайство), ч. 3 ст. 362 КК У раїни та ч. 2 ст. 200 КК У раїни.
Зловмисни ам за рож є по арання ви ляді позбавлення волі на

стро до 12 ро ів із онфіс ацією майна. На адаємо, одно о з шахра-
їв б ло затримано під час спроби втечі за ордон з одним мільйоном
ривень отів ою. Підс дний відмовився співпрацювати зі слідством і
наразі переб ває під арештом Київсь ом СІЗО. Інший підс дний пе-
рехов вався в Чехії, проте добровільно поверн вся в У раїн для на-
дання свідчень римінальном провадженні. Він переб ває під до-
машнім арештом

Кияни справно сплачують комуналку
У січні-червні 2013 р. населенням міста сплачено за житлово- ом -

нальні посл и, в лючаючи по ашення бор ів попередніх періодів,
2333,7 млн рн. (101,7 % нарахованих за цей період с м). За даними
ГУ статисти и м. Києві, серед районів міста найвищий рівень оплати
спостері ався Печерсь ом районі (105,6 %), а найнижчий — Соло-
м’янсь ом районі (99,2 %). Середні нарах вання за житлово- ом -
нальні посл и на одно о власни а особово о рах н в червні 2013 р.
порівняно з відповідним періодом 2012 р. збільшились на 0,4 % і з ра-
х ванням еле троенер ії (з розрах н 150 Вт/ од) становили 372,14
рн. Забор ованість населення з оплати житлово- ом нальних посл
зменшилась червні порівняно з травнем на 0,2 % і на інець червня
2013 р. становила 840,7 млн рн.
У за альній с мі забор ованості не враховані дані забор ованості

населення підприємствам-бан р там (ор анізаціям, становам) та під-
приємствам, я і приз пинили діяльність, в лючаючи ті, на я і пор ше-
но справ про бан р тство. На інець червня та их підприємств нара-
хов валось 16. За альна с ма забор ованості населення міста зазна-
ченим підприємствам становила 6658,6 тис. рн

У Крим — на додаткових вагонах
“У рзалізниця” додат ово в лючила два ва они до с лад поїзда

№ 294 Київ — Сімферополь, проінформ вали “Хрещати ” прес-
сл жбі УЗ. Зі збільшеною іль істю ва онів поїзд відправиться з Києва
2 та 4 серпня, а з Сімферополя — 3 та 5 серпня. Раніше на о ремі да-
ти б ло додат ово в лючено один ва он до с лад поїзда № 130 Грод-
но — Сімферополь від станції Сімферополь до станції Київ та зворот-
ном напрям і один ва он до с лад поїзда № 296 Сімферополь —
Івано-Фран івсь — Чернівці від станції Сімферополь до станції Івано-
Фран івсь та в зворотном напрям . На адаємо, перевезення паса-
жирів з сіх ре іонів У раїни в Крим забезпеч ється 45-ма парами па-
сажирсь их поїздів ( 2012 році поїздів б ло 43 пари), з я их 30 при-
значені на період літніх перевезень, том числі 10 — з Києва. Спол -
чення СНД — Крим забезпеч ється 54-ма парами поїздів, том чис-
лі 50-ма літніми. Крім то о, для перевезення ор анізованих р п дітей
на відпочино омпле т ються о ремі дитячі поїзди разово о призна-
чення. Від почат червня вже сформовано 22 дитячих потя и

Навчальний заклад 
європейського рівня
До 1 вересня на житловому масиві Осокорки�Північні запрацює 
нова сучасна школа
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Мі рорайон Осо ор и-Пів-
нічні нині а тивно заб до-
в ється. Лише цьо о ро
т т здад ть сім нових б -
дин ів, а іль ість дітей
щорічно зростає на понад
тисяч осіб. Саме том по-
ряд із новими висот ами
б д ють і об’є ти соціаль-
ної та льт рної інфра-
стр т ри. Та , вже до но-
во о навчально о ро ос-
тинно від риє двері для
дітлахів с часна ш ола на
в л. Бориса Гмирі.

Навчальний заклад, у якому змо�

жуть отримувати знання 980 дітей,

наразі активно готують до введення

в експлуатацію. Тут завершені май�

же всі будівельні та оздоблювальні

роботи. Як розповів “Хрещатику”

віце�президент ПАТ ХК “Київ�

міськбуд” Едуард Шевчук, праців�

ники у зазначені терміни вкладаю�

ться. “Жодних будівельних проблем

у нас немає. За 10�15 днів школа бу�

де повністю готова прийняти ді�

тей”,— зазначив пан Шевчук.

Найближчим часом вирішать і пи�

тання фінансування об’єкта. Про це

під час огляду будівництва закладу за�

явив голова КМДА Олександр По�

пов. “Ми маємо непросту ситуацію з

фінансуванням. Однак нам “підстав�

ляє плече” Кабінет Міністрів — ми

чекаємо на рішення уряду, яким для

міста буде виділено близько 42 міль�

йонів гривень. Коли це станеться, не�

обхідно буде на засіданні сесії Київра�

ди скоригувати Програму соціального

та економічного розвитку міста. Я

впевнений, що проблем не виникне і

вже у вересні тут навчатимуться ді�

ти”,— підкреслив Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації також

зауважив, що це моральний обов’язок

влади перед громадянами — зводити

об’єкти соціальної та культурної ін�

фраструктури. “Півтора року тому ми

відкрили тут дитячий садочок. Вже до

1 вересня поряд з’явиться нова шко�

ла”,— наголосив голова КМДА.

За словами директора Департамен�

ту освіти і науки, молоді та спорту

КМДА Оксани Добровольської, при�

міщення навчального закладу є над�

сучасним. “Діти будуть забезпечені

всім необхідним для того, щоб якісно

розпочати навчальний процес. В

школі діятимуть три комп’ютерні

класи, працюватимуть лінгафонні ка�

бінети, арт�студії”,— розповіла “Хре�

щатику” пані Добровольська.

Окрім того, в чотириповерховій бу�

дівлі облаштовують сучасні спортзал

та басейн. До речі, на честь святкуван�

ня 1025�річчя Хрещення Русі на�

вчальний заклад вже охрестили “Ки�

ївська Русь”.

Набір учнів до школи оголосять

найближчим часом. Як відзначила

Оксана Добровольська, за поперед�

німи підрахунками вже 1 вересня

сюди готові прийти навчатися понад

600 юних киян. А загалом на най�

ближчі три роки школа забезпечить

потреби мікрорайону.

Після того, як класи будуть сфор�

мовані, розглянуть і можливість на�

дання частини приміщень для по�

треб ліцею “Інтелект”. З відповід�

ним зверненням батьки навчально�

го закладу звернулися до голови

КМДА Олександра Попова.

“Спочатку ми сформуємо класи

школи, аби в першу чергу задоволь�

нити потреби дітей, які мешкають

неподалік. За попередніми підра�

хунками, тут залишаться вільні на�

вчальні приміщення, де ми зможемо

розмістити ліцей “Інтелект”, поки

для нього не збудують окреме при�

міщення”,— зазначив Олександр

Попов.

До слова, приміщення для ліцею

може з’явиться поряд з “Київською

Руссю”. Наразі місто розглядає про�

ект будівництва на території закладу

ще одного об’єкта та можливість

розміщення в ньому ЗНЗ “Інте�

лект”

Стабільна життєдіяльність
Києва під загрозою
Керівники столичних підприємств вимагають припинити політичні
баталії й стабілізувати фінансування в столиці
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Забло ована о ремими
опозиційними деп татами
11 липня сесія Київради не
змо ла прийняти низ важ-
ливих для Києва рішень,
зо рема, виділити ошти на
м ніципальні надбав и пра-
цівни ам бюджетної сфери,
фінанс вання об’є тів ін-
фрастр т ри, під отов
місь о о осподарства до
зими тощо. Гостро недофі-
нанс вання відч вають на
собі й столичні підприєм-
ства, я і ви отовляють про-
д цію для міста, зо рема
ті, що займаються б ді-
вельними матеріалами. То-
м Рада дире торів підпри-
ємств та ор анізацій міста
Києва вчора зверн лась з
від ритим листом до КМДА,
деп татів Київради та пред-
ставни ів сіх політичних
партій, я ом вима ає
припинити політичні баталії
й сприяти стабілізації нор-
мальної життєдіяльності
міста.

Через те, що позачергова сесія Ки�

ївради так і не змогла розпочати

свою роботу й розподілити необхідні

для міста кошти, значно погіршила�

ся ситуація на столичних підприєм�

ствах, з кожним днем збільшується

дебіторська заборгованість. Про це

під час засідання Ради директорів та

організацій міста заявив її голова,

директор ВО “Київприлад” Олек�

сандр Осадчий. “Ми відчули падіння

ділової активності міста, зокрема,

бачимо, що призупинилась у розвит�

ку будівельна індустрія та суміжні з

нею галузі,— каже пан Осадчий.—

Як постачальники електротехнічної

продукції, ми не можемо зараз в Ки�

єві нічого продати, адже наші покуп�

ці не в змозі заплатити за продукцію.

Нам довелося знизити обсяги вироб�

ництва, відповідно зменшилась і за�

робітна плата, що викликає невдово�

лення у наших працівників”.

“Київприлад” — не єдине підпри�

ємство, що стало заручником полі�

тичних амбіцій. Кризу переживає й

ПАТ “Комбінат “Будіндустрії”. 40 %

виробничих потужностей цього під�

приємства задіяні в забезпеченні Ки�

єва каналізаційними мережами. Ком�

бінат виготовляє труби, які можуть

прослужити місту майже 100 років,

але нині товар відпускають лише на

ліквідацію аварійних ситуацій. “Хоча

ми надаємо труби лише на усунення

аварій, все ж робимо це в борг і нам

уже винні 2,5 млн грн. А це заробітна

плата наших працівників, яку ми зго�

дом уже не зможемо платити”,— роз�

повів “Хрещатику” в. о. генерального

директора ПАТ “Комбінат “Будіндус�

трії” Валерій Нелюбін.

Керівник підприємства з сумом

зазначає, що у порівнянні з мину�

лим роком обсяги виробництва

зменшились на 17 %. Продукцію

стає все важче реалізовувати, адже

закуповують її здебільшого столичні

підприємства, які й без того пережи�

вають нелегкі часи. Зауважимо, нині

на складах “Будіндустрії” зберігає�

ться товару майже на 10 млн грн.

Тож майже 1,5 млн працівників га�

лузі стали заручниками блокування

сесії Київради. Й за цих обставин під

загрозою опинилась підготовка до но�

вого навчального року шкіл та дитя�

чих садків, всього міста — до опалю�

вального сезону. Все це безперечно

викличе загострення соціальної на�

пруги в столиці.

Як зазначив перший заступник

голови КМДА Анатолій Голубченко,

ситуація в міста справді складна.

“Ми маємо гроші, але не можемо їх

спрямувати на забезпечення киян та

роботу столичних підприємств”,—

інформує пан Голубченко.

За його словами, з державного

бюджету для Києва виділена субвен�

ція 100 млн грн — по 50 млн грн на

добудову Поштової площі та метро

на Теремки. Проте, згідно з бюджет�

ним законодавством, прийняти ці

кошти без відповідного рішення

Київради місто не може. Окрім цьо�

го, столиця не може використовува�

ти і кошти, виділені на погашення

заборгованості за минулі роки під�

рядним організаціям, які собі у зби�

ток виконують роботи й нині.

Терпіти це надалі керівники під�

приємств не можуть, тому спільно

звертаються до КМДА, депутатів Ки�

ївради та депутатів усіх політичних

партій, представлених у Верховній

Раді, з відкритим листом, у якому вже

не просять, а вимагають у сторін за

круглим столом якомога швидше

знайти шляхи вирішення проблеми.

До речі, проблеми фінансування жит�

тєдіяльності столиці та невиплати за�

робітної плати працівникам бюджет�

ної сфери міста ставитимуть і сього�

дні, 1 серпня, на зборах представників

профспілок міста Києва. В обгово�

ренні візьмуть участь голова КМДА

Олександр Попов, голови членських

організацій Київської міської ради

профспілок, голови первинних проф�

спілкових організацій міста, проф�

спілковий актив столиці, представни�

ки роботодавців, народні депутати

України, депутати Київради

За словами олови КМДА Оле сандра Попова, питання фінанс вання об’є та вирішать найближчим часом

За попередніми підрахунками, до навчального закладу
вже 1 вересня готові прийти навчатися понад 600 юних

киян. А загалом на найближчі три роки школа
забезпечить потреби мікрорайону

Керівни и підприємств зверн лись із від ритим листом до КМДА, деп татів
Київради та представни ів сіх політичних партій, я ом вима ають припинити
політичні баталії
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Ділові новини
Доступне житло для киян
На ви онання завдань Прези-

дента У раїни Ві тора Ян овича
щодо реалізації про рами зде-
шевлення вартості іпотечних ре-
дитів для забезпечення дост п-
ним житлом ромадян, я і потре-
б ють поліпшення житлових мов,
ладено 334 до овори про на-

дання част ової омпенсації від-
сот ової став и. Я повідомили
"Хрещати " в Іпотечном центрі
Державно о фонд сприяння мо-
лодіжном житловом б дівниц-
тв , 243 до овори підписані в ми-
н лом році та 91 до овір —
2013 році. За період дії про рами
для б дівництва дост пно о жит-
ла зал чено 38 711 тис. рн ре-
дитних рес рсів. На адаємо, що
за ініціативи олови КМДА Оле -
сандра Попова прийнято рішення
про надання підтрим и за рах но
оштів місь о о бюджет часни-
ам про рами здешевлення вар-
тості іпотечних редитів на сплат
частини першо о внес . Част о-
ва омпенсація вартості житла на-
дається ромадянам, я і потреб -
ють поліпшення житлових мов та
є працівни ами підприємств, с-
танов та ор анізацій ом нальної
власності територіальної ромади

міста Києва. Розмір омпенсації
залежить від стаж роботи на під-
приємстві. На даний час ромадя-
нам, я і с ористалися про рамою
здешевлення вартості іпотечних
редитів, для оплати першо о
внес перераховано 296 513 рн.
Усьо о ж в бюджеті столиці на
2013 рі для надання зазначеної
допомо и передбачено 10 млн
рн. До редитів, за я ими надає-
ться част ова омпенсація відсот-
ів, становлюються та і вимо и:
надання редит в ривнях; стро
редит вання до 15 ро ів з мо-
мент ладання позичальни ом
редитно о до овор ; відсот ова
став а на момент видачі редит
не перевищ є 16 % річних; обо-
в’яз овий власний внесо пози-
чальни а не перевищ є 25 % с -
ми редит . За бажанням пози-
чальни а розмір та о о редит
може б ти збільшено. Розмір
першо о внес може б ти змен-
шено разі надання додат ової
застави за редитним до овором
відповідно до вн трішніх правил
бан ; ма симальний розмір ре-
дит , за я им може б ти надана
част ова омпенсація відсот ів,
визначається шляхом множення
нормативної площі житла на йо о

розрах н ов вартість; ладення
до оворів пор и з ожним діє-
здатним членом сім’ї, на я о о
розрахов ється част ова омпен-
сація відсот ів та я ий прожива-
тиме разом із позичальни ом. По-
зичальни може ладати до ово-
ри пор и та ож з іншими пор чи-
телями та надавати додат ов за-
став за редитним до овором.
Нормативна площа житла визна-
чається, виходячи з розрах н 40
в. метрів за альної площі на оди-
но о о ромадянина чи сім’ю з
двох осіб та 18 в. метрів на ож-
но о наст пно о члена сім’ї, але
не більш я 76 в. метрів, а для ін-
дивід альних житлових б дин ів
не більш я 94 в. метри. До та-
их, хто потреб є поліпшення
житлових мов, належать: рома-
дяни, я і переб вають на вартир-
ном облі ; ромадяни, я і за-
безпечені за місцем проживання,
зареєстрованим в становленом
поряд , житловою площею, що
не перевищ є 9 в. метрів на од-
но о члена сім’ї, або проживають
(зареєстровані в становленом
поряд ) в ртожит , що підтвер-
дж ється довід ою про с лад сім’ї,
виданою за місцем проживання.
Детальна інформація на сайті:

www.kyiv.molod-kredit.gov.ua. При-
йом ромадян в Іпотечном центрі
за адресою: м. Київ, в л. Ма сима
Кривоноса, 2-а, орп. 3, аб. 403
(телефон 249-36-93)

Податківці�хабарники йдуть
під суд

Слідчим відділом про рат ри
проводиться розслід вання ри-
мінально о провадження стосов-
но олишньо о заст пни а на-
чальни а Солом’янсь о о рай-
відділ Державної подат ової ін-
спе ції місті Києві за фа том
шахрайсь о о отримання $ 30
тис. шляхом зловживання сл ж-
бовим становищем. Я повідо-
мили "Хрещати " в про рат рі,
слідством встановлено, що об-
вин вач ваний вима ав та отри-
мав від бізнесмена роші за ви-
рішення питання про непрове-
дення перевіро на йо о підпри-
ємстві. Зловмисни , орист -
ючись довірою потерпіло о, ввів
йо о в оман , ос іль и вирішен-
ня цьо о питання не входило в
оло повноважень посадовця.
Подат івця б ло ви рито на ро-
бочом місці під час одержання
рошей.

Після за інчення слідства про-
рат ра с ер вала римінальн

справ до Солом’янсь о о рай-
с д для роз ляд по с ті. У
червні поточно о ро місцевий
с д хвалив рішення про направ-
лення матеріалів справи для
проведення додат ово о розслі-
д вання. Відомості про с оєння
олишнім заст пни ом ерівни а
Солом’янсь о о райвідділ ДПІ
римінально о правопор шення
13.06.2013 внесені до Єдино о
реєстр дос дових розслід вань
за ч. 3 ст. 364 КК У раїни (зло-
вживання сл жбовим станови-
щем з бо працівни а право-
охоронно о ор ан ) та ч. 4 ст.
190 КК У раїни (шахрайство в
особливо вели ом розмірі). На-
разі триває ви онання в азіво
с д про проведення додат ової
е спертизи та допит свід ів.
Слідство пере онане, що ре-
з льтатом додат ово о розслід -
вання стане спрям вання римі-
нально о провадження з обвин -
вальним а том та за в азаною
валіфі ацією на новий с довий
роз ляд. Колишньом подат ів-
цю за рож є по арання ви ляді
позбавлення волі на стро від 5
до 12 ро ів

Півтисячі порушень митних
правил у Києві
Від почат ро працівни ами

Київсь ої міжре іональної митниці
Міндоходів під час проведення
заходів, спрямованих на виявлен-
ня та припинення пор шень мит-
них правил, заведено 516 справ
про пор шення митних правил.
Вартість предметів правопор -
шень с лала майже 29,3 мільйона
ривень.
Я інформ є прес-сл жба ві-

домства, вил чено предметів по-
р шень митних правил за 357-ма
справами на за альн с м понад
11,7 млн рн.
Найчастіше предметами пор -

шення митних правил, запрото-
ольованими з почат ро
столичними працівни ами Мін-
доходів, стали запчастини до
е с аваторів, валюта, вироби
медично о призначення, лі ар-
сь і засоби та товари ле ої
промисловості. За алом за вже
за ритими адміністративними
справами е ономічний ефе т
для держави від правоохоронної
діяльності столичної митниці
Міндоходів першом півріччі
2013 ро с лав 3,6 мільйона
ривень
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 1 серпня 2013 року

Ціна майна: щоб бачили очі, 
що купують
Платити доведеться більше, зате шахраям буде скрутно
Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

Нові правила оцін и майна та
запровадження обмежень о-
тів ових розрах н ах в У раїні
мають збільшити надходження
до держбюджет та зробити та
звані " оштовні", або "вартісні"
оди безпечними. Тож "Хреща-

ти " вирішив з’яс вати — що й
до чо о.

Доки українці відпочивають, на них чекає

сюрприз. У серпні та вересні набирають

чинності нормативні акти, згідно з якими

умови укладання угод на купівлю чи продаж

нерухомості суттєво зміняться. Новації

вплинуть на "житлові" ціни. Особливо це

стосується Києва, адже ринок нерухомості в

столиці — найбільш динамічний у країні.

Чого ж чекати киянам?

Професійна оцінка: жодна копійка
не буде без уваги

З 1 серпня 2013 року вступає у дію поста(

нова Кабінету Міністрів від 4 березня 2013

року № 231 "Деякі питання проведення

оцінки для цілей оподаткування та нараху(

вання і сплати інших обов’язкових платежів,

які справляються відповідно до законодав(

ства". За текстом постанови, суб’єктами оці(

ночної діяльності можуть бути тільки ті фа(

хівці, котрі мають відповідний сертифікат за

однією чи кількома спеціалізаціями. При

цьому оцінювачі майна, які досі не мали чи

не встигли отримати сертифікат про відпо(

відну підготовку, втрачають право займатися

оцінкою майна для цілей оподаткування.

У перекладі з офіційної мови це означає

різке звуження кількості оцінювачів, які є

активними учасниками кожної угоди купів(

лі(продажу нерухомості чи, скажімо, авто(

мобілів, а також процедур отримання креди(

тів, приватизації майна чи оцінки збитків,

завданих громадянам.

Наміри в урядовців, зрозуміло, благі: учас(

ники угод, буває, не проти зменшити суми

податків, іноді "сіра" схема включає домо(

вленості з оцінювачами. Однак експерти не(

покояться через те, що професіональних

оцінювачів мало, відтак ціни на їхні послуги

можуть зрости у кілька разів. Ціни на неру(

хомість, звісно, також зазнають змін.

"Сірому налу" в угодах 
покладуть край

З 1 вересня 2013 року стає чинною поста(

нова Національного банку України від 6

червня 2013 року № 210 "Про встановлення

граничної суми розрахунків готівкою". У по(

станові йдеться про обмеження готівкових

платежів сумою у 150 тисяч гривень. Якщо

платіж перевищуватиме цю суму, потрібно

відкривати у банку поточний рахунок, вно(

сити гроші на нього й у подальшому, при ку(

півлі(продажу вартістю понад 150 тисяч гри(

вень, оперувати лише "електронними" кош(

тами. Ця новація дозволить вивести з "тіні"

значні суми, з яких не сплачуються податки.

Звісно, це теоретично.

На практиці ж — у вересні 2013 року мо(

жуть подорожчати всі товари, що оцінюють(

ся у понад 150 тисяч гривень. Особливо це

стосується нерухомості, автомобілів та зе(

мельних ділянок. Адже доведеться не лише

платити більше оцінювачу майна, а потім

сплачувати більше податків, а й відраховува(

ти комісійні за банківські послуги — орієн(

товно 0,5—1,5 %. Проте позитивним момен(

том нововведення від НБУ є зменшення ри(

зику бути ошуканим під час таких "вартіс(

них" угод, адже сторони оперуватимуть не

паперовими, а безготівковими гривнями.

Фактично люди платитимуть більше за без(

пеку. У даному разі краще підстрахуватися,

ніж втратити все.

Ліпше менше — та краще й точніше

Через новий порядок, відповідно до якого

нотаріуси можуть посвідчувати договори ку(

півлі(продажу нерухомості тільки за наяв(

ності оціночної вартості, зробленої сертифі(

кованим оцінювачем, особливо турбуватися

не варто, кажуть експерти. Як зазначає го(

лова ради директорів компанії "M

Consulting Group" Валерій Мещеряков, нова

система сертифікації та оцінки буде більш

жорсткою з точки зору контролю, оскільки

вона пов'язана з прямими надходженнями

до бюджету, що гарантує прозорість прове(

дення оцінки і адекватність її результату.

"Хочу звернути увагу потенційних учасни(

ків угоди з купівлі(продажу рухомого та не(

рухомого майна: впевніться, що оцінювач,

до якого ви звернулися, має відповідний

сертифікат. В іншому випадку угода буде

вважатися недійсною. Наявність сертифіка(

ту також можна буде перевірити на сайті

Фонду держмайна України",— зауважує він.

Щодо занепокоєння через обмеження кіль(

кості оцінювачів з 1 серпня 2013 року пан

Мещеряков нагадує, що порядок навчання,

навчальні заклади, які мають право прово(

дити сертифікацію, а також порядок вне(

сення до реєстру суб'єктів оціночної діяль(

ності визначені в низці підзаконних актів,

розроблених Фондом держмайна. Вже сьо(

годні проводиться навчання відповідних

фахівців, щоб на початок серпня вони змог(

ли приступити до виконання своїх обов'яз(

ків. Новації, на його думку, призведуть до

того, що ринок оцінювальних послуг буде

сформований на конкурентних засадах, що

виключить монополізацію цього виду по(

слуг.

Комбінатори вже готують 
нові схеми

Втім, шахраї та комбінатори на ринку не(

рухомості та "вартісних" угод не дрімають, а

вже озвучують нові "сірі" схеми, як уникнути

сплати податків у повному обсязі. Схеми по(

ки що "чорнові", не обкатані практикою.

Наприклад, продавати квартиру чи будинок

частинами. Звісно, доведеться ділити неру(

хомість на частини, що теж коштує чималих

грошей, або оформлювати один одному по(

зику. Знайдуться охочі до участі у схемі бан(

ки або, що вірогідніше, "сірі" кредитні спіл(

ки або й ті кредитори, котрі через вуличні

оголошення пропонують з кожного стовпа

"гроші миттєво". Ризики високі, однак і по(

датків не сплачувати. Така схема придатна

для боротьби з обмеженням готівкових роз(

рахунків.

Щодо оцінювачів — все набагато складні(

ше, адже вони прив’язуватимуть ціну пред(

мета угоди до середньої ринкової вартості. Є

шпаринки у вигляді чинників, що вплива(

ють на ціну. Наприклад, стан помешкання

(як кажуть ріелтори, "вбита" нерухомість),

чого реально немає, або перехід до договорів

дарування. Існує підґрунтя для корупції з

боку оцінювачів, які в деяких випадках мо(

жуть штучно збільшувати вартість майна.

Оскільки новації неоднозначні й прораху(

вати їхні наслідки складно, то може статися

так, що деякий час ринок буде "стояти", до(

ки не дочекається перших наслідків нова(

торств. Традиційно ніхто не хоче платити

більше. Тому зростання податків і стягнень

закладатиметься в ціну товару, скоріше, про(

давцем, оскільки саме він має зібрати солід(

ний пакет документів для продажу свого

майна.

І лише купити квартиру на первинному

ринку у забудовника буде простіше, особли(

во якщо це недобудова, оскільки там розра(

хунки ведуться "порціями", оцінку здійснює

забудовник. Але якщо житло купується до

введення його в експлуатацію, то оцінки

вартості взагалі не потрібно. Тож "первинні"

квартири також можуть дещо піднятися у ці(

нах, бо на них зросте попит.

Оцінювачі спробують "зібрати
вершки", але ринок вгамує апетити

Вступ у дію з 1 серпня 2013 року постано(

ви Кабміну, відповідно до якої різко скоро(

титься кількість оцінювачів майна, не спри(

чинить кризи ринку нерухомості в столиці

(як і в Україні в цілому), але може виклика(

ти тимчасове зростання цін на послуги са(

мих оцінювачів. Таку думку "Хрещатику"

підтвердив керівник департаменту стратегіч(

ного консалтингу компанії "Українська тор(

гова гільдія" Віктор Оборський. За його сло(

вами, на першому етапі буде обмежене коло

оцінювачів, оскільки лише кілька сотень з

кількох тисяч отримали відповідні сертифі(

кати. Така ситуація може призвести до того,

що ціни на послуги оцінювачів суттєво зрос(

туть. Але ринок достатньо конкурентний, і

впродовж 3—5 місяців ціни стабілізуються.

На вартість угод, як і на їхню кількість, но(

вовведення суттєво не вплине, оскільки у

масштабах вартості квартири ці суми не є

суттєвими. При цьому єдине, чим може різ(

нитися ситуація по Києву, — це порівняно

вища, ніж загалом по Україні, вартість оці(

ночних послуг. Оцінювачі на першому етапі

її піднімуть, й навіть у кілька разів порівня(

но з нинішніми цінами, щоб "зняти верш(

ки". Це може бути і 3 тисячі, і 5 тисяч гри(

вень у перші дні, але потім вони отримають

відповідну реакцію, відтак ціни стабілізую(

ться. При цьому нововведення більше стосу(

ватиметься ринку вторинного житла, але у

будь(якому разі зростання цін на житло не

станеться, додає пан Оборський. Напруга в

перші дні може виникнути через те, що об(

межена кількість оцінювачів не встигатиме

справлятися з обсягами робіт, оскільки на(

вантаження на кожного з них суттєво зросте.

Тим не менше, не виключено, що ринок

нерухомості, в тому числі у столиці, займе на

деякий час вичікувальну позицію. Такої дум(

ки дотримується генеральний директор ком(

панії "Українська торгова гільдія" Віталій

Бойко. Експерт вважає, що нові правила не

стануть фактором упливу на ціни на ринку

нерухомості, зокрема в столиці. "Всі спокій(

но перечекають місяць, а потім буде розроб(

лено схему, котра не буде стримувати розви(

ток ринку нерухомості",— зазначає він.

Фахівці також позитивно оцінюють і вступ

у дію з 1 вересня 2013 року постанови НБУ

про обмеження розрахунків готівкою сумою

у 150 тисяч гривень. Віктор Оборський заува(

жує, що хоча витрати й зростуть за рахунок

оплати банківських послуг та обміну інозем(

ної валюти на гривні, та це навіть перевага

для покупця, оскільки страхує його від шах(

райства під час купівлі або продажу житла.

Щодо ринку торгової нерухомості, вважає

пан Оборський, також не варто очікувати

суттєвих змін, оскільки навіть якщо оціню(

вачі піднімуть ціни на свої послуги, суми ви(

датків на оцінку майна у загальній вартості

угод по цій нерухомості будуть несуттєвими

і не вплинуть тут на ціну квадратного метра.

Більше того, ринок торгової нерухомості в

Києві близький до насичення, відтак значні

коливання цін на ньому — навіть за умови

нових цін на послуги оцінювачів нерухомого

майна — навряд чи можливі

Експерти непокояться через те,
що професійних оцінювачів

мало, відтак ціни на їхні послуги
можуть зрости у кілька разів.

Ціни на нерухомість,
відповідно, також зазнають змін
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ДОЗВІЛЛЯ
Хрещатик 1 серпня 2013 року

ПОНЕДІЛОК СЕРПЕНЬ5

На Першому Національному покажуть 
чудеса України 

3 серпня Перший Національний анал розпочинає по аз 20-ти про рам із
ци л «7 ч дес У раїни: зам и, фортеці, палаци» та 10-ти про рам із ци л
«7 природних ч дес У раїни».
Про рами виходитим ть щос боти об 11.35 і щонеділі о 12.55. Метою по аз
є поп ляризація ні альних історичних, архіте т рних, природних місць У ра-
їни та а тивізація відпочин й т ризм в нашій державі. Вед чий про рами -
ініціатор а ції «7 ч дес У раїни» Ми ола Томен о.
«7 ч дес У раїни» - за альнонаціональна а ція, започат ована Фондом Ми о-
ли Томен а «Рідна раїна» 2007 році. За рез льтатами за альнонаціональ-
ної а ції й б ло відзнято два ци ли про рам.

«Битву хорів» вестимуть вісім тренерів 
Канал «1+1» о олосив повний с лад тренерів шо «Битва хорів», я е вийде в
ефір цієї осені.
Одним із наставни ів шо стане франц зь а співач а з італійсь им орінням
Ін рід. «Я ні оли не ер вала хором і ні оли в ньом не співала, том з радіс-
тю по одилася на цю авантюр , - розповіла вона. - Я жити не мож без бо-
жевільних витіво і я існої м зи и. Ор анізатори шо запевнили мене, що в
цьом прое ті б де місце для е спериментів з реперт аром!»
О рім неї тренерами б д ть раїнсь а співач а Ірина Біли і представниця
У раїни на «Євробаченні-2013» співач а Злата О невич, оперний співа Во-
лодимир Гриш о та автор-ви онавець Гари Кричевсь ий. Та ож в шо візь-
м ть часть італійсь ий оперний співа Алессандро Сафіна, раїнсь і ви о-
навці Оле С рип а та Наталія Гордієн о.
«Битва хорів» - це раїнсь а версія амери ансь о о формат Clash of the
Choirs, я ий дебют вав на аналі NBC в 2007 році і надихн в амери анців на
створення телевізійно о серіал Glee. На сьо одні формат адаптовано в 15
раїнах світ , серед я их Франція, Вели а Британія, Польща, Данія, Швеція.

На «1+1» емігранти шукатимуть собі пару 
Незабаром на «1+1» старт є нове реаліті-шо «Кохання без ордонів» за
форматом Origins of Love. Героями прое т стали троє чолові ів та одна дів-
чина, я і вже тривалий час проживають за ордоном. Успішні вихідці з У раї-
ни ш ають собі пар на бать івщині.
У реаліті-шо взяли часть: 36-річний медіама нат І ор Гол бчи із Чи а о -
він розл чений і ш ає жін , я а відповідатиме йо о стат с ; 46-річний фер-
мер Василь Борс з Іспанії, вдівець, я ий ш ає нове охання; 35-річний
ресторатор Мар Ентоні Малінос з Канади - ш ає т , отра сподобається
йо о баб сі; 25-річна Тетяна Колесни ова з Сан-Францис о, дантист - вона
ш ає чолові а, схожо о на її бать а.
Зйом и прое т відб валися за ордоном.

На каналі «України» стартує бразильське
«Життя, як воно є» 
З 12 серпня анал «У раїна» розпочинає трансляцію поп лярно о бразиль-
сь о о серіал «Життя, я воно є» (A Vidada Gente). Це історія про двох сес-
тер, я і опинилися в пастці любовно о три тни а. Їм доведеться ділити сво-
о брата, я ий для них двох стане чолові ом, та дитин , я а для них двох б -
де рідною. Режисер серіал - Жайме Монжардім. Головні ролі зі рали Фер-
нанда Вас онцеллос, Рафаель Кардосо та Марджорі Естіано.«Я люблю зніма-
ти новели, розповіді, особливо я що вони мож ть змінити звич и, створити
новий стиль, дос оналити явлення про світ, вчити і вихов вати», - зізнався
режисер.

Побувати на КаZантипі допоможе М1 
Теле анал М1 заплан вав своєм ефірі прямі в лючення зі щорічно о між-
народно о м зично о фестивалю «Респ блі а КаZантип-2013», що відб ва-
ється в Крим з 31 липня по 14 серпня. О рім моря, сонця та піс , на ро-
мадян 21- о Казантип очі є при оломшливий лайнап, до я о о ввійшли
най ращі еле тронні ви онавці з різних точ ів нашої планети. Всі події цьо-
орічно о КаZантип можна б де побачити в прямих в люченнях на Першом
м зичном з вед чими Дмитром Обрізаном і Поліною Ло новою. Зо рема
3 серпня М1 е с люзивно по аже офіційне "звернення президента Ні іти І
до вели о о азантипсь о о народ ".

На «Інтері» почалося шоу 
«Давай одружимося в Україні» 
з Анфісою Чеховою 
Романтичне шо «Давай одр жимося в У раїні» з новою вед чою Анфісою
Чеховою старт вало на аналі 30 липня. Про рама виходитиме з вівтор а по
п'ятницю о 15:40.
Астроло ом в оновленом форматі стала Олена Молдованова (астроло з
Одеси), а свахою - а триса Оль а Радч . У шо б д ть нові де орації і вели-
ий е ран з мальовничими місцинами. Вед чі з стрічатим ться з часни ами
про рами бесідці за р лим столом.
Шо «Давай одр жимось» виходило з 2009 ро на СТБ, «1+1» і К1. Вед чою
останніх вип с ів б ла Ксенія Собча . До цьо о про рам вела О сана Байра .

«Критична точка» готова до нового сезону 
У понеділо 5 серпня в ефірі теле анал «У раїна» старт є новий сезон про-
е т «Критична точ а». Про рама ж рналістсь их розслід вань, я і раніше,
виходитиме щодня по б днях о 16:00. Хронометраж ожно о вип с - до
50-ти хвилин.
«Критична точ а» - це про рама про простих людей, я і борються з неспра-
ведливістю, з халатністю і бандитизмом, зароз мілістю та е оїзмом, про лю-
дей, я і, незважаючи на тр днощі, самостійно знаходять рішення с ладних
сит аціях і виходять з них переможцями.
Я і в попередньом сезоні, на лядачів про рами че ають відверті історії,
розслід вання та е с люзивні адри. Та ож «Критична точ а» о олосила по-
чато збор матеріалів р бри «Критичне відео». Кожна небайд жа люди-
на може завантажити своє відео за допомо ою відеосервіс YouTube в за -
ритом дост пі й потім надіслати посилання на поштов с ринь про рами:
kt@trkua.tv або в особисті повідомлення р пи прое т «Критична точ а»
соціальній мережі «ВКонта те» (https://vk.com/krytychnatochka).
«Про рама «Критична точ а» більше п'яти ро ів допома ає людям, на он-
ретних при ладах демонстр ючи, що лише а тивна соціальна позиція зви-
чайних ромадян - це спосіб змінити своє життя на раще, - розповідає ди-
ре тор департамент інформаційно о мовлення теле анал «У раїна» І ор Зо-
лотаревсь ий. - У новом сезоні «Критична точ а» стане інтера тивним про-
е том: б дь-я а людина, я ій не байд жа доля близь их, др зів, оле і всіх
раїнців, зможе по азати відзняте власнор ч відео в ефірі анал «У раїна».

Ми че аємо відео не тіль и про несправедливість, я чинять посадовці й ті,
хто по ли аний стояти на стражі за он , але та ож і про при лади доблесті,
сміливості та небайд жості простих людей».

За матеріалами «Телекритики», сайтів телеканалів

НОВИНИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 9.25, 11.35
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
17.30 Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
19.25 Столиця
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 "Балаклавська

битва"
7.15 Хочу все знати
7.30 Д/ф "Скобцева-

Бондарчук"
8.45 Корисні поради
9.00, 21.00 Підсумки дня
9.20 Без цензури

10.00 Нехай Вам буде
кольорово!

11.15 Фольк-music
12.30 Телеспектакль "Сiльськi

бувальщини"
14.40 Право на захист
15.00 Темний силует
15.10 Вікно в Америку
15.35 Життя на рівних
15.50 Т/с "Царівна"
18.20 Новини
18.40 Економічна

перспектива
18.50 Агро-News
19.05 Останнє попередження
19.25 Дефлімпіада.

Щоденник
19.45 Сільрада
20.00 Дорослі ігри
21.25 Концерт "Мелодія для

двох сердець"
22.55 "Трійка", "Кено",

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

11++11

6.05 Х/ф "Буде світлим
день" 

7.05 ТСН
7.40 Економічна правда
8.00 Х/ф "Буде світлим

день" 
10.30 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

12.25 Зніміть це негайно
13.25 Не бреши мені-4
14.25 Російські сімейні драми
15.30 Т/с "Тисяча й одна

ніч" 
17.15 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

19.30 ТСН
20.15 Т/с

"Скліфосовський%2" 
22.15 Українські сенсації
23.20 Т/с "Гра престолів" 
0.35 Т/с "Болота" 
2.05 Маша й моделі
3.05 Не бреши мені-4
3.55 Російські сімейні драми
4.45 Т/с "Гра престолів" 

ІІННТТЕЕРР

5.30 Х/ф "Дружба
особливого
призначення"

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 Т/с "Зворотний бік

Місяця"
12.15 Слідство вели...
13.15 Судові справи
15.00 Сімейний суд
16.10 Чекай на мене
18.05 Т/с "Смак гранату" 
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Й усе%таки, я

люблю..." 
22.35 Т/с "Мар'їн гай" 
0.30 Х/ф "Соловей%

Розбійник" 
2.10 Х/ф "Духless" 
3.55 Т/с "Смак гранату"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

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

9.10 Т/с "Слід" 
10.00 Х/ф

"Пророкування" 
11.50 Нехай говорять
12.50 Т/с "Слід" 
15.25 Щиросердне зізнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Подружжя" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "П'ятницький%2" 
21.40 Т/с "Слід" 
23.10 Х/ф "Супер Майк"
1.15 Х/ф "Тремтіння

Землі%3. Назад до
досконалості" 

3.00 Щиросердне зізнання
3.40 Події
4.00 Говорить Україна
4.35 Нехай говорять
5.25 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.50, 6.25 Teen Time
5.55 Пекельне побачення
6.30 Аферисти
7.30 Репортер
7.40 ФБР
9.10 Х/ф "Удачі, Чак!" 

11.10 Т/с "Татусеві дочки" 
13.30, 14.45 Kids' Time
13.35 М/с "Губка Боб" 
15.00 Т/с "Друзі" 
15.55 Т/с "Кадетство" 
18.00 Т/с "Татусеві дочки" 
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор-2
23.15 Т/с "Закрита школа" 
1.30 Т/с "Купідон" 
2.20 Т/с "Дружна

сімейка" 
3.05 Служба розшуку дітей
3.10 Т/с "Дружна

сімейка" 

ІІССTTVV

5.10 Служба розшуку дітей
5.20 Факти
5.35 Свiтанок
6.40 Т/с "Таксі"
7.00 Т/с "Леся + Рома"
7.45 Надзвичайні новини
8.45 Факти. Ранок
9.15 Анекдоти по-українськи
9.25 Т/с "Снайпери.

Кохання під
прицілом"

12.45 Факти. День

13.00 Т/с "Снайпери.
Кохання під
прицілом"

18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи"
22.10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.20 Х/ф "Подвійний

КОПець"
1.30 Х/ф "Заряджена

зброя" 
2.55 Х/ф "Дитя пітьми" 

ТТООННІІСС

6.00 Дикий молодняк
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Ілюмінація. Приватне

життя середньовічних
царів

10.00 Алло, лікарю!
11.15 П'ять шляхів доктора

Сивого
12.45 Таке спортивне життя
13.20 Будь у курсі!
14.00 Дивні розповіді про

тварин
14.35 Дикий молодняк
15.00 Соціальний пульс
15.15 Соціальна економіка
16.10 Сто питань про тварин
16.35 Цивілізація Incognita
16.50 Алло, лікарю!
17.50 Секретні матеріали
18.30 Соціальний пульс
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 Великі бої
21.00 Соціальний пульс
21.25 Соціальна економіка
21.35 С. Капіца. Між

очевидним і
неймовірним

22.40 Культурний шок
23.35 Сто питань про тварин
0.05 Світські хроніки
0.30 Календар Live
1.00 Амурні мелодії
1.15 Х/ф "Інша жінка" 
2.40 Х/ф "Солодкий

трепет" 
4.00 Соціальний пульс
4.25 Будь у курсі!
4.50 Цивілізація Incognita
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 Бізнес-час

7.25 Автопілот-новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія-новини
9.15, 13.10, 14.10 5

елемент
10.10, 16.10 Велика політика
11.15 Портрети
12.10 Новинометр
15.15 Мамина 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 Час-тайм
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

5.20 Х/ф "Почни
спочатку" 

6.25 Х/ф "Співучасть в
убивстві" 

8.10 Агенти впливу
9.00 Правда життя
9.30 Х/ф "Розплата за

кохання"
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%8" 
23.30 Т/с "Менталіст%4"  
0.30 Т/с "Закон і порядок" 
1.30 Свiдок
2.00 Речовий доказ
2.55 Агенти впливу
4.10 Свiдок
4.40 Правда життя
5.05 М/ф

ССТТББ

5.30 Чужі помилки. Кривавий
борг

6.10 Все буде добре!

7.55 Неймовірна правда про
зірок

9.35 Зіркове життя.
Відчайдушні
домогосподарки

10.15 Зіркове життя. Ті, що
пішли в 2012 році

11.15 Х/ф "Подорож у
закоханість" 

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

про зірок
19.50 Слідство ведуть

екстрасенси
20.55 Містичні історії-5
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Зіркове життя. Вбити

зірку
23.25 Битва екстрасенсів
0.25 Ванга повертається!

Секретний архів
віщунки

1.45 Т/с "Доктор Хаус" 
2.30 Х/ф "Не було суму" 
3.40 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

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

11.00 Новини
11.15 Час обідати!
12.00 Доброго здоров'ячка!
12.45 Істина десь поруч
13.00 Інші новини
13.20 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Новини
14.15 Т/с "Жіночий лікар"
15.10 Останній герой
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"
22.50 Т/с "Група "Zeta"
23.50 Т/с "Слід"
0.30 Зрозуміти. Пробачити
1.05 Давай одружимося!
2.00 Новини
2.05 Нехай говорять
3.00 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.00 Т/с "Скліфосовський"

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 "Таємниці

слідства%12"
21.35 Т/с

"Скліфосовський"
22.35 Д/ф "Аркадій Кошко.

Геній російського
розшуку"

23.30 Т/с "Бігти"
0.25 Вісті+
0.45 Т/с "Візит до

Мінотавра"
2.10 Чесний детектив
2.40 "Городок". Дайджест
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%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%3"
2.30 Говоримо й 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 "Даша-слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/ф "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
18.10 Моду народу
19.00 Т/с "Крем" 
20.00 "Даешь молодежь!" 
21.05 ТЕТ-Інтернет
21.35 Бульдог шоу
22.30 ТЕТ-Інтернет
23.15 Дурнєв + 1
23.40 Т/с "Секс і місто" 
0.10 Т/с "Ходячі мерці%3" 
0.55 Х/ф "Чат" 
2.25 Твою маму!
2.50 До світанку

КК11

7.00 М/ф
9.05 Штучки

10.05 Х/ф "Без їхньої
згоди" 

12.00 Звана вечеря
13.00 Т/с "Маргоша"
14.05 Рандеву
15.25 КВК-2013
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 
21.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф "Доброго

ранку" 
0.15 Х/ф "Секс Гуру" 
1.50 Т/с "Маргоша"
2.35 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.00 Т/с "Патруль "Гаваї" 
9.00 ДжеДАІ
9.30 Х/ф "Хоробре серце" 

13.00 Т/с "Чоловіча
робота" 

17.00 Т/с "Кодекс честі%5" 
19.00 Т/с "Ментівські

війни" 
21.00 ДжеДАІ
21.40 Маски-шоу
22.05 Х/ф "Патріот" 
23.55 Т/с "Секретні

матеріали%2" 
1.45 Х/ф "Однієї крові" 
3.10 Д/ф "Два життя Соломії" 
3.40 Д/ф "Брати Кричевські.

Повернення" 
4.10 Д/ф "Якутовичі" 

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 диво"

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

джунглях"
9.20 М/с "Маленькі

ейнштейни"
9.45 Прикольні фантазери

10.05, 18.00 М/с "Діти-
супергерої"

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 "Рибологія"
16.30 М/с "Кід vs. Кет"
17.00 М/с "Кім 5+"
17.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
18.30, 23.15 М/с "Оггі й

кукарачі"
19.30 М/с "Чорний плащ"
20.00 М/с "Кряк-Бряк"
20.30 М/с "Чудеса на

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

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 1 серпня

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

«ОЗБРОЄНІ І НЕБЕЗПЕЧНІ»

Країна: США
Ст дія: Twentieth Century Fox
Режисер: Пол Фі
У ролях: Сандра Балло , Мелісса Ма Карті, Май л Рапапорт
Бюджет: 43 млн дол. США
Тривалість: 117 хв.
Ві ові обмеження: 14 ро ів

У новій омедії Сандра Балло рає безпристрасно о
спеца ента ФБР і прис іпливо о слідчо о Сар Ешб рн, відом
своїм пра ненням до дос оналості й надмірною зароз мілістю.
Мелісса Ма Карті ви он є роль бостонсь о о офіцера поліції
Шеннон Маллінс, жін и запальної й нестриманої. Жодна з них
ні оли не працювала з имось парі, але зм шені об'єднати
з силля битві з безжальним нар обароном. Ці дві нес місні
особи в ніформі борються не тіль и з пот жним злочинним
синди атом, але, що ще страшніше, одна з одною. І в ході
спільної операції стають нерозл чними подр ами.
В інотеатрах «Київ», «М льтипле с», мережах інотеатрів «Баттерфляй», «Лінія іно»

«СМУРФИКИ 2»

Країна: США
Ст дія: Sony Pictures
Режисер: Раджа Госнелл
Тривалість: 110 хв.

Си вел сімейної омедії 2011 ро , в
я ій і рове іно омбін ється з
анімацією. У ча л на Гар амеля, я о о
см рфи и перемо ли в першом фільмі,
народився новий підст пний план. Він
створює іль а злобних істот, д же
схожих на см рфи ів, і називає їх
несл хнян ами. Гар амель розрахов є

отримати з них есенцію см рфізм , я а зробить йо о найвеличнішим ма ом на планеті. Але та есенцію
може дати тіль и справжній см рфи . Ча л н дізнається, що См рфет а знає, я перетворити несл хняни ів
на см рфи ів. Він ви радає рихіт і переносить її з рідно о селища до Парижа. Тепер тіль и від Тата
См рфа, Б р от на та Чеп р на залежить, чи повернеться См рфет а додом . Звичайно ж, см рфи и не
обійд ться без допомо и своїх др зів зі світ людей – Патрі а та Грейс Вінсло .
В інотеатрах «Кінопалац», «М льтипле с», мережах інотеатрів «Баттерфляй», «Лінія іно»

«РЕД 2»

Країна: США
Ст дія: Di Bonaventura Pictures
Режисер: Ден Парізо
У ролях: Брюс Вілліс, Джон Мал ович, Мері-Л їз Пар ер, Ентоні
Хоп інс, Кетрін Зета-Джонс
Бюджет: 84 млн дол. США
Тривалість: 116 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів

У продовженні е ранізації омі с таємний а ент ЦРУ Френ
Мозес, я ий вийшов на пенсію, об'єдн ється з омандою
старих др зів, елітних оперативни ів, щоб знайти і
знеш одити ядерн бомб , я а залишилася в Росії ще з
часів холодної війни. Для цьо о необхідно прориватися
різь армії злих і безд шних найманців, терористів і
політи ів. Місія приводить Френ а і йо о оманд безжалісних бивць Париж, Лондон і Мос в . В їхньом
арсеналі є тіль и хитрість, вправність і взаємодопомо а, щоб врят вати світ і залишитися в живих самим.
В інотеатрі «У раїна», мережі інотеатрів «Баттерфляй»

КІНОТЕАТРИ
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60, www.kinopalace.net
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)234-73-81, 234-33-80, www.kievkino.com.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50, 279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"М льтипле с в ТРК Комод", в л. Л начарсь о о, 4, тел.: (044)593-35-80
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Лінія іно", www.liniakino.com:
ТЦ "Аладдін", в л. Гриш а, 5, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Ма еллан", в л. А адемі а Гл ш ова, 13-б, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Метрополіс", в л. Малиновсь о о, 12, тел.: (044)521-30-01
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СПОРТ
Хрещатик 1 серпня 2013 року

Температура +20°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +24°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +22°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 63 %

Прогноз погоди на 1 серпня 2013 року

ОВНАМ застій протипо азаний, р хайтеся, ведіть динамічний
спосіб життя — це допоможе отримати нові ці аві враження, зав’я-
зати орисні перспе тивні знайомства, а холостя ам пощастить
з стріти справжнє охання.
ТЕЛЬЦІ, сім’я для вас — святая святих, саме через домочадців

завітає дача, шан йте рідних, підтрим йте во онь взаємно о о-
хання з бла овірними. Вас об’єднають спільні інтереси, захоплен-
ня, нехай партнер ерм є, адже в союзі йом долею визначено
рати перш с рип .
БЛИЗНЯТА, зміна обстанов и в рай необхідна, т т зможете ч -

дово адапт ватися, завоювати поп лярність. Подр жіться з йо о
величністю Часом — це сьо одні для вас містична с бстанція, я
слід тон о відч вати, аби ви ористати доро оцінні хвилини раціо-
нально.
РАКИ, події дня мотивовані армічно, не с ньте тараном пе-

ред, а сидіть тихо та присл хайтеся до си налів з мин ло о, що
проявлятим ться ви ляді непередбачених сит ацій.
ЛЕВИ, період самопрезентації та самозвеличення триває. Са-

моствердж йтеся, збері айте поч ття власної ідності. Увінчати се-
бе ороною поп лярності слід неодмінно — й нинішній день цьом
посприяє.
ДІВИ, я що пра нете чо ось дося ти, проявіть одночасно дип-

ломатичність і заповзятість, принциповість і висо ий професіона-
лізм ви онанні б дь-я их справ. Із ерівництвом тримайте орот-

дистанцію, тісніше співпрацюйте й не роз олош йте сл жбові
се рети.
ТЕРЕЗИ, ваша візитна арт а — це ом ні абельність, ба ато-

ранність по лядів плюс реалістичне мислення, підсилене широ-
ою поінформованістю. Все це ба атство наявне, тож можете смі-
ливо вист пити в ролі страте ічної ерівної сили.
СКОРПІОНИ, я що маєте надійно о партнера або таємно о со-

юзни а, сміливо звертайтеся до ньо о по допомо . І до шефа теж.
Але пам’ятайте, що найбільш охоче він при риватиме ваш тил са-
ме в ритичний момент.
СТРІЛЬЦІ, зачохліть свій олчедан — не час вип с ати в он-

фронтаційній обстановці бойові стріли. Присл хайтеся до порад та
д мо оточення і з одж йте з ними власні дії.
КОЗЕРОГАМ поталанить добитися трі мфально о спіх на

сл жбових царинах, але за мови, що не б дете порпатися в дріб-
ницях і матимете справ з людьми, з я ими п д солі з’їли, поряд-
ними, моральними та арними професіоналами.
ВОДОЛІЇВ вабитиме все нове, а від р тини н дитиме, том не

дивно, що з метою задовольнити допитливість ви можете п стити-
ся на пош и ці авих при од, хвилюючих захоплень — і не про а-
даєте.
РИБИ, займіться апітальним прибиранням в оселі, воно асоці-

юється з “ енеральним пранням д ші”, нині ч дові мови для наве-
дення лад в сімейних стос н ах (пробачте домочадців за їхні а-
пості), позбавлення від зайвих речей, предметів інтер’єр , а на-
самперед слід позб тися мотлох не ативних емоцій на вн тріш-
ньом рівні

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1  С Е Р П Н Я

ранок день вечір

Toп�10 курйозів року
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Усім відомо, що спорт — справа серйозна та відпові-
дальна. Щоденні трен вання та зма ання вима ають від
часни ів постійної онцентрації. Одна атлети теж лю-
ди, і часом вони потрапляють досить медні життєві
сит ації. “Хрещати ” вирішив зробити підбір рйозів,
я і трапилися в спортивном житті мин лом році.

Іван Ухов втратив майку під час фіналу зі стрибків у висоту

Новоспечений олімпійський чемпіон у стрибках у висоту росіянин Іван

Ухов розповів, що переможну спробу він виконав у майці переможця Ігор�

2008 Андрія Сільнова: “Він мене виручив: коли моя майка безслідно зникла

після того, як я поклав її на сумку і не знайшов, він віддав мені свою, за що

я йому дуже вдячний. Могли мене і зняти зі змагань. Дві останні спроби я

стрибав у майці Сільнова”.

Єгипетські борці проспали свої сутички

Два єгипетських борця втратили свої шанси поборотися за медалі Олімпі�

ади у Лондоні, проспавши свої сутички. Змагання борців завжди починали�

ся після обіду, але в останній день Ігор через церемонію закриття їх початок

було перенесено на ранок. Єгиптяни чи то про це не знали, чи то забули, але

коли прибули до борцівського залу, судді вже записали їм поразки. Дізнав�

шись це, здоровенні мужики плакали, стоячи на колінах, від усвідомлення

того, за яких безглуздих обставин вони так і не вийшли на олімпійський ки�

лим.

Падіння американського прапора

Однак на цьому драматизм фінального матчу не було вичерпано. Після то�

го, як Серена станцювала crip walk, під час підняття прапорів під американ�

ський гімн на честь чемпіонки у самий відповідальний момент зоряно�сму�

гасте полотнище зірвалося, немов лист з дерева. Дехто побачив у цьому ви�

раз обурення з боку тенісних богів. Втім саму Вільямс це не збентежило, во�

на обмінялася усмішками з Марією Шараповою та Вікторією Азаренко і

продовжила радіти перемозі.

Серена Вільямс виконала танець каліфорнійської банди
Обігравши у фі�

налі олімпійського

турніру Марію Ша�

рапову, Серена Ві�

льямс відсвяткува�

ла перемогу парою

танцювальних ру�

хів, котрі виклика�

ли великий ажі�

отаж у журналістів і

г р о м а д с ь к о с т і .

Справа в тому, що

це був crip walk,

широко відомий у США танець каліфорнійської кримінальної банди Crip.

“Я знаю назву цього танцю, але, думаю, її не варто вимовляти, вона не зов�

сім пристойна”,— сказала Серена після матчу. Журналістам цього виявило�

ся мало, перед US Open вони знову порушили цю тему, але отримали жорст�

ку відповідь: “По�перше, це був просто танець. По�друге, не розумію, чому

ви взагалі запитуєте мене про це? Немає більш приємних запитань?! Я все

сказала”.

Роберт Хартінг відсвяткував перемогу на вокзалі

Німецький дискобол Роберт Хартінг впав у ейфорію після виграшу золо�

тої медалі у Лондоні. На радощах він традиційно порвав майку на грудях, уб�

рався в національний прапор і побіг долати спринтерські бар’єри, розста�

влені на біговій доріжці. Усе б нічого, але поки Хартінг святкував перемогу,

у нього вкрали акредитацію. Без документів його не пустили в олімпійське

селище (церемонія нагородження була призначена на наступний день, тому

медалі у німця при собі не було), і йому довелося ночувати на залізничній

станції. Акредитацію МОК відновив олімпійцеві лише ранком.

Вболівальники “Атлетика” прилетіли у Будапешт 
замість Бухареста

Більше чотирьохсот шанувальників “Атлетика” з Більбао переплутали

місце проведення фіналу Ліги Європи та вирушили не у столицю Румунії, а

до Угорщини. Іспанський телеканал Antena 3 повідомив, що частина фана�

тів “Атлетика” замість Бухареста вирушила до Будапешта в надії підтримати

свою команду у фіналі Ліги Європи проти мадридського “Атлетико”. Вони

не змогли знайти на карті столицю Румунії і помилково купили квитки до

Будапешта. Як виявилося, для європейців ця помилка є досить пошире�

ною — навіть диктор на стадіоні під час фіналу вимовив: “Добрий вечір, Бу�

дапешт! Ласкаво просимо на фінал Ліги Європи”. За це він був моменталь�

но освистаний шанувальниками обох команд.

Організатори переплутали прапор КНДР і Південної Кореї

Але з географією, а точніше з геральдикою, трапляються проблеми навіть

на таких найбільших заходах, як Олімпійські ігри. Організатори олімпій�

ського футбольного турніру переплутали прапори КНДР і Південної Кореї

на передматчевому поданні гравців на табло стадіону, після чого кореянки

на знак протесту покинули поле і відправилися у роздягальню. У підсумку

гра стартувала з годинним запізненням і завершилася перемогою збірної

КНДР з рахунком 2:0.

Маріан Госса вийшов на розминку з вішалкою

Перед матчем регулярного чемпіонату НХЛ форвард “Чикаго” Маріан

Госса вийшов на розминку у светрі, надітому разом з вішалкою. Лише через

деякий час хокеїст відчув незручність через вішалку (коли її помітили вже всі

на арені) і попросив партнерів витягнути її. Ролик із вішалкою став одним із

хітів Інтернету у минулому році.

Футболісти “Уфи” спускалися з другого поверху цілу годину

Сім футболістів “Уфи” застрягли в ліфті перед матчем з “Хімками”. За�

мість того, щоб спуститися з другого поверху готелю пішки, вони втисну�

лися у ліфт, який застряг через перевантаження. Через годину співробітни�

ки МНС звільнили гравців, які все ж встигли на матч і допомогли своїй

команді домогтися перемоги. Такого випадку в історії футбольної Росії ще

не було.

Бразильський дзюдоїст зламав медаль в душі

Бразильський дзю�

доїст Феліпе Кітадаї,

який став бронзовим

призером Олімпіади,

не міг розлучитися зі

своєю медаллю ні

вдень, ні вночі. Він

вирішив не знімати

свою нагороду навіть

під час прийому душу,

через що зазнав глу�

зувань з боку партне�

рів по команді. Вирі�

шивши все ж зняти

медаль, невдаха Кітадаї тут же випустив її з рук — у нагороди відламалось

вушко, через яке втягується стрічка, сама медаль отримала помітні подряпи�

ни, а стрічка виявилася розірваною. Феліпе попросив Міжнародний олім�

пійський комітет видати йому нову нагороду
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Цей день в історії 1 серпня

527— У Константинополі імпе-
ратор Східної Римсь ої імперії
Юстиніан I, отрий правив разом
зі своїм дядь ом Юстином I, а по
йо о смерті став одноосібним
правителем. Йо о жін а, олишня
а триса і ртизан а Феодора,
стала імператрицею. Головною
метою Юстиніана б ло віднов-
лення Римсь ої імперії, західна
частина я ої б ла під владою вар-
варів- ерманців.
1498— Італійсь ий мандрівни

Христофор Кол мб вперше ст -
пив на землю онтинентальної
Амери и в районі півострова Па-
рія (с часна Венес ела). Вважаю-
чи, що це острів, Кол мб назвав
йо о Isla Santa (Святий Острів) і
про олосив власністю Іспанії.
1578 — Почалась одна з най-

більших ар тичних е спедицій –
ан лійсь ий мореплаваць Мартін
Фробішер на 15 ораблях від-
правився на вивчення ар тичної
Канади.
1793 — У Франції введено

метричн систем мір і ва , отра
з одом стала основою міжнарод-
ної єдиної системи вимірів.
1900— Засновано ф тбольний
л б "Бор ссія" Менхен ладбах.
1914 — Через чотири дні після

о олошення Австро-У орщиною
війни Сербії, Німеччина і Росія о о-
лосили війн одна одній, Франції
проведено за альн мобілізацію, а
перші німець і за они війшли в
Лю семб р , щоб почати наст п
на Францію. Протя ом наст пних
трьох днів Росія, Франція, Бель ія і
Вели а Британія творили оалі-
цію війні проти Австро-У орщини
та Німеччини. Почалась Перша
Світова війна, отра забрала життя
20 мільйонів людей.
1941— На о пованій німцями

території створено дистри т
"Галичина" з центром Львові.
1961—Ф тболісти донець о о

"Шахтаря" ви рали 1/32 фінала
К б а СРСР хмельниць о о "Ди-
намо" з рах н ом 2:0, почавши
ре ордн для радянсь их л бів
безпро рашн б ов серію, що
тривала три ро и.

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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