
Хліб у столиці не подорожчає
Міська влада підписала з ПАТ "Київхліб" договір про співпрацю 
та стабільні ціни на вироби до 2015�го року

Договір про співпрацю сторони підпи�

сали на Хлібокомбінаті № 10, що на ву�

лиці Богатирській. А перед тим господа�

рі підприємства провели для представни�

ків міської влади ознайомлювальну екс�

курсію — показали цехи, де дозріває за�

кваска на хліби, а також величезну залу,

де, власне, і формують та випікають різні

види хлібів та здоби. Завод обрали не ви�

падково — це підприємство перше з кор�

порації, яке отримало міжнародний сер�

тифікат якості ISO 9001, модернізувало

обладнання та використовує енергозбе�

рігаючі технології.

“У нас сьогодні відбувається дуже при�

ємна подія, ми підписали договір про

співпрацю на вирішення дуже важливої

проблеми в нашому місті — це виготов�

лення і реалізація соціальних сортів хліба

за відповідною якістю і ціною,— розповів

голова КМДА Олександр Попов.— Є 5

сортів хліба, які ми називаємо “соціаль�

ними” — вони найпопулярніші на сього�

дні. І ми домовилися: протягом 2013�2014

років вони матимуть стабільну якість, ва�

гу та ціну. Тобто ми усвідомлюємо (я маю

на увазі владу міста та керівництво “Київ�

хліба”) взяті на себе зобов’язання. Наго�

лошую, що це відбувається за підтримки

уряду, який допомагає забезпечувати си�

ровиною наших товаровиробників. У да�

ному випадку підприємства “Київхліб”.

Голова КМДА наголосив, що місто й

надалі буде забезпечувати соціальну по�

літику, спрямовану на виробництво та

реалізацію соціальних сортів хліба. І хоча

в Києві на сьогодні запроваджено чима�

ло інших соціальних проектів, але все од�

но — була, є і буде особлива увага до хлі�

ба. Відзначив очільник міськдержадмі�

ністрації і велику роботу, яку виконує

корпорація “Київхліб” щодо реалізації і

впровадження нових енергозберігаючих

технологій, які впливають на собівар�

тість продукції. “Ви маєте той потенціал,

який дозволяє на перспективу заявити

про перспективи співпраці й стабільну

цінову політику на ринку міста Ки�

єва”,— зауважив Олександр Попов.

“У нас з міською владою є повне поро�

зуміння, і підписаний договір про спів�

працю нас багато до чого зобов’язує.

Зокрема ми хочемо, аби кожен киянин за

своїм уподобанням міг придбати не тіль�

ки 5 найменувань соціальних сортів, а

будь�яку продукцію, а ми випускаємо

понад 260 видів хлібобулочних виро�

бів”,— пояснив голова правління ВАТ

“Київхліб” Володимир Череда.

До слова, “Київхліб” щодня випікає

понад 600 тонн виробів і має укладені до�

говори про реалізацію з багатьма велики�

ми продовольчими мережами — такими

як NOVUS, АТБ, “Сільпо” та іншими.

Проте великі мережі не укладають дого�

вори про постачання на чимало видів

продукції корпорації, тому “Київхліб”

планує виходити на ринок із власними

магазинчиками — заплановано встано�

вити 270 фірмових кіосків корпорації.

Також підприємство планує й надалі роз�

ширювати асортимент, зокрема розпоча�

ти виробництво хліба функціонального

значення.

“Процес оновлення асортименту від�

бувається постійно: якась продукція зні�

мається, а якусь починаємо виробляти.

На сьогодні ця новинка — забуте старе —

хліб функціонального значення, це те,

що найближчим часом буде впроваджу�

ватися, і ми працюємо в цьому сегмен�

ті”,— повідомив пан Череда.

Так, він пояснив, що хліб функціо�

нального значення — це, наприклад, хліб

для хворих на цукровий діабет. “На жаль,

кілька років тому ці хліби “померли” —

їх практично ніхто не виробляє”,— додав

керівник “Київхліба”.

Також він підкреслив важливість ви�

робництва хліба та хлібобулочних виро�

бів для дітей, оскільки воно вимагає осо�

бливих технологій та ретельності, адже у

таких продуктах не припустимі не лише

консерванти, а й маргарин

Привид безробіття відступає 

Найближчим часом иянам не доведеться непо ої-
тися через бра робочих місць чи перспе тив с о-
рочення
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Реєстратори вводять електронні
черги 

У реєстраційних сл жбах найбільших міст У раїни
б д ть встановлені еле тронні системи ер вання
чер ою
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Україна взяла курс на Олімпіаду�
2022 

В Києві відб лося засідання ор омітет з під отов-
и заяв и щодо здоб ття права на проведення в на-
шій державі Зимової Олімпіади
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Метро “Теремки” запрацює 
впродовж двох місяців
Влада обіцяє зробити все можливе, щоб про-

довж найближчих двох місяців здати в е спл атацію
станцію метро “Терем и” К ренівсь о-Червоноар-
мійсь ої лінії. Про це в прямом ефірі анал “Київ”
розповів олова Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації Оле сандр Попов.
“На цьом тижні, перед Днем Незалежності, нас

пройде перший потя , б де онтрольний проїзд, це
означатиме, що отові п ті, отовий т нель, отові
основні ом ні ації, йде під отовча робота до за-
вершення всьо о прое т . Це д же важливо й для
б дівельни ів, і для е спл атаційни ів, та я цей
певний етап, я ий підводить рис , свідчить, що
вже т т може їхати поїзд метро. Але все ж зали-
шаються роботи, я і потрібно доробити, том нама-
атимемося робити все, щоб протя ом ма сим м
двох місяців ми від рили цю станцію з повним бла-
о строєм території, а та ож з новими поїздами”,—
під реслив Оле сандр Попов

До свят Київ розквітне 
національними кольорами
У 22- річницю Незалежності У раїни иян та ос-

тей міста з стрічатим ть тематичні вітни и. Та ож
тематиці національної незалежності б д ть

оформлені вітальні написи при ожном в’їзді до
столиці. Наразі триває висадження синіх та жовтих
хризантем де оративних вазах, я і встановлять на
Володимирсь ій ірці, на в лицях Хрещати , Гр -
шевсь о о, Лаврсь ій тощо. Близь о 16 тисяч одно-
річних вітів, серед я их — пелар онія, а ерат м,
цинерарія, альтернатера — фахівці зелено о оспо-
дарства столиці заверш ють висадж вати на л м-
бах та рабат ах. Заверш ють та ож зеленб дівці
ремонт азонів і вітни ів, я і б ли облаштовані на-
весні. Зо рема замінюють рослини, льтив ють та
оновлюють бордюрні стріч и для під реслення
форми вітни а. Усьо о до Дня Незалежності У ра-
їни вітни и поповняться 36 тисячами нових рос-
лин. “Слід зазначити, що посад а синіх та жовтих
хризантем де оративні вазони в місті — лейтмо-
тив цьо орічно о свят вання. В оформленні ми на-
ма ались надати міст рочистості за допомо ою
національно о орнамент і вітів з відповідним за-
барвленням”,— на олосив енеральний дире тор
ом нально о об’єднання “Київзеленб д” Михайло
Царен о. За важимо, що всьо о в столиці наліч є-
ться близь о 2000 вітни ів на 500 об’є тах, серед
я их л мби, рабат и, мі сбордери та вітальні на-
писи. Для оформлення верти ально о озеленення
ви ористов ються понад 3000 термочаш, я і здатні
збері ати відповідн воло

У столиці триває операція 
“Увага! Діти на дорозі!”
З 20 серпня по 20 вересня в столиці б де запро-

ваджено омпле с профіла тичних заходів щодо
попередження дитячо о дорожньо-транспортно о
травматизм “Ува а! Діти на дорозі!”. Аби на адати
дітям Правила дорожньо о р х , призаб ті за літній
період, інспе тори столичної державтоінспе ції
провед ть перші дні вересня ро и з правил до-
рожньо о р х , забезпечать чер вання біля ш іл
для безпечно о шлях дітей до навчальних за ладів.
Державтоінспе ція звертається до дорослих, на-

самперед до бать ів: безпе а ваших дітей зале-
жить від вас. Та , лише за попередню доб в сто-
лиці зафі совано два випад и наїздів на дітей, я і
переходили в лицю на пішохідном переході. Том
на адайте малень им часни ам дорожньо о р х
основні правила безпечної поведін и на дорозі,
пройдіть з ними маршр том від б дин до ш оли.
І, звісно, дотрим йтеся правил самі, адже най ра-
ще навчання — це ваш при лад правильної пове-
дін и
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Для представни ів місь ої влади на підприємстві ор аніз вали ознайомлювальн е с рсію – по азали цехи, де дозріває за вас а на хліби, а та ож величезн зал , де, власне, й
форм ють та випі ають різні види хлібів і здоби

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Найближчі два ро и ціни на п’ять соціальних сортів хліба б -
д ть стабільними. Відповідний до овір підписали вчора олова
КМДА Оле сандр Попов та енеральний дире тор ВАТ “Київ-
хліб” Володимир Череда. Аби ияни мали можливість придбати
вироби товариства без зайвих тор овельних на р то , “Київ-
хліб” план є від рити в місті понад 270 фірмових іос ів.
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Продуктовий рай
Овочі на ринках столиці в цьому році подешевшали на 40 %
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

На сьо одні в столиці для иян існ є без-
ліч прод тових ма азинів, оптових та
роздрібних рин ів. Крім цьо о, в ожном
районі постійно проводяться ярмар и, де
можна пити прод ти харч вання за
нижчими цінами, ніж с пермар етах.
Тож містяни мають змо вибрати я існ
прод цію на б дь-я ий сма , до то о ж,
цьо оріч ціни, напри лад, на овочі на
рин ах знизились на 40 % порівняно з
мин лим ро ом.

Кияни мають бути забезпечені якісними та доступни�

ми продуктами, тож місцева влада постійно контролює

цінову ситуацію на ринках. Так, під час виїзної наради

перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко

перевірив роботу гуртового ринку сільськогосподарської

продукції “Столичний”, що розташований на Кільцевій

дорозі, та КП “Володимирський ринок”. Зокрема він ог�

лянув павільйони з рибною та м’ясною продукцією, ков�

басою та сиром, овочами та фруктами й порівняв цінову

політику двох ринків.

Ситуація на ринку “Столичний” виглядає позитив�

ною, адже ціни тут — від виробника, значно нижчі від су�

пермаркетів та роздрібних ринків. Вражає асортимент

продукції — на полицях можна знайти як товари для ши�

рокого загалу, так і ексклюзивні. Велике розмаїття м’яс�

них, ковбасних, рибних виробів. На ринку представлені

понад 400 видів овочевих продуктів. Тож покупці задово�

лені. “Ми постійно купуємо тут продукти, починаючи з

м’ясних та рибних товарів до фруктів. Тут все можна ку�

пити на місці, а не бігати та не шукати — де риба, де огір�

ки. Павільйони правильно розділені за групою товарів: в

одному — риба і м’ясо, в другому — сири та ковбаси, в

третьому — овочі та фрукти. Також немає черг, можна

спокійно підійти та роздивитися товар, скуштувати” —,

розповіла “Хрещатику” покупець Раїса Степанівна.

За словами директора ОРСП “Столичний” Олексія Чу�

мака, цінники можуть змінюватися тут декілька разів на

добу — в залежності від кількості запропонованої продук�

ції. Особливо це стосується сезонного товару. Ціна таких

продуктів як риба, м’ясо та ковбасні вироби більш�менш

стабільна та теж суттєво менша, ніж в роздрібних мере�

жах, а це близько 27 %. Найбільші обсяги продажів зараз

займає овочева група українського виробника — це помі�

дори, перець та так званий “борщовий набір”, а також

фрукти й баштанні культури — яблука, груші, кавуни та

дині. Кожен на ринку може знайти для себе продукти на

свій гаманець, каже Олексій Чумак, ціни на овочі цього�

річ дешевші на 40 %, ніж в минулому році.

Що стосується Володимирського ринку, то дуже вели�

кої різниці в цінах з ринком “Столичний” Анатолій Го�

лубченко не побачив — попри те, що останній є гурто�

вим. Та перший є комунальним підприємством, яке теж

має свої переваги. “По�перше, це розташування — ко�

жен киянин зможе дістатися до нього громадським

транспортом і придбати необхідну продукцію. Більше

того, Володимирський ринок налагоджує співпрацю з

фермерськими господарствами, які постачають якісні

продукти харчування за ціною виробника. Сьогодні, ви�

конуючи завдання, які ставлять перед нами соціальні

ініціативи Президента України, міська влада залучає

фермерські господарства Києва та області і безпосеред�

ніх виробників інших продуктів харчування до реалізації

власної продукції як на комунальних ринках міста, так і

на сільськогосподарських ярмарках і в торгових мере�

жах”,— повідомив Анатолій Голубченко.

Нагадаємо — аби скоротити дистанцію між вироб�

ником і споживачем, забезпечити киян якісними і сві�

жими продуктами харчування, на 22 серпня заплано�

вано підписання Договору про співпрацю між КМДА,

Київською обласною держадміністрацією та виробни�

ками сільськогосподарської продукції Києва і Київ�

ської області щодо постачання на традиційні ярмарки

столиці сільськогосподарських та інших продуктів

харчування безпосередньо від виробника за доступни�

ми цінами



2

МІСТО
Хрещатик 22 серпня 2013 року

Новини

Сесія Київради відбулась легітимно 
Народний деп тат У раїни Володимир Олійни (ПР) пере онаний,

що сесія Київради пройшла в рам ах ре ламент і є абсолютно ле і-
тимною. Про це він с азав в ефірі теле анал БТБ, омент ючи засі-
дання Київради, я е відб лося понеділо , 19 серпня. «Я що є деп -
тати і в них є повноваження, вони мож ть збиратися в омісіях прий-
мати ромадян, то вони мож ть і проводити сесію. Коли сесія може
б ти неле ітимною? Тоді, оли немає вор м !», - вважає деп тат. Ад-
же, відповідно до низ и за онів, повноваження деп татів заверш ють-
ся в той день, оли проходить перша сесія новообраної ради. До то о
ж на сесії б ли хвалені важливі для Києва рішення щодо фінанс ван-
ня м ніципальних надбаво для бюджетни ів за рах но переви онан-
ня бюджет в с мі 98 млн рн (а це додат ово від 200 до 500 ривень
щомісячно для меди ів, вчителів, працівни ів сфери льт ри і спор-
т ), а та ож рішення щодо фінанс вання розвит інфрастр т ри –
б дівництва метро, мостів, бла о строю Києва та під отов и йо о до
зими. Зо рема 12 млн рн б ло виділено для придбання сні оприби-
ральної техні и. Деп тат при цьом висловив сподівання, що затри-
мання більш я на місяць виділення Київрадою оштів на отовність
інфрастр т ри столиці до зими не зірве термінів її під отов и. Та че-
рез зрив сесії 11 липня бюджетни и отримають ошти аж вересні, а
не в серпні, я план валося. «Коли там оворять ті, хто має стат с де-
п тата – по 17 тис. рн - що, мовляв, там подач и дають, та дав би
Бо , щоб ожен місяць та подавали всім!», - зазначив пан Олійни .
При цьом він роз рити вав деп татів від опозиції, я і, за йо о сло-
вами, нецивілізованими, неєвропейсь ими методами нама алися пе-
реш одити проведенню сесії. «Вони вважають, що ияни я ось не до-
росли. Вони «поводирі», вони бачать далі, раще і вони пропон ють
нецивілізовані форми боротьби», - с азав парламентар і додав: «Де-
п тати заб ли, що вони не мож ть замінити право територіальної ро-
мади на висловлення своєї точ и зор ». Він підс м вав, що сесію Ки-
ївради вдалося провести саме завдя и профспіл ам, освітянам, пра-
цівни ам медицини і льт ри

Дитсадки Києва контролюватимуть он�лайн
З осені в сіх ДНЗ столиці б де введений еле тронний моніторин

харч вання, я ий дозволяє бать ам в режимі он-лайн стежити за тим,
нас іль и смачно і орисно од ють їх дітей. Про це в прямом ефірі
анал “Київ” розповів олова КМДА Оле сандр Попов.
“Це д же важлива тема, том що ми б хотіли, насамперед, зал чи-

ти бать ів до онтролю за станом при от вання їжі, я ою харч ються
діти, і врахов вати в том числі й побажання бать ів. Тобто це с час-
на еле тронна система, я а дозволяє щодня мати інформацію щодо
то о, я харч ється твоя дитина. Та о о в У раїні сьо одні немає, ми
робимо пілотний прое т на базі одно о з районів і восени введемо йо-
о в межах всьо о міста. Я вважаю, що це б де д же орисно”,— під-
реслив Оле сандр Попов

Цифра дня

4 789 100 
тонн комерційних вантажів було перевезено в столиці вантажними
автомобілями за всіма видами сполучень у січні–червні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Прокуратура повернула столиці 20 га землі
За позовом про рат ри Оболонсь о о район с д зобов’язав при-

ватне товариство поверн ти територіальній ромаді 20 а землі ме-
жах прибережної захисної см и озера Редь іне, що на Оболоні. Про
це “Хрещати ” повідомили в прес-сл жбі Оболонсь ої про рат ри.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що на підставі рішення Ки-

ївради 2007 році земельні ділян и на в л. Павла Дибен а, 9 та в л.
Бо атирсь ій вартістю майже 60 млн ривень б ло передано приват-
ном товариств в дов остро ов оренд для б дівництва та е спл -
атації оловно о сервісно о селе ційно-техноло ічно о центр з оняр-
ства та інно о спорт . Одна , я з’яс валося, вищев азані ділян и
підприємство не ви ористов є за цільовим призначенням: на терито-
рії розміщені аражі, автостоян а, с ладсь і приміщення, пилорама,
приміщення для охорони та поб тові відходи. Одночасно встановлено,
що дозвільних до ментів на ви онання під отовчих і б дівельних ро-
біт на ділян ах підприємство не отрим вало, прое тно- ошторисн
до ментацію з б дівництва Центр встановленом поряд не за-
твердж вало. Відта про рат ра зверн лася до Господарсь о о с д
з вимо ою розірвати до овори оренди та зобов’язати заб довни а по-
верн ти ромаді землі, частини з я их до то о ж знаходяться в межах
прибережної захисної см и озера Редь іне та охоронних зон еле -
тричних мереж і ма істральних азопроводів, де б дівництво заборо-
нено. С д підтримав позицію про рат ри та задовольнив позовні ви-
мо и повном обсязі

Квітковий годинник поб’є всі рекорди
Квіт овий одинни до Дня Незалежності У раїни б де наймасштабні-

шим з час йо о встановлення на в лиці Інстит тсь ій. Усі роботи з йо о
оформлення фахівці зелено о осподарства завершать до 22 серпня. Про
це повідомив ендире тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о. За йо о
словами, площа цьо орічної інсталяції ся ає 300 в. м, що символіз є бар-
вистий водо рай дитячої творчості та на ових від риттів. На йо о оформ-
лення в основном б ли ви ористані однорічні рослини — та і я цинера-
рія, різно ольорові бе онія, альтернатера, а ерат м тощо. Доповненням
до омпозиції сл ватиме марм рова рихта, за допомо ою я ої під рес-
люється національне творче різнобарв’я. За важимо: віт овий одинни
б в спрое тований 2008 році. За альний діаметр одинни а с ладає
19,5 м, діаметр циферблат — 16,5 м, довжина стріло — 7 м та 4 м

На Печерську створять “Світ дитячих мрій”
24 серпня на Співочом полі розпочинає робот вистав а вітів “Світ

дитячих мрій”. Понад 300 000 вітів (альтернатера, а ерат м, хризан-
тема, сед м) одночасно роз риються на Печерсь их па орбах і мил -
ватим ть о о иян та остей столиці. Крім рослин, б ли ви ористані р -
лонний азон, річ овий пісо , марм рова рихта тощо. Новаторством в
е спозиціях стане ольорове оформлення оси и в омпозиції Деснян-
сь о о район “Чарівна алявина”. Для малечі ці ава б де інсталяція
“Равли -лас нчи ”, я ий з терпінням і працездатністю прям є до три-
метрово о “дерева солодощів” — своєї мрії. Філософсь ий віт овий
твір під от вали фахівці Печерсь о о район “Вартовий незримих с ар-
бів”. Усьо о б де представлено 10 омпозицій.Крім традиційно о яр-
мар з рослинної прод ції, с венірів і дитячих атра ціонів, о 15.00 на
остей Співочо о поля че атиме ці авий онцерт з вист пами творчих
оле тивів. На адаємо, що вхід на вистав для дітей до 7 ро ів, інва-
лідів та ветеранів ВВВ, а та ож часни ів лі відації аварії на ЧАЕС —
без оштовний. Для інших осіб вартість вит а — 25 рн. Вистав а пра-
цюватиме щодня з 24 серпня до 15 вересня з 9.00 до 21.00

Київ готовий 
до Першого дзвоника
Цьогоріч школярів зустрічатимуть нові, модернізовані 
та енергоефективні навчальні заклади

Якісна освіта — пріоритет 
для влади

Київська влада продовжує ство�

рювати необхідні умови, аби кияни

отримували добротну освіту. Про це

під час засідання заявив голова

КМДА Олександр Попов.

“Ми часто говоримо про питання

будівництва мостів, житлових бу�

динків, розвиток міста в цілому. Але

фундамент цього розвитку — якісна

світа. І саме тому я вважаю, що зав�

дання влади — робити акцент на

пріоритетності цього питання, під�

тримувати ініціативи, які є. Саме

тому Президент України, визнача�

ючи державну політику, підкреслив

важливість підтримки та розвитку

всіх освітянських програм. І Київ,

безумовно, є активним учасником

цього процесу. Мені приємно від�

значити, що крім державних ініці�

атив, ми впроваджуємо і власні про�

екти. Зокрема столичний стандарт

освіти, який ми розробили спільно з

учителями. Втілення у життя цього

проекту дозволить нам забезпечити

достойний рівень надання освітніх

послуг в столиці України”,— наго�

лосив Олександр Попов.

Як відзначила директор Департа�

менту освіти і науки, молоді та

спорту Оксана Добровольська, сто�

лична освіта як невід’ємна складова

українського освітнього простору

потребує переходу від моделі під�

тримки функціонування системи

навчальних закладів до моделі випе�

реджального розвитку.

Вона також зазначила, що в рам�

ках реалізації соціальних ініціатив

Президента України щодо розши�

рення та оптимізації мережі до�

шкільних і загальноосвітніх навчаль�

них закладів Києва у столиці здійс�

нено чимало відповідних заходів.

Комфортні умови 
для дошкільнят

За даними Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту, щорічно

кількість вихованців дитячих садоч�

ків у столиці зростає майже на 4 ти�

сячі. Аби всі дошкільнята мали змогу

відвідувати дошкільні заклади та от�

римувати якісну освіту, міська влада

декілька років тому розпочала робо�

ти з відновлення груп у ДНЗ, повер�

нення зданих в оренду об’єктів до ко�

мунальної власності, будівництва но�

вих садочків. Так, лише у 2012 році

було створено додатково 3075 місць в

дошкільних установах. У цьому ж ро�

ці планується відновити роботу 27

ДНЗ та відкрити після виконання ре�

монтних робіт 80 груп, які були “за�

консервовані” чи знаходились під

орендою, у вже діючих дитсадках.

“До 1 вересня буде відкрито 14 са�

дочків. Разом з новими групами у

приватних навчальних закладах ме�

режа міста розшириться на 4,5 тися�

чі місць”,— розповіла “Хрещатику”

Оксана Добровольська.

Окрім того, задля збільшення

кількості місць у ДНЗ розпочато

процес поступової реорганізації 12

шкіл�дитсадочків у дитячі садочки.

За інформацією районних управ�

лінь освіти, у 2014 році планується

відновити роботу ще 30 ДНЗ, що до�

зволить створити ще 4,5 — 5 тисяч

місць для малечі.

До слова, у мережі ДНЗ міста на�

раховується 37 відомчих закладів,

які використовуються не за призна�

ченням і не вилучені з обліку. Тож

наразі департаментом та районними

управліннями освіти ведеться робо�

та щодо відновлення їхньої роботи

або передачі приміщень до сфери

управління місцевих органів влади з

метою подальшого використання за

цільовим призначенням. Також

триває цивільно�правова робота

щодо відселення орендарів з примі�

щень працюючих дитсадків та від�

новлення роботи відомчих дошкіль�

них навчальних закладів.

Зазначимо, що в системі до�

шкільної освіти міста нараховуєть�

ся 702 дитсадки, з них функціону�

ють за прямим призначенням 603

установи різних типів і форм влас�

ності. За даними профільного де�

партаменту, ДНЗ відвідує понад 100

тисяч дітей. При цьому показник

охоплення малюків від 3 до 6 років

всіма формами дошкільної освіти

становить 100 %.

Нагадаємо, що з квітня 2013 року

запрацював міський проект “Елек�

тронний дитячий садок” у частині

проведення електронної реєстрації

дітей до дитсадків. В ефективній ор�

ганізації реєстрації активну участь

взяли міський та районні центри

надання адміністративних послуг.

Наразі в системі зареєстровано по�

над 35 тисяч дітей.

Нові школи та доступна 
освіта для всіх

До нового навчального року от�

римають подарунок і школярі міста.

Так, 1 вересня гостинно відкриє

двері для учнів новозбудована гім�

назія “Київська Русь”, що знахо�

диться на житловому масиві Осо�

корки�Північні. Навчальний заклад

розрахований на 825 учнів. За дани�

ми профільного департаменту, лише

за перші 12 днів прийому подано

520 заяв. У Деснянському районі за�

працює російсько�українська гім�

назія. Заклад приватний, навчати�

меться у ньому 200 дітей. Цікаво,

що у цьому році до перших класів

прийде 26 тисяч учнів, що на 6 %

більше, ніж у 2012 році.

Зазначимо, що мережа загально�

освітніх навчальних закладів сто�

лиці налічує 465 закладів кому�

нальної та 45 — приватної форми

власності.

Дбають у місті й про те, аби якісну

освіту отримували діти з особливими

потребами. Як відзначила Оксана

Добровольська, у 2013 році збільше�

но кількість дошкільних інклюзив�

них груп з 14 до 22. У загальноосвіт�

ніх навчальних закладах 273 учні на�

вчаються за інклюзивною формою,

що на 60,5 % більше, ніж у 2012 році.

Таку роботу проводитимуть і надалі,

адже потреба у відкритті інклюзив�

них груп спеціальних класів зали�

шається актуальною для міста.

Енергоефективні 
приміщення

Триває в місті й модернізація ос�

вітніх закладів. Так, цьогоріч у 93

дитячих садочках були замінені вік�

на на сучасні. А в наступному році

нові вікна з’являться ще у 150 до�

шкільних закладах. Таким чином, за

два роки ці роботи проведуть у по�

над 60 % ДНЗ столиці.

Окрім того, в Києві триває проект

“Енергоефективні школи”. За спів�

праці КМДА та компанії ДТЕК на�

разі ініціатива реалізується в 11 на�

вчальних закладах. А до 1 вересня

ще 10 шкіл долучать до проекту.

У профільному департаменті за�

значають, що у рамках реалізації в

регіонах завдань і доручень Прези�

дента України щодо забезпечення

енергетичної незалежності держави,

п’ять навчальних закладів, які роз�

робили найкращі проекти зі змен�

шення споживання електроенергії,

підвищення енергоефективності та

поліпшення теплового комфорту

шкільних приміщень і провели най�

більш активну інформаційну кампа�

нію, отримали по 180 тис. грн на вті�

лення своїх проектів.

Пожежну безпеку — 
під контроль

Подбають і про достатню пожеж�

ну безпеку навчальних закладів.

Так, за дорученням голови КМДА

Олександра Попова, профільний

департамент підготує відповідні

пропозиції щодо першочергових за�

ходів.

За даними начальника ГУ Держав�

ної служби України з надзвичайних

ситуацій у м. Києві Андрія Куценка,

наразі лише близько 11 % навчаль�

них закладів мають справну автома�

тизовану пожежну систему. У 416 бу�

дівлях така система взагалі відсутня,

у ще 454 — не працює. В разі надзви�

чайних ситуацій відсутність автома�

тизованої системи може призвести

до непередбачених наслідків. Знай�

шли МНСники в навчальних закла�

дах і низку інших порушень. Серед

них — несвоєчасна обробка дерев’я�

них конструкцій протипожежними

розчинами, встановлення на вікнах

суцільних решіток.

Зазначимо, що за два останні ро�

ки в Києві виникло три пожежі у

навчальних закладах

Під час спільно о засідання Коле ії місь адміністрації та Комітет з е ономічних реформ олова КМДА Оле сандр Попов
зазначив, що столична влада продовж є створювати необхідні мови, аби ияни отрим вали добротн освіт

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Уже за дев’ять днів для
чнів та дош ільнят роз-
почнеться аряча пора —
1 вересня в сіх освітян-
сь их за ладах прол нає
перший дзвіно та старт є
новий навчальний рі . За
рі попередній столичній
освіті відб лися значні
зміни: впровадж ється
дію стандарт ал зі, до-
дат ово створено понад
4,5 тисячі місць в дитячих
садоч ах, запрацюють дві
ш оли ( ом нальна та
приватна). О рім то о, в
місті діє низ а про рам,
зо рема — з підвищення
енер оефе тивності на-
вчальних за ладів. Одна
на цьом столична влада
з пинятися не збирається,
тож роботи з вдос она-
лення наявних та поб до-
ви нових об’є тів продов-
жать і надалі. Про поточ-
ний стан справ в освітян-
сь ій ал зі та плани на
майб тнє оворили вчора
під час спільно о засідан-
ня Коле ії місь адмініс-
трації та Комітет з е о-
номічних реформ при
КМДА.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів столиці
налічує 465 закладів комунальної та 45 — приватної

форми власності
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Щорічно іль ість вихованців дитячих садоч ів столиці зростає майже
на 4 тисячі
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Ділові новини

Перепланування житла
спростять
Кабмін зареєстр вав парла-

менті за онопрое т № 2538-а від
5 липня 2013 “Про внесення змін
до дея их за онодавчих а тів
У раїни щодо переобладнання і
переплан вання житлових примі-
щень”. До мент вносить зміни
до Житлово о оде с , Коде с
про адміністративні правопор -
шення та За он “Про ре люван-
ня містоб дівної діяльності”. “Я -
що за онопрое т б де прийнятий,
він дозволить ни н ти подвійно-
о ре лювання одних і тих же
процед р переобладнання й пе-
реплан вання житлово о примі-
щення і спростити дозвільн сис-
тем при введенні об’є тів житло-
во о фонд в е спл атацію”,— за-
значила “Хрещати ” юрист юри-
дичної омпанії “Але сєєв, Бояр-
ч ов і Партнери” Оль а Діхтярен-
о. Зараз ст. 152 ЖК передбаче-
но, що переобладнання і пере-
план вання здійснюється на під-
ставі дозвол ви онавчо о оміте-
т місь ради. “У за онопрое ті
пропон ється с ас вати дозвіл
ви онавчо о омітет на ви онан-
ня робіт з переобладнання та пе-
реплан вання житлово о б дин
або приміщення, я е не передба-
чає втр чання в нес чі та о оро-
дж вальні онстр ції або інже-
нерні системи. Після завершення
та их робіт введення об’є та в
е спл атацію не потрібно”,— он-
стат є юрист. Прийняття за оно-
прое т дозволить власни ам
житлових приміщень здійснювати
переплан вання і переобладнан-
ня без відповідно о дозвол . “На
сьо одні отримати дозвіл досить
с ладно, ожен власни виріш є
питання, я може, в том числі й

за допомо ою хабарів. У разі
прийняття за онопрое т парла-
ментом власни и б дин ів і вар-
тир змож ть зареєстр вати право
власності на перепланований і
переобладнаний об’є т без знач-
них витрат і при цьом с оротити
час на за онення”,— під ресли-
ла Оль а Діхтярен о. Водночас
власни ам житлових приміщень
необхідно б де ознайомитися з
перелі ом об’є тів б дівництва і
б дівельних робіт, я і мож ть
проводитися без отримання від-
повідно о до мента. У цьом ви-
пад надається право ви онання
даних робіт, після завершення
я их об’є т б дівництва не вима-
ає прийняття в е спл атацію. Пе-
релі та их робіт визначатиметь-
ся Мінре іонб дом

Запрацював кириличний
домен “. УКР”

В У раїні нарешті створений і
невдовзі почне працювати націо-
нальний за альнодост пний ири-
личний домен верхньо о рівня
“.УКР”. З сьо однішньо о дня в
цьом домені почнеться реєстра-
ція адрес ор анів державної влади
раїнсь ою мовою. Про це напе-

редодні повідомив прем’єр-мі-
ністр Ми ола Азаров під час засі-
дання ряд . “Впровадж ючи на-
ціональний домен, ми значно роз-
ширюємо наш се мент в Інтерне-
ті”,— зазначив пан Азаров та до-
дав, що це стало можливим завдя-
и дов отривалій спільній роботі
ряд разом із не рядовими ор а-
нізаціями. За йо о словами, ири-
лична реєстрація адрес ор анів
влади зробить їх наба ато більш
від ритими для простих ромадян
і, насамперед, тих, хто тіль и по-

чинає знайомитися з Інтернетом.
“Напри лад, відтепер, щоби зайти
на рядовий портал, не потрібно
знати точне написання адреси ла-
тинсь ими літерами. Достатньо в
адресном ряд набрати раїн-
сь ою “Кабмін. р” чи “Кабінет мі-
ністрів. р” — і ви арантовано
потрапите саме т ди, ди потріб-
но. До то о ж, адреси рідною мо-
вою значно поле шать пош в Ін-
тернеті”,— повідомив Ми ола Аза-
ров. Це тіль и почато , с азав він,
а перспе тиві ирилицю можна
б де ви ористов вати й при напи-
санні адреси еле тронної пошти

Нотаріусам додадуть 
повноважень

Міністерство юстиції розроби-
ло і внесло на роз ляд Кабмін
за онопрое т “Про внесення змін
до дея их за онів У раїни щодо
надання інформації про державн
реєстрацію прав та їх обтяжень з
Державно о реєстр речових
прав на нер хоме майно”. З ідно
з ним, повноваження нотарі сів
сфері державної реєстрації прав
на нер хоме майно б де розши-
рено. Діючи в я ості спеціальних
с б’є тів, на я их по ладено
ф н ції держреєстраторів, вони
змож ть тепер нарівні з ними на-
давати населенню витя и з Дер-
жавно о реєстр речових прав на
нер хоме майно. “Люди тепер
самі змож ть обирати, ди їм
раще звертатися за та ою ін-
формацією: в реєстраційні сл ж-
би, я б ло досі, чи до нотарі сів,
де вони без чер , зайво о ажіота-
ж та в омфортних мовах змо-
ж ть отримати потрібн інформа-
цію. Ми даємо людям та ий ви-
бір, роблячи за алом процес от-

римання інформації населенням
дост пним”,— повідомила міністр
юстиції Олена Л аш. За її слова-
ми, хвалення цьо о за он при-
несе серйозні позитивні зміни під
час реалізації фізичними та юри-
дичними особами речових прав
на об’є ти нер хомо о майна

Реєстратори вводять 
електронні черги

У реєстраційних сл жбах най-
більших міст У раїни б д ть вста-
новлені еле тронні системи ер -
вання чер ою. Про це розповів
олова Державної реєстраційної
сл жби Дмитро Ворона. “Ми по-
ращ ємо мови і робимо наші
посл и більш дост пними для
ромадян. Наст пний наш ро —
це встановлення обладнання для
еле тронної чер и. Навіть я що
до нас одночасно прийшло ба а-
то людей, вони б д ть знати, за
им вони, с іль и час їм потріб-
но, до я о о оператора звертати-
ся”,— зазначив пан Ворона. Він
та ож додав, що вже до інця ни-
нішньо о ро план ється встано-
вити обладнання в сіх вели их
містах У раїни. За алом це б де
близь о 180 омпле тів. На ада-
ємо, 21 серпня столиці в примі-
щенні Бюро технічної інвентари-
зації за адресою: в л. Трьохсвя-
тительсь а, 4-в від риється п’я-
тий підрозділ реєстраційної
сл жби ГУ юстиції в місті Києві,
де здійснюватиметься реєстрація
речових прав на нер хоме майно.
П’яте відділення стане першим
столиці, де працюватиме еле -
тронна система ер вання чер-
ою. Інші відділення реєстрацій-
ної сл жби, де здійснюється
держреєстрація речових прав на

нер хоме майно, знаходяться за
адресами: пр. Повітрофлотсь ий,
76- , пр. Бажана, 7-є, в л. Верх-
ній Вал, 32 та пр. В. Мая овсь о-
о, 29. Станом на 18 серпня в
Державном реєстрі речових
прав на нер хоме майно зареєс-
тровано майже 180 тис. (179 760)
заяв та запитів в місті Києві, з них
майже 60 % або 104428 — нотарі-
сами, близь о 40 % або 75332 —
держреєстраторами. Задоволено
164 437 заяв та запитів, або 97 %
від роз лян тих

Дельфінарій “Немо” 
має бути демонтовано

Господарсь ий с д Києва 20
серпня зобов’язав власни ів
дельфінарію “Немо” на в лиці
Гл ш ова, 9 Києві демонт вати
йо о. Про це на своїй сторінці в
соціальній мережі Facebook пові-
домив оординатор ромадян-
сь ої ініціативи “Фор м порят н
Києва” Віталій Черняховсь ий.
“20 серпня 2013 ро Господар-
сь ий с д м. Києва (с ддя Юрій
Підчен о) хвалив рішення щодо
знесення Київсь о о дельфінарію
“Немо”,— написав він. Черняхов-
сь ий зазначив, що перед почат-
ом с дово о засідання а тивісти
ромадянсь ої ампанії “Фор м
порят н Києва” провели а цію
“Хлоровані в’язниці для дельфі-
нів — під заборон !”, інформ ють
“У раїнсь і новини”. На д м ор-
анізатора а ції, с д своїм рішен-
ням підтвердив, що власни и
дельфінарію — фірма “Нер м” —
неза онно поб д вали б дино
на самовільно захопленій зе-
мельній ділянці. 17 липня позов з
вимо ою знести об’є т подала Ін-
спе ція державно о архіте т рно-

б дівельно о онтролю в Києві до
ТОВ “Нер м” ( омпанія, що роз-
виває мереж дельфінаріїв “Не-
мо”). Співзасновни ом мережі
дельфінаріїв “Немо” є деп тат
Одесь ої місь ої ради VI с ли ан-
ня від КПУ, дире тор юридично о
департамент ТОВ “Нер м” Ан-
дрій Кисловсь ий

Столичні дільці “нажилися”
на дітях

Про рат рою Святошинсь о о
район розпочато римінальне
провадження за фа том сл жбової
недбалості посадовців РДА, з вини
я их прод ти харч вання для ди-
тячих садоч ів район б ли за п-
лені за ціною, завищеною на 100
тис. рн. Я повідомили “Хрещати-
” в прес-сл жбі про рат ри

Святошинсь о о район столиці,
встановлено, що продовж 2012-
2013 ро ів між Святошинсь ою
РДА та іль ома приватними під-
приємствами б ло ладено до о-
вори про за півлю прод тів хар-
ч вання для дош ільних навчаль-
них за ладів район . Одна , я з’я-
с валося, під час за півлі товарів
посадовці не перевірили за он-
ність встановлення підприємцями
цін на прод ти та їх постачання,
внаслідо чо о на рах н и підпри-
ємств б ло перераховано зайвих
понад 100 тис. ривень бюджетних
оштів. За рез льтатами перевір-
и, в діях сл жбових осіб райдерж-
адміністрації вбачаються озна и
римінально о правопор шення,
передбачено о ч. 1 ст. 367 КК
У раїни — Сл жбова недбалість,
зв’яз з чим відомості про цей
фа т б ло внесено до ЄРДР. Дос -
дове розслід вання римінально-
м провадженні триває
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Привид безробіття відступає
Найближчим часом киянам не доведеться непокоїтися через брак робочих місць чи перспективу скорочення

Добрі заробітки — 
у “віртуалі” та землеробстві

Найбільший попит в Україні, осо�

бливо у Києві, буде на спеціалістів

IT�сфери. Більше того, він зростати�

ме впродовж найближчих 5�8 років.

Такий прогноз дає директор Асоціації

фахівців з управління персоналом

HRFORUM Андрій Ніколов. Причо�

му — увага! — дефіцит таких праців�

ників очікується “катастрофічний”.

Про це свідчить красномовний факт:

якби цього року на ринку праці за�

пропонували свої послуги вдвічі біль�

ше спеціалістів IT�сфери, вони б усі

були працевлаштовані. До того ж, до�

волі непогано, оскільки за зарплатня�

ми фахівці з “віртуалки” та комп’ю�

терного “залізяччя” упевнено вихо�

дять на високі місця у порівняльних

рейтингах. Наприклад, якщо середня

офіційна зарплата по Україні складає

понад 3800 гривень, а в Києві — тро�

хи перевищує 5000, то “айтішник”

може заробити від 7000 гривень. А

сталося це через те, що у ЄС також

обмаль подібних кадрів, тож вони за�

любки переманюють наших спеціа�

лістів, тому вітчизняним роботодав�

цям доводиться трусити гаманцями.

Дотичним до віртуального світу та

сфери високих технологій є медіа�

бізнес, отже і представники цієї га�

лузі також не залишаться без робо�

ти, однак темпи зростання зарплат

тут помітно повільніші.

Окрім комп’ютерників (як, за ста�

рою звичкою, ще називають IT�фа�

хівців) перспективним щодо праце�

влаштування поволі, але впевнено

стає аграрний сектор. За словами го�

лови комітету сертифікації Асоціації

фахівців з управління персоналом

HRFORUM Дмитра Козлова, у цій

сфері зростає попит на працівників,

до речі, як і рівень зарплатні. При

цьому Україна посідає стабільно ви�

сокі позиції на світовому ринку про�

довольства, тож найближчим часом

галузь відчуватиме потребу у високо�

кваліфікованих робітниках. Однак

роботодавці зацікавлені й у тих, хто

просто вміє працювати на землі та

добре знає сільське господарство. До

слова, у столичному регіоні є чимало

невеличких господарств, зокрема,

тепличних, де вузькоспеціалізовані

фахівці�аграрії можуть знайти роботу.

Крім того, стабільними на ринку

праці України, за словами експертів,

щодо попиту на робітників протя�

гом найближчих місяців будуть тор�

гівля, енергетика та сфера послуг.

Однак стереотип про те, що “є висо�

кий попит на економістів та юрис�

тів”, експерти з кадрової справи

розвіюють, оскільки фахівці саме

цих спеціальностей можуть мати

проблеми з працевлаштуванням.

Роботодавці далеко 
у майбутнє не зазирають

Основним трендом ринку праці в

Україні нині є певний дисбаланс між

запитами роботодавців та пропозиці�

ями пошукачів. Йдеться навіть не

про зарплатні та умови праці, а про

тактику й стратегію головних дійових

осіб. Теоретично робітник розрахо�

вує як не на бонуси до зарплатні, то

бодай на стабільне робоче місце —

хоча б протягом декількох років без

“кадротрясінь”. А от якраз цього ро�

ботодавці гарантувати й не зможуть,

оскільки самі, переважно, займають�

ся середньостроковим плануванням і

не приділяють належної уваги довго�

строковим стратегічним розробкам:

чи то є конкретний бізнес, чи то ли�

ше ідея. Така тактика виправдана в

умовах світової економічної рецесії,

однак шкодить трудовим ресурсам,

котрі не надто й тримаються за свої

робочі місця. Одне з останніх опиту�

вань показало, що майже половина

офісних працівників мріють звільни�

тися або змінити професію, пошука�

ти собі реалізації в інших сферах.

Така зосередженість на “поточно�

му моменті” призводить до посилен�

ня двох, здавалося б, взаємовиключ�

них явищ. З одного боку, це переви�

щення пропозиції робочої сили над

попитом. Хоча за рік (з I кварталу

2012 року по I квартал 2013 року)

офіційне безробіття у країні впало з

8,4 % до 8 %. З іншого, самі робото�

давці скаржаться, що складно знай�

ти висококваліфікованого спеціаліс�

та. І тут “каменем спотикання” стає

освіта, що, на думку як роботодав�

ців, так і абітурієнтів, не встигає за

потребами ринку і не забезпечує на�

лежного рівня підготовки кадрів.

Робочих місць вистачить
усім

Якщо звернутися до офіційних

даних, то Україна за офіційним рів�

нем безробіття видається однією з

найблагополучніших у Європі. Зок�

рема, якщо порівнювати з Євросо�

юзом, то там загальний рівень без�

робіття становить 11,4 %, однак є

тенденція до зниження цього по�

казника. В Україні ж рівень безро�

біття не зросте через динамічний

розвиток окремих галузей, а то й

проектів. Тим не менше, порівнян�

ня України з Євросоюзом досить

умовне, оскільки в ЄС є, так би мо�

вити, “два полюси”, тобто країни з

високим і низьким рівнями безро�

біття. До “безробітних” належать

Греція та Іспанія, а от в Німеччині

та Нідерландах і рівень безробіття

найменший в ЄС, і справи там ідуть

на краще. Позитив на ринку зайня�

тості спричинений виходом еконо�

міки єврозони з економічної реце�

сії, й це може позитивно вплинути і

на ринок зайнятості в Україні, осо�

бливо якщо обсяги експорту зрос�

татимуть.

А ось як вплине зближення Укра�

їни з ЄС — це неоднозначне запитан�

ня. Відтік вітчизняних спеціалістів за

кордон таки може посилитися, але не

матиме масового характеру. Експер�

ти вважають, що працівника з укра�

їнської компанії не так легко праце�

влаштувати на Заході, тому якщо з

України трудові ресурси і виїздити�

муть у пошуках кращої долі, то це, як

і раніше, “заробітчани”. Але вони ж,

коли безробіття у Західній Європі за�

лишиться на нинішніх рівнях, мо�

жуть і повернутися на батьківщину,

хоча, знову ж таки, нашестя не буде,

отже, і цей процес відчутно не впли�

не на ринок праці в Україні.

Урядові новації сприяють
стабілізації

Загалом експерти помірно пози�

тивно оцінюють зусилля влади,

спрямовані на поліпшення ситу�

ації у сфері зайнятості. Зокрема

урядові проекти, хоча й не завжди

ефективні щодо механізмів, усе ж

працюють. Наприклад, законодав�

че стимулювання створення нових

робочих місць та “білих зарплат”

потроху вже почало приносити

свої плоди. Позитивні новації й

щодо перекваліфікації працівни�

ків. Але через 17 років у ЄС очікує�

ться так званий “дефіцит талан�

тів”, тобто людей, котрі просто

добре виконують свою роботу. Тож

владі слід заздалегідь підготувати�

ся до цього, й тоді, не виключено,

за кордоном матимуть попит не

лише українські будівничі та до�

глядальниці, а й загалом українські

професійні кадри

Столичні тенденції
Аналіз сит ації на рин праці столиці І півріччі

2013 ро по азав, що вона хара териз ється по-
ст повим зменшенням обся ів безробіття та зрос-
танням зайнятості населення. Рівень безробіття,
розрахований за методоло ією Міжнародної Ор ані-
зації Праці, має тенденцію до зменшення (від 6,1 %
до 5,7 %). Це найнижчий по азни серед ре іонів
У раїни (в середньом по державі — 8 %). Рівень
зайнятості населення в Києві зріс від 63,6 % до
63,8 %, цей по азни найвищий в державі (для по-
рівняння: по У раїні — 59,3 %).
У січні-червні на облі в сл жбі зайнятості м. Ки-

єва переб вало 18,2 тис. безробітних ромадян. На
почато липня продовж ється пош роботи для 9,6
тис. безробітних. Серед переб ваючих на облі
найбільше, зо рема, тих, хто займалися оптовою та
роздрібною тор івлею; ремонтом автотранспортних
засобів і мотоци лів (1777 осіб), фінансовою та
страховою діяльністю (1390), представни ів пере-
робної промисловості (1087).
Станом на інець червня в за альномісь ій базі

даних наліч валось 11,8 тис. ва ансій та вільних ро-
бочих місць переважно для фахівців, валіфі ованих
робітни ів з інстр ментом, професіоналів, осіб без
професій тощо.

За шість місяців працевлашт валися за допомо-
ою місь ої сл жби зайнятості 3,5 тис. безробітних
ромадян. Обся и працевлашт вання безробітних
зросли в 1,5 раз . Проходили професійне навчання
за направленням сл жби зайнятості Києва 3,6 тис.
осіб, або 19,9 % безробітних.
Впровадж ючи дію нововведення За он У ра-

їни “Про зайнятість населення” щодо підвищення
он рентоспроможності на рин праці осіб ві ом
старше 45 ро ів, столична сл жба зайнятості за
І півріччя видала 49 ва черів на професійне навчан-
ня вищезазначених осіб.
Та ож шість підприємств с ористалися можливіс-

тю працевлашт вати робітни ів за направленням
центр зайнятості та отримати омпенсацію єдино-
о соціально о внес . Та им чином працевлашто-
вані вісім безробітних за направленням центр зай-
нятості.
Крім то о, на безоплатній основі проводиться
онс льт вання ромадян та підприємців, я і звер-
таються до центрів зайнятості, з питань щодо ор-
анізації та впровадження підприємниць ої діяль-
ності (із зал ченням працівни ів ор анів державної
влади та інших омпетентних ор анізацій). Та , за
січень-червень 2013 ро б ло надано 82 та і он-
с льтації.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

У раїна вже пережила пі безробіття, і протя ом най-
ближчих 6-9 місяців йо о по азни не зростатиме. І це
є втішна новина. Одна розслаблятися не варто, ос іль-
и робочі місця дістан ться а тивним, ом ні ативним
та ініціативним. Словом, “прос н тим”. У Києві рино
праці, можна с азати, найбільш динамічний по раїні.
Не є се ретом, що люди з ре іонів з надією д мають
саме про столицю я про місто самореалізації або ж
просто я про арантоване працевлашт вання. Але про
о о насправді мріють нині раїнсь і роботодавці?

Окрім IT�галузі,
перспективним щодо

працевлаштування
впевнено стає аграрний

сектор. Також стабільним
буде попит на робітників

торгівлі, енергетики та
сфери послуг 
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Перший Національний презентує стрічку
про академіка Глушкова 
22 серпня о 12.30 Перший Національний по аже прем'єр до ментально о
фільм «Інтернет-1964» про а адемі а Ві тора Гл ш ова, я ий стояв біля ви-
то ів вітчизняної ібернети и. Автор та вед чий - Андрій Дмитр , режисер -
Лідія Антонен о. До ментальний фільм присвячений ювілею а адемі а Ві -
тора Гл ш ова: 24 серпня цьо о ро йом виповнилося б 90 ро ів.
«Саме він запропон вав в дале ом 1964 році систем зв'яз між еле трон-
но-обчислювальними машинами всієї раїни, наба ато пот жніш та нівер-
сальніш за теперішній Інтернет, - повідомляє анал. - З йо о стол зійшли
прое ти серійних омп'ютерів, що нічим не пост палися ращим зар біжним
анало ам».

До Дня Незалежності на «Інтері» � 
авторське кіно та телемарафон 
23 серпня о 22.00 «Інтер» по аже авторсь ий до ментальний фільм іноре-
жисера Андрія Кончаловсь о о «Битва за У раїн ». В стрічці аналіз ється но-
вітня історія У раїни та демонстр ються маловідомі епізоди боротьби вели-
их держав за У раїн . Головний ерой фільм - Леонід К чма, олишній
президент У раїни (1994-2004 рр.). Щоб оцінити значимість У раїни для с -
часної еополіти и, для часті фільмі б ли зал чені лідери і страте и з різ-
них раїн світ : е с-президент Польщі Оле сандр Кваснєвсь ий, е с-прези-
дент Словаччини Р дольф Ш стер, е с-президент Гр зії Ед ард Шеварднад-
зе, 7-й енеральний се ретар ООН Кофі Аннан, е с-прем'єр-міністр Росії
Ві тор Черномирдін, бізнесмен Борис Березовсь ий, а та ож ба ато раїн-
сь их, російсь их та амери ансь их істори ів, політи и і ж рналісти.
24 серпня з 7.00 розпочинається телемарафон «День народження Країни»
до Дня Незалежності У раїни, я ий триватиме продовж семи один. Вед -
чими б д ть Ганна Гомонай та Сер ій Дорофеєв.
«Творці прое т пропон ють теле лядачам по лян ти на мин ле, сьо оден-
ня і майб тнє У раїни різь призм історій спіх видатних раїнців, - по-
відомляє анал. - Глядачі дізнаються маловідомі історії раїнців, я і в різ-
ні часи робили видатні на ові від риття, міняли раїнсь та світов іс-
торію й льт р ». В рам ах марафон вийде до ментальний прое т «Ро-
и Незалежності», що по аже, я змінилася раїна за 22 ро и. Та ож зап-
лановані прямі в лючення свят вань Дня Незалежності столиці та в ін-
ших містах.
О рім телемарафон , «Інтер» по аже свят овий онцерт «Живи в У раїні».
Канал вестиме прям трансляцію з Майдан Незалежності о 19.00 і 20.30. У
онцерті візьм ть часть Таїсія Повалій, Оле С рип а, Оле сандр Понома-
рьов, Тіна Кароль, Наталія Мо илевсь а, Вєр а Сердюч а, Злата О невич,
Світлана Лобода та інші. Зі сцени прозв чать відомі раїнсь і пісні різних
часів.

ТЕТ розважатиме «Віталькою» 
та відеороликами з Інтернету 
26 серпня на аналі виходить прем'єра четверто о сезон с етч ом «Віталь-
а». С етч ом по аз ватим ть щодня - з понеділ а по п'ятницю о 20.00. «Ще
р тіше, ще смішніше, ніж раніше! – повідомляє анал. - Віталь а продовж є
вірити, що йом пощастить в особистом житті, й до ладає для цьо о ма -
сим м з силь. Заради то о, щоб познайомитися з «тьолоч ою», він отовий
ріш че на все. А ос іль и вліт дівчата роз'їжджаються, Віталь а вир шає
слідом за ними. Ш ати т сам єдин і неповторн Віталь а б де по всій
У раїні». За словами автора ідеї та ви онавця оловної ролі Гарі а Бірчі,
новом сезоні на Віталь че ає іль а д же р тих сюжетних поворотів. Він
б де веселити, розслабляти, див вати, інтри вати, любити і бажати всім
любові.
27 серпня старт є ще одне нове розважальне шо «У ТЕТа добре». У прое ті
обіцяють по аз вати найсмішніші відеороли и Інтернет в с проводі омен-
тарів телевед чо о Стаса Давидова. Прем'єра мористично о інтернет-шо
відб деться в ефірі анал о 22.30. «При олів з Інтернет ні оли не б де ба-
ато. Люди досі продовж ють «вти ати» на сайтах зі смішним відео і дивити-
ся роли и», - впевнений Стас Давидов.

В новому реаліті�шоу здійснюють 
мрії матусь 
17 серпня на «Інтері» вийшов перший вип с ново о прое т Юрія Кота «Все
для мами» виробництва O.K. Media. Реаліті-шо є ори інальною розроб ою
анал . У цій про рамі ожна дитина від 7 до 77 ро ів може втілити мамин
мрію. Героєм про рами може стати ожен, хто знає заповітне бажання своєї
мами і хоче подя вати їй за все – за ночі без сн , за любов, за підтрим .
Участь прое ті бер ть і відомі, і неп блічні люди. Головне - справді любити
свою мам і пра н ти зробити для неї все.
Герой першої про рами Ма сим, я ий виріс дитячом б дин , знайшов
свою мам через 20 ро ів прит л для бездомних. Одна з ероїнь прое т
дар є мамі райд (перефарбов є вартир райд жні ольори і створює
атмосфер для ново о райд жно о життя), ос іль и вона мріяла, що її житті
с інчиться темна см а. В іншом епізоді прийомні діти влашт вали для сво-
єї мами бас етбольне шо та подар вали пральн машин , щоб вона пиша-
лась ними та не м чилась з пранням одя . Б де в шо й епізод, де мама
мріє видати ниж власної поезії. Про рама виходитиме по с ботах о 9.30.

«1+1» запрошує охочих створити сім’ю 
Канал проводить астин для ново о і захоплюючо о реаліті-шо «Сім’я», в
я ом двоє дорослих, не знайомих один з одним людей нама аються ство-
рити родин . Ви ористов ючи досвід азіатсь их раїн, де наречено о і наре-
чен обирають бать и, оманда прое т - астроло , психоло , представни
шо -бізнес - спроб є підібрати для часни ів ідеальн половин (з ан ет
людей, я і бажають завести сім'ю, рада е спертів - за низ ою особистісних
хара теристи претендентів). Створеній "ідеальній парі" із незнайомих
людей належить дати весільн лятв і провести тиждень під одним дахом.
Це ні альна можливість для дорослих сформованих особистостей подиви-
тися на себе з бо : чом досі них не б ло щасливої родини і що необхід-
но змінити в собі, щоб знайти щастя? Для часті прое ті потрібно заповни-
ти ан ет на сайті теле анал «1+1».

«Ревізор» повертається на «Новий канал» 
Про рама стане ще об'є тивнішою. У новом сезоні ревізії Оль и Фрейм т
с проводж ватиме пост-шо , в я ом власни и отелів та ресторанів мати-
м ть можливість висловити свою д м щодо проведених перевіро , дій о-
манди та персонал за ладів.
"Це шанс донести до лядача свою д м . Вона може не збі атися з д м ою
нашої оманди. Ми д же че аємо на харизматичних людей, я і в нашом
пост-шо мо ли б оворити від імені інд стрії", – оворить дире тор творчо о
об'єднання Ві торія Б рд ова. «Ревізор» - власний прое т "Ново о анал ",
в я ом вед ча Оль а Фрейм т інспе т є за лади харч вання та отелі. В
ефір вийшло три сезони про рами.

До кулінарного шоу на каналі «Україна»
запустили сайт 
Теле анал «У раїна» зап стив сайт www.svitnasmak.kanalukraina.tv, присвяче-
ний новом лінарном шо «Світ на сма », прем'єра я о о відб деться
восени.
Сайт п блі ватиме рецепти при от вання різних страв і поради. Відвід вачі
сайт змож ть дізнатися, я проходили зйом и вип с ів шо в різних раїнах,
їхню історію та традиції. Та ож на сторінці дост пні для пере ляд фото рафії
та відеороли и зі зйомо . Крім то о, на сайті можна б де обмінюватися
своїми враженнями про подорожі, брати часть ві торинах та он рсах.
Пізнавально-розважальна про рама лінарних мандріво «Світ на сма », за
зад мом її творців, по ли ана познайомити теле лядачів із лінарними
традиціями різних раїн світ . Вестиме прое т Володимир Оселедчи . «Мені
д же хочеться навчити теле лядачів «смачном т ризм », навчити смачно
пізнавати світ, - зазначив він. - Ми б демо знайомитися з людьми, шт вати
страви, дізнаватися, де їх знайти, станемо розрізняти, що та е хня т ристична
і що та е автентична національна хня, я розбиратися в місцевих прод тах,
шт вати те найбільш ні альне, чо о раніше ні оли не шт вали».

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 Столиця

10.15 Зроблено в Києві
13.20 Х/ф "Місця в

партері"
15.30 Х/ф "Той, що йде в

снігах"
17.25, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.20, 23.25 Х/ф "Поки

неправда не
розлучить нас"

20.00 Т/с "Мисливці за
головами"

21.00, 23.00 СТН
21.25 Служба порятунку
5.00 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.10 Світовий рекорд

української пісні
8.10 М. Поплавський.

Приречений на любов
8.45 Корисні поради
9.05 Підсумки дня.

Спецвипуск
10.05 Без цензури
10.45 Нехай вам буде

кольорово!
12.00 Д / ф "Незалежність.

Силовий варіант"
12.45, 21.25 Фестиваль пісні

в Коблево
14.00 Право на захист
14.20 Темний силует
14.30 Вікно в Америку
15.00 Життя на рівних
15.20 Х / ф "Подвиг

розвідника" 
17.00 Х / ф "Чекай на

мене" 
18.30 Фінансова перспектива
18.40 Останнє попередження
19.05 Агро3News
19.35 Про головне
20.00 Дорослі ігри
21.00 Підсумки дня
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"

23.10 Пісенний фестиваль
"Батьківщина" 
ім. Н. Яремчука

11++11

6.00 Х / ф "Моя старша
сестра" 

7.30 Х / ф "Жінка$зима" 
11.30 Х / ф "Ключі від

щастя$2" 
19.30 ТСН
20.00 Д / ф "Секрети

чудового століття. Як
створювався серіал
"Роксолана"

23.00 Д / ф "Жінка3банкомат"
0.10 Х / ф "У ліжку з

ворогом" 
2.00 $ 4.15 Т / с "Закони

Чикаго" 
5.00 Маша і моделі32

ІІННТТЕЕРР

5.30 Х / ф "Двічі в одну
річку"

7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Х / ф "Людина$

амфібія", с. 1 $ 3 
12.00 Новини
12.20 Х / ф "Людина$

амфібія", с. 4
13.15 Судові справи
14.55 Сімейний суд
15.55 Чекай на мене
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.00 Т / с "Доярка з

Хацапетівки$3" 
20.00 Подробиці
20.30 Х / ф "Право на

кохання"
0.25 Т / с "Зрада"
2.05 Д / ф "Мегамисливці"
2.50 Х / ф "Той, що

худне" 
4.15 Подробиці
4.45 Т / с "Доярка з

Хацапетівки$3" 

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.10 Т / с "Платина" 
7.00 Події
7.10 $ 8.00 Т / с "Інтерни" 
9.00 Події
9.10 Т / с "Слід" 

10.00 Т / с "Волошки" 
14.00 Т / с "Бідні родичі" 
17.00 Т / с "Слід" 
19.00 Події
19.20 Т / с "Карпов" 
22.20 Т / с "Слід" 
23.10 Х / ф "Гладіатор" 
2.00 Made in Ukraine.

Спецпроект
2.45 Ласкаво запрошуємо
3.45 Події
4.05 Говорить Україна
4.40 Критична точка
5.20 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.10 М/с "Фінес і Ферб"
5.55 Х/ф "Санта Джуніор"
7.25 Х/ф "Білосніжка"
9.00 Х/ф "Хто я?"

11.40 Х/ф "Принц і
жебрак"

13.40 Х/ф "Бібліотекар"
15.40 Х/ф "Бібліотекар$2"
17.40 Х/ф "Бібліотекар$3"
19.35 Т/с "Вороніни"
21.00 Ревізор
23.05 Великі почуття
0.10 Т/с "Щоденники

вампіра"
1.05 Т/с "Купідон"
2.10 Т/с "Милі ошуканки"
2.50 Служба розшуку дітей
2.55—6.10 Зона ночі

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Свiтанок
6.30 Ділові факти
6.40 Т/с "Таксі"
7.05 Т/с "Леся + Рома"
8.05 Ділові факти
8.10 Факти тижня
9.20 Надзвичайні новини.

Підсумки
10.20 Анекдоти по3українськи
10.30 Х/ф "Любов у

великому місті"
12.20 Х/ф "Любов у

великому місті$2"

14.30 Т/с "Прокурорська
перевірка"

15.40 Х/ф "9 рота"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи"
22.10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.20 Х/ф "Неприборканий"
1.50 Х/ф "Годинникар"
3.20 Краще на ТВ
3.30 Резонансні

пограбування у
Великобританії

ТТООННІІСС

6.00 Дикий молодняк
6.30 Світ за тиждень
7.00 Х / ф "Попелюшка" 
9.00 Легенди Тауера

10.00 Художні історії
11.15 Маленькі діти великого

кіно
12.40 Таке спортивне життя
13.15 Будь в курсі!
14.00 Світ майбутнього
15.50 Лемури
16.50 Алло, лікарю!
17.50 Машлі. Королева тигрів
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 Великі битви
21.00 С. Джобс. Мільйонер3

хіпі
22.00 Чудеса життя
23.05 Лемури
0.00 Амурні мелодії
0.40 Календар Live
1.05 Х / ф "Удвічі більше

або нічого" 
2.25 Х / ф "Тіло й душа$2"
4.00 Щоденник для батьків
4.25 Будь в курсі!
4.50 Цивілізація Incognita
5.00 Машлі. Королева тигрів

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 Бізнес3час

7.25 Автопілот3новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
8.40 Трансмісія3новини
9.15, 13.10, 14.10

5 елемент
10.10, 16.10 Велика політика
11.15 Портрети
12.10 Новинометр
15.15 Мамина школа
17.25 У кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.15,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час3тайм
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

6.10 Легенди бандитського
Києва

7.00 Х/ф "Мафія
безсмертна"

8.40 Х/ф "Стріли Робін
Гуда"

10.10 Х/ф "Настоятель$2"
12.00 Т/с "Загарбники"
15.30 Т/с "По гарячих

слідах"
19.00 Свiдок
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$5"
0.30 Т/с "Закон і

порядок"
1.25 Свiдок
1.55 Речовий доказ
3.15 Агенти впливу
4.05 Свiдок
4.35 Правда життя
5.30 М/ф 

ССТТББ

5.25 Чужі помилки. З мене
досить!

6.05 Все буде добре!
7.50 Неймовірна правда про

зірок
9.10 Зіркове життя.

Жорстокий роман
10.10 Х / ф "Знахар" 
12.50 Х / ф "Королева

бензоколонки" 
14.30 Х / ф "За двома

зайцями" 
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.05 Куб$4
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні34
23.25 Т / с "Доктор Хаус" 
0.25 Т / с "Черговий

янгол$2" 
2.10 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

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

11.00 Новини
11.15 Час обідати!
11.55 Доброго здоров'ячка!
12.40 Істина десь поруч
13.00 Інші новини
13.20 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Новини
14.15 Т / с "Жіночий

лікар"
15.35 Т / с "Слід"
17.00 Вечірні новини
17.45 Давай одружимося!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т / с "Терористка

Іванова"
22.40 Т / с "Джо"
23.40 Т / с "Слід"
0.15 Зрозуміти. Пробачити
0.45 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 "Городок"
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 Д / ф "Три капітани.

Російська Арктика"
23.30 Т / с "Бігти"
0.20 Дівчата
1.00 Х / ф "Серпень, що

спливає"
2.25 Чесний детектив
3.00 Вся Росія
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 О. Журбін. Мелодії на

пам'ять
10.00 Таємнича Росія
11.00 Ахтунг, руссіш!
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.35 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
16.40 Справа лікарів
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т / с "Прокурорська

перевірка"

19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т / с "Москва. Три

вокзали$4"
22.15 Сьогодні
22.40 Т / с "Державний

захист$2"
0.35 Т / с "Звіробій"
2.25 Т / с "Прокурорська

перевірка"
3.35 Говоримо і показуємо
4.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твінікси
7.30 М / с "Даша3слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М / ф "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу" 

10.00 М / с "Білка і Стрілка.
Пустотлива сімейка" 

10.25 М / ф "Дюймовочка" 
12.15 Т / с "Всі жінки $

відьми" 
15.00 Х / ф "Бандитки" 
17.00 У ТЕТа пара
18.15 Моду народу
19.00 Т / с "Крем" 
20.00 Віталька
21.30 Х / ф "Без почуттів" 
23.40 Х / ф "Борат" 
1.10 Х / ф "Бандитки" 
2.40 Одна за всіх
3.05 До світанку

КК11

7.00 М/ф
10.00 Х/ф "Звільніть Віллі$

2. Нова пригода"
12.00 Т/с "Зовсім інше

життя"
16.00 Т/с "Від любові до

кохання"
0.25 Х/ф "Кіт у мішку"
2.00 Нічне життя

22++22

6.00 М / ф
7.00 Профутбол
8.40 Х / ф "В'язень замку

Іф" 
13.20 Х / ф "Капітан Рон" 
15.20 Т / с "Захист" 

19.20 Х / ф "Ярослав.
Тисяча років тому" 

21.30 Х / ф "Війна
драконів" 

23.25 Т / с "Секретні
матеріали$2" 

1.25 Х / ф "Муха" 
2.55 Х / ф "Приятель

небіжчика" 

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 й

Холлі"

8.00, 10.30 М / с "Дружба 3

це диво"

8.30 М / с "Умілець Менні"

8.55 М / с "Перехрестя в

джунглях"

9.20 М / с "Маленькі

ейнштейни"

9.45 Прикольні фантазери

10.05, 18.00 М / с "Діти3

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 Бутовський"

17.10 М / с "Досконала

Людина3павук"

17.30 М / с "Лабораторія

Декстера"

19.30 М / с "Чорний плащ"

20.00 М / с "Кряк3Бряк"

20.30 М / с "Чудеса на

віражах"

21.30 М / с "Тімон і Пумба"

23.35 Д / ф "Підземні міста"

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 22 серпня

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

«ЛІТАЧКИ»

Країна: США
Ст дія: Walt Disney Pictures
Режисер: Клей Холл
Бюджет: 50 млн доларів США
Тривалість: 92 хв.

Авторів анімаційної омедії надихн в світ «Тачо », з
я им лядачі познайомились в 2006 році. Дія
відб вається в том ж світі, де жив ть ерої
«Тачо », але оловний ерой нової стріч и вміє
літати! Це – « р зни » на ім’я Пилю Вітро он.
Він працює на фермі, але вважає, що здатний на
дещо більше, аніж просто опилювати поля. Літа
доведе, що віра власні сили та підтрим а др зів

– це те, що надає рила, і помандр є най расивішими точ ами земної лі. Х дожни и анімації нама алися
витрим вати всі хара теристи и літа ів – особливості онстр ції, розмір, ва , онс льт ючись із фахівцями.
В інотеатрах «Київ», «Київсь а Р сь», «Кінопалац», мережах інотеатрів «Баттерфляй» та «Лінія
іно»

«МИ - МІЛЛЕРИ»
Країна: США
Ст дія: New Line Cinema
Режисер: Ро сон Маршалл Тербер
У ролях: Дженніфер Аністон, Ед Хелмс, Емма Робертс,
Джейсон С дей іс
Бюджет: 37 млн доларів США
Тривалість: 110 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Девід Бер - дрібний нар одилер, я ий тор є
травич ою. Йом дор чають перевезти через раїн
величезн партію нар оти ів, відмовитися від
завдання неможливо. Щоб замас вати вантаж,
мітливий Девід створює собі фальшив «сім'ю» -
л бі знаходить «др жин »-стриптизер , а на
в лиці -дівчин -х лі ан і бездомно о хлопчи а.
Під час подорожі з «цінним» вантажем вони раще
пізнають один одно о і навіть захоплюються
«родинними» відносинами, а та ож на сімейном ф р оні рят ються від переслід вання власни а
онтрабанди і ан стерів.
В інотеатрах «У раїна», «Ме апле с», мережах інотеатрів «Баттерфляй» та «Лінія іно»

«ПЕРСІ ДЖЕКСОН. МОРЕ ЧУДОВИСЬК»
Країна: США
Ст дія: 20th Century Fox
Режисер: Тор Фреденталь
У ролях: Але сандра Даддаріо, Ло ан Лерман, Шон
Бін, Стенлі Т ччі
Бюджет: 90 млн доларів США
Тривалість: 108 хв.

Продовження е ранізації літерат рної серії
амери ансь о о письменни а Рі а Ріордана, в
основ я ої ля ла давньо рець а міфоло ія.
Головний ерой - Персі Дже сон, син одно о з
олімпійсь их бо ів Посейдона, я ий живе в
с часній Америці.
Хтось отр їв священне дерево Талії, і захист
Табор Напів рово ось-ось впаде. Тоді вже
ніщо не зможе тримати ч довись від

втор нення. Зцілити дерево здатне тіль и міфічне Золоте Р но, заховане на острові ци лопа Поліфема. Щоб
відш ати р но, а та ож врят вати др а-сатира Гро вера, Персі Дже сон з вірними др зями вир шають в
повн небезпе подорож води Моря Ч довись . На шлях їм доведеться побороти Сцилл і Харибд ,
солод о олосих сирен і підст пн чарівницю Цирцею.
В інотеатрах «Ме апле с», 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
"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
"Ме апле с" просп. Мос овсь ий,34-в, тел.: (044)498-48-32, 498-48-33,www.multiplex.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24

Хрещатик 22 серпня 2013 року
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Температура +22°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +27°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 35 %

Температура +22°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 50 %

Прогноз погоди на 22 серпня 2013 року

ОВНИ, день армічний, розслабтеся й пливіть за течією подій.
Я що ваше с дно приб’є до сімейно о бере а, радо займіться ро-
динними та поб товими проблемами, ви онайте дані обіцян и,
взяті зобов’язання перед іншими.
ТЕЛЬЦІ, на вас че ає вдалий збі обставин. Я що ви несподіва-

но опинилися в пастці або не всти аєте ви онати робот в стро ,
не бійтеся попросити про термінов допомо . На ваш запит охо-
че від н ться др зі й родичі.
БЛИЗНЯТА, тепла емоційна атмосфера плюс матеріальна заці-

авленість — ось ваш стим л до роботи... Й не д майте ріти ч ба
за опій и! Я що поставлена мета вабить медовим алачем, б дь-
те цілеспрямованими, не піддавайтеся перепадам настрою.
РАКИ, день форт нний, енер опотенціал фонтан є, тож не від-

ладайте на потім те, що можна зробити сьо одні. Мерщій реалі-
зов йте найважливіші плани та бажання!
ЛЕВИ, не посвяч йте ділових союзни ів та др зів в свої д шев-

ні проблеми, вони хитрі та л аві, схильні рати на ваших слабин-
ах і мож ть пошити в д рні. А ось таємні недоброзичливці с ин ть
овечі ш ри і по аж ть свій вовчий ли .
ДІВИ, поведін а партнерів вас ви ли атиме шалене роздрат -

вання, тож налашт йтеся на позитивний емоційний резонанс.
Знайдіть м жність поставитися до то о, що вас драт є, з роз мін-
ням і співч ттям, проявіть дипломатичність, пост пливість.
ТЕРЕЗИ, психоло ічна адаптація вас нівро , розслабтеся й

не ломіться напролом, бо ж тихіше їдеш — далі б деш. Зосередь-
теся на здоров’ї, менше нерв йте, приводи для нервових стресів
на роботі є від л аво о.
СКОРПІОНИ, знизьте енер етичний темп, бо візьмете невірний

напрям й опинитеся на роздоріжжі. На п бліці слід поводитися
серйозно, демонстр вати чемність та вихованість, не блеф вати,
триматись від жартів.
СТРІЛЬЦЯМ хоч розірвись, домашні справи перетворяться на

хронічний відволі аючий чинни , заважаючи зосередитися на про-
фесійній сфері, де на опичилося море проблем і їх потрібно роз-
рібати попри все, — заради ар’єрно о майб тньо о!
КОЗЕРОГИ немов б а всмо т ватим ть в себе з нав олиш-

ньо о простор інформацію і, на жаль, ризи ють всотати емоцій-
ний не атив, я ий отр їть д ш . Уважно стежте та присл хайтеся
до всьо о, що відб вається нав оло.
ВОДОЛІЇ, нестримне бажання щось пити, я і терзання заз-

дрощами, є спо сою від л аво о, не йдіть на повід апризів —
ви инете роші на вітер. Ні ом нічо о не позичайте й самі не бе-
ріть бор !
РИБИ, менше мозольте людям очі — для них ви я більмо на

оці. Я що хочете справити хороше враження і завоювати ч ж
симпатію, доведеться в подробицях вивчити ети ет, блис че
оволодіти дипломатичними навич ами і присл хатися до ч жої
рити и

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  2 2  С Е Р П Н Я

ранок день вечір

Україна взяла курс 
на Олімпіаду�2022
В Києві відбулося засідання оргкомітету з підготовки заявки щодо
здобуття права на проведення в нашій державі Зимової Олімпіади
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вчора приміщенні Б дин-
ряд віце-прем’єр-мі-

ністр Оле сандр Віл л
провів засідання ор омі-
тет з під отов и заяв и
до Міжнародно о олімпій-
сь о о омітет щодо здо-
б ття права на проведення
в 2022 році Зимової Олім-
піади в У раїні. Я стало
відомо, вже 14 листопада
У раїна офіційно подасть
де ларацію про наміри
провести і ри Карпат-
сь ом ре іоні.

“Ми не просто готуємо заявку про

проведення в Україні Зимової Олім�

піади 2022 року. Ми прагнемо реалі�

зувати олімпійську мрію, яка об’єд�

нає країну. Організація спортивних

свят світового рівня дає потужний

імпульс підвищенню міжнародного

іміджу України. Проведення Зимо�

вої Олімпіади в Карпатському регіо�

ні стане каталізатором розвитку еко�

номіки західних регіонів”,— зазна�

чив віце�прем’єр�міністр Олександр

Вілкул.

Важливим аспектом підготовки та

проведення Олімпійських ігор стане

й соціальна складова. Зокрема бу�

дуть створені нові робочі місця, що

сприятиме поверненню на батьків�

щину українців, які працюють за

кордоном. Наприклад, подібний до�

свід має Лондон, який став столи�

цею Літніх Олімпійських ігор 2012

року. Тоді понад 30 тис безробітних

жителів столиці Туманного Альбіону

знайшли роботу за рахунок прове�

дення цього спортивного свята.

Щодо перспектив на вдале для

України рішення МОК, то пан Віл�

кул повідомив: “Для розробки і про�

сування заявки залучено кращих

світових фахівців, які готували пере�

можні заявки для Лондона, Пекіна,

Ванкувера, Сочі”.

Наразі в Україні міжнародні екс�

перти вивчають вітчизняні регіони,

де будуть розміщуватись спортивні

об’єкти, й аналізують попереднє

техніко�економічне обґрунтування,

яке було затверджено Кабінетом Мі�

ністрів України в 2012 році.

Свої рекомендації експерти нада�

дуть до кінця вересня. До них увійде

загальна концепція ігор, що вклю�

чає розташування спортивних об’є�

ктів: снігова зона в Тисовці, гірсько�

лижна арена у Воловці, льодова зона

у Львові, а також транспортне забез�

печення, готелі та сервіс. Будівниц�

тво об’єктів буде відбуватися в рам�

ках державно�приватного партнер�

ства.

Олександр Вілкул зазначив, що

важливою складовою підготовки та

просування заявки — є підтримка

суспільства. “Для цього створюється

група “послів заявки”. Це чемпіони

Олімпійських ігор та призери, про�

відні спортсмени й громадські ді�

ячі,— повідомив віце�прем’єр�мі�

ністр.— Привести Олімпіаду в Укра�

їну — це наша спільна робота з роз�

витку країни, популяризації спорту

та здорового способу життя. Це і є

олімпійська мрія”.

Президент Національного олім�

пійського комітету Сергій Бубка на�

голосив: “Я впевнений, що підго�

товка до проведення Зимових Олім�

пійських ігор 2022 року в Україні до�

корінно змінить ставлення україн�

ців до зимових видів спорту, адже це

стимулюватиме появу в нашій дер�

жаві нових зимових курортів та за�

безпечить мешканців Львівщини та

Закарпаття сучасною спортивною,

рекреаційною та туристичною ін�

фраструктурою”.

На сьогодні в України в активі зи�

мових олімпійських видів спорту

лише 5 медалей. Зі слів учасників за�

сідання, перед ними стоїть завдан�

ня — не тільки підготувати об’єкти

до проведення Зимової Олімпіади, а

й спортсменів, які поповнять олім�

пійську скарбничку нашої країни і

підвищать статус України як спор�

тивної держави

Віце-прем'єр-міністр Оле сандр Віл л провів засідання ор омітет з під отов и заяв и до Міжнародно о олімпійсь о о
омітет щодо здоб ття права на проведення в 2022 році Зимової Олімпіади в У раїні

Цей день в історії 22 серпня

1909 — Реймсі почалося

перше в світі авіашо (22-29 сер-

пня). Для часті зма аннях б ли

заявлені 38 аеропланів, але зле-

тіти змо ли тіль и 23 моделі

1962 — вир шило в плавання

перше тор ове с дно з ядерною

станов ою (всьо о б ло поб до-

вано 4 с дна та о о тип ) - с -

хо р з "Саванна"

1976 — апарат автоматичної

станції "Л на-24" здійснив по-

сад на території Радянсь о о

Союз . На Землю з Місяця дос-

тавлено зраз и місячно о ґр нт ,

взяті з либини 2 метрів

1992 — почесн відзна Пре-

зидента У раїни під першим но-

мером вр чено відомом пись-

менни і ромадсь ом діяч

Олесю Гончар

2002 — на острові Норфол в

Тихом о еані заборонено о-

рист ватися мобільними телефо-

нами (таб протрималося

близь о 5 ро ів)
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