
Назустріч знанням
Навчальні заклади столиці готові відкрити для учнів двері

Уже 1 вересня до цього навчального

закладу завітає 174 дитини віком від 6

до 14 років. До освітянських установ

такого типу за направленням Департа�

менту освіти і науки, молоді та спорту

КМДА потрапляють діти, які потребу�

ють соціальної допомоги та не мають

необхідних умов для виховання й на�

вчання в сім’ї. Директор школи�інтер�

нату Тамара Манько розповіла “Хреща�

тику”, що педагогічний колектив нама�

гається максимально наблизити умови

перебування малечі до домашніх та ро�

бить усе можливе, щоб їхні вихованці

розвивалися всебічно.

Це заклад поглибленого вивчення

предметів художньо�естетичного цик�

лу: образотворчого мистецтва, худож�

ньої праці, театрального мистецтва та

комп’ютерної графіки. Для того, аби

діти могли в повній мірі розвивати свої

здібності та вдосконалювати навички, у

школі�інтернаті обладнанні сучасні ка�

бінети, діють різноманітні гуртки та

спортивні секції. Пані Манько пишає�

ться своїми вихованцями, адже їхні ро�

боти постійно виставляються на шкіль�

них, районних, міських та всеукраїн�

ських виставках, де отримують призові

місця. До речі, в Києві діють 28 шкіл�

інтернатів, у яких навчається понад 5

тисяч дітей.

Водночас ретельного догляду потре�

бує сама будівля школи�інтернату, адже

її було зведено ще у 1962 році. Тож ми�

нулого року за кошти міста тут прово�

дилися роботи із заміни каналізаційних

мереж, наразі триває частковий косме�

тичний ремонт. Зокрема приводять до

ладу спортивну залу. На черзі — заміна

вікон та ремонт даху. Про це після ог�

ляду ЗНЗ заявив голова КМДА Олек�

сандр Попов.

“Я задоволений тим, що побачив —

заклад готовий приймати дітей. Будівлі

школи�інтернату вже 51 рік, але колек�

тив відповідально ставиться до того,

щоб зберегти приміщення в гарному

стані. Безумовно, тут є питання заміни

вікон і даху, й їх потрібно обов’язково

вирішити в найближчому майбутньо�

му”,— зазначив пан Попов.

Загалом 1 вересня до навчальних за�

кладів столиці піде 298 тисяч школярів.

Серед них 26 тисяч першокласників,

що на 6 % більше, ніж в минулому році.

Й освітянські установи готові вже за

три дні гостинно відкрити перед учня�

ми двері.

“Київ готовий до нового навчального

року. У нас залишаються деякі моменти

по різним навчальним закладам, які бу�

дуть вирішені до 1 вересня. Приємним

подарунком для київських дітей буде

відкриття двох шкіл — приватної росій�

сько�української гуманітарної гімназії та

державної — “Київська Русь”. Я вважаю,

в сьогоднішніх умовах це велике досяг�

нення”,— наголосив Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації також

додав, що до кінця цього року в Києві

запрацює 20 нових та відновленних

груп у дитячих садочках.

За словами директора Департаменту

освіти і науки, молоді та спорту КМДА

Оксани Добровольської, на виконання

соціальних ініціатив Президента Укра�

їни цьогоріч на підготовку освітян�

ських закладів міста до навчального ро�

ку було витрачено понад 200 млн грн.

Додатково фінансувалися окремі про�

грами, зокрема із заміни вікон та ре�

монту харчових блоків. Після 1 вересня

поточні роботи в окремих закладах три�

ватимуть, однак лише ті, які не заважа�

тимуть навчальному процесу

У місті наведуть лад 
з парковками
Київсь а місь а державна адміністрація зверн ла-

ся до столичної про рат ри з проханням вжити за-
ходи реа вання на випад и пор шень з бо де-
я их власни ів пар вальних майданчи ів, я і пра-
цюють на території міста без належних правових
підстав або хиляються від сплати подат ів та збо-
рів до місцево о бюджет .
Та , за словами першо о заст пни а олови

КМДА Анатолія Гол бчен а, без відповідних до-
звільних до ментів та до овірних відносин з ом -
нальним підприємством “Київтранспар сервіс”,
я ий є єдиним оператором з пар вання транс-
портних засобів столиці, працюють понад 50 пар-
вальних майданчи ів.
Крім то о, дея і підприємці, пор ш ючи мови

до оворів, самовільно збільш ють іль ість маши-
номісць, перевищ ють встановлений тариф на пар-
вання, а та ож пор ш ють санітарний стан та бла-
о стрій при е спл атації автостояно .
За та их мов, я зазначив пан Гол бчен о, по-

дальший розвито пар вально о сервіс , впоряд-
вання роботи цієї сфери та збільшення надхо-

джень до місцево о бюджет є неможливими.
Тож за рез льтатами проведеної перевір и про-
рат рою міста на сьо одні б ло під отовлено та

подано до с д вже 17 позовів про стя нення збит-
ів на ористь КП “Київтранспар сервіс” і бюджет
Києва на за альн с м майже 1 млн рн та розі-
рвання до оворів, ладених з с б’є тами оспода-
рювання, я і е спл ат ють пар вальні майданчи и
з пор шеннями мов до оворів.
Перший заст пни олови Київсь ої місь держ-

адміністрації та ож під реслив, що столична вла-
да постійно працює над дос оналенням сфери
пар вання в місті та вживає всі можливі в межах
своєї омпетенції заходи для то о, щоб цей вид
підприємниць ої діяльності існ вав винят ово в
правовом полі та в інтересах територіальної ро-
мади

Столиця прийме міжнародний
пробіг
Голова Київсь ої місь ої державної адміністрації

Оле сандр Попов підтримав ініціатив марафон-
сь о о л б “Тарас Б льба” щодо проведення в
столиці У раїни II міжнародно о пробі “Хрещата
миля” та ле оатлетичних естафет серед вищих на-
вчальних за ладів міста.
Спортивні заходи відб ватим ться 22 вересня з

13.00 до 18.00 з метою розвит фізичної льт ри
в Києві. Цьо о дня Головне правління МВС У раїни
подбає про охорон ромадсь о о поряд і забез-
печить тимчасове пере риття р х транспорт з
7.00 до 18.00 за маршр том: майдан Незалежності
(старт) — в лиця Хрещати — Бессарабсь а площа
(розворот) — в лиця Хрещати — майдан Незалеж-
ності (фініш).
Під час під отов и та проведення заход мара-

фонсь ий л б “Тарас Б льба” забезпечить дотри-
мання правил бла о строю, а Департамент охорони
здоров’я подбає про медичне обсл ов вання час-
ни ів заход

Київський фунікулер закриють 
на ремонт
З метою ви онання апітально о ремонт в злів

ф ні лера йо о р х б де припинено з 15 вересня
до 15 жовтня 2013 ро . Підписано відповідне роз-
порядження Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції.
Та , з ідно з до ментом, ом нальном підпри-

ємств “Київпастранс” дор чено здійснити ом-
пле с необхідних робіт зазначений термін для по-
дальшої надійної е спл атації иївсь о о ф ні ле-
ра.
На адаємо, ф ні лер е спл ат ється з 1905 ро-
. За цей час він тричі піддавався до орінній ре-
онстр ції — в 1928, 1958 та 1984 ро ах. Щоро
восени ф ні лер за ривають для проведення ре-
монтних робіт
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Голова КМДА Оле сандр Попов особисто перевірив, я вже за три дні отова з стрічати малеч иївсь а ш ола-інтернат № 14

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вже неділю, 1 вересня, в сіх навчальних за ладах Києва
прол нає перший дзвони . Цьо о ро місь а влада провела
вели робот , аби здоб вати знання та розвиватися в освітян-
сь их за ладах столичним дітям б ло омфортно. Вчора олова
КМДА Оле сандр Попов особисто перевірив, я вже за три дні
отова з стрічати малеч иївсь а ш ола-інтернат № 14.
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Дитсадків побільшало
До кінця року в столиці додатково запрацює 18 дошкільних навчальних 
закладів
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У 2013 році заплановано відновлення ро-
боти 27-ми дош ільних навчальних за ла-
дів та 80-ти р п. Я повідомляють Де-
партаменті освіти й на и, молоді та
спорт , наразі вже введено в дію 9 дит-
сад ів, до інця вересня б де від рито
ще 5 за ладів, а до інця поточно о ро-

— ще 13. За алом же разом із новими
р пами в приватних садоч ах мережа
ДНЗ розшириться на 4500 місць. За опе-
ративними даними, наразі в столиці дит-
сад и відвід є майже 100,3 тис. дітей.

За словами директора Департаменту освіти й науки,

молоді та спорту Оксани Добровольської, з метою збіль�

шення кількості місць у дошкільних навчальних закла�

дах та оптимізації мережі розпочато процес реорганіза�

ції 12�ти шкіл – дитячих садочків у дитячі садочки.

Також з метою виконання завдання Президента

України щодо забезпечення якісної й доступної осві�

ти 99 ДНЗ (63 комунальних), які раніше були переда�

ні в оренду різним державним організаціям, стануть

резервом для програми відновлення на наступні ро�

ки.

Так, на сьогодні вже відновлено роботу 9�ти до�

шкільних навчальних закладів. Зокрема в Дарницько�

му районі столиці: ШДС “Горобинка” (вул. Тростя�

нецька,7�б); ДНЗ № 634 (вул. Руднєва, 63), ДНЗ № 7

(просп. Петра Григоренка, 21�а). В Деснянському

районі: ДНЗ № 771 (вул. Оноре де Бальзака, 52�б). В

Дніпровському районі: ДНЗ № 691 (вул. Луначарсько�

го, 24�б), ДНЗ № 485 (вул. Ентузіастів, 13�б). В Печер�

ському районі: ДНЗ № 450 (бульв. Дружби Народів,

14�а). В Подільському районі: ДНЗ № 679 (просп. Ге�

оргія Гонгадзе, 32�д). В Солом’янському районі: ДНЗ

№ 344 (вул. Іскрівська, 10).

Окрім цього, до 1 вересня 2013 року планується вве�

дення в дію 3�х об’єктів: в Голосіївському районі це

ДНЗ № 798 (вул. Академіка Заболотного, 70�а) —

30.08.2013; ДНЗ № 285 (вул. Академіка Глушкова, 

41�б) — 01.09.2013. В Оболонському районі — ДНЗ

№ 572 (просп. Оболонський, 14�г).

Також до Всеукраїнського Дня дошкілля (28 верес�

ня) планується введення в дію 2�х об’єктів. Це в Свя�

тошинському районі: ДНЗ № 567 (вул. Академіка Бу�

лаховського, 28�а); у Солом’янському районі: ДНЗ

№ 373 (вул. Мартиросяна, 24).

А до кінця 2013 року планується відновлення робо�

ти 13�ти дитсадків. Зокрема, в Дарницькому районі

столиці: ДНЗ № 240 (вул. Тростянецька, 8�г); ДНЗ

№ 189 (вул. Ревуцького, 4�а); ШДС “Позняки” (вул.

Ахматової, 11�а); ШДС “Радосинь” (шосе Харківське,

55�б); ШДС “Світозар” (вул. Вербицького, 8�б); ШДС

“Зодіак” (вул. Руденка, 8�а); ДНЗ № 805 (вул. Славго�

родська, 12). В Деснянському районі: Центр розвитку

дитини дошкільного віку (вул. Бальзака, 46�б); ДНЗ

№ 795 (вул. Маяковського, 52�а). В Оболонському

районі: ДНЗ № 517 (просп. Героїв Сталінграда, 9�б);

ДНЗ № 208 (просп. Оболонський, 7�а). В Печерсько�

му районі: ДНЗ № 143 (бульв. Лесі Українки, 24�а). 

В Подільському районі: ДНЗ № 268 (вул. Копилів�

ська, 6)
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Індустріальний міст — 
придатний до експлуатації
Фахівці КП “Київавтошляхміст” здійснили о ляд шляхопровод на

перетині в л. Борща івсь ої та в л. Вадима Гетьмана й з метою недо-
п щення падіння слаб о о бетон на проїждж частин провели йо о
вил чення із захисно о шар . У ом нальном підприємстві та ож за-
важили — з ідно з чинними нормами ДБН, спор да є придатною для
е спл атації. Необхідність проведення поточно о (середньо о) ремон-
т б де визначена за а тами сезонних обстежень.
Додамо, що з 14 до 16 серпня фахівці КК “Київавтодор” здійснили

обстеження е спл атаційно о стан фасадних частин шляхопроводів
в лично-шляхової мережі Києва. До 31 серпня КП “Київавтошляхміст”
має ви онати всі необхідні заходи для лі відації недолі ів, виявлених
під час обстеження. Зо рема з метою безпечно о проїзд автотранс-
порт під балансовими шляхопроводами б де видалено “слаб ий” бе-
тон, бр д, сміття, здійснено демонтаж зр йнованих бло ів тощо

Безкоштовна шкільна форма для деснянців
Не поч ватися обділеними долею 1 вересня дітям-сиротам допомо-

же подар но , я ий вони отримають від районної влади. Та , за спри-
яння олови Деснянсь ої РДА Станіслава Про опен а 165-ти першо-
ласни ам — дітям-сиротам та напівсиротам б де вр чено без ош-
товно ш ільн форм .
“Т рбота про дітей, позбавлених бать івсь о о пі л вання,— наше

першочер ове завдання. Адже саме ці діти я ніхто інший потреб ють
ва и з бо влади. На ви онання соціальних ініціатив Президента
У раїни Ві тора Ян овича Деснянсь ом районі й надалі проводи-
тим ться заходи із забезпечення ідних мов життя для дітей-сиріт та
напівсиріт”,— зазначив Станіслав Про опен о.
Наразі в Деснянсь ом районі роблять все необхідне для належної

роботи за ладів освіти новом навчальном році. При цьом а цент
робиться і на вдос оналенні зміст навчально о процес , впроваджен-
ні новітніх про рам та методи , підвищенні я ості освітніх посл
районі

Цифра дня

10 158 900 000 
доларів США становив у столиці обсяг імпорту товарів за
січень–травень 2013 року. Порівняно з січнем–травнем 2012 року
обсяги імпорту збільшилися на 3,0 % 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Безпека дітей у школах і дитсадках — 
під контролем
У столичних навчальних за ладах провед ть додат ові перевір и

стан еле тромереж та систем протипожежної безпе и. Відповідне
дор чення дав олова КМДА Оле сандр Попов. Він на олосив, що ви-
явити ймовірні осеред и небезпе и необхідно я омо а швидше, тож
рез льтати перевір и профільні сл жби та департамент мають надати
олові КМДА протя ом тижня.
“Нам потрібно не айно доопрацювати питання протипожежної без-

пе и навчальних за ладах. Наразі слід вжити сіх можливих заходів
з метою попередження надзвичайних сит ацій. Робота із заміни ста-
рих еле тромереж — це масштабний прое т, я ий ми повинні розпо-
чати реалізов вати, адже безпе а дітей — понад се”,— зазначив
Оле сандр Попов.
Крім то о, він дор чив олові Голосіївсь ої РДА Юрію К рінном

першочер ово ви онати відновлювальні роботи приміщення ДНЗ
№ 439, я ом днями сталася пожежа. На адаємо, що 26 серпня в
приміщенні дитсад а за адресою: просп. Голосіївсь ий, 124-А ви-
ни ла пожежа. Осеред ом її стала імната р пи № 8 на др ом
поверсі з розповсюдженням во ню на дах б дівлі. Во неборці
швид о спрацювали — і вже за один за допомо ою чотирьох по-
жежно-рят вальних автомобілів лі від вали за оряння. В рез льта-
ті надзвичайної сит ації за иблих та травмованих немає. У ГУ ДСНС
У раїни в місті Києві інформ ють, що, за попередніми виснов ами
фахівців, імовірна причина пожежі — орот е зам нення в еле тро-
мережі

Прокуратура відсудила землю в Святошині
За позовом про рат ри Святошинсь о о район столиці с д зобо-

в’язав омерційн стр т р поверн ти столичній ромаді земельн ді-
лян вартістю майже 6,5 млн рн. Я повідомили “Хрещати ” в прес-
сл жбі про рат ри Святошина, встановлено, що на підставі рішення
Київради 2007 році земельн ділян за альною площею 1,5 а, що
розташована поблиз стадіон “АТЕК” Святошинсь ом районі, б ло
передано приватном товариств в десятирічн оренд для е спл ата-
ції та обсл ов вання б дівельно-виробничої бази.
Одна з вітня мин ло о ро в пор шення мов до овор підприєм-

ство не сплач є орендн плат за орист вання землею, внаслідо чо-
о забор вало до столично о бюджет понад 400 тис. рн.
У зв’яз з виявленими пор шеннями про рат ра зверн лася до

с д з вимо ою розірвати до овір оренди та зобов’язати підприємство
поверн ти земельн ділян столичній ромаді.
Рішенням Господарсь о о с д Києва позов про рат ри задоволе-

но повном обсязі

Охочих вступити в ЖБК включать до Реєстру
Постановою Кабінет міністрів У раїни від 11 березня 2011 № 238 за-

тверджено Порядо ведення Єдино о державно о реєстр ромадян, я і
потреб ють поліпшення житлових мов. Громадяни, я і переб вають на
облі бажаючих вст пити до житлово-б дівельних ооперативів, та ож
в лючаються до Єдино о державно о реєстр .
З метою здійснення роботи щодо форм вання Реєстр КМДА просить

в термін до 25 вересня 2013 ро зверн тись до Департамент б дів-
ництва та житлово о забезпечення, я ий здійснює облі бажаючих вст -
пити до житлово-б дівельних ооперативів, за адресою: м. Київ, в л.
Володимирсь а, 42, імн. 406, 407, тел. 235-30-23, 234-01-24, та нада-
ти наст пні до менти:
— довід з місця проживання про с лад сім’ї та реєстрацію (ф. 3);
— опії до ментів, що засвідч ють реєстрацію Державном реєстрі

фізичних осіб — платни ів подат ів;
— довід з місця роботи, навчання;
— опії паспортів, опії свідоцтв про народження дітей.
Особи, я і не надад ть необхідні до менти, не мож ть б ти внесені

до Єдино о державно о реєстр .
Відповідно до статті 42 Житлово о оде с У раїнсь ої РСР, жилі при-

міщення надаються тіль и ромадянам, я і переб вають на облі по-
треб ючих поліпшення житлових мов та внесені до Єдино о державно-
о реєстр ромадян, я і потреб ють поліпшення житлових мов

Позашкільна освіта — 
в об’єктиві міської влади
Майже вісім тисяч юних киян відвідують дитячо�юнацькі 
спортивні та мистецькі школи
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

За лади позаш ільної осві-
ти Києва отові до ново о
навчально о ро . І роз-
почн ть вони цьо орічн
робот з рандіозно о дій-
ства на Хрещати першо-
о вересня, оли в рам ах
свят вання Дня знань
місь і спортивні, мистець-
і, х дожні та м зичні ш о-
ли роз аж ть дітям та їх-
нім бать ам про різнома-
нітні рт и в районах сто-
лиці та запросять до них
записатися.

Позашкільна освіта займає вагоме

місце в системі всебічного розвитку

юних киян. У столиці, попри не�

прості часи економічної скрути се�

редини 90�х років минулого століт�

тя, вдалося зберегти і навіть розши�

рити мережу дитячо�юнацьких

спортивних та мистецьких шкіл.

Учора директори позашкільних за�

кладів звітували про підготовку до

нового навчального року та висло�

влювали свої пропозиції щодо по�

глиблення взаємодії між закладами

освіти та міською владою.

“На сьогодні у наших 39�ти пала�

цах, центрах і будинках дитячої та

юнацької творчості працює більше

4800 гуртків, де займається понад

7700 вихованців. Крім того, у 94

ДЮСШ діє 271 відділення з 90�та

видів спорту, котрі відвідує понад 3,5

тисячі учнів,— розповів заступник

голови КМДА Віктор Корж.— Поза�

шкільна та виховна робота займають

вагоме місце в системі безперервної

освіти дитини. Зокрема реалізація

завдань Президента України щодо

модернізації освіти та належної під�

готовки до нового навчального року

також спрямована на всебічний роз�

виток творчих, інтелектуальних, фі�

зичних здібностей дітей та учнів�

ської молоді. Тож міська влада і на�

далі працюватиме, аби організовува�

ти змістовне дозвілля для юних киян

у вільний від навчання час”.

Показати себе в усій своїй красі бу�

динки дитячо�юнацької творчості

зможуть уже першого вересня, коли

на Хрещатику в рамках святкування

Дня знань відбудеться “Свято творчої

дитини”. Як повідомила директор

Департаменту освіти й науки, молоді

та спорту Оксана Добровольська, за�

хід відбуватиметься під гаслом: “А ти

вже записався в гурток?” Маленькі

кияни братимуть участь у майстер�

класах та обиратимуть заняття до

вподоби. Крім того, вони зможуть на

місці записатися до гуртка, секції,

студії, спортивної або музичної шко�

ли. За попередніми підрахунками, в

неділю на Хрещатику очікують при�

сутності понад 25�ти тисяч киян.

Аби якомога більше юних меш�

канців міста та їхніх батьків дізнали�

ся про різноманітні спортивні та

мистецькі заклади столиці, керівни�

ки будинків дитячої творчості за�

пропонували міській владі на два мі�

сяці — вересень та жовтень, коли

тривають набори до гуртків, на біг�

бордах розмістити соціальну рекла�

му із реквізитами відповідних закла�

дів. До речі, більшість із них успіш�

но освоїли інтернет�простір і мають

персональні сторінки в соціальних

мережах і власні сайти.

“Ми виховали тисячі дітей за час

роботи нашого закладу. Наші ансамб�

лі з успіхом виступають не лише у Ки�

єві на різноманітних заходах, а й їз�

дять за кордон. Я впевнена, що про�

пагуючи позашкільну освіту — мис�

тецтво, спорт, культуру — ми зможемо

запобігти багатьом соціальним хворо�

бам нашого суспільства в майбутньо�

му”,— вважає директор Будинку ди�

тячої творчості Подільського району

“Вітряні гори” Раїса Заклецька.

У свою чергу Віктор Корж звернув

увагу педагогів на те, що чимало за�

кладів досить скромно рекламують

свою діяльність. Особливо його тур�

бує ситуація зі спортивними гуртка�

ми та секціями.

“На сьогодні Київ на розвиток

спорту виділяє значно більше коштів,

ніж інші міста України, проте, на

жаль, масовим він так і не став,— на�

голошує заступник голови КМДА.—

У результаті маємо ситуацію, що 80 %

наших випускників загальноосвітніх

шкіл мають ті чи інші проблеми із по�

ставою та сколіоз. Фізичний розвиток

дітей є незадовільним, і нам необхід�

но шукати вирішення цієї проблеми”.

Один із шляхів — розширювати ме�

режі спортивних закладів та модерні�

зувати наявні. Так, цього року в Києві

до Дня міста відкрили відреконстру�

йований легкоатлетичний манеж на

Березняках. Наступного року, одразу

ж після новорічно�зимових свят, поч�

нуть реконструкцію штаб�квартири

міської позашкільної освіти — Київ�

ського палацу дітей та юнацтва. Як

розповіли автори проекту, після кап�

ремонту це буде споруда з найсучасні�

шим обладнанням — наприклад, в ак�

товій залі забезпечать можливість

синхронного перекладу на шість мов

одночасно.

Нагадаємо, що указом Президента

України 2013 рік оголошено Роком

дитячої творчості

Співпраця, що рятує життя
Дві поліклініки Святошинського району оснастили сучасними 
приладами ультразвукової діагностики

Особисто презентували

новітнє обладнання медич�

ній спільноті голова Свято�

шинської РДА Юрій Бондар

та депутат Київради Олек�

сандр Пабат. Саме завдяки

їхній небайдужості та напо�

легливості було виділено

кошти для купівлі довгоочі�

куваних пристроїв. “Наші

зусилля не минули марно.

Майже рік ми ставили це

питання й нарешті отримали

результат. Дуже приємно, що

такий прилад працюватиме

для дітей”, — підкреслив

Юрій Бондар. За словами

посадовців, через відсутність

відповідного медичного об�

ладнання щорічно в столиці

гине 5�8 осіб, що є непри�

пустимим явищем. Зазначи�

мо, що всього до Києва було

завезено вісім таких прила�

дів, із них у комунальних за�

кладах працюють лише три.

Працівники дитячої полі�

клініки № 1 розповіли “Хре�

щатику”, що деякі аналізи,

які дозволяє зробити це

устаткування, раніше не про�

водилися в медичному закла�

ді, тож маленьким пацієнтам

доводилося відвідувати інші

спеціалізовані клініки. По�

передній діагностичний при�

лад мав обмежені можливості

у порівнянні з щойно отри�

маним, хоча, як стверджують

лікарі, йому треба віддати на�

лежне: весь час працював у

подвійному навантаженні.

Серед основних обстежень

на новому обладнанні — про�

грама для дослідження серця.

Такі огляди в поліклініці не

може собі дозволити жоден

район міста.

Діагностичні дані відразу

виводяться на друк. Прилад

універсальний і різноплано�

вий, тож дає можливість

охопити максимальний діа�

пазон обстежень, що прово�

дяться у дітей ледь не всіх ві�

кових груп. Окрім вже за�

значеного, варто також ви�

ділити діагностику структу�

ри головного мозку, оціню�

вання кровотоку в судинах,

органах та серці, що прово�

дились лище в спеціалізова�

них державних закладах.

“В Україні високий по�

казник патології серця. Нам

доводилось направляти па�

цієнтів до інших медичних

центрів, що могло коштува�

ти більше 250 гривень, а у

приватних — навіть до 500.

Звісно, не кожна родина

могла собі це дозволити”,—

підкреслює лікар ультразву�

кової діагностики Світлана

Каранда.

Крім цього, апарат є неза�

мінним у проведенні скри�

нінгу (система первинного

обстеження груп клінічно

безсимптомних осіб з метою

виявлення випадків захворю�

вання). Для такої діагностики

дітей району направляли до

столичного “Охматдиту”. Те�

пер же, завдяки появі лікаря�

функціолога і приладу новіт�

нього покоління, з’явилася

можливість комплексно — на

місці, не витрачаючи часу та

зайвих коштів — обстежити

дитину і відразу призначити

їй відповідне лікування.

Нагадуємо, що в Свято�

шинському районі дитяче

населення складає 71 тисячу

осіб. Із них понад 29 тисяч

перебувають на обліку

районної поліклініки (один

із найбільших показників у

місті). Це в черговий раз до�

водить необхідність експлу�

атації обладнання саме у

цьому медичному закладі

Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

Нові апарати, оснащені всіма необхідними
датчи ами, днями з’явилися в дитячій полі-
лініці № 1 (в л. Уборевича, 11) та полі лі-
ніці № 2 (в л. Ри ова, 2) Святошинсь о о
район міста. Та е оновлення діа ностично-
о обладнання стало можливим завдя и
співпраці між Святошинсь ою РДА та деп -
татсь им орп сом Київсь ої місь ої ради.
Працівни и за ладів запевняють — нове об-
ладнання дозволить забезпечити с часний
рівень діа ностичних обстежень та збере ти
здоров’я населення.

Особисто презент вали новітнє обладнання медичній спільноті
олова Святошинсь ої РДА Юрій Бондар та деп тат Київради
Оле сандр Пабат

На сьогодні у 39'ти палацах, центрах і будинках
дитячої та юнацької творчості столиці працює більше
4800 гуртків, де займається понад 7700 вихованців

Учора дире тори позаш ільних за ладів звіт вали про під отов до ново о навчально о ро та висловлювали свої
пропозиції щодо по либлення взаємодії між за ладами освіти та місь ою владою



Ділові новини

Україна вільно торгуватиме 
з ЄС і з РФ
Те, що після підписання У оди

про асоціацію з Європейсь им
Союзом У раїна творить зон
вільної тор івлі з ЄС, треба сприй-
мати я реальність. Про це заявив
прем’єр-міністр Ми ола Азаров
під час засідання Кабмін 28 серп-
ня 2013 ро .
Ми ола Азаров зазначив, що

У раїна до ладає з силь, щоб роз-
вивати взаємови ідне співробіт-
ництво з іншими раїнами. При
цьом він на олосив, що У раїна
сприйняла я реальність творен-
ня Митно о союз — та само тре-
ба сприймати і те, що після підпи-
сання У оди про асоціацію з Євро-
пейсь им Союзом У раїна тво-
рить зон вільної тор івлі з ЄС. “Те,
що за один рі на наших ордонах
з’явилось нове творення — Мит-
ний союз Росії, Білор сі й Казах-
стан — ми сприймаємо я реаль-
ність, в я ій треба працювати. Те,
що з 1 січня 2015 ро це об’єд-
нання вийде на вищий рівень ін-
те рації, і с б’є том співробітниц-
тва стане Євразійсь ий е ономіч-
ний союз, ми та ож сприймаємо
я об’є тивний фа тор е ономіч-
них відносин. І том вже зараз
влада і бізнес У раїни енер ійно

пристосов ють свої дії до то о,
щоб взаємній тор івлі з ЄврАзЕС
не б ло жодних перепон,— зазна-
чив Ми ола Азаров. — Отже, і те,
що після підписання У оди про
асоціацію з Європейсь им Со-
юзом У раїна творить зон вільної
тор івлі з ЄС — та само треба
сприймати я реальність”.
При цьом прем’єр-міністр на-

поля ає на том , що “ці інте рацій-
ні прое ти не треба протиставля-
ти, а навпа и, треба напрацьов -
вати оптимальні шляхи взаємодії”.
За йо о словами, в інтересах взає-
мови ідної співпраці У раїна ото-
ва пост пово приєдн ватись до
о ремих од, я і діють Митном
союзі, щоб оптиміз вати тор о-
вельний режим

Малий і середній бізнес 
“запрограмують”

Уряд визначить онцепцію За-
альнодержавної про рами роз-
вит мало о і середньо о підпри-
ємництва на найближчих 10 ро ів.
Про це повідомив прем’єр-міністр
Ми ола Азаров під час засідання
Кабмін . За йо о словами, мале та
середнє підприємництво є най-
більш динамічним елементом е о-
номі и, воно н ч о реа є на змі-

ни он’юн т ри рин , здатне
швид о створювати нові робочі
місця в періоди, оли промисло-
вість потерпає від с орочення по-
пит на зовнішніх рин ах. “Саме
том одним із оловних чинни ів
стало о розвит е ономі и є
зміцнення позицій мало о та се-
редньо о бізнес в за альній
стр т рі вітчизняної е ономі и,
підвищення йо о ефе тивності,
розвито інноваційно о підприєм-
ництва тощо”,— пере онаний
прем’єр-міністр. Ці питання має
вирішити За альнодержавна про-
рама розвит мало о і середньо-
о підприємництва на найближчих
10 ро ів, онцепцію я ої ряд роз-
лян в під час засідання

Підприємства 
перевірятимуть по"новому

Уряд визначить методи оцін-
и ст пеня ризи підприємств,
що впливатиме на періодичність
перевіро . Про це повідомив
прем’єр-міністр Ми ола Азаров
під час засідання Кабмін .
“В дере ляції бізнес ми зроби-

ли важливий ро — перейшли на
ризи оорієнтован систем он-
тролю за діяльністю с б’є тів ос-
подарювання. Тобто зараз під час

план вання перевіро найбільша
ва а приділяється підприєм-
ствам, де є найвищий ризи ви-
ни нення проблем”,— зазначив
Ми ола Азаров.
Щоб підходи б ли ніфі овани-

ми та прозорими, ряд роз ляне
методи оцін и ст пеня та о о
ризи .
“Щоб ожном підприємцю б -

ло зроз міло, чом йо о діяль-
ність віднесено до певної р пи
ризи , а від цьо о залежить і пе-
ріодичність перевіро онтролю-
ючими ор анами”,— пояснив ла-
ва ряд

“Повітряний експрес” 
починають будувати

Підприємство “У рзалізниці” —
Державне територіально- ал зеве
об’єднання “Південно-Західна за-
лізниця” вже розпочало під отовчі
б дівельно-монтажні роботи Нац-
прое т “Повітряний е спрес”.
У од між ДП “Нацпрое т “Повіт-
ряний е спрес” та Південно-Захід-
ною залізницею б ло підписано 16
серпня 2013 ро .
Інформація про підписання цьо-
о до овор оприлюднена Вісни-
державних за півель 26 серп-

ня 2013 ро . “Для нас б ло важ-

ливо знайти надійно о партнера,
том приємно відзначити, що б -
дівельно-монтажні роботи Нац-
прое т “Повітряний е спрес” ви-
он ватиме одне з най ращих
державних підприємств раїни”,—
на олосив дире тор ДП “Націо-
нальний прое т “Повітряний е с-
прес” Андрій Гал ща . Південно-
Західна залізниця ви он ватиме
б дівельно-монтажні роботи без
зміни рафі р х потя ів, вони
триватим ть до інця листопада
цьо о ро . Андрій Гал ща від-
значив, що реалізація б дівельно-
монтажних робіт відб вається
з ідно з Національним планом дій
на 2013 рі , затвердженим Прези-
дентом У раїни.
На адаємо, інформація про а -

цепт цьо о до овор на с м 33
млн рн б ла оприлюднена Віс-
ни державних за півель 9 серп-
ня 2013 ро .
Національний прое т “Повіт-

ряний е спрес” передбачає б -
дівництво швид існо о залізнич-
но о пасажирсь о о спол чення
між ст. “Київ-Пасажирсь ий” та
Міжнародним аеропортом “Бо-
риспіль”. Це перший вели ий ін-
фрастр т рний об’є т, що ре-
аліз ється на о пній основі не
за бюджетні ошти. Нацпрое т

фінанс ється “Е сімБан ом” Ки-
таю. За альна вартість прое -
т — $ 372 313,5 тис.

Медіа"бізнес 
все популярніший

У серпні 2013 ро Державною
реєстраційною сл жбою У раїни
б ло здійснено державн реєстра-
цію 45 др ованих засобів масової
інформації, з них — 7 азет, 32
ж рнали, 5 збірни ів та 1 альма-
нах, повідомили “Хрещати ” в
прес-сл жбі відомства.
Та ож за цей місяць перереєс-

тровано 15 засобів масової інфор-
мації, зо рема 6 азет, 8 ж рналів,
3 збірни и. Крім то о, за цей час в
У раїні б ло зареєстровано 3 ін-
формаційних а ентства.
На ад ємо, нещодавно У рдерж-

реєстр розробив за онопрое т
“Про внесення змін до За он
У раїни “Про др овані засоби ма-
сової інформації (прес ) в У раїні”,
я им передбачено вдос оналення
процед ри державної реєстрації
др ованих засобів масової інфор-
мації, а саме зменшення іль ості
та визначення ви лючно о перелі
до ментів для державної реєстра-
ції, с орочення термін реєстрації з
30 до 15 робочих днів тощо
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Формула доступного житла
Квартирні черги буде поділено, а пільгові кредити можуть стати доступнішими

Україна велика, а Київ не гумовий

На квартирному обліку по всій Україні пе�

ребуває близько мільйона громадян. Такі дані

навів під час круглого столу з обговорення

проблем доступного житла для молоді у рам�

ках форуму “Доступне житло” директор Іпо�

течного центру Києва та Київської області

Сергій Комнатний. Це офіційна статистика.

Неофіційна свідчить, що, якби не жорсткі

умови та правила відбору й постановки на

квартирну чергу, то тих, хто конче потребує

квадратних метрів, нараховувалося б від 4�х

до 6�ти мільйонів громадян. Це кожен деся�

тий. За такою формулою в Києві реальна

квартирна черга мала б складати близько

300–400 тисяч осіб. За офіційними даними,

черга тримається поблизу позначки у 100 ти�

сяч сімей. Решта якось самостійно вирішує

житлові проблеми: винаймають квартири або

кімнати, збирають кошти, беруть банківські

кредити. За даними консалтингової компанії

“Українська торгова гільдія”, більшість квар�

тир у Києві у I кварталі 2013 року купувалася

власним коштом, і не більше 5–10 % — шля�

хом іпотеки. Тобто кияни у квартирних пи�

таннях розраховують переважно на власні си�

ли та фінанси. На те, щоб придбати помеш�

кання в столиці, середньостатистичному гро�

мадянину потрібно працювати від 8�ми до 12�

ти років, при цьому не витрачаючи заробле�

ного на інші потреби. Звісно, цей термін ско�

рочується залежно від розміру зарплати.

Проблема власного житла набуває таких об�

сягів, що з економічної стає соціальною: люди

вимушені навіть контролювати кількість дітей

або коригувати плани створення сім’ї залежно

від наявності та кількості власних квадратних

метрів. Про дані досліджень, котрі засвідчу�

ють, що саме житловий фактор є одним з го�

ловних для створення сімей, розповіла заступ�

ник директора з наукової роботи Інституту де�

мографії та соціальних досліджень НАНУ

Олена Макарова. Вона ж звернула увагу, що

зростання народжуваності та приплив мігран�

тів до України, зокрема до Києва, а також ур�

банізація призведуть до того, що найближчи�

ми роками попит на дешеві квадратні метри

різко зросте. Тож думати, як зробити житло

доступнішим, потрібно вже нині.

Метрів бракує — а квартири 
завеликі

Уряд над цією проблемою вже “сушить го�

лову”. Адже, як розповів Сергій Комнатний,

більш популярною з державних програм зде�

шевлення житла є часткова компенсація його

вартості, котра у народі отримала назву “70 %

на 30 %”. Майже 2 тисячі громадян за цією

програмою отримали житло. Тому нові варі�

анти спрямовані саме на зниження цін. Піль�

гове іпотечне кредитування не користується

таким попитом, але 1223 сім’ї вже отримали

власні квадратні метри за цією програмою. Як

уточнює заступник голови правління Дер�

жавної спеціальної установи “Державний

фонд сприяння молодіжному житловому бу�

дівництву” Іван Парух, майже 30 % претен�

дентів на пільгове іпотечне кредитування,

котрі “пройшли у нас первинну консультацію

і пішли у банк, відсіюються”. Отже, третина з

тих, хто зважив власні можливості та пішов за

кредитом, його не отримує. “Мають зійтися

доходи сімей та банківські умови”,— наголо�

сив він. Проблемою залишається й не завжди

достатнє бюджетне фінансування таких про�

грам.

Так виникли відразу дві нові ідеї: будівниц�

тво так званих “малосімейок” (малометраж�

них квартир) та побудова дешевого соціаль�

ного житла для довгострокової оренди під 3 %

з правом викупу. То що — це і є, нарешті, дов�

гоочікуване вирішення гострої проблеми?

Не зовсім так. З одного боку, загалом по

країні житла будується обмаль. Як зазначила

Олена Макарова, якщо співставити періоди

радянського часу та аналогічні періоди Укра�

їни часів незалежності, площа житла, що бу�

дується, менша удвічі, або й утричі. Зокрема у

2012 році було здано житла площею утричі

меншою, ніж у 1981 році, впродовж

2002–2006 років — наполовину менше, ніж у

1971–1985 роках. На відсутність нормальних

житлових умов у 2009 р. скаржилися 14,8 %

громадян, у 2011�му — таких уже було 15,6 %.

З іншого боку, народний депутат ВР (фракція

Партіі регіонів) — голова підкомітету коміте�

ту Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної

політики та спорту Микола Жук звернув ува�

гу на те, що забудовники перевищують мет�

раж, тому більшість квартир надміру дорогі

для тих, хто їх потребує. “Так і виходить, що

однокімнатні квартири вже по 50 метрів

квадратних, а двокімнатні — 80 метрів. Мож�

ливо, сім’ї для початку достатньо було б неве�

ликої квартири, але їх мало”. Малі за площею

квартири є на вторинному ринку й у достат�

ніх кількостях (хоча б ті ж “хрущовки”), але,

як зазначив народний депутат, “ми багато

втрачаємо грошей, коли молоді люди беруть

кредит для купівлі квартири на вторинному

ринку”, оскільки “ціну формує продавець” і

не завжди вона є економічно виправданою.

Хочеш мати дах 
над головою? Збудуй сам!

Ще один варіант запропонував ветеран ру�

ху МЖК Микола Мальцев. Він закликав мо�

лодь відродити молодіжно�житлові коопера�

тиви, але, як це було за радянських часів, у ви�

гляді потужного громадського руху. “Свого

часу люди йшли в МЖК. Так, вони, можливо,

втрачали кваліфікацію, деякі взагалі не по�

верталися у професію, але вони здобували со�

бі житло”,— нагадав він. Пан Мальцев розпо�

вів, що ветерани руху вирішили спробувати

свої сили на доведенні до ладу одного з довго�

будів.

Цікавий збіг, але уряд також обговорює

плани добудови довгобудів, квартири в яких і

складуть основу соціального фонду. Отже, у

молоді, яка готова в буквальному сенсі буду�

вати власноруч собі житло, є вибір.

Та й це ще не все. Заступник голови Феде�

рації профспілок України Євген Драп’ятий

висловив ініціативу, щоб під час укладання

тристоронніх угод між профспілками, місце�

вою владою та роботодавцями вносити обо�

в’язковий пункт щодо забезпечення робітни�

ків житлом. І землю під таке будівництво міс�

цева влада має надавати безкоштовно, ос�

кільки “кожен громадянин має право на без�

коштовну земельну ділянку для побудови

особистого житла”. А роботодавці мають дба�

ти про житло для працівників, адже “робіт�

ники їм приносять прибутки”.

Нарешті, оригінальна ідея пролунала від

представника офіційно не зареєстрованого

“Об’єднання громадян�гайдамаків” Олексія

Дем’янчука. Його пропозиція проста: “Пер�

ше житло має бути безкоштовним”. Площа

першого помешкання має складати орієнтов�

но 22,4 метра квадратних. “Хто приватизував

житло, ті, так би мовити, “отоварили” свої

квартирні чеки, а решті просто не пощасти�

ло”,— каже він. Тому, вважає представник

“гайдамаків”, потрібно поновити соціальну

справедливість і надавати перше житло без�

коштовно, аби всі розпочинали у рівних умо�

вах. Де взяти стільки дешевих метрів? Подо�

лати корупцію, щоб “чиновники не брали со�

бі по п’ять квартир за державні кошти”!

Чого чекати “безхатченкам” 
у Києві?

Форум “Доступне житло” наприкінці серп�

ня 2013 року в Українському домі став показо�

вим. Забудовники та банки презентували різ�

ні варіанти, програми, навіть макети житло�

вих комплексів та масивів. Але, за спостере�

женнями автора, справжні черги були тільки

до інформаційних стендів Державного фонду

сприяння молодіжному житловому будівниц�

тву й Іпотечного центру Києва та Київської

області. Що відлякувало від стендів комерцій�

них банків? Відсотки по кредитах — перед�

усім. Самі банкіри також не вельми задоволе�

ні ситуацією: попит шалений — а можливос�

тей зась. “Якщо уряд хоче продовжувати і по�

ширювати житлові програми, щоб вони були

ефективними, потрібно обговорити, де брати

довгостроковий ресурс фондування, і не під

16 %”,— наголосила заступник голови прав�

ління ПАТ АБ “Укргазбанк” Олена Дмітрієва.

Більшість тих, хто потребує житла, розрахо�

вує на підтримку держави, бодай часткову. У

відповідь матимуть “малосімейки” та “житло

в лізинг”. Ці перспективні програми допов�

нять наявні проекти пільгового кредитування

та часткової компенсації вартості житла.

Позитивом є вже те, що уряд усвідомлює

складність та масштабність проблеми й шукає

варіанти. До слова, у Кабміні відзначили Київ

як регіон�лідер у плані інформаційно�роз’яс�

нювальної роботи про державні житлові про�

грами. Схвально оцінюють в уряді також по�

будову так званого “галузевого” соціального

житла: для вчителів, лікарів тощо. Київ є пока�

зовим для реалізації таких програм.

З огляду на висловлені ініціативи, надалі

активність з розробки державних програм зі

здешевлення вартості житла зосередиться на

законодавчій ниві. Там окреслюються відра�

зу кілька напрямків. Перший — калібруван�

ня черги. У Мінрегіонбуді мають намір при�

скорити створення Єдиного держреєстру

тих, хто потребує житла або покращення

житлових умов. Як зазначають представники

Державного фонду сприяння молодіжному

житловому будівництву та Іпотечного цен�

тру, паралельно пройде інвентаризація квар�

тирних черг — перша за останні роки. Від 1

мільйона 21 тисячі громадян у черзі зали�

шаться десь із 800 тисяч. Після того держава

підрахує кошти і зважить свої можливості та

ресурси. З черги на отримання житла виве�

дуть в окремий реєстр пільговиків, які мають

право на першочергове отримання омріяних

“квадратів”. Про підготовку відповідного за�

конопроекту розповів народний депутат Ми�

кола Жук. В першу чергу йдеться про дітей�

сиріт. Депутат пропонує кожного місяця 10

% коштів, які виділяє для них держава, “за�

водити” на окремі цільові рахунки у держав�

ному банку, щоб, коли сирота у 18–21 рік от�

римає освіту, то матиме кошти бодай на пер�

ший внесок за квартиру. “Так скоротиться

загальна черга, і темпи будуть швидши�

ми”,— зазначив він.

Але чимало хто стає у черги заради участі в

державних програмах. Квартирні черги фор�

муються за нормативами ще радянського пе�

ріоду, тому, вірогідно, будуть переглянуті й

відповідні нормативні акти. І ще одна законо�

давча ініціатива: комерційні банки, котрі бе�

руть участь у реалізації державних програм

здешевлення вартості житла, наполягають на

тому, щоб мати контроль за діяльністю забу�

довників — тобто самого будівельного проце�

су. Поки обговорюється механізм досягнення

консенсусу у питанні метражності того житла,

що будується.

А щоб жити в новому помешканні відразу

було затишно, народний депутат Микола Жук

пропонує на експериментальному майданчи�

ку довести, що можна будувати житло з ре�

монтом за 3500–4200 гривень за квадратний

метр. Це ціни для області. Але по Києву вони

також реальні, коли держава компенсує час�

тину вартості побудови таких будинків.

Ось такі передосінні турботи про житло.

Прикро тільки, що через політичні катакліз�

ми навколо Київради молодим киянам дещо

обмежений доступ до програм пільгового мо�

лодіжного кредитування, оскільки відповід�

ний проект досі не був погоджений між Ки�

євом, Державним фондом сприяння моло�

діжному житловому будівництву та Іпотеч�

ним центром. Учасники круглого столу на�

віть звернулися до Київської міської ради.

Але, на жаль, вирішення цього питання зале�

жить від зовсім інших чинників, аніж турбота

про молодь

Хто найчастіше бере пільгові кредити на житло
Піль ові іпотечні редити на житло бер ть переважно “бюджетни и”. Та і дані на-

вела заст пни олови правління ПАТ АБ “У р азбан ” Олена Дмітрієва. За її слова-
ми 70 % часни ів — це працівни и бюджетної сфери, молоді люди, середній ві —
32 ро и. Переважно молоді сім’ї, я і прожили в парі впродовж 6-ти ро ів. Найвищий
попит на піль ові іпотечні редити спостері ається Києві, Хар ові, Вінниці та С мах.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Мати власне житло — роз іш, що дост пна не для всіх. Аби розши-
рити межі можливостей, е сперти пропон ють відродити молодіжні
житлові ооперативи (МЖК) я ромадсь ий р х, запровадити вар-
тирні че и, а та ож стим лювати роботодавців виріш вати житлові
проблеми бодай молодих працівни ів. Одна оптимальної форм ли
дешево о та я існо о житла досі не віднайдено. Заб довни и, бан-
іри та рядові стр т ри, що реаліз ють державні про рами зде-
шевлення вартості житла, по одж ються: треба щось робити. Пи-
тання стає р ба, бо в ряді заверш ється під отов а “чорново о”
варіанта прое т держбюджет на 2014 рі . Та й восени зазвичай
сі т рб ються про дах над оловою, навіть безхатчен и. Чи стан ть
вадратні метри в Києві, де на них найбільший попит по раїні, до-
ст пнішими для більшості охочих?

На те, щоб придбати
помешкання в столиці,

середньостатистичному
громадянину потрібно

працювати від 8&ми 
до 12&ти років, при цьому 

не витрачаючи заробленого 
на інші потреби 
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ПОНЕДІЛОК ВЕРЕСЕНЬ2

Перший Національний транслюватиме
Шевченківський урок 
2 вересня Київсь ом національном ніверситеті імені Тараса Шевчен а
відб деться Все раїнсь ий Шевчен івсь ий ро , я ий транслюватиметься в
ефірі Першо о Національно о анал .
Глава держави підтримав ініціатив Міністерства освіти і на и У раїни та
Бла одійно о фонд «Вели а родина» щодо проведення Все раїнсь о о те-
левізійно о Шевчен івсь о о ро і підписав відповідне розпорядження.
Все раїнсь ий телевізійний Шевчен івсь ий ро проводиться для чнів за-
альноосвітніх та професійно-технічних навчальних за ладів раїни. Уро ор-
анізов ється до 200-річно о ювілею від дня народження Тараса Шевчен а,
я ий відзначатиметься 2014 році.
Під час заняття ви ористов ватим ться архівні до менти, відеосюжети,
ілюстративні матеріали про життя та творчість Кобзаря. Відповідно до роз-
порядження, місцеві держадміністрації мають забезпечити ор анізацію пе-
ре ляд чнями за альноосвітніх та професійно-технічних навчальних за ла-
дів Все раїнсь о о телевізійно о Шевчен івсь о о ро , а Держ омтелера-
діо — йо о трансляцію.

ТЕТ шукає романтичних принцес і лицарів 
Канал зап с ає остюмоване реаліті «Півцарства за любов» зі справжнім
зам ом, оролем і принцесою. «У пишном палаці живе пре расна принцеса,
я а мріє про аз ове охання. П'ятеро відважних принців зі всієї У раїни на-
ма аються завоювати серце рас ні. Проте, хто ідний принцеси, виріш є
ороль. Лише принц, я ий пройде всі жорсто і випробов вання тат ся- оро-
ля, отримає прихильність пре расної принцеси», - анонс є анал новий про-
е т.
Наразі ТЕТ ш ає часни ів прое т - романтичних рас нь, я і мріють про
справжнє охання, та відважних лицарів. При цьом дівчата мають брати
часть астин разом зі своїми татами. Потрібно заповнити ан ет на сай-
ті теле анал . Кастин прое т триває до 15 жовтня.

На ICTV розпочинається соціальне реаліті 
На почат вересня на ICTV старт є соціальне реаліті за ори інальним фор-
матом анал «Четверта вежа». Робоча назва прое т — «Репортерсь а 03».
Вед чо о анал по и не називає, лише зазначає, що йо о ім'я добре відоме
раїні: «Той, хто змолод дося н в сьо о, про що можна мріяти. І чиє життя
вмить переверн в один жахливий нещасний випадо . Він переборов власні
тра ічні обставини і тепер допома атиме зробити це іншим — новом про-
е ті теле анал ICTV», йдеться повідомленні.
За словами ерівни а реда ції п бліцистичних прое тів ICTV О сани Со оло-
вої, в про рамі анал по аже реальні історії меш анців У раїни, життєві дра-
ми та запл тані справи, я их б ла майже втрачена надія встановити прав-
д . «За них візьметься оманда молодих, впертих і небайд жих ж рналістів
на чолі з людиною, чиє ім‘я вас точно на сл х . Щотижня вони збирати-
м ться своїй резиденції, розташованій четвертій вежі старо о зам . І б -
д ть вести розслід вання справ, я і ні о о не залишать байд жим», - ово-
рить О сана Со олова.

На телеканалі «Плюсплюс» казки дітям
читатимуть чоловіки 
З 2 вересня на теле аналі «Плюсплюс» старт є вечірня нова про рама для
дітей «Каз а з татом». У прое ті відомі чолові и начит ють аз и дітям. «Каз-
а з татом» виходитиме по б днях о 21.00.
Я зазначає «Плюсплюс», за даними соціоло ів, середньостатистичний ра-
їнсь ий бать о приділяє вихованню дитини 4 хвилини в день. За допомо ою
про рами «Каз а з татом» анал нама атиметься вплин ти на сприйняття ро-
лі бать а в раїнсь ій сім'ї й відродити традиції сімейно о читання.
В «Казці з татом» знялись вед чі анал «1+1» Анатолій Анатоліч, Юрій Гор-
б нов, Р слан Сеніч ін, часни и рт «ТНМК» Фа от і Фоззі, лідер рт
«ТіК» Ві тор Броню , фронтмен рт «Воплі Відоплясова» Оле С рип а та
інші. Зір ові тат сі читають аз и в ст дії, а аз ові ерої оживають завдя и
с часній анімації. «Я бать о двох ч дових донечо і вже розповідаю аз и
своїй старшій, - поділився Анатолій Анатоліч. - Алісі два ро и і їй ці аво сл -

хати мене. Каз и я ви ад ю сам, том вони щовечора різні. А прое т «Каз а
з татом» для мене — ч дова на ода розповісти най ращі раїнсь і аз и
всім дітлахам раїни, і, можливо, по азати добрий при лад іншим тат сям».

Новий проект «України» поєднає ремонт 
і сімейні стосунки 
Шо теле анал «У раїна» про ремонт, я е от ється до ново о телесезон ,
матиме назв «Один за 100 один», а вестим ть йо о архіте тор Сер ій Бо-
ба і дизайнер Ксенія Коваль. «Один за 100 один» — це власна розроб а
«Теле Про» спільно з продюсерсь им департаментом анал «У раїна».
«На мою д м , разом з нашими оле ами ми прид мали досить вдалий
формат — виб хонебезпечн с міш ремонт і сімейних стос н ів, — розповів
дире тор омпанії «Теле Про» Є ор Не р шев. — Коли онфлі т на ґр нті ре-
монт не ни н ти, а б дь-я а дія по дом розцінюється я сізіфова праця, на
допомо приходять професіонали і надихають на ремонт тих, ом він жит-
тєво необхідний». Прое т по аж ть на аналі «У раїна» восени.

На «Новому каналі» стартують 
«Голодні ігри» 
2 вересня на аналі відб деться прем’єра ново о лінарно о шо «Голодні
і ри». Народний любленець та визнаний лінарний авторитет з серіал
«К хня» Дмитро Назаров стає володарем справжньої хні.
Щотижня лінарн битв вст пають 4 часни и: 2 хлопці і 2 дівчини. Вони
вважають, що вміють от вати й отові на все заради оловно о приз – ста-
ж вання Римсь ій ш олі харів. Та є одна переш ода: часни и не мають
права шт вати свої страви під час при от вання.
Перевіряти харсь і здібності та всліп де ст вати при отовані шедеври
б д ть самі ж часни и, запрошені зір ові ості та оловний рити шо –
Дмитро Назаров.
В ожній про рамі обіцяють ори інальні рецепти та орисні лінарні поради.

На XSPORT – Чемпіонат світу 
з художньої гімнастики 
Вперше за 50 ро ів існ вання Чемпіонат міжнародні зма ання проходять в
У раїні, столичном Палаці cпорт . У тридцять др ом чемпіонаті бер ть
часть 300 імнасто із 59-ти раїн світ . Т рнір триває з 27 серпня по 1 ве-
ресня. XSPORT по аже прямом ефірі церемонію за риття Чемпіонат світ
з х дожньої імнасти и, а та ож зма ання часни ів в різних дисциплінах.
Зо рема в четвер транслюватиме особист першість і фінал валіфі ації
"б лава" і "стріч и", в п’ятницю – особист першість з ба атоборства, в с -
бот – р пов першість з ба атоборства, а в неділю – р пов першість з
о ремих видів імнасти и.

«Інтер» покаже серіал про трагедію 
в станиці Кущевській 
У понеділо , 2 вересня, о 20:30 на теле аналі «Інтер» старт є 12-серійна
римінальна драма «Станиця». Сюжет серіал заснований на реальних поді-
ях, що відб лися в 2010 році — чном масовом вбивстві 12-ти осіб ста-
ниці К щевсь ій (Краснодарсь ий рай, Росія). Щоправда, в артині дія роз-
ортатиметься в станиці Лощинсь ій. Само о вбивства і рові фільмі по а-
зано не б де — це принципове х дожнє рішення творців серіал .
«Формально серіал «Станиця» — це історія розслід вання масово о вбивства
в станиці К щевсь ій, вчинено о бандитсь им р пованням, — розповідає
режисер Володимир Шевель ов. — Насправді мене більше хвилювала не
дете тивна с ладова, а зовсім інше: те, що та е мо ло статися де зав одно.
«Станиця» — це фільм не про бандитів, а про наше життя, в я ом чом сь
з'являється та а банда Цап а».
У оловних ролях — Ніна Усатова, Сер ій Ни онен о, Єв ен Сидіхин, Марія
Ш шина, Ма сим Дрозд, Павло Тр бінер та інші.
Серіал «Станиця» виходитиме на теле аналі «Інтер» з понеділ а по четвер о
20.30 (по три серії на день).

За матеріалами «Телекритики», сайтів телеканалів

НОВИНИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Зроблено в Києві
13.20, 23.25, 5.00

Громадська
приймальня

15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.25 СТН

15.10, 18.25 Якісне життя
16.10 У центрі уваги
17.30, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
19.20, 23.20 Міська варта
21.25 Служба порятунку

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.15 Криве дзеркало
7.15 Хочу все знати
7.25 Ера бізнесу
7.30 Д/ф "В. Галкін.

Перерваний політ"
8.45 Корисні поради
9.00, 14.15 Відкритий

Шевченківський урок
9.45 Підсумки тижня

10.25 Без цензури
10.55 Нехай вам буде

кольорово!
12.00, 15.20, 17.10, 21.20

Діловий світ
12.15 Ближче до народу
12.45 Контрольна робота
13.15 Право на захист
13.35 Темний силует
13.45 Вікно в Америку
15.00, 18.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Життя на рівних
15.40 Х/ф "Доктор

Джамп"
16.45 Сільрада
17.00 Агро5News
17.25 Фінансова перспектива
17.35 Останнє попередження
18.20, 21.30 Концерт до Дня

Одеси
21.00 Підсумки дня
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.00, 1.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору

"Умора"
0.20 Від першої особи

11++11

6.00 ТСН. Тиждень
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" 

10.55 Х/ф "Ніч в музеї" 
13.05 Не бреши мені54
14.05 Російські сімейні драми
15.10 Т/с "Тисяча і одна

ніч" 
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Сила.

Повернення
додому" 

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Чудове століття.

Роксолана�3" 
22.30 Гроші
23.35 ТСН
23.50 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі мужики
� сво ... 5 років по
тому"

3.15 Маша і моделі52
4.05 Російські сімейні драми
4.55 Гроші

ІІННТТЕЕРР

6.05 Д/ф "П'ять смертей
академіка Корольова"

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 "Життя після

життя"
11.05 Слідство вели ...
12.00 Новини
12.20 Слідство вели ...
13.15 Судові справи
14.40 Сімейний суд
15.40 Чекай на мене
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.00 Т/с "Ясмін"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Станиця"
22.35 Т/с "Отаман"

1.20 Д/ф "П'ять смертей
академіка Корольова"

2.10 Подробиці
2.40 Х/ф "Останній

замок"
4.45 Т/с "Отаман"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

5.20 Х/ф "Самотній
янгол" 

7.00 Події
7.10 Ранок з Україною
9.10 Т/с "Сила Віри" 

13.00 Люблю! Чекаю!
14.00 Т/с "Слід" 
15.25 Щиросердне зізнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Поцілунок!" 
19.00 Події
19.20 ГоворитьУкраїна
20.00 Т/с "Карпов" 
21.40 Т/с "Слід" 
23.10 Х/ф "Робін Гуд" 
1.45 Х/ф "Серце дракона.

Новий початок" 
3.05 Події
3.25 ГоворитьУкраїна
4.00 Критична точка
4.40 � 5.25 Т/с "Платина" 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.35 Т/с "Як сказав Джим" 
6.10, 6.55 Teen Time
6.15 Пекельне побачення
7.00 Підйом!
9.00 Х/ф "Астерікс і

Обелікс проти
Цезаря" 

11.25 Х/ф "Астерікс і
Обелікс на
Олімпійських іграх" 

13.45 Х/ф "Астерікс і
Обелікс в Британії" 

16.00 Шафа
17.00 Голодні ігри
17.55Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.05 Абзац!
20.00 Т/с "Супер�Макс" 
21.00 Т/с "Вороніни" 
22.00 Співай, якщо зможеш
23.35 Великі почуття
0.15 Репортер
0.25 Т/с "Щоденники

вампіра" 
1.15 Т/с "Купідон" 
2.05 Т/с "Милі ошуканки" 
2.55 � 5.30 Зона ночі

ІІССTTVV

5.05 Служба розшуку дітей
5.15 Свiтанок
6.20 Ділові факти
6.30 Т/с "Таксі"
6.50 Т/с "Леся + Рома"
7.25 Ділові факти
7.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Анекдоти по5українськи
9.30 Т/с "Бригада"

12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Бригада"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи"
22.10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.15 Свобода слова
1.20 Х/ф "Ямакасі"
2.55 Про5Ziкаве.ua
3.10 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Дикий молодняк
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Таємниці древніх імперій

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Да Вінчі 5 втрачений

скарб
12.40 Таке спортивне життя
13.10 Будь у курсі!
14.00 Промислова революція
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 М. Гоголь. Таємниця

смерті
22.35 Економічний пульс
22.40 Еволюція життя на Землі
23.40 Лемури
0.30 Амурні мелодії
0.45 Календар Live
1.15 Х/ф "Інша жінка" 
2.35 Х/ф "Океан мрії" 
4.00 Соціальний пульс
4.25 Щоденник для батьків
4.50 Цивілізація Incognita
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.10, 0.00, 3.30
Київський час

6.45, 7.45, 18.20, 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 Бізнес5час

7.25 Автопілот5новини
7.30 � 23.30 Час. Важливо

(щогодини)
8.40 Трансмісія5новини
9.15, 13.10, 14.10

5 елемент
10.10, 17.35 В кабінетах
11.15 Дорогі депутати
12.10 Новинометр
15.15 Новини Київщини
16.10 Машина часу
18.35 Територія закону
20.00, 1.15, 5.00 Час.

Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час5тайм
22.15 Податковий щоденник
22.45, 4.15 Хроніка дня
23.35 Crime news
0.30 Акцент
2.40 Життя цікаве
3.40 Ранок із зіркою
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою

ННТТНН

6.00 Х/ф "Скарб" 
7.15 Х/ф "Неділя, пів на

сьому", с. 1 
8.35 Агенти впливу
9.30 Лохотрон

10.00 Х/ф "Три дні з
придурком"

11.25 Т/с "Загарбники"
15.15 Т/с "По гарячих

слідах"
19.00 Свідок
19.30 Т/с "Другий

убойний"
21.30 Т/с "Перевізник" 
22.30 Т/с "CSI. 

Нью�Йорк�8" 
23.30 Т/с "Менталіст�5" 
0.30 Т/с "Закон і

порядок" 
1.25 Свідок
1.55 Речовий доказ
3.15 Агенти впливу
4.05 Свідок

4.35 Правда життя
5.35 М/ф

ССТТББ

5.55 Чужі помилки. Останнє
одкровення авіатора

6.40 Все буде добре!
8.35 Неймовірна правда про

зірок
10.00 Зіркове життя. Перше

кохання зірок
10.55 Зіркове життя. Ціна

щастя 5 дитина
11.55 Х/ф "Джентльмени

удачі" 
13.40 Один за всіх
14.55 Слідство ведуть

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

про зірок
20.15 Куб54
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні54
23.55 Т/с "Доктор Хаус" 
0.55 Т/с "Черговий 

янгол�2" 
2.30 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 поряд
13.00 Інші новини
13.20 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Новини
14.15 Т/с "Жіночий лікар"
15.05 Т/с "Ясмін"
16.00 У наш час
17.00 Вечірні новини
17.45 Давай одружимося!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Наречений"
22.45 Вечірній Ургант
23.15 Нічні новини
23.25 Т/с "Королівський

бур'ян"
0.30 Б. Гейтс. Історія успіху
1.30 Зрозуміти. Пробачити
2.00 Новини
2.05 Нехай говорять
2.55 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
10.00 Вісті 
10.30 1000 дрібниць
11.15 Про найголовніше
12.00 Т/с "Таємниці

інституту
шляхетних дівчат"

13.00 Вісті 
13.30 Вісті . Москва
13.50 Вісті . Чергова частина
14.00 Особливий випадок
15.00 Т/с "Волошки"
16.00 Вісті 
16.10 Вісті. Москва
16.35 Т/с "Волошки"
17.30 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті 
19.50 Т/с "Кохання на

мільйон"
21.35 Т/с "Принцип

Хабарова"
22.30 Черговий по країні. 

М. Жванецький
23.25 Т/с "Мар'їн гай"
0.25 Дівчата
0.55 Х/ф "Велика

перерва", с. 1
2.15 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 О. Журбін. Мелодії 

на згадку
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�5"

22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Державний

захист�3"
0.35 Т/с "Звіробій"
2.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.35 Говоримо і показуємо
4.30 Д/с "Покарання.

Російська в'язниця
вчора та сьогодні"

ТТЕЕТТ

6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси 
7.30 М/с "Даша5слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.20 М/с "Шоу Гарфілда" 
8.55 Т/с "Ранетки" 

10.00 Т/с "Шпигунка" 
11.20 Т/с "Та, що говорить

з привидами" 
13.15 Т/с "Половинки" 
13.40 Т/с "Чемпіонки" 
14.45 Т/с "Маленькі

таємниці" 
17.00 У ТЕТа пара
18.15 Моду народу
19.00Т/с "Крем" 
20.00 Віталька
21.00 "Даешь молодежь!"
21.30 Бійцівський клуб
22.30 У ТЕТа добре
23.15 Дурнєв + 1
23.40 Т/с "Секс і місто" 
0.15 Валера TV
0.45 Теорія зради
1.35 Твою маму!
2.25 До світанку

КК11

7.00 М/ф
10.00 Х/ф "Звільніть Віллі.

Втеча з Піратської
бухти" 

12.00 Пороблено в Українi
13.50 КВК52013
16.00 Вечірній квартал
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф "Більше ніж

секс" 
0.00 Х/ф "Гріффін та

Фенікс. На краю
щастя" 

2.00 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.35 Маски5шоу
8.00 Шалене відео по5

українськи
8.40 Х/ф "Два нулі" 

10.40 Т/с "Гончі�3" 
18.40 ДжеДАІ
19.00 Т/с "Інспектор

Купер" 
21.00 Новини 2 +2
21.40 Маски5шоу
22.05 Х/ф "Пекло" 
0.10 Х/ф "Висота" 
1.50 Х/ф "Стервозні

штучки" 
3.30 Х/ф "Екстрасенс" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 21.25 Знімала мама
7.00, 11.30 М/с "Бджола

Майя"
7.15, 11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена і
Холлі"

7.45, 20.50 М/с "Смішарики.
ПІН5код"

8.00, 10.30 М/с "Дружба 5
це диво"

8.30 М/с "Клуб Міккі5Мауса"
8.55 М/с "Перехрестя в

джунглях"
9.20 М/с "Маленькі

ейнштейни"
9.45 Прикольні фантазери

10.05, 18.00 М/с "Діти5
супергерої"

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"
17.10 М/с "Досконала

Людина5павук"
17.30 М/с "Лабораторія

Декстера"
18.30, 22.40 М/с "Оггі та

кукарачі"
19.00 М/с "Чорний плащ"
19.30 М/с "Кряк5Бряк"
20.00 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

21.00 Казка з татом
23.35 Д/ф "Зроблено в ..."

КІНОПРЕМ’ЄРИ
з 29 серпня

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

«МОЛОДА І ПРЕКРАСНА»
Країна: Франція
Ст дія: Mandarin Films
Режисер: Франс а Озон
У ролях: Марина Ва т, Жеральдін Пайя, Фредери
Пєрро, Фантен Рава
Бюджет: 100 млн дол. США
Тривалість: 95 хв.
Ві ові обмеження: 18 ро ів

Я і в ба атьох своїх фільмах, режисер Франс а
Озон дослідж є приховані точ и се с альності і
особистісних пош ів самих себе в соціальній
р пі. Сюжет фільм с ладається зі своєрідної серії
ч ттєвих "портретів" 17-річної дівчини. У чотирьох
частинах, ожна з я их відповідає о ремій порі
ро , дівчина нама ається пізнати й простежити

свою трансформацію в жін . І робить це вельми незвично. На ані лах старшо ласниця позбавляється
цноти з німець им одноліт ом, а навчаючись Сорбонні — потай займається простит цією за власним
бажанням. На її шлях з стрічаються люди з різними інтересами й хара терами, і ожен залишить свій слід в
д ші юної істоти. Фільм — часни он рсної про рами Каннсь о о інофестивалю-2013.
В інотеатрах «Київ», «Жовтень» «У раїна», «Ме апле с»

«СМЕРТЕЛЬНА ЗБРОЯ: МІСТО КІСТОК»
Країна: США, Німеччина
Ст дія: Sony Pictures
Режисер: Гарольд Цварт
У ролях: Лілі Коллінз, Джонатан Різ Маєрс,
Джаред Гарріс, Кевін Зеґерс, Кевін Дюран
Бюджет: 60 млн дол. США
Тривалість: 130 хв.

Дія стріч и, що її відзнято за фентазі-са ою
Кассандри Клер, роз ортається в Нью-Йор наших
часів. Героїня Клері Фрей завжди вважала себе
звичайною дівчиною, по и не з'яс валося, що вона
— нащадо стародавньо о род С тін ових
мисливців, асти воїнів-напівян олів, я і вже тисяч
ро ів захищають наш світ від демонів. Коли мама
Клері зни ає, дівчина об'єдн ється з іншими
мисливцями, щоб врят вати її. Та починається
знайомство з іншою реальністю, я ій існ ють
демони, ма и, вампіри, перевертні та інші небезпечні істоти.
В інотеатрах «У раїна», «Ме апле с», мережах інотеатрів «Баттерфляй» та «Одеса іно»

«ОДНОКЛАСНИКИ 2»
Країна: США
Ст дія: Sony Pictures
Режисер: Денніс Д ан
У ролях: Адам Сендлер, Тейлор Лотнер,
Стів Б шемі, Сальма Хає
Тривалість: 101 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Фільм «Одно ласни и» 2010 ро став
най спішнішим ар’єрі Адама Сендлера,
зібравши в світовом про аті понад $260 млн.
Певно том а тор перше вирішив зі рати
сі велі та поверн тися в ролі Ленні Федера.
Голлів дсь ий а ент Ленні разом зі своєю
сім'єю переїжджає з омін о о Лос-Анджелеса
до рідно о міста, щоб меш ати пор ч зі своїми
др зями. Одна разом зі старими, вірними

товаришами в йо о житті з’являються «шизон ті» водії автоб сів, п’яні поліцейсь і в ш іряних штанях,
остюмовані вечір и на 400 персон і навіть олені…
В інотеатрах «Кінопалац»,«Ме апле с», мережах інотеатрів «Баттерфляй» та «Одеса 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
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02, www.zhovten-kino.kiev.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
Мережа інотеатрів «Одеса іно», www.kinoodessa.com:
ТЦ «У раїна», пр.-т Перемо и, 3, тел.: (044) 496-15-11, 496-15-51
ТЦ «Квадрат», б л. Перова, 36, тел: (044) 538-17-70, 538-17-71
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Спортивні новини

Футбол. Оголошено склад збірної України 
проти Сан�Марино та Англії
У перелі оловно о тренера збірної Михайла Фомен а 25 равців,

я і зі рають найближчих відбір ових матчах. Своєрідн першість т-
рим ють “Дніпро” та “Шахтар” — по шість равців. Травма Дениса
Гармаша і Єв ена Селіна зменшила “деле ацію” иївсь о о “Динамо”
до п’ятьох представни ів. Отже, с лад оманди на наст пні матчі ви-
лядає наст пним чином: воротарі: Андрій П’ятов (“Шахтар”), Ма сим
Коваль (“Динамо”), Р стам Х джамов (“Іллічівець”). Захисни и: В’яче-
слав Шевч (“Шахтар”), Ярослав Ра иць ий (“Шахтар”), Оле сандр
К чер (“Шахтар”), Єв ен Хачеріді (“Динамо”), Віталій Мандзю (“Дніп-
ро”), Артем Федець ий (“Дніпро”). Хавбе и: Оле Г сєв (“Динамо”),
Андрій Ярмолен о (“Динамо”), Роман Без с (“Динамо”), Єв ен Коноп-
лян а (“Дніпро”), Р слан Ротань (“Дніпро”), Ми ола Морозю (“Мета-
л р ” Д), Тарас Степанен о (“Шахтар”), Дмитро Гречиш ін (“Шахтар”),
Едмар (“Металіст”), Денис Дедеч о (“Ворс ла”), Анатолій Тимощ
(“Зеніт”), Дмитро Хомченовсь ий (“Зоря”). Форварди: Роман Зоз ля
(“Дніпро”), Єв ен Селезньов (“Дніпро”), Мар о Девіч (“Металіст”),
Оле сандр Ковпа (“Севастополь”). Матчі проти Сан-Марино та Ан лії
відб д ться 6- о і 10- о вересня відповідно

Дзюдо. Георгій Зантарая — бронзовий призер
Чемпіонату світу
На першості планети з дзюдо, що триває в бразильсь ом Ріо-де-

Жанейро, раїнсь і спортсмени здоб ли перш на ород . У ва овій
ате орії до 66 Геор ій Зантарая піднявся на третю сходин п’єдес-
тал пошани. Особливо о відтін цей чемпіонат наб в через змін Ге-
ор ієм звичної ва ової ате орії до 60 — на 66 . Проте йо о вист п
своїй під р пі засвідчив, що підопічний Віталія Д брови отовий пе-

рема ати і в цій вазі. Ви равши перші 4 поєдин и, дзюдоїст вийшов до
півфінал . Азамат М анов із Казахстан став єдиним, ом вдалося
перемо ти нашо о спортсмена. Віді рати оцін “ваза-арі” раїнець,
на жаль, не змі . У лючовій с тичці з росіянином Михайлом П ляєвим,
де виріш валася доля бронзової на ороди, Геор ій після постійних
під азо тренера все ж та и провів вдал ата , виборовши достро о-
в перемо — “іппон”. Зазначимо, що це вже четверта на орода и-
янина, здоб та ним на чемпіонатах світ . Мин ло о олімпійсь о о ци -
л вазі до 60 він зібрав повн оле цію медалей

Теніс. Еліна Світоліна — у другому раунді 
“US Open”
У раїнсь а тенісист а Еліна Світоліна вийшла до др о о ола “US

Open” із призовим фондом 16 млн доларів. У першом ра нді наша
спортсмен а пере рала 17-т ра ет т рнір Доміні Циб л ов зі
Словаччини. Рах но матч 6:4 та 6:3. Наст пною с перницею раїн-
и стане амери ан а Крістіна Ма хейл

Температура +14°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +14°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +13°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 29 серпня 2013 року
ранок день вечір

До Києва з’їхалися 
грації з 59�ти країн
У столиці стартував XXXII Чемпіонат світу з художньої гімнастики
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В Києві відб лася офіційна церемо-
нія від риття XXXII Чемпіонат світ
з х дожньої імнасти и. Подібний
захід в У раїні пройде вперше. Зі
слів тренера національної збірної
Ірини Дерю іної, вітчизняна оманда
може розрахов вати на медалі в
сіх о ремих видах індивід альної
про рами.

У серпні Київ став справжньою спортивною

столицею не лише України, а й усього світу. На

початку серпня в місті відбулися ігри юніорсько�

го чемпіонату Європи з баскетболу. І ось тепер

Палац спорту знову приймає змагання найвищо�

го рівня. Цього разу у боротьбу за нагороди всту�

пають грації з усього світу.

Самі спортивні змагання київського Чемпіо�

нату світу будуть проходити на тлі скандалу в

Міжнародній федерації гімнастики (ФІЖ),

який отримав новий виток незадовго до старту

турніру. За підсумками атестації арбітрів з ху�

дожньої гімнастики, проведеної наприкінці

2012 року в Бухаресті, ФІЖ звинуватив більше

50 суддів у шахрайстві. Однак у серпні апеляцій�

ний трибунал ФІЖ повністю зняв усі звинува�

чення і скасував їхню дискваліфікацію, не поба�

чивши в аргументах звинувачення “прямих до�

казів” обману. Керівництво Міжнародної феде�

рації гімнастики не приховує невдоволення цим

рішенням. Раніше генеральний секретар ФІЖ

публічно назвав його “поганою новиною”, чим

викликав обурення виправданих трибуналом

суддів, які зажадали вибачень від федерації у

відкритому листі. На думку президента цієї ор�

ганізації — 79�річного Бруно Гранді, має бути

переглянута вся система суддівства в художній

гімнастиці, в тому числі й правила підрахунку

очок.

Також пан Гранді зауважив, що домінування

спортсменок з України, Росії та Білорусі вважає

заслуженим, а радянську школу — однією з най�

сильніших. Водночас він підкреслив, що керів�

ництво ФІЖ хоче бачити гімнастику більш уні�

версальною і розвиненою в різних країнах. Поки

що, констатував пан Гранді, медалі розігрують

представники європейського континенту.

Збірна України ж, за словами її тренера Ірини

Дерюгіної, зможе розраховувати на медалі в кож�

ному з окремих видів індивідуальної програми, а

також в абсолютній першості. “Наші гімнастки в

хорошій формі, настрій в команді бойовий. Вони

кажуть, що головне — вірити. У нас сильна

команда, причому як в особистій, так і в груповій

першості. І ми в них віримо!”,— зауважила пані

Дерюгіна. Честь України в змаганнях будуть захи�

щати дві вітчизняні гімнастки — Аліна Макси�

менко та Ганна Різатдінова.

Загалом на глядачів очікує захоплююча бо�

ротьба за медалі й справжнє свято краси та гра�

ції. Окрім змагань, у дні відкриття і закриття

чемпіонату відбудуться грандіозні гала�концер�

ти за участі відомих зірок. Крім того, всі охочі

зможуть слідкувати за перебігом змагань не ли�

ше на трибунах Палацу спорту, а й у фан�зоні на

Хрещатику.

Також на урочистому відкритті змагань голова

КМДА Олександр Попов зазначив: “Столиця,

кияни і гості нашого міста дуже раді, що світова

першість з художньої гімнастики пройде саме тут.

Впевнений, що кожна збірна знайде свого вболі�

вальника. Хотів би побажати успіхів усім спортс�

менкам, але найбільше, звісно, нашим україн�

ським граціям”
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Цей день в історії 29 серпня

1698 — російсь ий цар Петро I
заборонив відп с ати бороди і на-
азав носити європейсь ий одя
1831 — знаменитий ан лій-

сь ий фізи Май л Фарадей від-
рив явище еле трома нітної ін-
д ції
1860 — на Бір енхед-стріт

Лондоні зап щено перший Єв-
ропі трамвай на інній тязі
1883 — в Оттаві Томас Ахерн

продемонстр вав перш еле -
троплит
1885 — німець ий інженер і
онстр тор Готліб Даймлер от-
римав патент на мотоци л (за
своє життя спільно з Віль ель-
мом Майбахом розробив один з
перших автомобілів і іль а типів
бензинових дви нів вн трішньо-
о з оряння)
1898 — засновано омпанію

"Г дієр" (на сьо одні вважається
за онодавцем моди виробниц-
тві автомобільних шин)
1912 — на Чистих пр дах

Мос ві від рилася панорама
Франца Р бо "Бородинсь а битва"
1915 — народилася шведсь а
іноа триса Ін рід Бер ман (вхо-
дить в сотню найвидатніших а т-
рис інемато рафа, тричі ла реат
премії "Ос ар")
1950 — спортивном радіо-

ефірі відб вся дебют радянсь о-
о а тора і спортсмена народно-
о артиста Російсь ої Федерації
Ми оли Озерова
1954 — від рито міжнародний

аеропорт Сан-Францис о
1958 – народився ле ендарний

співа Май л Дже сон (ре орд-
смен Кни и ре ордів Гіннесса)
1982 — ан лійці Ран льф Фі-

еннес і Чарльз Бертон першими
в історії здійснили нав олосвітню
подорож через обидва полюси
1999 — в Донець від рили

прижиттєвий пам'ятни видатно-
м ле оатлетові Сер ію Б бці
2001 — чені- енети и вияви-

ли людсь ий ен дов оліття
2009— з ініціативи Казахстан

ООН про олосила 29 серпня в
я ості Міжнародно о дня дій про-
ти ядерних випроб вань

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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"Дванадцята
ніч", "Отелло"—

драмат р

Під час офіційно о від риття Чемпіонат світ з х дожньої імнасти и часниці зма ань див вали лядачів
сольними вист пами

ОВНИ, завдя и сприятливом збі обставин вам поталанить
зав`язати стос н и з ці авими людьми, знайти споріднен д ш .
Втім, раптове знайомство нехай не зад рманює вам олов — той
романтизм швид о розвіється. Найпліднішою б де діяльність від
занять ре ламою, посередництвом, ж рналісти ою, можна при-
вертати лієнтів, розвивати бізнес сфері ло істи и.
ТЕЛЬЦІ, не плентайтеся хвості, а тивіз йте життєвий ент зі-

азм, міння підлаштов ватися під обставини, диломатичний хист.
Відч ття мор плюс артистизм сприятим ть роз віт на всіх
фронтах. Менше переймайтеся різноманітними проблемами. Жит-
тя — це ра, де ви а тор і здатні ч дово рати за правилами реаль-
ності.
БЛИЗНЯТА променітим ть чарівністю, створюючи дов ола при-

ємн радісн атмосфер . Люди залюб и з вами спіл ватим ться,
можете при бажанні навіть о ось охм рити, але це тимчасове за-
хоплення, на я е не слід робити серйозн став . Розважайтеся,
літайте на рилах насолод, вихов йте юних чад — життя пре рас-
не, оловне, аби в сім’ї б ло все аразд.
РАКИ, день армічний, ви в полоні обставин, тож заховайтеся

м шлю, ні ом нічо о не нав`яз йте, бо ініціатива б де по арана.
Визначені долею люди самі вас знайд ть і під ин ть робот , на я
слід по одитися ваших же інтересах. З радістю ви он йте роль
бла одійни а, не вима аючи нічо о взамін: лівою беріть, а правою
подавайте. Від важливих ро ів та відповідальних рішень слід т-
риматися.
ЛЕВИ, розпочалася спішна см а реалізації бажань, присвятіть

день собі, причеп ріться, почистіть «пір’яч о» — і вперед, на ро-
мантичні бари ади! Фіас о не зазнаєте, перемо а б де за вами.
Знайомтеся з тими, хто припав до серця, пориньте світ задово-
лень, не д маючи про майб тнє.
ДІВИ, ерівни а сім п’ятниць на тиждень, том не поспішайте

ви он вати на аз — послід є відбій. А оли він пообіцяє підвищен-
ня зарплати, то не б дьте наївними, бо він слова не дотримається.
Ліпше наля айте звільненням і напишіть заяв — це більш дієвий
спосіб вплив і пова и до себе я фахівця. Займайтеся приємними
справами, не сил ючи себе н дними заняттями, спіл йтеся з
симпатичними людьми, на опич йте позитивні емоції, отрим йте
різноманітні враження, не ц райтесь ле ої забавної інтри и.
ТЕРЕЗИ, ваша візитна арт а — це ом ні абельність, ба ато-

ранність по лядів плюс реалістичне мислення, підсилене широ-
ою поінформованістю. Все це ба атство є, тож можете сміливо
вист пити в ролі с еров ючої сили та по азати себе я авторитет-
ний дос оналий фахівець.
СКОРПІОНИ, я що маєте надійно о партнера або таємно о со-

юзни а, сміливо звертайтеся до ньо о по допомо . Але пам'ятай-
те, що найбільш охоче він при риватиме ваш спин саме в ри-
тичний момент. Втім, оли здатні впоратися з тр днощами само-
т ж и (прибережіть цей золотий озир!), раще не відривайте лю-
дей, я і зайняті, від їхніх справ, а спроб йте самі виправити сит -
ацію — отримаєте безцінний досвід, я ий з одом стане на оді.
СТРІЛЬЦІ, зачохліть свій олчедан — нині не час вип с ати в

онфронтаційній обстановці бойові стріли, присл хайтеся до по-
рад та д мо оточення і з одж йте з ними власні дії. Одна на тлі
з`яс вань стос н ів демонстр йте серйозність намірів і пра ніть
вирішити все на омпромісній ноті, залишивши останнє слово за
собою.
КОЗЕРОГАМ поталанить добититися трі мфально о спіх на

сл жбовом поприщі, але за мови, що не б дете опирсатися в
дрібницях і матимете справ з людьми, з я ими п д солі з’їли, по-
рядними з моральної точ и зор та сильними професіоналами. І
терміново займіться систематизацією отриманої раніше різнома-
нітної інформації.
ВОДОЛІЇВ вабитиме все нове, а від р тини н дитиме, том не

дивно, що з метою задовольнити свою допитливість ви можете по-
датися на пош и ці авих при од, хвилюючих захоплень. Сьо одні ви
здатні ма симально проявити таланти та здібності, я ими на ородив
Господь, справити надзвичайне враження на людей. Займайтеся
мистецтвом (м зи ою, танцями, рафі ою), проводьте вистав и, ор-
анізов йте розважальні заходи, вчасна саморе лама на п бліці —
це ф ндамент вашої реп тації. За оханим слід влашт вати побачен-
ня, воно матиме яс раво виражений романтичний відтіно .
РИБИ, апітально займіться наведенням поряд в оселі, він

асоціюється з « енеральним прибиранням д ші». Нині ч дові мо-
ви для наведення лад і зроз мілості в сімейних стос н ах (про-
бачте домочадців за їхні апості), позбавлення від зайвих речей,
предметів інтер'єр , а насамперед слід позб тися мотлох не а-
тивних емоцій на вн трішньом рівні

Підготувала Любов ШЕХМАТОВА, астролог 
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