
Битва за зелену зону
У столиці перевіряють законність забудови парку на Березняках

Мешканці за чисте повітря
Наталія Антонова в мікрорайоні Бе�

резняки проживає з 70�х років. "Хре�

щатику" розповідає, що зелена зона

віддавна була улюбленим та чи не єди�

ним місцем, де мешканці можуть від�

почити.

"Тут завжди був парк, де старші люди

можуть відпочити, почитати книжки. Ді�

ти мають змогу погуляти, покататися на

роликах чи велосипедах. Окрім того, це

єдине спокійне місце для прогулянок

батьків з немовлятами. І зараз нас по�

збавляють всього цього",— скаржиться

пані Наталія.

Нагадаємо, що ділянка під будівниц�

тво торговельного комплексу була від�

ведена Київрадою ще в грудні 2002 року

ТОВ "Тельбін ІВА". У 2003 році був під�

писаний договір оренди на 25 років. То�

ді ж цю територію було зараховано до

земель житлової та громадської забудо�

ви. Майже 11 років жодних робіт тут не

проводилося. Однак на початку липня,

на подив мешканців, у сквері з’явився

залізобетонний паркан. Березняківці,

обурені діями компанії, яка, за їхніми

словами, за 11 років господарювання

повністю занедбала сквер, а тепер пла�

нує побудувати торговельний комплекс

без урахування громадської думки, 13

липня знесли ворота до скверу і встано�

вили наметове містечко, чергування в

якому ведеться цілодобово. Також були

зупинені намагання орендаря переса�

дити та спиляти 40�річні дерева, наго�

лошують активісти.

Безстрокова акція протесту

Наразі небайдужі березняківці прово�

дять безстрокову акцію протесту проти

забудови зеленої зони. А вчора вимагати

призупинення господарської діяльності

ТОВ "Тельбін ІВА" на час перевірки до�

звільної документації на будівництво ви�

йшли до столичної прокуратури.

"У нас на руках є документи, які за�

свідчують, що навіть за нинішнім зако�

нодавством компанія не має право про�

водити на цій ділянці будівельні роботи.

Зокрема акт заборони від "Київенерго",

відповідно до якого паркан підлягає не�

гайному знесенню, адже знаходиться над

магістральною теплотрасою",— зазначає

представниця комітету із захисту скверу

Ірина Ковальчук.

Березняківці побоюються, що забудо�

ва зеленої зони призведе не лише до

зникнення улюбленого місця відпочинку

та природного бар’єру між трасою та

житловими будинками. Адже зелені на�

садження відокремлюють мікрорайон від

проспекту Возз’єднання — одного з най�

більш завантажених автошляхів Києва.

Але будівництво може спричинити й по�

шкодження тепломереж і — як наслі�

док — відсутність гарячого водопоста�

чання та тепла у помешканнях. За слова�

ми активістів, встановлення бетонного

паркану вздовж лінії проходження теп�

лотраси міського значення вже спричи�

нило просідання ґрунту.

За їхніми даними, на місці скверу пла�

нують побудувати чотириповерховий

торговельний центр із двома підземними

поверхами парковки. Тож мешканці ду�

же занепокоєні, адже зовсім скоро за�

мість зелених рослин під їхніми вікнами

з’являться смітник та стоянка. Забудов�

нику закидають і знищення десяти голу�

бих ялинок та дерев, які внесені до Чер�

воної книги України. Новини про про�

тест постійно оновлюються на сторінці

активістів у Facebook "За сквер на Сера�

фимовича" (www.facebook.com/groups/

1396644967217945/), контактна особа:

(093) 366�43�21, Ірина.

Перевірка законності 
будівництва

Натомість представники компанії

"Тельбін ІВА" впевнені: будівництво про�

водять абсолютно законно, адже мають

всі дозвільні документи.

"Прокуратура Дніпровського району

провела перевірку, у нас наявні всі доку�

менти, немає ніяких проблем. Я вважаю,

що це штучно створена проблема. Однак

ми готові сідати за стіл переговорів з ак�

тивістами",— розповів "Хрещатику" ад�

вокат Олександр Лисак, який надає пра�

вову допомогу товариству�забудовнику.

Представники компанії також запев�

няють, що беруть на себе зобов’язання

після зведення супермаркету облаштува�

ти навколо сквер, відновити дерева, які

підлягають знесенню, збудувати дитячі

майданчики. Наразі ж закликають меш�

канців мікрорайону до конструктивного

діалогу.

Активісти зі свого боку зауважують,

що договір про оренду цієї земельної ді�

лянки був підписаний у липні 2003 р. ге�

неральним директором ТОВ "Тельбін

ІВА" Валерієм Іщенком, колишнім депу�

татом Київради, який наразі є народним

депутатом Верховної Ради від партії

"УДАР". Під час зустрічей з мешканцями

представники "УДАРу" підтвердили його

причетність до компанії�забудовника в

минулому. За їхніми твердженнями, вони

теж засуджують забудову скверу.

Крапку ж у цій історії має поставити

прокуратура міста Києва.

"На цей час прокуратурою Дніпров�

ського району міста Києва проведена пе�

ревірка щодо дотримання норм містобу�

дівного, земельного та природоохорон�

ного законодавства на вказаній ділянці.

До перевірки ми залучили контролюючі

органи міста Києва: інспекцію сільсько�

го господарства, екологічну та архітек�

турно�будівельну інспекції. Згідно з їхні�

ми висновками, жодна вимога законо�

давства на вказаному об’єкті не поруше�

на. Ці висновки зараз направлені до цен�

тральних органів виконавчої влади, які

контролюють роботу вказаних інспекцій

міського рівня: екологічну, сільськогос�

подарську та будівельного контролю дер�

жавні інспекції України. Після надхо�

дження їх висновків та пропозицій щодо

повноти й об’єктивності проведення пе�

ревірок контролюючими органами сто�

лиці, ми будемо належним чином реагу�

вати. До того часу, як вони приймуть своє

рішення, ми не можемо втручатися в

процес",— зазначив перший заступник

прокурора Дніпровського району Олек�

сандр Рябов.

До того ж, за його словами, звернень

від ПАТ "Київенерго" щодо небезпеки

будівництва на цій ділянці до прокурату�

ри поки що не надходило.

Нагадаємо: у Київській міській держ�

адміністрації раніше заявляли, що вже

намагались скасувати рішення щодо від�

ведення цієї землі, та поки безрезультат�

но. "Землевідведення було у 2002 році,

земля в оренді на 25 років. Ми вже нама�

галися його скасувати, але депутати Ки�

ївради не проголосували",— зазначав за�

ступник голови КМДА Михайло Ку�

чук

Наразі небайд жі березня івці проводять безстро ов а цію протест проти заб дови с вер на в л. Серафимовича

Новини
Столиця готує парад вишиванок
24 серпня в Києві відб деться рандіозне арна-

вальне дійство — Все раїнсь ий "Парад Вишива-
но -2013". У День Незалежності У раїни о 13:00
близь о п’яти тисяч людей з сієї раїни вишиван-
ах пройд ть свят овою ходою від Печерсь о о
ландшафтно о пар до Майдан Незалежності. Під
час арнавал 20 найа тивніших міст- часни ів пре-
зент ють різнобарв’я власних льт рних надбань
та традицій. А вже о 14.30 на оловній сцені раїни
розпочнеться свят овий онцерт. Презентаційна хо-
да часни ів фестивалю відб деться на площі Сла-
ви. У цей день з рая велетенсь их "Диво-птахів"
розмірами 3,50х2,05 метри приїд ть з сієї У раїни і
разом зі своїми деле аціями, м зи ами, танцями,
сформ вавши дивовижн олон , див ватим ть
прис тніх своїм олоритом, масштабністю та енер-
ети ою. На сцені під с провід а апельно о спів
часни ів арнавал відб деться он рс вишива-
но . Після завершення он рсів на часни ів пара-
д че атиме на ородження цінними подар н ами
номінаціях: най ращий "Диво-птах", най раща пре-
зентаційна хода, найчисельніша деле ація, он рс
молодих х дожни ів "У раїнсь ий Диво-птах". Гран-
прі фестивалю — виш аний бо , ін р стований
доро оцінним амінням. Ор анізатор Все раїнсь о-
о фестивалю "Парад вишивано " — ромадсь а ор-
анізація "Столичні ініціативи" за підтрим и Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації

Книжковий перфоманс 
на Хрещатику
24 серпня з на оди свят вання Дня Незалежності

У раїни на оловній в лиці столиці — Хрещати —
відб деться ниж овий перфоманс. Зо рема для
відвід вачів б де ор анізовано вистав новино віт-
чизняно о ни овидання, авто раф-сесії раїнсь их
письменни ів та поетичні читання.
Вистав а-ярмаро ниж ових новино предста-

вить найсвіжіші видання найрізноманітніших жанрів.
Романи і поезія, барвисті ни и для дітей, ошатні
подар н ові видання й цінні на ові розвід и. Тож
завдя и е спозиції ияни та ості столиці ознайом-
ляться з поточним станом раїнсь о о ни овидан-
ня. Водночас сі охочі матим ть можливість поспіл-
ватись із письменни ами, розпитати в них про

особливості творчої майстерності, отримати авто-
рафи на примірни ах ни .
Крім то о, на відвід вачів че атиме поетичне дій-

ство — ліричні читання просто неба

У Києві позмагаються кращі 
гімнастки світу
З 27 серпня до 1 вересня столиці триватиме 32-й

Чемпіонат світ з х дожньої імнасти и. Наразі місто
а тивно от ється до прийом най ращих спортсме-
нів та почесних остей. У рам ах проведення Чемпіо-
нат з 25 серпня до 1 вересня на Хрещати та Май-
дані Незалежності діятиме фан-зона. Відповідне
розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр
Попов. Прийти та підтримати збірн оманд У раїни
фан-зоні зможе ожен охочий. Та , під час Чемпіо-

нат світ з х дожньої імнасти и на Хрещати б де
встановлено вели ий е ран розміром 4х6 м з пря-
мим в люченням з Палац спорт , де відб ватим ть-
ся офіційні зма ання. Та ож фан-зоні б д ть вста-
новлені місця для відпочин й пере ляд етапів чем-
піонат , різноманітні розва и та а тивний відпочино
для дітей і дорослих, інформ ють в Управлінні т риз-
м КМДА. За алом за світов першість до Києва при-
їд ть зма атися 289 часниць з 59 раїн світ . Для
проведення заход на належном рівні місь а влада
забезпеч ватиме охорон ромадсь о о поряд ,
ор анізаційний та медичний с провід

Мегафестиваль відродить 
Київську Русь
З 16 до 18 серпня "Пар Київсь а Р сь" відб -

деться ме афестиваль "Билини Древньо о Києва ІХ-
ХІ століть". Ре онстр тори, ремісни и та артисти з
У раїни, Білор сі, Росії, Литви, Молдови влашт ють
наймасштабніш ре онстр цію Древньої Р сі часів
ранньо о Середньовіччя. Захід присвячено до 1025-
річчя Хрещення Київсь ої Р сі та 1150-річчя ство-
рення слов’янсь ої абет и. У про рамі фестивалю:
відтворення історичних битв, бо атирсь і забави,
інно-трю ове шо , ре онстр ція стройово о р х ,
театралізовані постанов и, ярмаро майстрів.
Завітавши на ме афестиваль, ості змож ть по ра-

ти давні слов’янсь і і ри, взяти часть майстер-
ласах із ви отовлення м зичних інстр ментів, вид -
вання с ляних намистин, дол читися до обрядів та
ознайомитися з льт рою древніх очових народів.
Крім то о, про рамі — презентація ні альної о-

ле ції оней ращих світових історичних порід, зібра-
них " онюшні нязя Володимира" в "Пар Київсь а
Р сь". Та ож ості заход візьм ть часть розі раші
подар н ів від партнерів ме афестивалю. Протя ом
дня пар працюватим ть дитячий майданчи , л ч-
ний тир, няжий монетний двір та середньовічна
остюмерна. Увечері на остей че ають заворожливі
видовища: масова нічна битва, во няні шо , свят о-
вий феєрвер та етнодис оте а з вист пом ращо о
рт середньовічної м зи и "С олот" (Росія). Де-

тальніш інформацію можна дізнатися на офіційном
сайті: http://www.parkkyivrus.com
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Уже майже місяць ияни цілодобово чер ють на місці б ді-
вельно о майданчи а поблиз в л. Серафимовича, 6-А, щоб
захистити ледве не єдине місце, придатне для відпочин
мі рорайоні Березня и. Меш анці пере онані: дії заб довни а,
я ий хоче звести т т с пермар ет, неза онні. Представни и
омпанії, в свою чер , апелюють — всі дозвільні до менти
них на р ах, тож б д вати ма азин мають повне право. За он-
ність проведення робіт підтвердили й відповідні інстанції місь-
о о рівня. Наразі про рат ра міста че ає виснов ів інспе цій
державно о рівня, аби прийняти остаточне рішення.
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Столиці відшкодовують 
втрати
Фахівці Держфінінспе ції в м. Києві продовж січня–липня 2013

ро забезпечили с нення пор шень, що призвели до втрат фінан-
сових і матеріальних рес рсів на с м понад 109 млн рн, повідоми-
ли “Хрещати ” в прес-сл жбі відомства. З них ом нальній сфе-
рі — майже на 35 млн рн. Неза онних витрат відш одовано і поно-
влено на с м понад 88 млн рн.
Я наслідо , від почат ро до бюджетів сіх рівнів та бюджет-

них станов додат ово надійшло майже 21 млн рн, т. ч. майже
18 млн рн — ом нальних рес рсів. За матеріалами проведених
онтрольних заходів ерівни и місцевих ор анів влади, підпри-
ємств, станов та ор анізацій прийняли 123 правлінсь их рішення.
Та , за вчинені фінансові пор шення 193 посадові особи б ло при-
тя н то до адміністративної відповідальності, 158 — до дисциплі-
нарної, 9 — до матеріальної, 64 особи звільнено із обійманих по-
сад.
Та ож Держфінінспе ція в м. Києві с ер вала до с д 36 позовів

на за альн с м майже 77 млн рн, направила 67 прото олів сто-
совно пор шення за онодавства про бюджетн систем та за пів-
лю, ініціювала 38 позовів перед ор анами про рат ри і об’є тами
онтролю щодо відш од вання завданих збит ів винними особами.
У 33-х випад ах до об’є тів, на я их виявлені пор шення, б ло за-
стосовано фінансові сан ції ви ляді з пинення операцій з бюджет-
ними оштами. Дев’яти становам зменшено бюджетних призна-
чень на с м майже 380 тис. рн. До правоохоронних ор анів б ло
направлено 82 матеріали ревізій, за я ими розпочато 47 дос дових
розслід вань.
Крім то о, з метою запобі ання та протидії ле алізації (відмиван-

ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної сл жби
фінансово о моніторин надіслано відомості про виявлені фінансо-
ві операції, що підля ають фінансовом моніторин , на с м понад
101 млн рн

Митників засудили 
за недбалість
Голосіївсь ий райс д столиці о олосив виро двом інспе торам

Київсь ої ре іональної митниці, я і доп стили сл жбов недбалість
під час розмитнення іноземних запчастин, що призвело до збит ів,
завданих державі в с мі понад 360 тис. ривень, поінформ вали
“Хрещати ” прес-сл жбі про рат ри міста Києва.
Встановлено, що під час митно о оформлення автозапчастин

до автомобілів, ввезених на територію У раїни однією зі столич-
них фірм, працівни и митниці не перевірили достовірність даних,
заявлених с провідних до ментах щодо наймен вання товар ,
йо о іль ості та виробни а. Внаслідо та ої недбалості під мит-
ний онтроль не потрапила левова част а автозапчастин до авто-
мобілів відомих маро ( том числі Bugatti, General Motors тощо),
що призвело до несплати до бюджет понад 360 тис. ривень
митних платежів та надходження вільний обі онтрабандно о
товар .
За виро ом с д обох посадовців Київсь ої ре іональної митниці

визнано винним за ч. 2 ст. 367 КК (сл жбова недбалість) та зас -
джено до двох ро ів позбавлення волі з іспитовим стро ом на 1 рі
та позбавленням права обіймати посади в митних ор анах про-
довж ро . Крім то о, с д задовольнив цивільний позов про рат -
ри Києва та стя н в із зас джених на ористь держави понад 360
тис. ривень завданих ними збит ів

У Голосієві перекладуть 
труби
У Голосіївсь ом районі міста пере лад ть аналізаційн мереж

на в л. Ломоносова зі збільшенням діаметр тр б на Д=500 мм.
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр По-
пов.
Розпочн ть роботи від місця під лючення І чер и б дівництва жит-

лових б дин ів з об’є тами обсл ов вання населення та пар ін ом
на в л. Он фрія Тр тен а, 3 до в л. Василь івсь ої та на в л. Ва-
силь івсь ій до вн трішньо вартальної мережі Д=600 мм біля б -
дин на в л. Василь івсь ій, 47/2. Б дівельні роботи триватим ть
до 20 р дня 2013 ро . На олош ємо, що при ви онанні б дівель-
них робіт фахівці забезпечать ширин проїжджої частини не менше,
ніж 3,5 метра.
Ви онавцю робіт дор чено розробити та по одити в правлінні

ДАІ ГУМВС У раїни в м. Києві схем тимчасової ор анізації дорож-
ньо о р х , встановити о орож , відповідні дорожні зна и, освітлен-
ня, си нальні ліхтарі та забезпечити безпечний прохід пішоходів та
проїзд транспорт в місцях ви онання робіт. По риття проїжджої
частини і трот арів на ділян ах в межах розриття б де відновлено
після завершення робіт. За важимо, що після завершення робіт все
майно б де зараховане до ом нальної власності територіальної
ромади міста з подальшою передачею володіння та орист ван-
ня ПАТ “АК Київводо анал”

Київ проведе 
шкільні ярмарки
Із 17 серпня до 8 вересня столиці діятим ть ш ільні ярмар и.

Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр По-
пов. У Департаменті промисловості та розвит підприємництва ін-
форм ють, що 17 та 18 серпня на Хрещати відб деться за ально-
місь ий ш ільний ярмаро , де б де представлено широ ий асорти-
мент товарів для чнів. Завітавши на захід, меш анці столиці мати-
м ть змо придбати ш ільн форм , вз ття, портфелі, анцеляр-
сь е приладдя та ба ато іншо о.
Крім то о, під час проведення планових районних ярмар ів сіль-

сь о осподарсь ої прод ції ф н ціон ватим ть відо ремлені місця
тор івлі товарами для ш олярів.
До часті в ярмар ах зал чатим ть підприємства ле ої промис-

ловості та фізичних осіб-підприємців з сіх ре іонів У раїни. Завдя-
и наданню часни ам ярмар ів без оштовних місць тор івлі ціни на
товари для ш олярів б д ть нижчими, ніж роздрібній тор овельній
мережі, за важ ють профільном департаменті

Цифра дня

44 000 
тонн вантажів було перевезено авіакомпаніями, зареєстрованими в
столиці, в січні–червні 2013 року
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Столичний енерготренд
Використовуючи альтернативні джерела енергії, Київ економитиме
на теплі
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

В Європі вже давно е о-
номлять на еле троенер ії,
ви ористов ючи її альтер-
нативні джерела: сонячні
батареї, повітряні насоси
тощо. Адже це дозволяє
заощадж вати до 50 %
оштів. У раїнсь а столиця
ж цьом напрям по и
що тіль и починає р хати-
ся, зо рема здійснюється
термосанація бюджетних
б дівель і ця техноло ія
пост пово поширюється на
житлові б дин и.

Проекти з енергозбереження, які

реалізуються в Києві, дозволяють

значно економити на платі за енерго�

носії. Про це розповідає директор КП

“Група впровадження проекту з енер�

гозбереження в адміністративних і

громадських будівлях м. Києва” Ана�

толій Козленко. “Ми підрахували, що

минулого року бюджет заплатив за

енергоносії майже мільярд гривень.

Якщо зробити термосанацію всіх бу�

дівель, то рівно половину можна

зекономити. Тобто 500 млн грн що�

річно місто економитиме, а ці гроші

можна спрямувати на інші цілі”,— за�

уважує пан Козленко.

Тож реалізація проектів з енерго�

ефективності — стратегічно важли�

вий напрямок роботи для Києва.

Для початку в місті планують змен�

шити енергоспоживання в бюджет�

них будівлях, після чого перейдуть

на житлові. Так, наприклад, трива�

ють роботи з термосанації освітніх

закладів. Перший енергоефектив�

ний дитсадок уже запрацював на

Оболоні — ДНЗ № 573 (вул. Мали�

новського, 27�г). Тут утеплили дах та

зовнішні стіни, замінили вікна та

двері, модернізували внутрішню

систему опалення, провели рекон�

струкцію освітлення, впровадили

дистанційну систему автоматичного

збору даних про енергоспоживання

та встановили сонячні колектори.

Такі заходи з комплексної санації

об’єкта зможуть заощадити місту від

320 до 400 тис. грн.

До слова, у 2013 році буде прово�

дитись термосанація 112�ти на�

вчальних закладів: 41�го загальноос�

вітнього, 62�х дошкільних, 9�ти про�

фесійно�технічних. У 93�х садочках

під час літніх канікул буде проведе�

но заміну вікон на загальну суму 30

млн грн. Окрім того, в деяких на�

вчальних закладах замінять застарі�

ле теплове обладнання харчоблоків.

Є у Києві й енергоефективна бага�

топоверхівка. В будинку на вул.

Щербакова, 52 встановили пласти�

кові вікна з покращеною термоізоля�

цією: з двокамерними склопакетами

та шестикамерними рамами, завдя�

ки чому досягли збільшення загаль�

ного значення опору теплопередачі

на 65 %. На даху будинку встановле�

но теплопункт — тут задіяні три дже�

рела теплопостачання: сонячні ко�

лектори, теплові насоси та резервне

централізоване теплопостачання.

Також на даху працюють чотири по�

вітряно�водних теплових насоси за�

гальною потужністю 60 кВт. Для них

джерелом енергії слугує повітря.

Як розповідає Анатолій Козленко,

у місті й надалі реалізовуватимуться

проекти з використання альтерна�

тивних джерел енергії. “На Оболоні

ми пропонуємо встановити біокотел

на щепах з деревини лісопаркових

господарств столиці. За рік у місті

накопичуються близько 160 тис.

тонн таких відходів”,— відзначає ди�

ректор комунального підприємства.

За його словами, генерувати теп�

ло можна й з каналізаційних стан�

цій. На лівому березі діє каналіза�

ційна станція “Комсомольська”,

куди стікаються всі стоки, перека�

чуються і йдуть на Бортницьку

станцію аерації. З каналізаційних

стоків можна отримати близько 20�

ти МВт енергії, якою можна отопи�

ти 50 шкіл. “Ми зараз працюємо над

цілою низкою проектів, щоб це теп�

ло, яке генерується, могли викорис�

товувати всі кияни”,— каже пан

Козленко.

Нагадаємо, що в місті розроблено

низку стратегічних планів, серед

яких “Регіональна програма підви�

щення енергоефективності на

2011–2015 роки для міста Києва” та

затверджено “Міський енергетич�

ний план Києва до 2016 року”, які

стали основою для енергетичного

планування столиці. На сьогодні

розпочато роботу і над розробкою

“Плану сталого енергетичного роз�

витку міста Києва до 2020 року”

"Фірмові" київські ярмарки
Дешеві та свіжі продукти поруч із домом
Наталка СУХОРОНЧАК, 
Марія БЕГЕБА
“Хрещатик”

Уже іль а ро ів поспіль всіх райо-
нах міста по іль а разів на тиждень
відб ваються сільсь о осподарсь і
ярмар и, на я і з’їжджаються тор -
вати виробни и з іль ох областей
У раїни. Кияни мають змо придба-
ти найсвіжіш прод цію за найниж-
чими цінами — та ще й неподалі
від своїх б дин ів. Цьо о ро , я і
мин ло о, через спе отн по од в
липні ярмар ів не проводили, проте
вже з почат серпня вони віднови-
ли свою робот . Зо рема вже цієї
с боти тор ватим ть всіх районах
міста.

За півроку в місті було проведено понад 770 яр�

марків, що дещо більше, ніж за аналогічний пері�

од 2012 року. Як повідомили “Хрещатику” в Де�

партаменті промисловості та розвитку підприєм�

ництва КМДА, за цей час уже реалізовано понад

63 тисячі тонн різної сільськогосподарської про�

дукції та продовольчих товарів.

Ярмарки проводяться щосуботи в усіх районах

міста. Наймасштабніші заходи організовують на

вулицях Ревуцького, Стадіонній, Сабурова, Обо�

лонському проспекті, участь у яких беруть від 300

до 600 суб’єктів підприємницької діяльності.

Крім цього, в Голосіївському, Дніпровському,

Оболонському, Печерському, Подільському,

Святошинському, Солом’янському та Шевчен�

ківському районах працюють ярмарки в будні. Й

якщо широкомасштабна суботня торгівля відбу�

вається за різними адресами, то в будні дні торгу�

ють переважно в одних і тих самих місцях — на

численні прохання мешканців тих мікрорайонів,

де недостатньо розвинена стаціонарна ринкова

мережа.

Щотижня продати свій крам приїжджають по�

над три тисячі виробників сільськогосподарських

продуктів та фермерів. “При плануванні ярмарків

райдержадміністрації міста пильнують, аби обо�

в’язково була забезпечена наявність усіх основ�

них груп товарів — овочів, фруктів, м’яса, риби,

молокопродуктів, бакалійних товарів — в залеж�

ності від цього запрошують виробників відповід�

но до асортименту їхньої продукції”,— повідомив

“Хрещатику” заступник директора Департаменту

промисловості та розвитку підприємництва

КМДА Станіслав Голубов.

Географія виробників, які приїжджають торгу�

вати до столиці, дуже різноманітна — Житомир�

ська, Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Чер�

каська, Тернопільська, Рівненська, Хмельниць�

ка, Сумська та інші області України. Проте все ж

70 % продавців — з Київщини. В залежності від

власних потужностей фермери та підприємства

часто беруть участь у кількох ярмарках, які в сто�

лиці відбуваються впродовж тижня.

“Ми з сином маємо невеличке господар�

ство — вирощуємо свиней. Для нас це надзви�

чайно важливо, що ми можемо приїжджати на

ярмарки до Києва, адже тут ми реалізовуємо

більшу частину — 80 % свого товару. Люди нам

вдячні не лише за смачне м’ясо й сало, а й за те,

що у нас воно набагато дешевше, ніж в звичай�

них магазинах”,— повідомила продавчиня Ка�

терина Романчук.

Згідно з чинним законодавством, Київська

міськдержадміністрація не має повноважень що�

до встановлення цін на продовольчих ярмарках,

тому забезпечувати нижчі, ніж на стаціонарних

ринках ціни вдається завдяки компромісній до�

мовленості з безпосередніми товаровиробниками

з різних регіонів та наданню їм безкоштовних

місць для торгівлі.

Зі свого боку управлінням торгівлі та побуту

Департаменту промисловості та розвитку під�

приємництва щотижня на підставі моніторингу

цін, проведеного Державними органами статис�

тики, розробляються рекомендовані ціни, які на

10–15 % нижчі від середніх по Києву, що є своє�

рідною “перепусткою” виробникам для участі в

ярмарках. Перелік продуктів, на які встанов�

люються рекомендовані ціни, включає 20 най�

менувань. Це зокрема м’ясо та птиця, молоко�

продукти, борошно�круп’яні вироби, фрукти та

овочі. Залежно від сезону цей перелік може змі�

нюватися або доповнюватись

У липні через спе отн по од ярмар ів не проводили, проте вже з почат серпня вони відновили свою
робот

Прое ти з енер озбереження, я і реаліз ються в Києві, дозволяють значно е ономити на платі за енер оносії

Якщо зробити
термосанацію всіх

будівель, то столиця
щорічно економитиме

500 млн грн 

Продавці на ярмарках мають
дотримуватися рекомендованих

цін, які на 10–15 % нижчі 
від середніх по Києву
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Райський відпочинок
Перші підсумки літа�2013 свідчать, що стереотип "відпустка — це море" міцнішає, 
а поїздки плануються на декілька місяців наперед
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

У спе отний літній період навряд
чи хтось забажає провести свою
доро оцінн , омріян тривалими
робочими місяцями відп ст не
на морі. Сьо одні стереотип ще
радянсь их часів отрим є чи не
др е дихання. Можливо, завдя-
и том , що раїнці мали мож-
ливість спроб вати інші види
відпочин , одна поверн лися
до то о, з я им найменше т р-
бот.

“А треба нам
берег турецький!”

Співвітчизники залишилися відданими

пляжному відпочинку. Про це свідчать по�

передні підсумки туристичного літа�2013.

Зокрема президент Асоціації лідерів тур�

бізнесу України (АЛТУ) Олександр Нові�

ковський розповів, що більшість українців,

хто їде на курорти, мають на меті скупати�

ся у морі. Саме тому топ�напрямками виїз�

ду наших співгромадян за кордон зали�

шаються “пляжні” Туреччина та Єгипет. У

неофіційному рейтингу популярності,

складеному за даними АЛТУ, курорти цих

країн посідають перше і друге місця. Третє

місце — за колискою європейської цивілі�

зації Грецією. Далі — Хорватія, Іспанія,

Болгарія та інші морські курорти.

До речі, у середньому тур на морські ку�

рорти цього літа триває 9 діб. Причому,

схильність українців до моря така значна,

що набирає обертів популярність морських

круїзів. Як зазначає генеральний директор

круїзного оператора “Експрес�вояж” Ла�

риса Слободян, цього року попит на мор�

ські круїзи в українців зріс, причому якщо

раніше портами відправлення були Рим і

Барселона, то нині до них додалася ще й

Одеса. “Тільки протягом травневих свят у

морські круїзи виїхали понад 4 тисячі укра�

їнців”,— зазначила Лариса Слободян. Се�

редня тривалість морського круїзу складає

від 7 до 8 днів.

Планова економія — відпочити 
та ще й заощадити

Незважаючи на романтичний потяг до

моря та пляжних принад, українці виявля�

ють дедалі більшу прагматичність щодо

своїх відпусток. За словами Олександра

Новіковського, усе більше українських гро�

мадян зазадалегідь планують свій відпочи�

нок, причому не за декілька днів чи тижнів,

а за кілька місяців. “Цього року як ніколи

було популярним раннє бронювання”,—

зазначив експерт. І в цьому є сенс, адже ви�

бір туру наперед допомагає заощадити від

30 % до 40 % його вартості. Тенденція наби�

рає обертів і суттєво впливає на ринок. До

слова, саме далекоглядний підхід до своєї

відпустки дозволяє обирати з більшої кіль�

кості варіантів і, зокрема, дозволити собі ті

ж морські круїзи.

Втім, ощадливість українців у грошових

справах виявляється ще й у тому, що попу�

лярними залишаються автобусні тури. Пан

Новіковський зауважує: це один з доміну�

ючих видів туризму, що розвивається. Звіс�

но, є недоліки таких турів, зокрема постій�

но треба перепаковувати валізи, однак як�

що уряд втілить ідею спрощеного перетину

кордону для туристичних груп, найбільша

проблема таких турів вирішиться і напря�

мок отримає стимул для розвитку.

Бюрократичні  “заморочки” — 
екстрим&додаток до туру

Як і кожного літа, для наших співгрома�

дян гостро постає питання візи. Один мій

колега мало не втратив тур до омріяної

ним Іспанії через проблеми з отриманням

візи. І хоча нині він радісно шле фото з

Барселони, перед поїздкою довелося йому

понервувати. Відтак експерти радять укра�

їнцям заздалегідь дізнатися, які документи

потрібно зібрати для подання в посольство

чи консульство та вчасно підготувати їх.

Причому треба бути готовими до того, що

“папірців” доведеться збирати чимало.

Лариса Слободян, зокрема, зазначає, що

не так складно отримати візу, як зібрати

потрібні документи: “У багатьох туристів

опускаються руки, коли їм стає відомо, які

документи потрібні. Вони кажуть — ні, ми

краще поїдемо до безвізової країни”. Що

ж, залишається умовно підрахувати, скіль�

ки українських грошей (разом із нашими

туристами) втратили деякі країни.

Серед них цілком можуть бути Італія,

Чехія та Великобританія. Про те, що туро�

ператори умовно поділили країни на де�

кілька категорій складності відносно от�

римання візи, розповідає Олександр Нові�

ковський. За його словами, “найскладні�

ше” консульство — це Італія, а от Чехія

пом’якшує свою позицію. Є й так звані

“контрастні” країни, котрі періодично, під

впливом кадрових змін у консульстві чи

виступів громадськості, змінюють свою

позицію. Це Німеччина, Франція, Бельгія,

Фінляндія, Португалія, Словенія, Нідер�

ланди, Греція. Нейтральні для українців

Латвія, Іспанія, Литва, Австрія, Данія,

Швеція. Максимально відкриті для нас

Угорщина, Словакія, Естонія, Польща.

Але загалом кількість відмов у візах

українцям скоротилася на 1 %.

На цьому заощаджувати — зась, 
бо дорожче вийде

Експерти дають поради приблизно ті ж са�

мі з року в рік, та до цих порад наші співвіт�

чизники чомусь не дослухаються. А дарма.

Нерідко саме від цього залежить здоров’я й

життя. Особливо якщо йдеться про медичні

страховки.

Як наголошує пан Новіковський, українці

чомусь вважають, що якщо вони придбали

тур, туроператор про все подбає. “Туристу

необхідно поцікавитися в період оформлен�

ня туру, що включає медичний поліс, та не

заощаджувати на ньому, а придбати розши�

рений поліс”,— радить він. Випадки відмов

страхових компаній оплачувати лікування

наших співгромадян за кордоном пов’язані з

тим, що туристи собі дозволяють занадто

розслабитися на відпочинку. Алкоголь та за�

няття спортом — лідери серед причин, через

які українці потрапляють на лікарняне ліж�

ко замість готельного, а стандартні поліси,

що пропонуються з туром, не враховують та�

кі випадки. Тим більше — алкогольне сп’я�

ніння є обтяжливим чинником. Медичний

заклад фіксує алкоголь у крові, а страхова

компанія відмовляє в допомозі. Це пробле�

ма, і її треба враховувати, підкреслюють екс�

перти. Так, якщо тур коштує 8 тисяч гри�

вень, а турист придбав би поліс медичного

страхування за 100 гривень, він би закрив усі

подібні питання.

Заощаджувати на полісах медичного стра�

хування справді не варто. А як бути з такими

популярними турами, що “горять”? О, тут

потрібна пильність і ще раз пильність. Пан

Новіковський наполегливо радить — під час

купівлі такої путівки потрібно поцікавити�

ся, чи й справді оператор сформував саме

таку пропозицію. Для цього, вважає експерт,

слід зайти на сайт туроператора, зателефо�

нувати, а то й відвідати офіс. Наступним

важливим моментом є договір. Часто турис�

ти неуважно його читають, спокушені низь�

кою вартістю туру, а потім, вже на місці, у

них виникають проблеми. Наприклад, не�

має номера в готелі, або взагалі — такого го�

телю не існує, не організовано зустріч і до�

ставку до місця відпочинку, умови не відпо�

відають заявленим. Щоб цього не було, по�

трібно попрацювати перед такою поїздкою:

вивчити договір, подивитися в Інтернеті го�

тель, країну, куди плануєте їхати, нагадують

фахівці.

На відпочинку слід 
остерігатися алкоголю

Окрім вищезазначених, багато проблем на

курортах наші співгромадяни створюють со�

бі самі. Насамперед, це безвідповідальність

та відсутність самоконтролю. Щодо спирт�

ного, то експерти стверджують — більшість

інцидентів вирішуються миром, оскільки

турист, який провів у поліційному відділку

певний час, на ранок усвідомлює, що нако�

їв, і готовий вибачатися. Часто цим усе й за�

кінчується. Інша справа, якщо алкоголь вда�

рив не стільки у мозок, скільки в печінку,

але тут вже спрацьовують механізми медич�

ного страхування. Тим не менше — туропе�

ратори наполегливо радять тим, хто відпо�

чиває за системою “все включене”, не наля�

гати на безкоштовне спиртне.

Не менш важлива проблема — втрата до�

кументів. Незалежно від того, чи ви самі

“посіяли” паспорт, чи у вас його викрали, за�

побігти неприємностям легко: тримати копії

документів у паперовому вигляді в готелі або

в електронному — на електронній пошті.

І ще є нюанс. Чимало туристів, понад 

70 %, не володіють мовою країни, куди їдуть

на відпочинок. Але це в порівнянні зі зло�

вживанням алкоголем вже дрібничка.

Україна притягує іноземців 
як магніт

Тим часом приємно, коли експерти від�

значають, що й нашу країну відвідує дедалі

більше іноземців. Причому, як прогнозує

президент АЛТУ, у 2014�2015 роках кількість

іноземних туристів, котрі прагнуть відвідати

терени нашої Батьківщини, зросте у 2�3 ра�

зи. “Україна є цікавим та перспективним

ринком. Безумовно, є проблеми, але ми по�

казали, в тому числі під час Євро�2012, що

ми абсолютно безпечна країна, вміємо пра�

цювати, у нас є на що подивитися, є інфра�

структура”,— підкреслює Олександр Нові�

ковський.

Варто зазначити, що чимало об’єктів, вне�

сених до списку ЮНЕСКО, розташовані са�

ме в Києві. Туристичний потік до україн�

ської столиці зростає — гостей цього літа

приїхало навіть більше, ніж у 2012 році. На�

гадаємо, що саме туристичний бізнес роз�

глядається як один із пріоритетних напрям�

ків розвитку економіки міста. За даними

Управління туризму КМДА, сьогодні 60 %

туристів відвідало столицю для проведення

дозвілля, 30 % — у ділових справах. А згідно

зі Стратегією розвитку міста Києва до 2025

року, щорічно його має відвідувати 2 млн ту�

ристів. Задля досягнення цієї мети столична

влада розглядає можливість об’єднання зу�

силь всіх учасників туристичного бізнесу та

створення Туристичного альянсу

Таврія туристична вабить киян
Відпочинок у найбільш екологічно чистому регіоні набуває популярності
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Сезон відп сто розпалі,
тож раїнці продовж ють
а тивно підш вати собі
варіанти відпочин . Се-
ред вітчизняних рортів,
о рім традиційно о Крим ,
все більш ва т ристів
привертають ні альні
природні омпле си
Херсонщини, адже це е о-
ло ічно найчистіша об-
ласть У раїни. До то о ж,
на теренах історично о
Таврійсь о о раю можна
добре відпочити за до-
ст пними цінами. А це теж
є важливим ар ментом
виборі місць відпочин ,
особливо сімейно о. Тож
місцеві рорти стають
все більш поп лярними й
серед иян.

Як свідчить статистика херсон�

ського туристичного порталу

more.ks.ua, третина його україн�

ських відвідувачів — саме мешканці

Києва. При цьому зростання кілько�

сті відвідувань порталу за сезон 2012

року в порівнянні з сезоном�2010

сягнуло рекордних 400 %. А серед

країн�відвідувачів на першому місці

знаходиться Україна, яка лідирує з

величезним відривом. На другому

місці — сусідня Росія. Тільки п’ята

частина туристів приїжджає відпо�

чивати на Херсонщину з інших кра�

їн, але й їхня кількість з кожним ро�

ком зростає.

Така динаміка позитивно позна�

чається й на стані економіки регіону.

Як повідомили “Хрещатику” в

Херсонській облдержадміністрації,

кількість робочих місць в туризмі тут

збільшується в 1,5 рази швидше, ніж

в будь�якій іншій галузі, а обсяги

надходжень від туристичної діяль�

ності у 2012 році зросли на 73 %.

Зростання популярності регіону

серед відпочивальників загалом не

дивує, зважаючи на унікальний ту�

ристичний потенціал місцевості.

Адже ця область за своїми природ�

ними і кліматичними умовами на�

лежить до кращих територій світу.

Це єдиний регіон України, що оми�

вається Чорним і Азовським моря�

ми (понад 200 км піщаних пляжів),

рукотворним Каховським водосхо�

вищем і солоним озером Сиваш. У

курортній зоні морського узбереж�

жя тут діють близько 300 різних

оздоровчих закладів — санаторіїв,

пансіонатів, баз відпочинку, садиб

сільського зеленого туризму, дитя�

чих таборів. Ну, а найбільш попу�

лярні курорти Херсонщини відомі

всім — Скадовськ, Залізний Порт,

Лазурне, Генічеськ, Арабатська

Стрілка. Цінова політика тут демо�

кратична. Як зазначає начальник

управління туризму та курортів

Херсонської облдержадміністрації

Тетяна Волинець, у Скадовську та

Залізному Порту, наприклад, можна

відпочити за 70�250 грн на добу з од�

нієї особи. Більш бюджетний відпо�

чинок в смт Лазурне Скадовського

району — від 30 до 120 грн. До сло�

ва, цього року саме Скадовськ, який

є курортом державного значення,

приймав III Міжнародний турис�

тичний форум — одну з найбільш

масштабних подій галузі, на яку з’ї�

хались більше 1000 учасників з бага�

тьох країн.

Тож Херсонщина завжди радо

приймає гостей, а сонце тут світить

понад 300 днів на рік. Це край річок

і озер з мальовничими заплавами і

берегами, найбільшими в Європі

плавнями. Тут знаходиться єдина в

Європі пустеля(!) –  Олешківські

піски, з найбільшим у світі руко�

творним лісом, просторі степи, без�

людні острови, є п’ять заповідників

національного значення. Особливо

ж вражає туристів біосферний запо�

відник “Асканія�Нова” — перше в

Україні природне диво, перлина сте�

пового краю.

До того ж, Херсонщина зберігає

тисячі стародавніх курганів, храмів

та архітектурних комплексів, пам’я�

тки культури древніх епох, античних

міст, козацьких січей і головного

морського порту Київської Русі —

Олешшя. Має регіон й унікальні лі�

кувально�оздоровчі гейзери, сольові

і грязьові озера, родовища мінераль�

них та термальних вод. Цілющі влас�

тивості морського узбережжя

Херсонщини не поступаються

Мертвому морю. Тож щедрий та ди�

вовижний Таврійський край вартий

того, щоб стати улюбленим місцем

для відпочинку

Цього року як ніколи було популярним раннє бронювання. 
І в цьому є сенс, адже вибір туру наперед допомагає заощадити 

від 30 % до 40 % його вартості
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За попередніми підрах н ами, з ідно з даними моніторин , я ий в
цьом році проводили не тіль и фахівці правління т ризм та район-
них адміністрацій, а й соціоло и, вчені, ст денти, Херсонсь область
в 2012 році відвідали понад 2 млн 56 тис. т ристів:
— 1 346 435 тисяч відпочивальни ів в за ладах відпочин та оздо-

ровлення ре реаційних районів;
— 1 220 400 тисяч відпочивальни ів в за ладах розміщення приват-

но о се тора, приватних садибах сільсь о о зелено о т ризм , оте-
лях.
Коефіцієнт збільшення — на 70,6 % в порівнянні з мин лим ро ом

(1,5 млн т ристів в 2011 році).

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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На Херсонщині знаходиться єдина в Європі п стеля — Олеш івсь і піс и
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На телеканалі "Україна" стартує 
"Зірковий вечір"
Теле анал зап с ає нове масштабне розважальне шо . Прем’єра відб деть-
ся 23 серпня. "Зір овий вечір" — це своєрідна " омедія положень". Вед чий
шо Оле сій С ханов запрош є в ст дію найвідоміших зіро шо -бізнес ,
щоб лядачі мо ли дізнатися я омо а більше про своїх любленців. У ле ій і
невим шеній обстановці часни и про рами поділяться своїми переживання-
ми, ці авими історіями та роз риють дея і се рети сво о життя.
Головним ероєм прем'єрно о вип с стане поп лярний співа , а тор і ве-
д чий Сер ій Лазарєв. Крім то о, серед запрошених — яс раві представниці
шо -бізнес : співач и Альбіна Джанабаєва та Ганна Завальсь а, телевед ча
Анфіса Чехова.
У рам ах про рами на лядачів че ає ба ато сюрпризів. Напри лад, Сер ій
Лазарєв з адає своє спортивне мин ле, просто в ст дії ви онавши вправи
на імнастичних ільцях. Та ож лядачі побачать вист пи запрошених зіро ,
співатим ть артисти "вжив ".
"У шо "Зір овий вечір", ми нама алися насамперед створити невим шен ,
д шевн атмосфер ,— розповідає мар етин -дире тор анал "У раїна" Оль-
а Шевчен о.— Гостями передачі стали спішні, талановиті, а оловне — д -
же позитивні люди. Ми хочемо подар вати нашим лядачам приємний вечір,
я ий вони змож ть провести в олі ч дових людей, завжди отових поділити-
ся своїм пре расним настроєм".

Змагання пекарів покажуть на "1+1"

З 18 серпня теле анал "1+1" розпочинає по аз ново о масштабно о прое т
для всієї родини "Вели ий пе арсь ий т рнір". У за альнонаціональном он-
рсі на най ращ випіч зма атим ться 12 часни ів, я і не є професіона-

лами.
"Вели ий пе арсь ий т рнір" — це ні альний прое т, я ий армонійно поєд-
н є сімейні та лінарні традиції. Випіч а я вияв т рботи та пі л вання є
най ращою можливістю створити свято тим, о о любиш. У прое ті часни и
продемонстр ють, я насправді просто створювати чарівн аз для себе та
своїх рідних за допомо ою випіч и",— розповідають продюсери прое т .
Вед чим прое т є Юрій Горб нов, а до с лад ж рі війшли відомий серб-
сь ий шеф- хар Серж Мар ович, власниця ондитерсь о о ательє автор-
сь их тортів SELECT Cake Studio Катерина А роні , майстер виробничо о на-
вчання Львiвсь о о професiйно о лiцею харчових техноло iй Оль а Ган ща .
Авторитетні е сперти оцінюватим ть часни ів продовж сьо о прое т та
визначать ращо о пе аря раїни.
Та ож лінарне шо "Вели ий пе арсь ий т рнір" розпочало он рс для
лядачів. Сфото раф вавши свою випіч та ви лавши фото, можна отрима-
ти приз — ниж рецептів.

ICTV готує "Головну програму"
Цієї осені на лядачів анал очі є про рама абсолютно ново о жанр — ін-
формаційне шо , поб доване на ні альном поєднанні репортерсь ої ж р-
налісти и, драйв та емоцій. "Й це не чер ове с мне то -шо , що навіває т -
, — запевняють на аналі. — А виб хова с міш з об оворюваних подій, ні-
альних розслід вань, е с люзивної інформації, яс равих особистостей і зі-
ро м зи и. "Головна про рама" повністю змінить ваше явлення про раїн-

сь е телебачення. Вести її б де особистість, я а роз міється на новинах і
здатна здійснити та революцію сприйняття". Проте імені вед чо о по и що
не роз ривають. В про рамі обіцяють резонансні теми, тіль и власні зйом и,
е с люзивн подач фа тів всіх деталях і настроях.

На ТЕТі шукатимуть кохання, 
подорожуючи країною
Теле анал ТЕТ зап с ає нове романтичне шо "З пиніть, я за охалась" із ве-
д чою Жанною Бадоєвою. Зйом и старт ють 19 серпня.
У рам ах шо 15 дівчат — меш ано ме аполісів різно о ві та соціально о
стат с — вир шають з вед чою Жанною Бадоєвою в подорож У раїною на
пош и справжньо о охання. Дівчата півтора місяця подорож ватим ть на
автоб сі і відвідають 9 мальовничих районів У раїни.
"Їх з стрічатим ть найпринадніші наречені, а тамтешні меш анці спроб ють
довести, що саме т т те місце, в я ом дівчатам варто залишитися,— йдеть-
ся в повідомленні анал .— У холостя ів б де тіль и чотири дні, щоб прояви-
ти себе та пере онати дівчат припинити подорож. По за інченні цьо о термі-
н ожна з часниць повинна зробити непростий вибір: затриматися в цьом
містеч для ближчо о знайомства або поїхати далі на пош и сво о справж-
ньо о охання".
Мета прое т "З пиніть, я за охалась" — не лише допомо ти часницям з -
стріти своє справжнє охання і поверн ти до Києва порожній автоб с, а й
по азати найромантичніші та най расивіші місця У раїни. "Я обожнюю, оли
нав оло мене щасливі люди, божевільне охання і ипить енер ія! — розпо-
віла Жанна Бадоєва.— "З пиніть, я за охалася!" — новий для мене формат.
Від ньо о я че аю від риттів собі, нових емоцій від нових місць і, звісно,
сподіваюся, що дівчата з стрін ть своє охання. Гадаю, після прое т ба ато
лядачів зроз міють, що знайти справжнє охання можна де зав одно, і ми
зламаємо стереотип, що вдало вийти заміж можна тіль и вели их містах".

Перший Національний презентує ток)шоу
для молодят
У вересні НТКУ план є представити нове соціальне то -шо "Пісочниця для
молодят". Про рама розрахована на молод а диторію. У шо б д ть об о-
ворюватись проблеми, я і мож ть вини н ти молодят за рі до весілля і
після ньо о. У ст дії вед чі та запрошені е сперти нама атим ться допомо -
ти молодим людям пороз мітись і вирішити проблеми молодих подр жніх
пар. Моделюватим ться схеми та варіанти вирішення онфлі тів та інших
проблемних сит ацій. У пілотном варіанті прое т вед ть Ні а Сініч іна та
Лері Вінн.
Канал та ож відзняв пілот мористичної про рами "Сміх на всі часи". Фор-
матом прое т передбачено, що відеохроні а про визначні події б де с про-
водж ватись не фа тами, оментарями істори ів чи очевидців, а смішними
історіями, ане дотами, я і вини али через ці події. Про рама триватиме пів-
одини.
При достатньом фінанс ванні в ефірі анал з'явиться і др ий сезон "Star-
шо ". Учасни ами онцертно о видовища є люди, старші 50-ти ро ів, я і де-
монстр ють лядачам свої таланти. Др им вели им прое том НТКУ, вихід
я о о залежить від отриманих оштів, є цир ове талант-шо "Парад Аллє!".
Участь цій про рамі не передбачає ві ових чи професійних обмежень. Цир-
ові номери часни ів шо , ймовірно, зніматим ть в "Цир Кобзов".

День Незалежності на "Інтері": 
телемарафон та святковий концерт
24 серпня анал "Інтер" зап стить низ спецпрое тів під за альною назвою
"День народження раїни". Телемарафон розпочнеться зран . "Інтер" пла-
н є по азати рочисті події, присвячені свят ванню Дня Незалежності.
Ввечері прямом ефірі вийде свят овий онцерт "Живи в У раїні" з Майда-
н Незалежності. Ор анізаторами онцерт стали анал "Інтер" партнерстві
з омпанією "Таврійсь і і ри".

За матеріалами "Телекритики", сайтів телеканалів

НОВИНИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.25 Столиця

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, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 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 Великі битви
7.15 Хочу все знати
7.30 Фільм про фільм "Я

крокую Москвою"
8.45 Корисні поради
9.00, 21.00 Підсумки дня
9.20 Без цензури
9.45 Головний аргумент

10.10 Нехай вам буде
кольорово!

11.25 Фолк0music
12.30 Криве дзеркало
14.15 Право на захист
14.35 Темний силует
14.45 Вікно в Америку
15.05 Життя на рівних
15.25 Дорослі ігри
16.30 Сільрада
16.45 Агро0News
17.00 Останнє попередження
17.25 Економічна

перспектива
17.35 Новини
17.55 Легка атлетика. ЧС
21.25 Концерт С. Ротару 

"Я тебе, як і раніше,
люблю"

22.55 "Трійка", "Кено",
"Секунда удачі"

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

11++11

6.00 Х/ф "Милосердя"
7.05 ТСН
7.40 Економічна правда
8.00 Х/ф "Милосердя"
9.50 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

11.50 Х/ф "Москва
сльозам не вірить" 

15.00 Т/с "Тисяча і одна
ніч" 

16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Скліфосовський#2" 
22.15 Гроші
23.20 ТСН
23.35 Т/с "Гра престолів" 
0.45 Т/с "Болота" 
2.15 Маша й моделі02
3.15 ТСН. Особливе
3.40 Т/с "Гра престолів" 
4.35 Х/ф "Біле сонце

пустелі" 

ІІННТТЕЕРР

5.35 Т/с "Сімейний
детектив"

7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Ключі від щастя"

13.00 Судові справи
15.10 Сімейний суд
16.05 Чекай на мене
18.00 Т/с "Два кольори

пристрасті" 
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Серафіма

Прекрасна" 
23.40 Т/с "Мар'їн гай"
1.35 Т/с "Менти. Таємниці

великого міста" 

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

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

10.00 Т/с "Ми оголошуємо
вам війну" 

14.10 Т/с "Слід" 
15.35 Щиросердне зізнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.10 Т/с "Життя, як воно є" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "П'ятницький.

Глава друга" 
21.40 Т/с "Слід" 
23.10 Х/ф "Не брати

живим" 
1.20 Х/ф "Поліція

Майамі. Відділ
моралі" 

3.25 Події
3.45 Говорить Україна
4.20 Нехай говорять
5.10 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.40, 6.25 Teen Time
5.45 Пекельне побачення
6.30 Аферисти
7.30 Репортер
7.40 КабріоЛіто
9.25 Х/ф "Ван Хелсінг" 

12.05 Т/с "Татусеві
доньки" 

13.25, 14.30 Kids 'Time
13.30 М/с "Аладдін" 
15.00 Т/с "Друзі" 
15.55 Т/с "Кадетство" 
17.55 Т/с "Татусеві

доньки" 
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор
23.10 Т/с "Закрита школа" 
1.25 Т/с "Купідон" 
2.10 Т/с "Дружна

сімейка" 
2.55 Служба розшуку дітей
3.00 Т/с "Дружна

сімейка" 

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Факти
5.40 Свiтанок
6.50 Т/с "Таксі"
7.10 Т/с "Леся + Рома"
7.45 Надзвичайні новини
8.45 Факти. Ранок
9.15 Т/с "Мисливці за

діамантами"
12.45 Факти. День

13.00 Т/с "Мисливці за
діамантами"

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

дияволи"
22.10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.20 Т/с "Картина

крейдою"
3.45 Х/ф "10 000 років 

до н. е." 

ТТООННІІСС

6.00 Дикий молодняк
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Єрусалим. Виникнення

святого міста
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Вічний Шурик. 

А. Дем'яненко
12.40 Таке спортивне життя
13.10 Будь в курсі!
14.00 Гігантські видри в

басейні Амазонки
15.00 Соціальний пульс
15.15 Соціальна економіка
16.00 Лемури
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 битви
21.00 Соціальний пульс
21.25 Соціальна економіка
21.35 С. Юрський. У тілі

людини
22.40 Культурний шок
23.40 Лемури
0.00 Світські хроніки
0.30 Календар Live
1.00 Х/ф "Скандал" 
2.25 Х/ф "Інша жінка" 
3.50 Соціальний пульс
4.15 Будь в курсі!
4.45 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 Бізнес0час

7.25 Автопілот0новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія0новини
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 Час0тайм
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

6.50 Х/ф "Вантаж без
маркування" 

8.25 Агенти впливу
9.25 Правда життя
9.55 Х/ф "Живий"

11.45 Х/ф "Загадка для
Віри" 

15.20 Т/с "По гарячих
слідах"

19.00 Свідок
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 Свідок
2.00 Х/ф "Зворотного

шляху немає", с. 1 
3.05 Х/ф "Розмах крил" 
4.40 Свідок
5.10 Правда життя

ССТТББ

6.05 Чужі помилки. Жахіття
на вулиці Фестивальній

6.50 Все буде добре!

8.45 Неймовірна правда про
зірок

10.00 Зіркове життя. Слава в
обмін на сім'ю

11.00 Зіркове життя. Теща
щастю не перешкода

12.00 Х/ф "Четвер, 12#те" 
13.50 Холостяк
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
19.55 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Містичні історії05
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Зіркове життя.

Фатальне кохання
холостяків

23.20 Битва екстрасенсів
0.20 Друге пришестя Ванги
2.25 Т/с "Доктор Хаус" 
3.10 Х/ф "Час бажань" 
4.45 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"
15.25 Т/с "Слід"
17.00 Вечірні новини
17.20 Істина десь поруч
17.35 Давай одружимося!
18.50 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Однолюби"
22.50 Т/с "Група Zeta"
23.50 Т/с "Слід"
0.30 Зрозуміти. Пробачити
1.00 Давай одружимося!
2.00 Новини
2.05 Нехай говорять
3.00 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 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 дівчат"

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"
21.35 Т/с "Скліфосовський"
22.35 Хвороби століття. Хто

кого?
23.45 Т/с "Бігти"
0.40 Вісті +
0.55 Т/с "Вхід у лабіринт"
2.20 Чесний детектив
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"
20.25 Т/с "Безодня"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Братани#3"
0.35 Т/с "Звіробій"
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 "Даша0слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.20 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу" 

8.55 Т/с "Ранетки" 
10.00 Т/с "Всі жінки —

відьми"
11.50 Т/с "Та, що говорить

з примарами" 
13.40 Т/с "Половинки" 
14.05 Т/с "Беверлі#Хілз

90210. Нове
покоління" 

15.00 Богиня. Нова колекція
17.00 У ТЕТа пара
18.15 Моду народу
19.00 Т/с "Крем" 
20.00 "Даешь молодежь!"
21.05 ТЕТ0Інтернет
21.35 Бульдог0шоу
22.30 ТЕТ0Інтернет
23.15 Дурнєв + 1
23.40 Т/с "Секс і місто" 
0.10 Т/с "Американська

історія жахів" 
1.00 Х/ф "Брудний

негідник Шейм" 
2.40 Твою маму!
3.05 До світанку

КК11

7.00 М/ф
10.15 Х/ф "У пошуках

скарбів тамплієрів" 
12.10 Штучки
13.50 КВК02013
16.10 Вечірній квартал
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Т/с "Моя прекрасна

няня"
21.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф "Штучний

розум" 
1.00 Х/ф "Моє велике

грецьке літо" 
2.30 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.35 Маски0шоу
8.00 Шалене відео по0

українськи

9.00 Т/с "Чоловіча
робота" 

17.00 Т/с "Кодекс честі#5" 
18.15 Маски0шоу
18.40 ДжеДАІ
19.00 Т/с "Інспектор

Купер" 
21.00 Новини 2+2
21.40 Маски0шоу
22.05 Х/ф "Супертанкер" 
23.55 Т/с "Секретні

матеріали#2" 
1.45 Х/ф "Супертанкер" 
3.10 Х/ф "Шлях на Січ" 
4.30 Д/ф "Повернення в

рідну домівку"

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 "Умілець Менні"
8.55 М/с "Перехрестя в

джунглях"
9.20 М/с "Маленькі

Ейнштейни"
9.45 М/с "Прикольні

фантазери"
10.05, 18.00 М/с "Діти0

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 П'ять0з0

плюсом"
17.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
18.30, 23.15 М/с "Оггі та

кукарачі"
19.30 М/с "Чорний плащ"
20.00 М/с "Кряк0Бряк"
20.30 М / с "Чудеса на

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

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 8 серппня

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

"ЕЛІЗІУМ"
Країна: США
Ст дія: Sony Pictures
Режисер: Ніл Блом амп
У ролях: Метт Деймон, Джоді Фостер, Вільям Фіхтнер, Шарлотт
Коплі
Бюджет: 100 млн дол. США
Тривалість: 97 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Нова фантастична стріч а від режисера "9 о р " перено-
сить лядачів 2154 рі . Людство розділено на два ласи:
ба ата еліта меш ає на роз ішній осмічній станції "Елізі-
м", а решта живе на збіднілій та занедбаній планеті. Люди
Землі відчайд шно нама аються ни н ти злочинності та

бідності, що заполонила всю планет , але проти них діють с ворі антимі раційні за они.
Єдина особа, я а може принести рівність цим двом світам, — звичайний хлопець Ма с, я ом в рай необхідно
потрапити на Елізі м. Він по одж ється на небезпечн місію, в я ій доведеться протистояти се ретарю з безпе и
Елізі м Дела р а, а та ож під онтрольним їй війсь овим силам. Але я що Ма с все ж пощастить, він врят є не
тіль и своє життя, а й життя мільйонів людей на Землі, встановивши між ласов рівність соціальних світів.
В інотеатрах "Кінопалац", IMAX, "Київсь а Р сь", "У раїна", "М льтипле с", "Ме апле с", мере-
жах інотеатрів "Баттерфляй" та "Лінія іно"

"КОХАНЕЦЬ НАПРОКАТ"
Країна: Франція
Ст дія: Europa Corp
Режисер: Девід Моро
У ролях: Вірджінія Ефіра, П’єре Нін’є, Жилль Коен
Тривалість: 92 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

У реда тора модно о лянцево о ж рнал Аліси Лантенс
бездо анний сма , відмінне резюме і реп тація "залізної
леді". В особистом житті вона самотня і вихов є доч .
Одно о раз ерівництво натя ає, що очолювати молодіж-
не видання має хтось більш сміливий і прово ативний.
Рішення знаходиться несподівано: через без л зд випад-
овість світом шо -бізнес розповсюдж ються ч т и про її
роман з 18-річним ст дентом Бальтазаром. Йо о жін а випад ово з стріла в літа . Виявляється, що підмо-
чена реп тація — саме те, що потрібно для прос вання ар'єрними сходами! Але ди подітися від хлопця,
я ий і справді за охався?
В інотеатрах "Київ", "Жовтень" "М льтипле с", "Ме апле с", мережах інотеатрів "Баттерфляй" та
"Лінія іно"

"ЗАКЛЯТТЯ"
Країна: США
Ст дія: Warner Bros. Pictures, New Line Cinema
Режисер: Джеймс Ван
У ролях: Вєра Фармі а, Патрі Вілсон
Бюджет: 13 млн дол. США
Тривалість: 112 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Фільм жахів від режисера "Пили" й "Астрала". В основі
артини лежить реальна історія родини Перрон, я і
ствердж вали, що меш али в оточенні привидів. Д хи на-
селяли б дино на Род-Айленді, в я ом Перрони жили в
сімдесятих ро ах XX століття.
Все почалося, оли сім'я Перронів переїхала в новий
фермерсь ий особня , я ий дістався їм пра тично задар-

ма. Але б дино населяють примари, я і вед ть з людьми свою р . Щоб тихомирити д хів, жін а звертається
по допомо до валіфі ованих фахівців із боротьби з паранормальними явищами. Для Еда і Лорейн Уоррен
провести аналізи ч жорідної а тивності і ви нати привидів — звична справа. Але цьо о раз все піде іна ше.
В інотеатрах " "Київсь а Р сь", "У раїна", "М льтипле с", "Ме апле с", мережах інотеатрів "Бат-
терфляй" та "Лінія іно"

КІНОТЕАТРИ
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60, www.kinopalace.net
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)234-73-81, 234-33-80, www.kievkino.com.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50, 279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"Київсь а Р сь", в л. Артема, 93, тел.: (044)486-74-74, 486-82-73, www.kino.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02, www.zhovten-kino.kiev.ua
IMAX, Мос овсь ий просп., 34-в, тел.: 0-800-300-600, www.planeta-kino.com.ua
"Ме апле с" просп. Мос овсь ий,34-в, тел.: (044)498-48-32, 498-48-33
"М льтипле с в ТРК Комод", в л. Л начарсь о о, 4, тел.: (044)593-35-80
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Лінія іно", www.liniakino.com:
ТЦ "Аладдін", в л. Гриш а, 5, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Ма еллан", в л. А адемі а Гл ш ова, 13-б, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Метрополіс", в л. Малиновсь о о, 12, тел.: (044)521-30-01
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СПОРТ
Хрещатик 8 cерпня 2013 року

Температура +24°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +29°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 41 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 58 %

Прогноз погоди на 8 серпня 2013 року

ОВНИ, нині життя для вас перетворилося на захоплююч р —
хочеться розва , любовних інтри , досхоч поблазнювати... Одна
сьо одні слід сп ститися на землю, вни н ти в деталі та не йти на
спо сливом повід власних заба ано чи виявляти лицемірство,
пихатість, бо це створить вам чимало надмірних переш од.
ТЕЛЬЦІ, влашт йте вихідний від до чливих проблем та по-

дбайте про персональний омфорт, ні в чом собі не відмовляючи.
Задовольняйте власні примхи, щиро любіть та шан йте себе, тоді
й вас любитим ть і цін ватим ть!
БЛИЗНЯТА, оді байди вати, иньте я ір сімейних водах —

т т ви дбайливі осподарі, в оселі я их має пан вати ідеальний
лад, все має виблис вати, домочадці — б ти на одованими та
причеп реними, сантехні а відремонтована, холодильни заповне-
ний харчами.
РАКИ, прибор айте запальне «хоч », ро йте слід слід із ча-

сом, б дьте п н т альними, ор анізованими, ні ди не запізнюйте-
ся. Гармонійне поєднання пра матизм із др желюбністю дозво-
лить зосередитися на орисних зв'яз ах і потрібній інформації. Тож
ці автеся деталями, об оворюйте лише он ретні теми, а п стопо-
рожнім розмовам — зась!
ЛЕВІВ особиста презентабельність робить любленцями п блі-

и, але… є ще й таємний фронт, де все ипить! Тр діться задля ре-
алізації заповітних зад мів, зала одж йте родинні проблеми, адже
саме через близь их та рідних завітають щасливі шанси по ращи-
ти життя. Сьо одні ретельно зважте всі «хоч » й «можна» — і з тим
баланс вальним шестом м дро та пра тично р хайтеся до постав-
леної мети.
ДІВИ, тримайтеся від новаційних починів, ос іль и ваше жит-

тєве с дно продовж є р хатися армічним р слом, де більшість
сит ацій виринає із мин ло о, вима аючи термінових доопрацю-
вань, чо о не слід боятися, бо це на бла о майб тньо о. Цей день
за можливості присвятіть звичним р тинним лопотам, задоволен-
ню б денних потреб, поліпшенню здоров’я.
ТЕРЕЗИ, облиште революційний пост п, відійдіть тінь — день

армічний, тож, швидше за все, вам доведеться виріш вати ч жі
проблеми, займатися бла одійністю. У б дь-я ій справі виявіть
с р п льозність, не і нор йте таємно о бо речей і неодмінно
зверніть ва на самопоч ття.
СКОРПІОНИ, ар’єрний аврал триває, рейтин соці мі на ви-

соті, при от йтеся до несподівано , але ардинальна зміна сит а-
ції, що с лалася, навряд можлива. Займаючись вирішенням пов-
ся денних завдань, застосов йте альтернативні нестандартні ме-
тоди. Романтичні полювання від ладіть — це день армонійних
др жніх онта тів, де можна пра тично об оворити спільні цілі та
розставити рап и над «і» під мин лими домовленостями.
СТРІЛЬЦІ, на роботі бажано продемонстр вати блис чий

сл жбовий виш іл, висл ж йтесь перед босом та по аз йте, що
ви майстер на всі р и й б дь-я і тр дові навантаження вам під
сил . Хапайтеся за все, що пропон ють на основній та "лівій"
роботі – розширите оло власно о вплив , тоді й рошей заро-
бите. І пам’ятайте, що ви тотально залежні від рес рсів іншої
сторони, тож б дь-я і е оїстичні фо си, бажання поживитися
за ч жий рах но відіб’ється з бним рез льтатом.
КОЗЕРОГИ, займайтеся тим, чо о пра не тіло та д ша — тво-

ріть, відпочивайте, охайтеся. Одна я що ви справжній тр до о-
лі , то в різноманітній обстановці знайдете можливість спрям ва-
ти з силля на щось орисне. Б дьте дипломатичними, тримайте-
ся від льтимат мів, онфронтаційні б ревії на теренах співпраці
тривають — там сила, форт на та рес рси на боці протилежної
сторони, з я ою ви зв’язані ланцю ами зобов’язань, том шан йте
їхні інтереси, йдіть на омпроміс — і все б де добре.
ВОДОЛІЇ, в стос н ах «я-ти» в серпні назріває ардинальний

перелом, втім, не поспішайте бити лечи и та розл чатися з с п т-
ни ами — можете наст пити на ті самі раблі. Я що «фортеця», я
ви хочете під орити, не бажає здаватися, не ломіться в за риті
двері, а спроб йте ви ористати альтернативний шлях. А сьо одні
б дьте пра тичними, мітливими, проявляйте аналітичний підхід
вирішенні б дь-я их завдань. Можна інвест вати роші в бізнес,
взяти редит.
У РИБ нині життя проходитиме за правилом: я ий їхав, та о о й

з стрів. Ви я дзер алі мил ватиметеся вчин ами людей, я і є
власним відображенням… Одна оли с п тни чи діловий партнер
не схожий на вас, то це не означає, що ньо о немає чеснот або
він налаштований вороже

Любов ШЕХМАТОВА, астролог 
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ранок день вечір

Герої Дефлімпіади�2013
повернулися додому
Українська команда здобула 88 нагород

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У столиці Бол арії Софії
завершилися ХХІІ літні
Дефлімпійсь і і ри. Вітчиз-
няні спортсмени традицій-
но спішно вист пили на
цих зма аннях. Одна цьо-
орічні І ри стали для “си-
ньо-жовтих” най спішніши-
мим за історію незалежно-
сті. На найважливіших
стартах чотириріччя вітчиз-
няні атлети спромо лися
здоб ти 88 на ород і та-
им чином посісти ІІ місце
в неофіційном медально-
м залі .

Успішно для наших спортсменів

завершились ХХІІ літні Дефлімпій�

ські ігри, що проходили з 25 липня

по 4 серпня 2013 року в Софії (Бол�

гарія). Рекордно велика команда

Росії, у складі якої був 321 спортс�

мен, здобула перше місце на Деф�

лімпіаді�2013 (67 золотих, 52 сріб�

них, 58 бронзових нагород). Укра�

їнська команда значно меншим

складом (191 атлет) показала ре�

кордний за свою історію спортив�

ний результат, здобувши 88 меда�

лей, 21 з яких — золоті, 30 срібних

та 37 бронзових, посівши другу по�

зицію у неофіційному медальному

заліку. Третє місце у команди Кореї

(19 золотих, 11 срібних, 12 бронзо�

вих нагород). Всього участь у зма�

ганнях взяли 4200 спортсменів із

92�х країн світу.

І ось нарешті тріумфатори зма�

гань повернулися додому. В аеро�

порту “Бориспіль” героїв міжна�

родних змагань зустрічали віце�

прем’єр�міністр України Олек�

сандр Вілкул та міністр молоді та

спорту Равіль Сафіуллін. Від імені

Президента України Віктора Яну�

ковича та прем’єр�міністра Мико�

ли Азарова чемпіонів і призерів

Дефлімпіади�2013 привітав Олек�

сандр Вілкул. “Ви показали фено�

менальний результат, здобувши 88

нагород: 21 золоту, 30 срібних та 37

бронзових медалей і посівши друге

місце в загальнокомандному заліку.

Для заохочення спортсменів та їх�

ніх тренерів урядом прийнято рі�

шення про виплату державних ви�

нагород чемпіонам і призерам ХХІІ

літніх Дефлімпійських ігор у розмі�

рі: за І місце — 800 тис. грн, за ІІ

місце — 550 тис. грн і за ІІІ місце —

380 тис. грн. Також державні вина�

городи отримають наставники ме�

далістів”,— наголосив віце�прем’�

єр�міністр.

Українських спортсменів також

привітав міністр молоді та спорту

України Равіль Сафіуллін. “Зі сто�

лицею Болгарії, де цьогоріч прохо�

дили Дефлімпійські ігри, пов’язані

незабутні спогади, адже саме в Со�

фії українські спортсмени з вадами

слуху 20 років тому вперше висту�

пили на Дефлімпійських іграх. Ці

змагання стали початком великого

шляху збірної команди України.

Переконаний, що високі результа�

ти, показані на Дефлімпіаді 2013

року, віра в перемогу, бажання бути

кращими і високий професіоналізм

стануть запорукою нових успіхів

всієї нашої команди на світових і

європейських чемпіонатах”,— за�

уважив пан Сафіуллін.

В урочистій зустрічі спортсменів

також взяли участь президент На�

ціонального комітету спорту інва�

лідів України, голова профільного

комітету Верховної Ради України

Валерій Сушкевич, який не прихо�

вував своєї радості від результату

національної команди: “Чотири

роки наша команда готувалась, і

багато людей є причетними до цієї

перемоги. Я в ці хвилини хотів би

подякувати всім тим представни�

кам української влади, міністерств

і відомств, професіоналам за чуйне

професійне ставлення до перемоги

українського спорту в світі”
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Цей день в історії 8 серпня

1588 — Ан лійсь ий флот на
чолі з лордом Говардом Еффін-
емом розбив залиш и Непере-
можної Армади і зм сив іспанців
через Північне море, в обхід
Шотландії та Ірландії, поверта-
тись на бать івщин , що їм вда-
лось зробити лише жовтні,
втративши половин із 130 о-
раблів і 15 тисяч чолові .
1786 — Франц з Мішель Па -
ар першим під орив найвищ
вершин Європи — альпійсь
ор Монблан.
1899 — Амери анець А. Мар-

шалл з міста Бро тон (штат Мін-
несота) запатент вав перший
поб товий холодильни .
1917 — Почався VI з'їзд партії

більшови ів, отрий прийняв рі-
шення про ор анізацію в Росії
збройно о повстання.
1941 — П'ять радянсь их бом-

бард вальни ів ДБ-3, що баз ва-
лись на естонсь их островах Хі -
маа і Саарема, здійснили пер-
ший авіаналіт на Берлін. До цілі
долетів лише один літа . Пізніше
б ло здійснено ще дев'ять на-
льотів, допо и Естонія не б ла
о пована Німеччиною.
1942 — У Бомбєї на сесії ви-
он ом партії Індійсь ий націо-
нальний он рес лідери партії
Махатма Ганді та Джавахарлал
Нер , по рож ючи а ціями ро-
мадсь ої непо ори, зажадали від
ан лійців не айно о створення
національно о ряд . Після цієї
заяви всі члени ви он ом б ли
заарештовані ан лійсь ими влас-
тями, а в Індії почались масові
демонстрації протест .
1945 — Радянсь ий Союз о о-

лосив війн Японії і почав ввід
війсь Манчж рію.
1949 — У Страсб рзі відб -

лась перша сесія Ради Європи.
1968 — У Києві від рито Інсти-

т т льт ри.
1969 — Вперше і востаннє в

історії радянсь о о ф тбол К -
бо раїни ви рала оманда пер-
шої лі и — львівсь і "Карпати".
1998 — Амери анець Май л

Кірні став наймолодшим ма іс-
тром на — він став дипломова-
ним спеціалістом з біохімії віці
14 ро ів 8 місяців.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Х правда

лава
цер овно о

о р Р
100

людина, що
шанов вала
бо ів (Стар.

Схід)

візер но ,
напис на тілі

місце
с ріплення
частин

Е
фарба для
реслення

створює мови
для до ад ван-

ня

р.
живописець,
"Свати",

"Ворожіння"

місто в Ні ерії

рі а поблиз
Парижа

співочий птах Щ
війсь овий со-

юз

що-неб дь
фальшиве

лава
венеціансь ої
респ блі и (VII-

XVII ст.)

традиційне
итайсь е
воєнне

мистецтво А
одне із трьох
верховних
божеств

(ш мер. міф.)

невели а
в’яз а Т

сторін а
ниж и з

за олов ом
твор

абсолютний
найвищий
ст пінь

малень а Оль а

по азна роз іш И ормон
розмінна

монета М’янми
молюс -
орабли

спортивна
шабля

шлюб К р чна зброя
перший ст пінь

о ислення
елементів

Спортивні новини

Теніс. Олександр Долгополов вдало стартував 
на турнірі у Монреалі
У Монреалі (Канада) на т рнірі АТР Coupe Rogers тривають матчі

першо о ола. 24-річний раїнсь ий тенісист Оле сандр Дол ополов,
я ий займає в рейтин АТР 37-е місце, старт вав з перемо и над 21-
ю ра ет ою світ , 27-річним південноафри анцем Кевіном Андерсоном
з рах н ом 7:6, 6:4. Поєдино тривав 1 один 43 хвилини. Дол ополов
зробив чотири брей и і тричі вп стив свою подач . На рах н раїн-
ця п’ять ейсів і шість подвійних помило . Йо о опонент дев’ять разів
подав навиліт і п’ять разів помилився на подачі. Раніше тенісисти не
з стрічалися. У др ом олі с перни ом Оле сандра Дол ополова б -
де п’ятий сіяний чех Томаш Бердих, я ий перше оло проп стив

Футбол. Сергій Ковалець викликав 
на матч проти Греції 23 футболістів
Молодіжна збірна У раїни, що от ється до старт валіфі ацій-

ном ра нді до ЧЄ-2015, з 11 по 14 серпня проведе навчально-тре-
н вальний збір, під час я о о зі рає товарись ий матч проти оман-
ди Греції. Головний тренер молодіжної збірної У раїни Сер ій Кова-
лець о олосив списо із 23-х ф тболістів, отрі ви ли ані на збір, ін-
форм є офіційний сайт ФФУ. Найбільше представництво в раїн-
сь ій “молодіжці” отримав марі польсь ий “Іллічівець” — 4 ф тболіс-
ти, иївсь е “Динамо” та ФК “Севастополь” деле вали до збірної по
3 ф тболісти. Свій збір наша оманда розпочне 11 серпня, а 12- о
відправиться до Львова, де вже наст пно о дня на “Арені-Львів” з -
стрінеться з омандою Греції. С лад молодіжної збірної У раїни: во-
ротарі — Єв ен Гальч (“Іллічівець” Марі поль), Арт р Денч (“Ме-
таліст” Хар ів); захисни и — Дмитро Риж , Сер ій Мя ш о (обидва
— “Динамо” Київ), Оле сандр Насонов (“Метал р ” Донець ), Іван
Ордець (“Іллічівець” Марі поль), Павло Мя ов (“Зоря” Л ансь ), Єв-
ен Неплях (ФК “Севастополь”); півзахисни и — Р слан Бабен о
(“Дніпро” Дніпропетровсь ), Владислав Калитвинцев (“Слован” Лібе-
рець), Віталій Б яльсь ий (“Говерла” Уж ород), Андрій Ц рі ов (“Ди-
намо” Київ), Оле сандр Нойо (“Металіст” Хар ів), Сер ій Болбат, Ки-
рило Ковалець (обидва — “Шахтар” Донець ), Віталій Приндета (“Во-
линь” Л ць ), Оле сандр Караваєв (ФК “Севастополь”), В’ячеслав
Ч р о (“Іллічівець” Марі поль), Єв ен Трояновсь ий (“Метал р ” До-
нець ), І ор Озар ів (“Карпати” Львів); нападни и — Пилип Б д ів-
сь ий (ФК “Севастополь”), Віталій Іван о (“АЕК” Ларна а), Владиси-
лав К лач (“Іллічівець” Марі поль)

Спортивне життя. В Києві відбудуться 
Всеукраїнські сімейні ігри
З на оди свят вання Дня Незалежності У раїни 24 серпня на Хре-

щати відб д ться перші Все раїнсь і сімейні і ри. Учасни ами зма-
ань стан ть найспортивніші родини з сіх ре іонів У раїни. У рам ах
зма ань заплановані парад часни ів (21 оманда), рочисте офіційне
від риття, відбір ові естафети — “Бас етбол”, “Ф тбол” та “Ре бі”, а
та ож півфінальні та фінальні естафети — “Хо ей з м’ячем” і на завер-
шення — на ородження переможців. Крім то о, ості свята змож ть пе-
ре лян ти по азові вист пи імнастів, цир ові номери, вист пи ф т-
больних фристайлерів

У фіналі зма ань з волейбол збірна У раїни ( жовтій формі) перемо ла с перни ів із Росії
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