
Громада проти забудовника
На місці скандального будівництва на проспекті Маяковського 
облаштують сквер
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Меш анці б дин на проспе ті Мая ов-
сь о о, 4, що Деснянсь ом районі, від-
стояли свою землю від неза онних заб -
довни ів. Місь а та районна влада під-
тримали місцев ромад в пра ненні від-
новити знищен зон й надати їй стат с
с вер . Відповідне рішення б де винесе-
но на роз ляд сесії Київради, я запла-
новано провести 19 серпня.

Щоб вирішити долю землі, де забудовник хотів звести

торгово�офісний комплекс попри протести мешканців,

було скликано громадські слухання. На зібрання запроси�

ли й першого заступника голови КМДА Анатолія Голуб�

ченка та голову Деснянської РДА Станіслава Прокопенка.

Спільно розробили план дій щодо відновлення зеленої зо�

ни та надання їй статусу скверу, щоб жоден забудовник не

спокушався зводити будь�які споруди під вікнами у людей.

"Зараз головне, аби Київрада відмінила своє ж рішен�

ня про видачу дозволу на передачу цієї ділянки в оренду

й ухвалила рішення розірвати договір оренди, ліквідува�

ти всі дозвільні документи, які надають право на будів�

ництво. Таким чином можна заборонити будівниц�

тво",— пояснює Анатолій Голубченко.

До речі, пан Голубченко пригадав, що кілька років

тому подібна ситуація із забудовником виникла у про�

вулку Козловського в Печерському районі. Тоді ак�

тивна громада відстояла зелену зону, якій згодом було

надано статус скверу і встановлено пам’ятник леген�

дарному співакові Івану Козловському. Таким самим

шляхом слід пройти і у випадку із земельною ділян�

кою на проспекті Маяковського, 4. І після отримання

документів на землю вирішувати, як облаштовувати

це місце.

"Ми хочемо дізнатися думку мешканців Троєщини,

що вони хотіли б тут розмістити — дитячий або спортив�

ний майданчик, сквер тощо. Вкотре зазначу, після вне�

сення змін у будівельне законодавство міська влада

втратила можливість впливати та контролювати дії забу�

довників. Однак ми й надалі законним шляхом чинити�

мемо опір забудовам на зелених зонах. Переконаний,

що зведення будь�яких об’єктів у житлових кварталах

може здійснюватися лише після попереднього узго�

дження з мешканцями мікрорайону. Ми наполягатиме�

мо, аби потенційні забудовники враховували думку і по�

бажання громади",— зазначив Анатолій Голубченко.

Крім того, Анатолій Костянтинович висловив пропо�

зицію навести лад на території, зокрема найближчим ча�

сом завезти землю, а восени висадити дерева. Водночас

члени житлово�будівельного кооперативу готові влас�

ними силами відновлювати свій сквер і в подальшому

захищати його від посягань забудовників. Зокрема, як

розповіла "Хрещатику" мешканка будинку Анна, люди

хочуть домогтися свого законного права на прибудинко�

ву територію, яка колись належала громаді.

За словами Станіслава Прокопенка, місяць тому рай�

держадміністрація попереджувала забудовника про те,

що у нього немає всіх необхідних документів для почат�

ку робіт. "Забудовник нас не почув, і ми отримали дуже

негативну ситуацію — нас підтримала і прокуратура Дес�

нянського району, яка звернулась до Господарського су�

ду з позовом про визнання недійсним договору оренди

земельної ділянки на проспекті Маяковського, 4",— по�

відомив Станіслав Прокопенко.

До речі, голова району зауважив, що для Троєщини

проспект Маяковського — наче Хрещатик для всього

Києва, тому буде докладено багато зусиль, аби перетво�

рити його на справжню візитівку району

Міська електричка 
оновлюється
Вже наступного року в Києві з’являться дві нові станції, 
поповниться й рухомий склад

Міська електричка стала настільки за�

требуваним та цікавим проектом для міс�

та, що столична влада вирішила і надалі

його розширювати. Про це заявив за�

ступник голови КМДА Михайло Костюк

під час інспекції транспортного об’єкта.

У вранішню годину пік разом із журна�

лістами посадовець проїхав маршрутом

кільцевої електрички та поділився з ними

планами щодо подальших перспектив.

"Ми шукаємо шляхів для розвитку

кільцевої електрички, і одним із першо�

чергових завдань столичної влади є замі�

на рухомого складу, який був би адапто�

ваний до міських умов. Наразі він є за�

старілим, і ми отримуємо чимало нарі�

кань з боку киян на вигляд вагонів. Крім

того, передбачається відкриття нових

станцій, запуск додаткових поїздів та

благоустрій зупинок",— зазначив пан

Костюк.

Зокрема вже до кінця року з’являться

дві додаткові зупинки на платформах

"Протасів Яр" та "Київська Русанівка". З

проханням облаштувати тут зупинку місь�

кої електрички до міської адміністрації та

Контактного центру "1551" неодноразово

зверталися містяни. За словами проекту�

вальника — генерального директора МПП

"Елтранс" Віктора Рєзнікова, наразі на

обох майбутніх зупинках завершується

розробка проектно�кошторисної доку�

ментації. Так, на станціях облаштують но�

ві платформи, встановлять турнікети та

зупинкові комплекси. На зупинці "Київ�

ська Русанівка" облаштують і пішохідний

місток, який пройде над контактною ме�

режею, аби пасажири могли без перешкод

переходити між платформами. За пропо�

зицією Михайла Костюка проектувальни�

ки розглянуть можливість і встановлення

ескалаторів замість ліфтів для пересуван�

ня людей з обмеженими можливостями. А

от на платформі "Протасів Яр" рух органі�

зують в такий спосіб, що місток буде не

потрібен. За попередніми підрахунками,

будівництво цих двох об’єктів коштувати�

ме 14,6 млн грн та 8,8 млн грн відповідно.

Як зазначив посадовець, наразі місто роз�

глядає можливість залучення до реалізації

цих проектів інвесторів.

До речі, в подальших планах розвитку

міської електрички — облаштування

платформ у безпосередній близькості до

станцій метро "Нивки" та "Либідська".

Оновлять і парк рухомого складу. Нара�

зі на балансі КП "Київпастранс" є 12 елек�

тропоїздів, два з яких постійно знаходять�

ся у резерві. Тобто, в робочі дні маршру�

том курсує десять потягів, у вихідні —

шість. За словами пана Костюка, нині

міскадміністрація розглядає можливість

придбання двох нових рухомих складів,

адже нинішній парк значно застарів, біль�

шість потягів вже прослугували 25—27 ро�

ків. "Ми будемо ставити питання перед

депутатським корпусом на наступний бю�

джетний рік щодо придбання двох рухо�

мих складів. Для нас принципово, щоб це

був саме український виробник",— наго�

лосив пан Костюк.

Таке поповнення дозволить також ско�

ротити інтервал руху між потягами. Так,

нині він складає 17 хвилин, однак транс�

портники розглядають можливість його

зменшення до 12 хвилин. Нагадаємо, що

міська електричка курсує у вранішні та

вечірні години пік.

Серед пропозицій — можливість при�

єднання до потягів по одному додатково�

му вагону.

Нагадаємо, що першу чергу спільного

проекту КМДА, "Укрзалізниці" та "Півден�

но�Західної залізниці" "Міська електрич�

ка" було реалізовано 4 жовтня 2011 року.

Тоді ввели рух електропоїздів по Київсько�

му транспортному кільцю з впроваджен�

ням 14�ти пересадочних вузлів. 24 жовтня

2012 року відкрито 15�ту станцію міської

електрички "Троєщина�2". Всі станції цьо�

го виду громадського транспорту зарежим�

лені, обладнані турнікетами, касовими

приміщеннями. А це, в свою чергу, дає

змогу вести облік 99 % пасажирів, в тому

числі й пільгових категорій.

Зазначимо, що в Указі Президента

України "Про національний план дій на

2013 рік щодо впровадження Програми

економічних реформ на 2010—2014 ро�

ки" поставлено завдання побудувати або

реконструювати об’їзні залізничні колії,

щоб розвантажити Київ від транзитних

вантажних перевезень. Це дозволить ще

більше скоротити інтервал руху міської

електрички, перетворивши її фактично

на кільцеву гілку наземного метро

Щоб зробити місь еле трич ще більш зр чною для иян, вже наст пно о ро на маршр ті з’являться дві нові станції. В планах місь ої влади й пост пово оновити
р хомий с лад потя ів

Киянам — не до політики

Cтоличні деп тати збираються на засідання для ви-
рішення соціально важливих питань

СТОР. 2

Реформи — в землю 
Форм вання за онодавчо о механізм рин півлі
та продаж діляно сіль оспризначення
заверш ється
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Киян запрошують 
на відкриття виставки 
"Від Трипілля 
до Київської Русі"

У рамках виставкового проекту "Україна — Світу" 22

серпня в Музейно�виставковому центрі "Музей історії

Києва" відбудеться відкриття виставки "Від Трипілля до

Київської Русі".

Для створення виставки з колекції Музею історич�

ного культурного надбання "Платар" відібрано пока�

зові, раритетні, знакові, унікальні предмети найвищої

мистецької та художньої якості. Зібрані експонати від�

ображають витоки та розвиток української мистецької

культури — починаючи від Трипільської цивілізації

через ремесла кіммерійців, скіфів, сарматів і до часів

славетної Київської Русі. Експозиція віддзеркалює

своєрідну хронологію виникнення сучасної цивіліза�

ції.

Організатори наголошують — завітавши на експози�

цію, відвідувачі зможуть прослідкувати, як через успад�

кування культурних цінностей минулого, переймаючи й

творчо осмислюючи надбання прадавніх народів, які

населяли територію нашої держави, розвивалася укра�

їнська культура.

Загалом колекція музею "Платар", що нараховує май�

же 15 тисяч артефактів, зібрана сучасними колекціоне�

рами�меценатами Сергієм Платоновим та Сергієм Тару�

тою. Ідея створення приватного музею старожитностей,

пов’язаних із Україною, передусім є свідченням відро�

дження вітчизняних традицій меценатства, бажання за�

сновників музею зберегти від знищення, вивезення за

кордон та розпорошення національного надбання,

справжніх скарбів України

Прокуратура стала на бік
мешканців Березняків 
у справі щодо забудови 
скверу

Прокуратурою Дніпровського району прийнято рі�

шення про вступ у розгляд справи, що перебуває на роз�

гляді в Адміністративному суді Києва за позовом одно�

го з мешканців району щодо скасування рішення Київ�

ради про надання для будівництва торговельного центру

на земельній ділянці на вул. Серафимовича на Березня�

ках. Про це "Хрещатику" повідомили в прес�службі про�

куратури Дніпровського району столиці.

У зазначеній справі прокуратура захищає інтереси

мешканців мікрорайону.

Окрім того, прокуратурою району ініційовано перед

Київська міська державна адміністрація розгляд питан�

ня про проведення громадських слухань з приводу виді�

лення земельної ділянки за вказаною адресою

На Хрещатику відбудеться
загальноміський 
шкільний ярмарок

17 та 18 серпня на Хрещатику відбудеться загально�

міський шкільний ярмарок. У Департаменті промисло�

вості та розвитку підприємництва запевняють, що, заві�

тавши на захід, мешканці столиці матимуть змогу при�

дбати шкільну форму, взуття, портфелі, канцелярське

приладдя з широкого асортименту товарів вітчизняного

та іноземного виробництва.

Як повідомили "Хрещатику" організатори, загалом

під час ярмарку діятимуть понад 200 торгових точок.

На головній вулиці столиці ярмаркуватимуть підпри�

ємства легкої промисловості та фізичних осіб — під�

приємців з усіх регіонів України. Завдяки наданню

учасникам ярмарків безкоштовних місць торгівлі ціни

на товари для школярів будуть нижчими, ніж у роз�

дрібній торговельній мережі, зауважують у профільно�

му департаменті.

Також родзинкою цьогорічного шкільного ярмарку

стане концерт кращих дитячих колективів художньої са�

модіяльності, який розпочнеться о 12.00 у суботу 17

серпня.

Крім того, під час проведення планових районних яр�

марків сільськогосподарської продукції функціонувати�

муть відокремлені місця торгівлі товарами для школя�

рів

У СТОЛИЦІ ВІДЗНАЧАТЬ

ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО

ПРАПОРА

СТОР. 2

ПРОКУРАТУРА

ВІДСУДИЛА 3 ГА ЗЕМЛІ

У ЗАБУДОВНИКА 

СТОР. 2

КІЛЬКІСТЬ 

ПЕРЕВІРОК БІЗНЕСУ 

ЗМЕНШАТЬ

СТОР. 3

ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА

НА НАСТУПНИЙ

ТИЖДЕНЬ

СТОР. 4—7
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Повноцінно місь а ільцева еле трич а запрацювала в жовтні
2011- о, та за майже два ро и стала поп лярним транспортом
серед меш анців Києва. Та , щоденно її посл ами орист єть-
ся понад 50 тисяч меш анців столиці — й пасажирообі постій-
но зростає. Аби зробити місь еле трич ще більш зр чною
для ромадян, вже наст пно о ро на маршр ті з’являться дві
нові станції. В планах оновити і р хомий с лад.
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У Києві святкуватимуть 
День Державного Прапора України
До Дня Державно о Прапора У раїни 23 серпня в Києві відб д ться

традиційні рочистості. В Департаменті с спільних ом ні ацій інфор-
м ють, що наразі триває а тивна під отов а до свята. Розпочнеться
свят овий день з церемонії підняття Державно о Прапора У раїни бі-
ля Київсь ої місь ої ради. Піднім ть жовто-сині стя и та ож ожном
районі міста. Замайорять державні прапори біля всіх державних ста-
нов.
Та ож відб деться рочисте вр чення паспортів ромадян У раїни

шістнадцятирічним иянам, я і дося ли значних спіхів навчанні,
спорті та мистецтві. Крім то о, після завершення офіційних рочистос-
тей на Хрещати відб деться за альномісь ий захід “Символи Бать-
івщини р ами дитини”. З 11.00 для юних иян та остей міста пра-
цюватим ть творчі майстерні й запланована інтера тивна і рова про-
рама.
У ольорах національно о стя юні патріоти матим ть можливість

власнор ч ви отовити різноманітні а сес ари та при раси. Крім то о,
боді-арт-х дожниці при рашатим ть обличчя всіх охочих патріотични-
ми малюн ами. Б де презентовано вистав дитячих творчих робіт та
фотовистав “Синьо-жовта У раїна”. Напри інці дійства, я зазнача-
ють ор анізатори, всі прис тні змож ть приєднатися до створення
“живо о” прапора У раїни — треба лише прийти на захід вдя неним
жовт або синю ф тбол

У вересні в Солом’янському районі 
відкриється оновлений дитсадок
На реалізацію ініціативи Президента У раїни Солом’янсь а рай-

держадміністрація постійно веде а тивн робот щодо від риття нових
р п дитсад ах, відновлення та апітально о ремонт в них.
Один із та их за ладів, де нині триває апремонт, нещодавно пере-

вірив олова район . ДНЗ № 373, що знаходиться на в л. Мартирося-
на, поб дований ще 1963 році. Дитсадо ф н ціон є двох орп -
сах, в одном з я их, о рім дитячих р п, розташовані харчобло та
пральня. З 1997 по 2007 рі приміщення одно о з орп сів за лад
займали орендатори, після я их б дівля стала непридатною для ви о-
ристання за призначенням. 5 ро ів приміщення п ст вало. Торі , вра-
хов ючи нестач місць дитсад ах, т т відремонт вали одн р п .
Цьо оріч об’є т внесли в місь про рам відновлення дош ільних на-
вчальних за ладів, за рах но я ої й відб вається фінанс вання ре-
монтних робіт.
У рам ах ре онстр ції передбачений апремонт занедбано о ор-

п с , а це відновлення ще 3-х р п, харчобло , пральні та приміщень
для персонал , а та ож заміна фасад й ві он. О рім цьо о, ом наль-
ни и здійснять бла о стрій території та встановлять дитячий і ровий
майданчи . На сьо одні в ремонтованом приміщенні ДНЗ № 373 вже
повністю замінили старі дерев’яні ві на с лопа етами та завершили
всі чорнові роботи 2- о поверх . За алом, роботи ви онані на понад
60 %. Після ре онстр ції в цьом орп сі дитсад а змож ть переб -
вати до 100 вихованців від 2-х до 6-ти ро ів. За лад спеціаліз ється на
х дожньо-естетичном розвит дітей

Цифра дня

5 050 000 000 
гривень сплатили до бюджету Києва платники податків за 7 місяців
поточного року, що на 7 %(або на 314 млн грн) більше за відповідний
період минулого року 

Про це повідомила начальник ГУ Міндоходів у м. Києві 
Ірина Носачова 
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Прокуратура відсудила у забудовника 
3 га землі на Печерську
За позовом столичної про рат ри с д с ас вав рішення Київради

про передач в оренд б дівельній омпанії 3 а землі в центрі Києва
вартістю майже 50 мільйонів ривень та поверн в її територіальній
ромаді.
Рішенням Київради 2007 році спірн ділян по в л. Анрі Барбюса,

9, що Печерсь ом районі, б ло надано в оренд одном з товариств
для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання житлово-офісно о
омпле с з об’є тами соціальної інфрастр т ри, приміщеннями тор-
овельно-розважально о і спортивно-оздоровчо о призначення, за-
ладами ромадсь о о харч вання та пар ін ом. Проте, я встановила
про рорсь а перевір а, ділян а б ла надана б дівельній омпанії за
рах но земель, що переб вали в постійном орист ванні Київсь о о
еоло орозвід вально о техні м , а її передача відб лася без по о-
дження з Міністерством освіти і на и У раїни, я е є розпорядни ом
цьо о майна.
Крім то о, я з’яс валося, прое т земле строю щодо відведення цієї

ділян и під омерційне б дівництво не відповідає вимо ам земельно-
о та природоохоронно о за онодавства. С д по одився з доводами
про рат ри, визнав неза онним та с ас вав вищезазначене рішення
Київради, а та ож ладений на йо о підставі до овір оренди землі. Я
повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Києва, за рішен-
ням с д заб довни а позбавлено права орист вання земельною ді-
лян ою по в л. Анрі Барбюса, 9 та зобов’язано поверн ти її територі-
альній ромаді

У Музеї історії Києва відбудеться виставка 
Івана Марчука
22 серпня о 18.00 М зейно-вистав овом центрі “М зей історії Ки-

єва” на в л. Бо дана Хмельниць о о, 7 від риється вистав а живопи-
с Івана Марч а “Нероз адані тайни”. Захід відб деться під патрона-
том олови Київсь ої місь ої державної адміністрації Оле сандра По-
пова. Протя ом місяця меш анці та ості столиці матим ть ні альн
можливість побачити майже 60 артин знано о майстра. За алом е с-
позиція с ладатиметься з де іль ох о ремих розділів, я і яс раво
ілюстр ють творчі періоди х дожни а.
За важимо, що Іван Марч — один із найвідоміших х дожни ів

світ . Він війшов до британсь о о рейтин “100 еніїв с часності”.
Міжнародна а адемія с часно о мистецтва в Римі прийняла Івана
Марч а до лав “Золотої ільдії” та обрала почесним членом на о-
вої ради а адемії. За алом до “Золотої ільдії” входить лише 51 х -
дожни .
Народний х дожни У раїни, ла реат Національної премії У раїни ім.

Т. Г. Шевчен а Іван Степанович Марч народився селі Мос алів а
на Тернопільщині. Навчався Львові в чилищі при ладно о мистец-
тва ім. І. Тр ша та в Інстит ті при ладно о мистецтва. Тривалий час
митець жив і працював в Австралії, Канаді, США, і хоча він є “людиною
світ ”, та безмежно відданий рідній землі, том 2001 році поверн в-
ся в У раїн , наразі меш ає в столиці

Киянам — не до політики
Cтоличні депутати збираються на засідання для вирішення соціально
важливих питань
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Київрада VI с ли ання 19 серпня про-
веде пленарне засідання з тим, аби
вирішити давно назрілі питання щодо
соціальних виплат та за алом життєді-
яльності міста. Адже через бло ван-
ня сесії 11 липня опозиційними на-
родними деп татами бюджетни и не
отрим ють доплат, а бор и міста пе-
ред підприємствами зростають. Полі-
тична риза ставить під за роз зрив
й опалювальний сезон, а та ож ве-
дення в е спл атацію низ и інфра-
стр т рних об’є тів. Відта Київрада
план є зверн тися до парламент що-
до призначення виборів столиці, на
чом й наполя ає опозиція, ар мен-
т ючи свій демарш.

Через блокування роботи Київради в місті

склалася справді кризова ситуація. Так, бюджет�

ники вже у серпні отримають зарплату на 20 %

нижчу, ніж зазвичай. Тож працівники сфери осві�

ти Києва планують зібратися біля стін Київради

19 серпня з вимогою виплатити муніципальну 20�

відсоткову надбавку. В акції візьмуть участь май�

же 10 тис. працівників освіти. “Для відновлення

хоча б мінімальної соціальної справедливості

профспілка працівників освіти Києва має намір

провести маніфестацію біля стін Київської місь�

кої ради з вимогою відновити виплату муніци�

пальної надбавки”,— заявив голова Київської

міської профспілки працівників освіти і науки

України Олександр Яцунь.

Схвильовані ситуацією і медики, які теж не от�

римуватимуть надбавку до посадового окладу, яка

є своєрідною соціальною “подушкою” для бю�

джетників. Як зазначає начальник Дніпровського

районного управління охорони здоров’я Даніель

Карабаєв, зміни до бюджету та отримання додат�

кових коштів для співробітників медичних уста�

нов — принципове питання. “Тут немає ніякої

політики. Нас цікавлять лише реальні життєві

проблеми і неприйняття цього рішення не дає

можливості спокійно працювати київським ліка�

рям”,— підкреслив він. Також під загрозою опи�

няється програма реформування медицини в

Україні, адже Київ обрано в цьому питанні пілот�

ним регіоном, а саме Дніпровський район — один

із перших в місті за цією програмою. За словами

пана Карабаєва, в разі непроведення сесії і, від�

повідно, невиплати передбачених коштів заробіт�

на плата лікарів суттєво скоротиться, тоді як ще з

минулого року люди звикли отримувати пристой�

ні гроші.

Особливо ж страждають через політичні баталії

столичні соцпрацівники, у яких і так невеликі зар�

плати. “Наразі всі бояться, що відмінять надбавки

до зарплати. Це відносно невелика сума — при�

близно 150�200 гривень, але все ж таки непоганий

бонус до зарплати — все разом виходить близько

двох тисяч. Якщо такі надбавки забрати, це суттє�

во вдарить по гаманцю кожного працівника.

Звільняти ми в будь�якому разі нікого не будемо,

навпаки, в нас постійна нестача фахівців, відкрито

більше десятка вакансій. Ніхто не хоче йти на такі

гроші, а праця — не з легких, ненормований день,

робота зі складними людьми. Крім того, хвилю�

ємося в такому разі щодо подальшої долі міської

програми “Турбота. Назустріч киянам” — вона пе�

редбачає оплату гарячого харчування лежачим. А

якщо ще й на "Картку киянина" політичні баталії

вплинуть, то соціальні працівники позбавляться

безкоштовного проїзду”,— заявила заступник ди�

ректора територіального Центру обслуговування

самотніх пенсіонерів і недієздатних громадян Дес�

нянського району Руслана Цибуляк.

Голова Київської громадської організації “Спіл�

ка Чорнобиля” Володимир Чуба зі свого боку на�

голошує, що, крім цих питань, важливим є і вне�

сення змін до бюджету для забезпечення реалізації

інфраструктурних проектів та виконання робіт із

будівництва метрополітену, мостів та інших важ�

ливих об’єктів. “Київ — великий мегаполіс, він

має розвиватися, має їздити й будуватися метро,

трамваї мають ходити на лініях, а не стояти в пар�

ках, лікарі і вчителі — отримувати належні їм над�

бавки від міста,— заявив пан Чуба.— Ми — не по�

літична організація, ми не можемо сперечатися з

партіями — але Київ має жити своїм життям”.

В скрутній ситуації перебувають і працівники

підприємств міста, які потерпають через припи�

нення фінансування найважливіших галузей сто�

лиці, в тому числі — транспортної.

Тож позиція столичної влади залишається не�

змінною — будь�які політичні амбіції не можуть

бути перешкодою для забезпечення сталої життє�

діяльності Києва та соціального захисту грома�

дян. А те, що в столиці має бути реалізовано за�

конний принцип неперервності влади і засідання

Київради є повністю легітимними до обрання на�

ступного її складу, підтвердив своїм рішенням 9

серпня Окружний адміністративний суд Києва.

“Питання — чи має проводитися сесія Київра�

ди — повинне вирішуватися виключно у площині

закону. Не може воля однієї людини чи кількох

людей вирішувати це. Тому що не можна зараз

визнати нелегітимним один склад Київради, а ви�

бори депутатів наступного скликання при цьому

можуть розтягтися і на два роки. Місто має пра�

цювати”,— зазначає голова громадської організа�

ції “Київська міська спілка ветеранів Афганіста�

ну” Микола Гончаренко.

Нагадаємо, що рішення про призначення вибо�

рів у столиці має бути прийняте на вищому рівні —

Київрада планує звернутися щодо цього питання

до Верховної Ради України

Троєщина покращує 
транспортну інфраструктуру
На житловому масиві реконструюють транспортні шляхи 
та підвищать безпеку руху, наведуть лад на паркувальних 
майданчиках і кінцевих зупинках таксомоторних маршрутів
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Деснянсь ий район сьо о-
дні стрім о розвиваєть-
ся — збільш ється іль-
ість нових житлових б -
дин ів, що сприяє й збіль-
шенню меш анців на цій
території. За та их мов
не айної ва и потреб є
транспортна інфрастр т -
ра район . Місцева влада
вже працює над цим пи-
танням і має безліч ідей,
я і план ють реаліз вати
для по ращення р х . Про
транспортне майб тнє
Троєщини оворили вчора
під час р ло о стол .

Як зазначив голова Деснянської

РДА Станіслав Прокопенко, район

розвивається швидкими темпами,

зокрема, збільшується кількість ав�

тотранспорту, що робить виклик

місцевим магістралям. “У нас є ба�

гато проблем на вузлових розв’яз�

ках, наприклад, на Московському

мостовому переході, просп. Ватуті�

на, Маяковського тощо,— відзначив

голова райдержадміністрації.— За�

раз ми хочемо окреслити для себе

обсяг робіт, щоб працювати на пер�

спективу для покращення транс�

портної інфраструктури нашого

району”.

Тож під час круглого столу фахівці

обговорили питання реконструкції

розв’язки на просп. Ватутіна — вул.

Бальзака. Йдеться про влаштування

додаткового з’їзду на вул. Вершиго�

ри (з одночасною зміною схеми руху

на ділянці вул. Бальзака (непарна

сторона) від вул. Каштанової до

просп. Ватутіна в частині введення

двостороннього руху).

Говорили й про шляхи поліпшен�

ня безпеки та інтенсивності руху

транспорту на просп. Ватутіна,

Московському мостовому переході,

Московському проспекті в обох на�

прямках. Зокрема в районі пропо�

нують обмежити швидкість руху ав�

тотранспорту на мосту до 40 км/год.

й облаштувати окрему смугу для ру�

ху міського громадського транспор�

ту. Транспортники цілком підтри�

мують таку ідею. Перший заступ�

ник директора Департаменту транс�

портної інфраструктури Іван Шпи�

льовий пояснив, що 40 км/год.—

оптимальна швидкість, яка гаран�

тує найбільшу пропускну спромож�

ність при проїзді аварійних чи не�

безпечних ділянок. Ця швидкість

дозволяє витримувати дистанцію

між автомобілями. “Нам також не�

обхідна окрема смуга для громад�

ського транспорту, адже це світова

практика — якщо на дорозі більше

двох смуг, то смуга для громадсько�

го транспорту має бути обов’язко�

во,— переконаний пан Шпильо�

вий.— А на Троєщині дороги спро�

ектовані таким чином, що тут є

можливість створення цих окремих

смуг”.

До речі, в столиці триває масове

оновлення рухомого складу громад�

ського транспорту, й значну частину

нової техніки випустять саме на лінії

району.

Також учасники круглого столу

обговорювали питання розділення

транспортних і пішохідних потоків

та організації безперервного руху

автотранспорту шляхом встанов�

лення розподільчої огорожі на

просп. Маяковського, вулицях Бра�

тиславській, Драйзера та Електро�

технічній. “Нас дуже турбує ситу�

ація на вул. Електротехнічній, адже

саме тут розташований ринок “Фер�

мер”, який на 60 % забезпечує киян

овочами та фруктами — й через таку

популярність із трьох смуг дороги

нормально рухатись можна тільки

однією, решта ж заставлені транс�

портними засобами”,— зазначив

перший заступник голови Деснян�

ської РДА Андрій Гота.

За його словами, район звернувся

з відповідним проханням навести

лад до КП “Київтранспарксервіс” і

разом із представниками Державної

автомобільної інспекції найближ�

чим часом розробити схему та об�

лаштувати місця для зупинки авто�

мобілів. Ще тут нанесуть нову роз�

мітку й прокладуть колесовідбійну

стрічку.

Окрім цього, в районі розберуться

з паркуванням автомобілів на зеле�

них зонах та тротуарах і змусять

приватних перевізників на кінцевих

зупинках облаштувати для водіїв

диспетчерські пункти та біотуалети

задля поліпшення санітарного стану

території

Під час р ло о стол фахівці об оворювали перспе тиви розвит
транспортної інфрастр т ри Деснянсь о о район
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Київрада 19 серпня проведе пленарне засідання з тим, аби вирішити давно назрілі питання щодо соціальних
виплат та за алом життєдіяльності міста
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Тенденції

Ділові новини

Таксистам готують 
нові правила
Мінінфрастр т ри че ає від
часни ів рин та сомоторних
перевезень, ромадсь их ор ані-
зацій та профспіло пропозицій
та за важень до за онопрое т
“Про перевезення на та сі”,
оприлюднено о на сайті відом-
ства 8 серпня. Я зазначив пер-
ший заст пни міністра інфра-
стр т ри Костянтин Єфимен о,
до мент вже пройшов об ово-
рення із профспіл ами, перевіз-
ни ами-та систами, ромадсь и-
ми асоціаціями під час низ и
р лих столів і засідань. Утім,
Мінінфрастр т ри до 27 серпня
продовжить збирати письмові за-
важення до ньо о. “Міністерство
здивоване сьо однішньою за-
явою низ и профспіл ових ор а-
нізацій, переважно з міста Києва,
щодо розроблено о за онопро-
е т . Адже всі ці люди входять до
робочої р пи з розроб и за оно-
прое т “Про перевезення на
та сі”. Прое т за он розміщено
на сайті 8 серпня, і до 27 серпня
ми збираємо пропозиції сіх
часни ів рин , профспіл ових
ор анізацій і б дь-я их ромад-
сь их асоціацій. І протя ом двох
тижнів після 27 серпня відб вати-
м ться ромадсь і сл хання і
р лі столи для об оворення
звернень, що надійд ть до Мін-
інфрастр т ри. Ми отові про-
фесійно об оворювати б дь-я і
питання”,— під реслив посадо-
вець.

За онопрое т по ли аний
створити прозорі мови діяльно-
сті на рин та сі: на сьо одні із
220 тис. автомобілів та сі лише
51 тис. (23 %) працює ле аль-
но — має ліцензійн арт . Реш-
та — 169 тисяч — це та звані
“неле альні” та сі, я ими не ви о-
н ються норми автотранспортно-
о за онодавства, перед сім що-
до норм безпе и перевезень, і не
сплач ються подат и. Дозвіл на
та сі надаватиме право на пере-
везення лише в межах однієї ад-
міністративно-територіальної
одиниці, де йо о видано. При
цьом Кабмін затвердж ватиме
перелі додат ових вимо до ав-
томобілів та сі для ожно о міста
залежно від с лад населення.
Прое том за он встановлено
обов’яз ові вимо и до автомобі-
ля та сі — справний та сометр,
система без отів ово о розра-
х н , розпізнавальні озна и (ліх-
тар на дах ), не менше 4-х две-
рей тощо. Держ онтроль за до-
триманням норм за онодавства
перевізни ами-та систами здій-
снюватим ть місцева влада, ДАІ
та У ртрансінспе ція

У ріелторів буде свій закон

Міне ономрозвит під от ва-
ло прое т За он “Про особливо-
сті провадження ріелторсь ої ді-
яльності”, в я ом визначається
правове підґр нтя для здійснення
ріелторсь ої діяльності в У раїні,
основні норми її держре люван-

ня. Прое т розміщено на сайті
Міне ономрозвит для ромад-
сь о о об оворення.
Наразі діяльність ріелторів

нашій державі за онодавчо не
вре льована. Я правило, здійс-
нення та их посл зазначається
я “підприємниць а діяльність з
надання інформаційних посл ”.
Відс тність належно о за оно-
давчо о ре лювання ріелтор-
сь ої діяльності я о ремо о вид
оспдіяльності щодо надання по-
сл , пов’язаних з вчиненням
правочинів із нер хомістю, при-
зводить до то о, що досить часто
ріелторсь ою діяльністю займаю-
ться та звані “сірі” ріелтори, я і
діють напівле ально.
Дире тор Департамент дер-

жавної ре ляторної політи и та
розвит підприємництва Міне о-
номрозвит І ор Шевердін поси-
лається на досвід європейсь их
держав, де посередниць а діяль-
ність в операціях із нер хомістю
с воро ре ламентована, ріелтор-
сь і посл и підля ають ліценз -
ванню, споживач цих посл на
за онодавчом рівні захищений
від отримання нея існих посл ,
оплата посл ріелтора є за оно-
давчо фі сованою, а її отримання
онтролюється державними ор-
анами. “Для У раїни є д же а т -
альним прийняття профільно о
за он про ріелторсь діяль-
ність. Розроблений до мент ви-
значатиме правові, е ономічні та
ор анізаційні засади цій сфері,
він під отовлений з рах ванням

про ресивної міжнародної пра -
ти и. Прийняття за он дозво-
лить визначати належність рівня
професійної діяльності часни ів
рин ріелторсь их посл та на-
дійніше захищати права і за онні
інтереси споживачів ріелторсь их
посл ”,— с азав пан Шевер-
дін

Кількість перевірок бізнесу
зменшать

Прем’єр-міністр Ми ола Аза-
ров вима ає від онтролюючих
ор анів зменшити іль ість пере-
віро бізнес . Про це він заявив
вівторо під час наради, на я ій
роз лядався рядовий за оно-
прое т “Про внесення змін до
дея их за онів щодо вдос она-
лення державно о на ляд ( он-
тролю) та визначення сфер ос-
подарсь ої діяльності, що підля-
ають державном на ляд ( он-
тролю)”. “Нам необхідно знайти
роз мний омпроміс між необ-
хідністю перевіряти і обмежен-
ням втр чання в осподарсь ді-
яльність. Ми повинні запровади-
ти ризи оорієнтований підхід,
тобто визначити: де є висо ий
ризи — там і перевіряти; де ри-
зи немає, мають б ти міні-
мальні перевір и”,— с азав ла-
ва ряд . Він поставив завдання
впродовж тижня внести до за о-
нопрое т озв чені на нараді
пропозиції й передати на підпис,
після чо о до мент б де на-
правлено до парламент .

Зазначимо, напередодні най-
більша раїномовна азета ра-
їни “Е спрес” (Львів) заявила, що
12 серпня Міндоходів необґр н-
товано забло вало робот під-
приємств, я і забезпеч ють під-
отов , вип с і поширення ви-
дання. Натомість Міндоходів за-
переч є ці обвин вачення

Бюджетне житло в столиці

За ліж о-місце без особливих
зр чностей Києві просять
700—800 рн на місяць. А стати
тимчасовим власни ом о ремої
імнати можна за 1500 рн. Ана-
літи и сайт о олошень Slando
дослідж вали пропозиції бюджет-
но о житла та розповіли “Хреща-
ти ”, в я с м обійдеться ви-
наймати житло в столиці.
Найдешевші пропозиції в Києві

старт ють від 500—600 рн на мі-
сяць — них зазначають, що це
місця “для б дівельни ів”, а мо-
ви проживання с ромно замовч -
ють. За 600—700 рн можна
знайти пропозиції в хостелах, де
в одній імнаті мож ть меш ати
по 8—10 чолові . Більш-менш
прийнятні мови, порівнянно з
життям ртожит , обійд ться
від 700 рн. За ці роші можна
підселитися в ба ато імнатн
вартир , де в ожній із імнат
розміщ ються мінім м 2—3 лю-
дини.
Чим ближче до транспортних

розв’язо або в ращом стані
вартира, тим вища ціна. Та , під-

селитися в імнат з нормальни-
ми мовами (нова поб това техні-
а, Інтернет, хороші с сіди, сві-
жий ремонт і т. д.) біля метро
ошт ватиме вже 1000—1200 рн.
Мінімальні ціни на оренд імнати
в столиці починаються від 800
рн. За ці роші пропон ють ри-
хітн імнат в приватном б дин-

зі “зр чностями” дворі, або ж
імнат з нелі відними меблями і
старою поб товою техні ою, да-
ле о від метро. Більш-менш
прийнятні мови можна знайти в
імнатах, я і здаються від 1500
рн. Але це житло, швидше за
все, розташоване на о олиці або
ж жити доведеться в одній вар-
тирі з осподарями.
Комфортні мови в о ремій
імнаті поблиз транспортної
розв’яз и або метро можна від-
ш ати за 2000 рн. Але охочим
оренд вати імнат з хорошими
мовами слід б ти отовим до
“фейс- онтролю” від власни ів
житла. Та , орендодавці мож ть
підбирати вартирантів за ві ом,
статтю, рівнем заробіт , наявні-
стю/відс тністю ш ідливих зви-
чо і навіть рафі ом роботи.
Раніше аналіти и Slando дослі-

дж вали пропозиції оренди вар-
тир Києві й з’яс вали, що най-
дост пніші пропозиції — від 2500
рн на місяць. За цю с м можна
зняти невели вартир з міні-
мальними зр чностями на о оли-
ці столиці. А середня ціна оренди
одно імнатної вартири в Києві
становить 4250 рн

Заощадлива стать
Українські жінки виявились
економнішими за чоловіків
Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

В я их випад ах наші співвітчизни и роблять заощад-
ження або вед ть облі сімейно о бюджет ? Я ими
проблемами фінансово о хара тер найбільше перей-
маються? На ці питання може дати відповідь омпанія
соціоло ічних досліджень GfK, за прое том я ої б ло
опитано 1000 респондентів із різних ре іонів У раїни.

Українські жінки ощадливіші за чоловіків — таких висновків дійшли со�

ціологи. Регулярно заощадження роблять 13 % чоловіків і 16 % жінок. У ви�

падку, коли накопичується певна сума грошових одиниць, останні вияв�

ляються ще більш економними, з них 28 % відкладають ці кошти — на від�

міну від чоловіків, де ця цифра сягає 20 %.

Загалом, постійно зберігати певні кошти звикли майже 15 % українців і

майже 25 % — заощаджують час від часу. Принципом “подумаю двічі, перш

ніж витрачати навіть невелику суму” керуються 22,5 % представників силь�

ної статі та 30,6 % — слабкої.

Заощадження “на чорний день” і на непередбачувані витрати роблять

40,8 % респондентів, на великі покупки чи ремонт — 21,2 %, на відпочи�

нок — 14,5 %. Якщо ж є вільні кошти, то 44 % громадян залишають їх у се�

бе в готівковій формі, витрачають на споживчі товари — 25 %, купують ва�

люту — 3,4 %. При цьому позичають друзям чи родичам усього 2,1 %, а

вкладають у золото чи ювелірні вироби й того менше — 0,3 %.

Найбільше ж у фінансових питаннях респонденти довіряють членам

власної родини — 37,7 %. Ще 23,5 % намагаються самостійно їх вирішува�

ти й не потребують порад. Знайомим, колегам та друзям довіряють дещо

менше — 20,7 %, а працівникам фінансових установ — лише 7,4 %. Цікаво,

що нікому не довіряють з цього приводу 18,8 % громадян.

Водночас 13,4 % українців визнають, що небагато знають про гроші та

про те, як саме робити заощадження. Причому такий рівень малообізнано�

сті характерний для всіх вікових груп від 16�ти до 60�ти років незалежно від

освіти й статусу зайнятості.

Одним із критеріїв фінансової грамотності, за словами соціологів, є вмін�

ня контролювати свої доходи та витрати. Повертаючись знову до статисти�

ки, можна побачити таке співвідношення: повним обліком свого бюджету

займаються лише 9,2 % українських сімей, 21 % його ведуть, але не запису�

ють усіх доходів і витрат. Найбільше таких, хто нічого не обраховує, але доб�

ре орієнтується, скільки грошей отримує та витрачає протягом місяця, —

39 %. І ще майже третина сімей (30 %) взагалі ніяк не фіксує обіг своїх фі�

нансів.

З переліку фінансових послуг найбільш цікавими для українців залишаю�

ться споживчі кредити — 13 %. Депозитний рахунок в банку цікавить 8 %

респондентів, банківська платіжна картка — 7,4 %, пропозиції недержавних

пенсійних фондів — 5,6 %, непоточний рахунок у банку — також 5,6 %.

У Незалежній асоціації банків України (НАБУ) визнають, що співвітчиз�

ники все ще переважно недбало ставляться до особистих коштів. Тож став�

лять собі за мету підвищувати рівень фінансової грамотності населення й

проводити відповідні роз’яснення та заходи, а також мають намір ініціюва�

ти відзначення Всесвітнього дня заощаджень. Нацбанк України підтримує

цю діяльність, беручи участь у практичній реалізації таких програм. При

цьому зазначається, що підвищення фінансової грамотності населення є

одним із факторів зростання безготівкових розрахунків у державі, а отже —

й легалізації економіки.

НАБУ зі свого боку також констатує, що поступово рівень довіри насе�

лення до банківської системи України все ж зростає. Про це свідчить зокре�

ма приріст залишків на депозитних рахунках фізичних осіб — із початку

2013 року (станом на 01.07.2013) він складає 12 %, а в порівнянні з 1 липня

2012�го — 21 %
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Реформи — в землю
Формування законодавчого механізму ринку купівлі та продажу 
ділянок сільгоспризначення завершується
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Сьо одні світ продовж є
техноло ічно та інформа-
ційно про рес вати, але
попри це одним з олов-
них ба атств більшості
раїн залишається саме
земля. У раїна — одна з
тих держав, я а має я існ
й родюч землю сільсь о-
осподарсь о о призначен-
ня. Але через те, що наша
раїна ще достатньо моло-
да щодо досвід за оно-
творчості, питання наділів
залишається невирішеним
та д же острим. Земель-
на реформа, я а повинна
б ла навести лад зе-
мельном фонді У раїни,
триває вже 20 ро ів.

На початку цього року з набран�

ням чинності Законом України

“Про Державний земельний ка�

дастр” розпочався черговий етап зе�

мельної реформи. Та з прийняттям

цього документа, який мав спрости�

ти процедуру оформлення права

власності на земельні ділянки, тіль�

ки збільшились черги в органах Дер�

жавного агентства земельних ресур�

сів та Державної реєстраційної

служби, які займаються цими пи�

таннями. Експерти зазначають, що

насамперед ці черги існують через

відсутність у людей інформації про

те, які саме документи вони повинні

подавати для оформлення права

власності на землю та через недо�

статню кількість працівників цих

органів.

Новий етап

А нещодавно стало відомо про но�

вий етап земельної реформи. Це по�

в’язано з проектом закону “Про обіг

земель сільськогосподарського при�

значення”, після прийняття якого

має завершитися формування зако�

нодавчого механізму ринку купівлі

та продажу землі сільськогосподар�

ського призначення.

Проект цього законопроекту міс�

титься на сайті Держземагентства.

Документом визначено процедуру

продажу та іншого відчуження (зок�

рема дарування) земельних ділянок

сільськогосподарського призначен�

ня та осіб, які мають право на їх ку�

півлю. А саме, покупцями можуть

бути:

— держава в особі органів вико�

навчої влади;

— територіальні громади в особі

сільських, селищних, міських рад;

— Державний земельний банк

України;

— громадяни України, які протя�

гом 3�х років проживають у місце�

вості, на території якої продається

земельна ділянка (рада, район), і

мають бажання, переважно влас�

ним або сімейним трудом, вести на

ній самостійне товарне сільсько�

господарське виробництво, мають

досвід роботи у сільському госпо�

дарстві чи займаються веденням то�

варного сільськогосподарського

виробництва; отримали дозвіл на

придбання земельних ділянок у да�

ній місцевості (цей дозвіл буде на�

даватися органами Держземагент�

ства).

Не все так просто

Водночас законопроект містить

положення про переважне право на

придбання земельних ділянок сіль�

ськогосподарського призначення.

Цим переважним правом наділяєть�

ся держава та Державний земельний

банк.

Як пояснила “Хрещатику” адво�

кат Дар’я Козій, за умови прийняття

законопроекту в такому вигляді гро�

мадянин, який бажає придбати від�

повідну земельну ділянку сільсько�

господарського призначення, буде

позбавлений права на купівлю ба�

жаної ним ділянки, якщо її вирі�

шить придбати Державний земель�

ний банк.

Також законопроект дублює по�

ложення Земельного кодексу Укра�

їни про те, що іноземці та юридичні

особи не мають права володіти та

купувати земельні ділянки сільсько�

господарського призначення.

Крім того, законопроект визначає

процедуру продажу земельних діля�

нок сільськогосподарського при�

значення, яка має відбуватися із за�

лученням органів Держземагент�

ства, до яких власники ділянок по�

дають клопотання про їх продаж та

до яких покупці звертаються за до�

зволом на купівлю. Тобто оформити

продаж земельних ділянок сільсько�

господарського призначення на до�

говірній основі без органів Держзе�

магентства буде неможливо.

Купівля.продаж ділянки

Розглянемо на прикладі ситуацію

купівлі земельної ділянки. “Якщо

громадянин А захоче купити у гро�

мадянина Б земельну ділянку сіль�

ськогосподарського призначення,

піти за домовленістю до нотаріуса та

оформити купівлю ділянки грома�

дяни А і Б не зможуть. Спочатку

громадянин Б має звернутися до ор�

ганів Держземагентства за місцем

знаходження ділянки та розмістити

там заяву про її продаж. Громадянин

А також повинен буде звернутись до

органів Держземагентства із заявою

про надання йому дозволу на купів�

лю земельної ділянки. При цьому,

якщо громадянин А останніх три

роки мешкає в іншій місцевості, то

він не зможе отримати дозвіл на

придбання ділянки. Крім того, до

моменту оформлення купівлі�про�

дажу наділу держава або Державний

земельний банк України можуть за�

явити своє переважне право на його

купівлю”,— розповідає Дар’я Козій.

За її словами, законопроект та�

кож містить положення про те, що

право власності на земельні ділянки

сільськогосподарського призначен�

ня, які не були відчужені в установ�

лений строк, примусово припиняє�

ться в судовому порядку за позовом

центрального органу виконавчої

влади, що реалізує державну полі�

тику у сфері земельних відносин,

органу місцевого самоврядування

чи спеціально уповноваженого ор�

гану виконавчої влади у сфері дер�

жавного контролю за використан�

ням та охороною земель за місцем

розташування земельної ділянки.

Отже, якщо власник земельної ді�

лянки сільськогосподарського при�

значення не зможе у встановлений

строк продати свою ділянку, то його

можуть позбавити права власності

на землю. Таким чином, особа не от�

римає грошей за свою власність, та

її ще й позбавлять власності. Зако�

нопроект містить положення, яким

не забороняється власнику ділянки

без участі органів Держземагентства

подарувати цю ділянку. Але подару�

вати можна буде тільки члену своєї

родини.

Тож прийняття та набрання чин�

ності цим законопроектом не озна�

чатиме завершення земельної ре�

форми, констатують експерти. Про

завершення цієї реформи в Україні

можна буде говорити, коли законо�

давчо будуть врегульовані всі прога�

лини в земельних відносинах, а на

практиці буде забезпечена ефектив�

на та своєчасна реалізація прав лю�

дей на землю

Закон "Про обіг земель сільськогосподарського
призначення" має визначити механізм ринку купівлі 

та продажу таких земельних ділянок 
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ПОНЕДІЛОК СЕРПЕНЬ19

На М1 стартувала програма для сучасної
молоді
13 серпня анал зап стив новий прое т "У темі". Все, що ці аво с часній мо-
лоді, с онцентровано в одній телепро рамі: зір ове життя, онцерти, фести-
валі, інопо ази, спорт, модні ґаджети та інтернет-меми. Зо рема в перших
вип с ах розповіли, чом Джоні Депп іде з іно та я і професії зараз найсе -
с альніші. Про рама виходить з вівтор а по неділю о 16.00 та 20.00.

За історію кохання дарують подорож
Канал "1+1" о олосив он рс для лядачів, при рочений до зап с про-
е т "Кохання без ордонів". Для часті необхідно написати до реда ції
про власн історію охання. Двадцять історій, я і набер ть найбільше о-
лосів, пройд ть с перфінал прое т . Серед них часни и шо "Кохання
без ордонів" обер ть переможця, я ий отримає 15 000 ривень на подо-
рож. Кон рс триватиме до 7 жовтня 2013 ро . На адаємо, "Кохання без
ордонів" — це реаліті-шо за форматом Origins of Love, за мовами я о-
о чотири холостя и (холостяч и), я і виросли в емі рантсь их спільно-
тах, нама атим ться знайти собі партнер (партнера) на бать івщині
своєї рідні. Прое т старт є на "1+1" 15 серпня і виходитиме щочетвер а
о 22.15.

"2+2" пропонує глядачам стати 
народними кореспондентами
Реда ція "Новин 2+2" за ли ає лядачів надсилати власне відео з новинами.
"Я що ви стали свід ом події чи сит ації, я а носить новинний хара тер, та
всти ли відзняти її на пристрій, завантаж йте своє відео на сторін
www.2plus2.ua,— йдеться в повідомленні. — Та ож автор має додати орот-
ий опис події та залишити свою онта тн інформацію.
Реда ція відбиратиме ращі відео, я і виходитим ть в одном з вип с ів "Но-
вин 2+2" або стан ть інформаційним приводом для під отов и власно о ж р-
налістсь о о матеріал . Всі відео, я і не потраплять безпосередньо до ви-
п с ів новин, залишатим ться на сторін ах анал в соціальних мережах і
б д ть дост пними для пере ляд , об оворення та олос вання.
"С часні новини вже вийшли дале о за межі телевізійних е ранів,— вважає
вед чий і шеф-реда тор "Новин 2+2" Оле сандр Моторний.— Найважливіші
та найці авіші для наших лядачів історії трапляються найчастіше зненаць а,
і їхніми першими свід ами стають не репортери, а наші лядачі! Саме за-
вдя и соціальним мережам і с часним техноло ічним можливостям ми спо-
діваємось, що ожен, ом це справді ці аво, дол читься до створення ви-
п с ів новин і стане б вальном роз мінні частиною інформаційної
оманди "2+2".
З 12 серпня "Новини 2+2" виходять в ефірі о 21.00.

На СТБ розпочинається новий сезон 
відомих проектів
Вже 18 серпня о 20.00 старт є то -шо "Один за всіх". Прое т веде Дмитро
Карпачов. У ньом ості й вед чі об оворюють дві резонансні й остросоці-
альні теми, я і схвилювали ромадсь ість.
У понеділо , 26 серпня, вийде і рове шо "К б" з вед чим Дмитром Тан ови-
чем. У новом сезоні шо візьм ть часть Андрій Іс орнєв, І ор Кондратю ,
Джамала, Ірина Д бцова, Анастасія Волоч ова, Влад Яма. Та ож понеділо
26 серпня продовжить виходити соціально-психоло ічний прое т "Дете тор
брехні". У новом сезоні вперше в ст дії прое т в рісло дете тора брехні
сяд ть відомі а тори.
27 серпня розпочнеться новий сезон сімейно о реаліті-шо "Врят йте наш
сім'ю". В ефірі — пост-шо прое т , в я ом вед чий Дмитро Карпачов з
е спертами ст дії об оворюватим ть найс ладніші проблеми сімейних пар.
У серед , 28 серпня, старт є продовження лінарно о талант-шо "Мастер-
Шеф". Тепер часни ам доведеться от вати страви із а т сів, змій, сара-
ни, піраній, тар анів, бичачих очей тощо. Год ватим ть вони льотчи ів війсь-
ово-повітряних сил Індії. Та ож харі спроб ють от вати на р хомом ріс-
лі та на фермі, де всі прод ти необхідно доб вати власними р ами (доїти
орів, опати артоплю, збирати зелень, зловити й обробити птицю).
У четвер, 29 серпня, анал розпочне по аз третьо о сезон реаліті-шо

"Зважені та щасливі". Вед чою прое т залишиться Олеся Ж ра овсь а, а
пост-шо — Тетяна Висоць а. У новом сезоні вперше в історії прое т бра-
тим ть часть пари (подр жжя, родичі, др зі), я і не ділитим ться на оман-
ди.
30 серпня на СТБ вийде шостий сезон танцювально о шо "Танцюють всі!"
Вестим ть прое т Лілія Ребри і Дмитро Тан ович. С ддями ново о сезон
стали Тетяна Денисова, Влад Яма, Костянтин Томільчен о і Рад По літар .
На час астин ів в ж рі повернеться Францис о Гомез. У новом сезоні про-
е т вийде в новом форматі — на двадцят ращих танцюристів раїни че-
ає серія е стремальних випроб вань: їм доведеться танцювати во ні, воді,
зі зміями, а та ож влаштов вати справжнє шо в раїнсь ій либинці, ви-
пробов вати свою витривалість танцювальном марафоні. Лише десят а
танцюристів, я а пройде е стра-випроб вання, отримає право продовжити
боротьб в прямих ефірах.
31 серпня о 19.00 СТБ по аже во альне талант-шо "Х-Фа тор". Вед -
чою, я і раніше, є О сана Марчен о, а с ддями залишились І ор Кондра-
тю , Серьо а, Сер ій Сосєдов та Ірина Д бцова. 1 вересня о 19.00 анал
розпочинає новий сезон прое т розслід вань "Слідство вед ть е стра-
сенси".

"Інтер" шукає співаючі родини
Канал зап с ає во альне шо "Одна родина". Участь астин ах мож ть взя-
ти сім'ї, в я их є не менше трьох осіб, я і співають. "Більше не треба вихо-
дити на вели сцен одном ! — за ли ає анал.— Збирайте своїх близь их
та приходьте ртом на вели е зма ання співочих сімей! Це шо , де свої та-
ланти може по азати вся родина — від малечі до баб сі". Щоб потрапити на
астин , треба заповнити ан ет на сайті теле анал .
Кожна сім'я повинна б де пройти де іль а етапів зма ання. За правилами
шо , відбір ових т рах зма атим ться по три родини. Перш пісню рт за-
співає разом. Для ви онання др ої обиратиметься найталановитіший пред-
ставни ожної з родин. Сім'я, я а отримає від ж рі найбільш іль ість балів
за дві пісні, пройде півфінал.
У двох півфіналах з стрін ться по три сім'ї — переможці шести відбір ових
т рів. І знов одн пісню, сімейн , заспіває вся родина разом, а др —
один представни від оманди в д еті зі спеціально запрошеною зір ою. У
півфіналах лядачі олос ватим ть і обер ть по дві сім'ї. У вели ом фіналі
з стрін ться чотири родини. І знов олос ванням лядачі обер ть найспіво-
чіш сім’ю раїни.

На ТВі мандрують автомобілем 
по всій країні
З 10 серпня на теле аналі виходить нова авторсь а про рама ж рналіста Ан-
дрія Тичини "Автомандри". Андрій Тичина є відомим автомандрівни ом, я ий
на власном автомобілі об'їздив всю У раїн та Європ . Найвіддаленіша точ-
а, ди ж рналіст діставався самот ж и — озеро Лох-Несс Шотландії.
Новий прое т по и що не перетинатиме ордонів нашої раїни. "Автоманд-
ри" розпочн ться подорожами Полтавщиною та Бессарабією, з одом лядачі
побачать області на заході У раїни.
"Один ци л "Автомандрів" — це наша дво-, три- або чотириденна авто-
подорож, а ожна передача та о о ци л — це, відповідно, один день по-
дорожі,— розповідає Андрій Тичина.— Ми по аз ємо все, що з нами від-
б вається, від світан до с тіно , і, звісно, розповідаємо про всі ці аві
місця, ди за цей день сти аємо заїхати. Тобто, ми пропон ємо ляда-
чеві вже отовий, "об'їжджений" нами в прямом сенсі цьо о слова марш-
р т подорожі з її прорахованим бюджетом. Я вважаю, що завдання "Авто-
мандрів" — аби лядач, подивившись передач , зібрав дорожню с м ,
залив ба бензин , зібрав др зів і вир шив подорож, натхнений тим, що
побачив і поч в в нашій передачі".
Сло ан "Автомандрів" — "Не сидіть дома!". "Це най оловніше, що я хоч
донести до наших ладячів,— запевняє автор прое т .— Д же хоч , аби моя
передача підштовхн ла людей до від риття "невідомої У раїни". А ми під а-
жемо, на я ій автозаправці раще заправитися, де смачніше пере сити, а
де — омфортно переноч вати. Отож, сідайте за ермо пош ах при од і,
впевнений, ви з стрінете наш автомобіль на доро ах У раїни!".

За матеріалами "Телекритики", сайтів телеканалів

НОВИНИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ТТРРКК  ККииїївв

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Зроблено в Києві
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
19.25 Столиця
20.00 Т/с "Мисливці за

головами"
21.25 Служба порятунку
23.25, 5.00 Громадська

приймальня
1.50 Київ. Музика

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

Профілактика на каналі
9.05, 21.00 Підсумки дня
9.25 Муз. фільм до 70(річчя 

Г.  Гаркуші
10.15 "Десять заповідей

Господніх". 
В. Крищенко

12.15 Класичні романси 
Я. Гнатюка

12.55 Оперні арії. Я.  Гнатюк
13.20 "Спiваю тобi, Україно!".

Я.  Гнатюк
14.05 Без цензури
14.30, 18.50, 21.20 Діловий

світ
14.35 Право на захист
14.55 Темний силует
15.05 Вікно в Америку
15.25 Життя на рівних
15.40 Секрети успіху
16.20 Т/с "Роксолана" 
18.20 Новини
18.40 Фінансова перспектива
19.05 Останнє попередження
19.30 Агро(News
19.40 Про головне
20.00 Дорослі ігри
21.30 "Повернення додому".

Вітас
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 ТСН
6.45 Сніданок з 1 +1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1 +1
8.00 ТСН
8.05 Економічна правда
8.10 Сніданок з 1 +1
9.00 ТСН
9.05 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

11.00 Х/ф "Титанік" 
15.05 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
23.25 ТСН
23.40 Т/с "Гра престолів" 
0.50 Т/с "Вбивство" 
2.30 Маша і моделі(2
3.20 Російські сімейні драми
4.10 Т/с "Гра престолів" 
5.05 Гроші

ІІННТТЕЕРР

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Судові справи
15.15 Сімейний суд
16.10 Чекай на мене
18.05 Т/с "Доярка з

Хацапетівки$3"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Син батька

народів"
23.55 Т/с "Одеса$мама"
2.15 Подробиці
2.45 Т/с "Доярка з

Хацапетівки$3" 
4.35 Т/с "Сімейний

детектив"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

8.00 Т/с "Слід" 
10.00 Х/ф "Мій

улюблений геній" 
14.00 Т/с "Слід" 
15.25 Щиросердне зізнання
16.00 Критична точка

17.00 Події
17.20 Т/с "Слід" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "П'ятницький.

Глава друга" 
21.40 Т/с "Слід" 
23.10 Х/ф "Смертельні

перегони" 
1.15 Х/ф "Черепи$2" 
3.00 Щиросердне зізнання
3.40 Події
4.00 Говорить Україна
4.35 Критична точка
5.20 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі 
до 12.00

12.00 Т/с "Татусеві
доньки" 

13.20, 14.30 Kids 'Time
13.25 М/с "Аладдін" 
14.55 Т/с "Друзі" 
15.50 Т/с "Кадетство" 
17.55 Т/с "Татусеві

доньки" 
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор
23.00 Великі почуття
0.05 Т/с "Закрита школа" 
2.05 Т/с "Купідон" 
2.50 Т/с "Дружна

сімейка" 
3.35 Служба розшуку дітей
3.40 Т/с "Дружна

сімейка" 

ІІССTTVV

4.55 Служба розшуку дітей
5.05 Факти
5.20 Свiтанок
6.25 Ділові факти
6.35 Т/с "Таксі"
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.40 Стоп(10
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.15 Т/с "Чорні вовки"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Чорні вовки"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини

20.10 Т/с "Морські
дияволи"

22.10 Т/с "Прокурорська
перевірка"

23.25 Х/ф "Пункт
призначення$2" 

1.20 Х/ф "Пункт
призначення$3" 

2.55 Т/с "Розплата"
3.45 Х/ф "Пункт

призначення$4" 

ТТООННІІСС

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Наскільки великий
Всесвіт?

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
18.50 Економічний пульс
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 Великі битви
21.00 Соціальний пульс
21.25 Соціальна економіка
21.35 Ріхтер ( людина загадка
22.40 Економічний пульс
22.55 Поєднуючи континенти
23.55 Лемури
0.15 Світські хроніки
0.40 Календар Live
1.15 Х/ф "Океан мрії" 
2.35 Х/ф "Венеціанський

каприз" 
4.00 Соціальний пульс
4.25 Будь в курсі!
4.50 Цивілізація Incognita
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.10 5 елемент
15.00—23.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Мамина школа
16.10 Велика політика
17.25 В кабінетах
18.15 Територія закону
18.40, 0.00, 3.30 Київський

час

18.50, 23.40, 0.25, 3.20 Час
спорту

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
22.40, 23.20, 0.15, 2.35,

3.15, 6.15 Бізнес(час
22.45, 4.15 Хроніка дня
23.30 Crime news
23.45, 0.55, 3.25 Огляд

преси
0.30 Акцент
1.00 Час новин
2.40 Життя цікаве
3.40 Ранок із зіркою
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою

ННТТНН

5.20 Х/ф "Принцеса на
бобах" 

7.05 Х/ф "Знайти і
знешкодити" 

8.40 Агенти впливу
9.35 Правда життя

10.00 Х/ф "ДМБ$4"
11.30 Т/с "Загарбники"
15.15 Т/с "По гарячих

слідах"
19.00 Свідок
19.30 Т/с "Важняк"
21.30 Т/с "NCIS.

Полювання на
вбивцю$9" 

22.30 Т/с "CSI. Нью$Йорк$8" 
23.30 Т/с "Менталіст$4"
0.30 Т/с "Закон і

порядок" 
1.25 Свідок
1.55 Речовий доказ
3.00 Агенти впливу
4.00 Свідок
4.30 Правда життя
5.20 М/ф "Пригоди

пінгвіненяти Лоло"

ССТТББ

Профілактика на каналі 
до 12.00

12.00 ВусоЛапоХвіст
12.45 Холостяк
16.00 Все буде добре!
18.00 "Вiкна". Новини

18.20 Неймовірна правда
про зірок

19.55 Слідство ведуть
екстрасенси

21.00 Містичні історії(5
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Зіркове життя. Зіркові

вінчання
23.20 Битва екстрасенсів
0.25 Слідство ведуть

екстрасенси
1.25 Т/с "Доктор Хаус" 
2.20 Х/ф "Корупція" 
3.35 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 поряд
13.00 Інші новини
13.20 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Новини
14.15 Т/с "Жіночий лікар"
15.20 Т/с "Слід"
17.00 Вечірні новини
17.20 Істина десь поряд
17.35 Давай одружимося!
18.50 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Однолюби"
22.50 Т/с "Джо"
23.50 Т/с "Слід"
0.30 Зрозуміти. Пробачити
1.05 Давай одружимося!
2.00 Новини
2.05 Нехай говорять
2.55 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 "У зоні ризику"
21.35 Т/с "Скліфосовський"
22.35 Обитель святого

Йосипа
23.30 Т/с "Бігти"
0.25 Вісті +
0.45 Т/с "Професія —

слідчий"
2.00 Два залпи по

конструкторові. Драма
"Катюші"

2.50 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
згадку

11.05 Таємнича Росія
12.00 Сьогодні
12.35 Справа лікарів
13.30 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$4"
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 До суду
4.25 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твінікси
7.30 М/с "Даша(слідопит" 
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

із примарами" 
12.45 Т/с "Беверлі$Гілз

90210. Нове
покоління" 

13.40 Т/с "Ранетки" 
14.45 Т/с "Маленькі

таємниці" 
17.00 У ТЕТа пара
18.15 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 "Американська

історія жахів" 
1.00 Х/ф "Мулен Руж" 
3.00 До світанку

КК11

7.00 М/ф
10.00 Х/ф "Звільніть Віллі" 
12.10 Пороблено в Українi
13.45 КВК(2013
16.00 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 "Ніч в Роксбері" 
23.45 Х/ф "Любовний

менеджмент" 
1.25 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.35 Профутбол
8.05 Т/с "Чоловіча

робота$2" 
18.20 Маски(шоу
18.50 ЧУ. "Волинь" (

"Карпати"
21.00 Новини 2 +2
21.40 Маски(шоу
22.05 Х/ф "Озеро жаху$2" 
23.55 Т/с "Секретні

матеріали$2" 
1.45 Х/ф "В тилу ворога$

3. Колумбія" 
3.10 Х/ф "Шереметьєво$2" 
4.30 Досьє художника

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 18.30, 22.00 Знімала
мама

7.00, 23.15 М/с "Оггі та
кукарачі"

7.30, 11.00 М/с "Маленьке
королівство Бена і
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 "Діти(

супергерої"
11.30 М/с "Маленька

принцеса"
11.45 М/с "Бернард"
12.15 М/ф "Кріт і його друзі"
12.50, 1.30 М/ф
14.30 Єралаш
15.30 Т/с "Рибологія"
16.30 М/с "Шибайголова Кік

Бутовскі"
17.00 М/с "Кім П'ять(із(

плюсом"
17.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
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 "Підземні міста"

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 15 серпня

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

"ВІЗАНТІЯ"
Країна: США, Вели а Британія, Ірландія
Ст дія: Demarest Films
Режисер: Ніл Джордан
У ролях: Джемма Артертон, Сірша Ронан, Сем Райлі
Бюджет: 8 млн євро
Тривалість: 120 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Режисер "Інтерв’ю з вампірами" зняв нов містич-
н артин . За сюжетом, Клер та Елеонора, я і пе-
реїхали до звичайно о ан лійсь о о містеч а — не
звичайні мати і донь а, а вампіри, що перехов ю-
ться від переслід вань Клан . Ш оляр а Елеонора
виріш є від рити таємницю своєм новом др
Френ , чим ставить під за роз своє з Клер існ -
вання.

В інотеатрах "Київ", "Київсь а Р сь", "М льтипле с", "Ме апле с", мережах інотеатрів "Баттерф-
ляй" та "Лінія іно"

"ПИПЕЦЬ 2"
Країна: США, Вели а Британія
Ст дія: Marv Films
Режисер: Джеф Вадло
У ролях: Аарон Джонсон, Хлоя Моретц, Джим Керрі,
Крістофер Мінц-Пляссе
Тривалість: 103 хв.
Ві ові обмеження: 18 ро ів

В продовженні фантастично о драйвово о е шена
Пипець і Мочил а нама аються жити звичайним
життям і полишити с пер еройство. Але оли в ли-
ці міста заполоняють бандю и, нар одилери та ма-
фіозі, ці двоє — знов при справі. Пароч а вст пає
до за он "Справедливість" під проводом пол ов-
ни а Зір осм ж ово о. Цьо о раз на них че ає за-
пе ла с тич а з лідером по анців Падлом Падлю-
чим, я ий не з пиниться ні перед чим. Тіль и
вправна в бойових мистецтвах Мочил а зможе вря-
т вати їх від повно о знищення.
Картина знята за мотивами омі сів Мар а Міллара та Джона С. Роміта-молодшо о. До при од юних ероїв
додаються ще й розд ми про реальне життя, де вони вже без масо .
В інотеатрах "Кінопалац", "Київсь а Р сь", "Ме апле с"

"ПАРАНОЯ"
Країна: США, Франція
Ст дія: Demarest Films
Режисер: Роберт Л етич
У ролях: Ліам Хемсворт, Харрісон Форд,
Гарі Олдман, Ембер Херд
Тривалість: 100 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

В основі драматично о трилера лежить одной-
менний роман Джозефа Файндера 2004 ро ,
що розповідає про не ласн війн двох вели их
теле ом ні аційних орпорацій.
Головний ерой Адам Кесседі — привабливий
хлопець, я ий спішно б д є свою ар'єр в
омпанії "Ваятт Теле ом". Але через одн недо-
речн помил , я а ошт вала омпанії вели их
рошей, йо о звільняють. Бос з оден залишити
Адама лише за однієї мови: він повинен стати

шпи ном в он р ючій омпанії. Життя Адама тепер наповнене роз ішшю і веселощами. Проте незабаром
він свідомлює, що все це владі йо о боса, я ий не з пиниться ні перед чим, навіть бивством, аби пере-
мо ти в жорсто ій онитві за лідерством. Єдиний вихід — йти до інця.
В інотеатрах "Київ", "Київсь а Р сь", мережах інотеатрів "Баттерфляй" 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
"Київсь а Р сь", в л. Артема, 93, тел.: (044)486-74-74, 486-82-73, www.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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Спортивні новини

Футбол. “Металіст” дискваліфіковано 
з єврокубків
На офіційном сайті УЄФА з’явилося рішення цієї ор анізації справі

про “до овірня ” “Металіста”. Апеляційна інстанція УЄФА винесла рішен-
ня по дисциплінарній справі стосовно “Металіста”, я е б ло від рито на
підставі статей 2.04g, 2.05 і 2.10 ре ламент Лі и чемпіонів. Апеляційна
інстанція європейсь о о Ф тбольно о союз ретельно вивчила всі заяви
та до менти, подані л бом, та само я і заяви та до менти, отрима-
ні від дисциплінарно о інспе тора УЄФА. В рез льтаті б ло прийнято на-
ст пне рішення: “Металіст” с нений від часті в євро б ах сезоні
2013/2014. Кл б може подати апеляцію. На адаємо, що раніше Спортив-
ний арбітражний с д Лозанни визнав до овірним матч між “Металістом”
і львівсь ими “Карпатами”, я ий відб вся 19 вітня 2008 ро та завер-
шився перемо ою хар ів’ян з рах н ом 4:0. У підс м хар івсь ий “Ме-
таліст” позбавлений бронзових на ород, завойованих в сезоні
2007/2008 ро ів. Водночас робоча р па УЄФА з надзвичайних сит ацій,
я а с ладається з 5 членів ви онавчо о омітет УЄФА, сьо одні прове-
де збори, де об оворить наслід и дано о рішення для т рнір

Бокс. Віталій Кличко не братиме участі 
в поєдинках до кінця року
Сьо одні вночі в Ме сиці Віталій Клич о провів пере овори з прези-

дентом WBC Хосе С лейманом про обов’яз овий захист тит л проти
анадійця Бермейна Стіверна. Бо сер повідомив, що під час одно о з
трен вань серйозно пош одив прав р . Це робить неможливим за-
хист тит л найближчим часом. Очі ється, що цьо о ро Віталій на
рин вийти не зможе. Разом із тим, раїнець запевнив, що не збирає-
ться заверш вати ар’єр і проведе бій

Температура +16°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +22°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 51 %

Температура +18°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 59 %

Прогноз погоди на 15 серпня 2013 року

ОВНИ переб ватим ть в піднесеном настрої, д ховне о рилення
вас с проводж ватиме, оли не сидітимете воч ою, а р хатиметеся
- план йте поїзд и подалі від домів и, там на вас очі ють тоніз ючі
враження і ба ато позитивних емоцій.
ТЕЛЬЦІ, не т потіть на місці, а р хайтеся в но з про ресом, тоді

особисте щастя вітчано повернеться обличчям! Лише д ховна єд-
ність з обранцем, дотрим вання християнсь их заповідей зробить
домашню обитель щасливою.
БЛИЗНЯТА, навчайтеся, шт рм йте інтеле т альні висоти, тісніше

онта т йте з однод мцями. Можливі несподівані поїзд и, раптові
запрошення, інтри юча інформація, але ви маєте розрізняти істин
від брехні, др жб від її імітації.
РАКИ, найнедост пніші вершини цьо о ро вам під сил , форт на

б`є опитом в очі ванні сво о вершни а, тож не лін йтеся, об`явіть
бій спо сам і дерзайте, дотрим ючись правил висо ої моралі.
ЛЕВИ, cьо одні є шанс відновити самооцін , я що вона постраж-

дала внаслідо промахів, не ативно о збі обставин, та продемонс-
тр вати свою ні альн дотепність і блис че поч ття мор . Тіль и
обережно вип с айте "шпиль и", аби не наст пити на ч жий болю-
чий мозоль!
ДІВИ, ш айте нові рес рси, але е ономно витрачайте сили, бо

см а армічних обставин (де воля обмежена) триває… Я що доля
не під идає плідні шанси, под м и моделюйте реалізацію зад мів.
ТЕРЕЗИ, ви ч дово роз мієтеся на філософсь их прем дрощах,

том знайти споріднених за д хом людей б де ле о. Невим ше-
ність, роз тість поведін и ч дово вплине на відновлення зав’ялих
стос н ів та зав’яз вання нових онта тів, я і з одом перерост ть
др жні.
СКОРПІОНИ, життя в серпні проходить пі ов трає торію, що

можна порівняти з олосом, налитим зерном, але ожно о індиві-
д альні дося нення: о ось більші, а в о о й менші -- пропорційно
затраченим з силлям. День сприяє пош ам джерел приб т ів, а та-
ож прод тивної віддачі від поточно о заняття. На рошах не заци -
люйтеся, а цін йте перспе тиви зростання та розвит , що від рива-
ються.
СТРІЛЬЦІ, обставини дозволять поверн тися до питань, що не-

давно хвилювали та с ористатися трофеями мин лих перемо . Час
швид оплинний, беріть ініціатив в свої р и, черпайте натхнення і
дійте! Сьо одні за ладається про рама діяльності на майб тній мі-
сяць. Зможете задати пот жний імп льс наміченим планам -- пізніше
зберете плідний рожай.
Для КОЗЕРОГІВ девіз серпня: "Сміливо пірни невідомість - і нас-

тане перетворення!". Страх перед речами, я их раніше боялися,
зни не, і ви відч єте себе оновленими. Події нинішньо о дня мотиво-
вані армічно, том , потрапивши в містичний збі обставин - не ди-
в йтеся, а ш айте відповідь, чом та сталося… В ритичн мить по-
моліться.
ВОДОЛІЇ, для вас серпні спільне життя з обранцем - це не поділ

щастя навпіл, а примноження йо о вдвічі. Горніться один до одно о,
др жіть, охайтеся і дбайте про сімейне ніздеч о. В холостя ів др ж-
ній зв'язо може перейти в тісний романтичний союз.
РИБИ, ваш доленосний орієнтир – ар’єра, тож не паморочте о-

лов сімейними лопотами, а за б дь-я цін доведіть оле ам та е-
рівництв , що ви с перфахівець, здатний ріти ч ба за іль ох, пала-
ти творчим смолос ипом – і та о о безцінно о працівни а носити-
м ть на р ах

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Україна здобула перше 
"золото" ЧС з легкої атлетики
Ганна Мельниченко стала найкращою у семиборстві

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У четвертий день чемпіонат світ з
ле ої атлети и в Мос ві У раїна на-
решті завоювала перш медаль, й
одраз — золот ! Семибор а Ганна
Мельничен о захопила лідерство в
за альном залі зма ань після
др о о вид і не віддала йо о до
фініш останньо о. Й хоча в жодно-
м з видів наша спортсмен а не по-
азала найвищо о рез льтат , все ж
та и підс м овом залі вона
спромо лася обійти іменитих с пер-
ниць.

Упродовж чотирьох днів основна увага вітчизня�

них вболівальників, які спостерігають за перебігом

подій на чемпіонаті світу, була прикута до виступів

спортсменів у семиборстві. Там честь України від�

стоювала досвідчена Ганна Мельниченко. Так ста�

лося, що на цьогорічних змаганнях у цій дисциплі�

ні наша команда мала лише одного представника:

через травми не змогли взяти участь у світовій пер�

шості Людмила Йосипенко та Аліна Федорова.

Однак у цьому випадку наші спортсмени виріши�

ли досягти результату не кількістю, а якістю. І як

виявилося згодом, цілком успішно.

Вже після двох видів програми Ганна Мельни�

ченко захопила впевнене лідерство. Вдало пробіг�

ши дистанцію 100 м із бар’єрами — 13,29 с. (дру�

гий результат), у стрибках у висоту вона не зали�

шила суперницям шансів, повторивши свій най�

кращий індивідуальний показник — 1,86 м. Що�

правда, головна конкурентка українки на цих зма�

ганнях — канадійка Бріан Тісен�Ітон намагалася

не відставати, і за підсумками двох видів різниця

між спортсменками становила лише 20 очок.

Наступний етап семиборства, штовхання ядра,

навряд атлетки можуть записати собі у актив. Ре�

зультат Ганни Мельниченко був усього 13,85 м —

а це восьма позиція. Втім, і суперниця особливо

не відзначилася: лише 16�й результат — 13,07 м.

Перевага українки зміцнилася після бігу на 200 м,

де наша спортсменка фінішувала четвертою

(23,87 с.), а Бріан Тісен�Ітон — шостою (24,18 с.).

Відірватися від головних переслідувачів україн�

ська багатоборка змогла в стрибках у довжину. В

цьому виді програми Ганна Мельниченко посіла

третє місце, показавши у другій спробі 6,49 м. У

підсумку попереду виявилися Клаудія Рат з Ні�

меччини (6,67 м) і Катаріна Джонсон�Томпсон з

Великої Британії (6,56 м), однак ці спортсменки

втрутитися в боротьбу за лідерство в загальному

заліку не могли. У метанні списа українка показа�

ла лише 16�й результат. Втім на розташування сил

у заліковому списку це не вплинуло.

Перед вирішальним етапом стало зрозуміло,

що вітчизняна атлетка свого вже не віддасть, тим

більше, що цей вид програми є найулюбленішим

для Ганни Мельниченко. У бігу на 800 м українка

виклалася “на всі сто” і здобула для своєї збірної

таку жадану золоту нагороду. Набравши в підсум�

ку 6586 очок, спортсменка залишилася недосяж�

ною для конкуренток. Канадійка Бріан Тісен�

Ітон отримала 6530 балів, а представниця Голлан�

дії Дафні Схіпперс — 6477. І Ганна Мельничен�

ко — чемпіонка світу!

Приємно відзначити, що золотий почин нашої

славної семиборки можуть підтримати інші укра�

їнські атлети. Адже оптимістичні звістки прий�

шли з секторів для стрибків у висоту і потрійного

стрибка — там Богдан Бондаренко та Ольга Сала�

духа впевнено подолали кваліфікацію і вийшли у

фінал. Б. Бондаренко, використавши для вдалого

виступу всього дві спроби, показав кваліфікацій�

ний норматив 2,29 м. Та й О. Саладуха вже в дру�

гому виході в сектор стрибнула на 14,69 м і забез�

печила собі перше місце
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Семибор а Ганна Мельничен о (зліва) захопила лідерство після перших двох видів і тримала йо о до завершення зма ань

Цей день в історії 15 серпня

1519 – он істадорами на міс-
ці індіансь о о рибальсь о о се-
ла б ла заснована перша іспан-
сь а олонія на бере ах Тихо о
о еан – Панама (нині – столиця
Респ блі и Панами)
1620 – з ан лійсь о о порт

Са т емптон виходить плаван-
ня вітрильне с дно "Мейфла ер",
на ньом ан лійці перетн ли Ат-
лантичний о еан
1649 – раїнсь і війсь а під
оманд ванням Бо дана Хмель-
ниць о о здоб ли перемо над
польсь ою армією під Зборовом
(тепер Тернопільсь а обл.)
1771 – народився всесвітньо

відомий британсь ий письмен-
ни Вальтер С отт (вважається
основоположни ом жанр істо-
рично о роман , автор без-
смертно о "Айвен о")
1810 – на честь перемо и На-

полеона під А стерліцем ("битва
трьох імператорів") в Парижі
спор джена Вандомсь а олона
1835 – запатентована пральна

машина з обертовим барабаном
(представляла собою дерев'яний
ящи з р хомою рамою)
1918 – Києві засновано Націо-

нальн бібліоте У раїнсь ої дер-
жави. Нині – Національна бібліоте-
а У раїни ім. В. Вернадсь о о
1944 – народився знаменитий

італійсь ий дизайнер Джанфран-
о Ферре (йо о часто називають
архіте тором моди)
1779 – народився Наполеон І

(Наполеон Бонапарт), франц зь-
ий державний діяч і пол оводець,
перший онс л (1799 – 1804), ім-
ператор Франції (1804 – 1815)
1877 – Томас Едісон запропо-

н вав ви ористов вати я вітання
при спіл ванні по телефон сло-
во "hello"
1914 – вперше через Панам-

сь ий анал (з'єдн є Атлантичний
і Тихий о еан) пройшло с дно
1969 – на фермі поблиз

м. Бетел (шт. Нью-Йор , США)
відб вся перший В дсто сь ий
фестиваль ро -м зи и

Відповіді на с анворд на 7-й стор.


