
Електронна система запису до столичних ДНЗ запрацює уже з вересня
В дитсадок через інтернет
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Готовність № 1
У столиці завершуються останні приготування до початку Євро#2012

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Завтра розпочнеться ф тбольний чемпіо-
нат Євро-2012. До цьо о спортивно о
дійства столиця У раїни от валася про-
тя ом де іль ох ро ів. За цей час Києві
б ла проведена величезна робота щодо
облашт вання інфрастр т ри та зовніш-
ньо о ви ляд міста. Вчора Колонній
залі місь адміністрації олова КМДА
Оле сандр Попов, ерівни и профільних
правлінь та відомств об оворили питан-
ня завершення під отов и до Євро-2012.

Олександр Попов подякував всім службам, які були

задіяні у підготовці міста до футбольного чемпіонату

за злагоджену роботу. “Ми працюємо, як одна коман�

да — державні служби, комунальні, приватні. І це

справді дало хороші результати у підготовці до Євро.

Однак я хочу наголосити на питаннях роботи кому�

нальних служб під час проведення матчів, а особливо

після їх закінчення. Чистота в місті має бути ідеаль�

ною. Ми з вами йдемо на іспит і маємо його скласти

на “відмінно”, адже це потрібно Києву, це потрібно

країні. Тому важлива максимальна мобілізація усіх

служб без винятку”, — зазначив Олександр Попов.

Він додав, що під час Євро�2012 потрібно посилити

чергування аварійних служб “Київенерго” і “Київво�

доканалу” для того, щоб негайно реагувати на всі

можливі негативні ситуації. Так, для посиленого при�

бирання центральної частини Києва під час Євро�

2012 додатково буде залучено 225 двірників. Подба�

ють і про належний санітарний стан столиці та у міс�

цях паркування автобусів цільових груп УЄФА вста�

новлять 11 туалетів модульного типу. Ще 50 вбира�

лень розмістять навколо НСК “Олімпійський”.

Готова приймати гостей і офіційна фан�зона, яка у

столиці розмістилася на Хрещатику. Так, уже завтра

вона офіційно розпочне свою роботу. У фан�зоні пра�

цюватиме великий екран діаметром 144 кв. м (та

декілька додаткових екранів) на якому вболівальники

зможуть спостерігати за всіма матчами чемпіонату.

Тут уже встановили торгові точки, які пропонувати�

муть гостям різноманітну їжу та напої. Для гостей об�

лаштували і підключили до каналізації стаціонарні

санвузли. До послуг фанів також буде безкоштовний

інтернет.

Під контролем міської влади і питання щодо безпе�

ки вболівальників. Так, за словами начальника ГУ

МВС України в м. Києві Олексія Крикуна, з 4 червня

весь особовий склад столичної міліції переведений на

посилений режим несення служби. У дні матчів без�

пеку киян та гостей міста забезпечуватимуть понад 7

тисяч працівників правоохоронних органів.

Окрім того, як відзначив пан Крикун, всі

міліціонери, які у ці дні залучатимуться до забезпе�

чення порядку на вулицях міста, пройшли спеціальну

та мовну підготовку. Також англомовні працівники

будуть знаходитися у всіх чергових частинах “102”. На

допомогу охоронцям порядку у вирішенні мовного

питання залучили 120 волонтерів. Крім того, відсьо�

годні добровольці допомагатимуть туристам і у гро�

мадському транспорті, лише для роботи в столичному

метрополітені залучили 420 чоловік.

А для кращого орієнтування гостей чемпіонату у

Києві триває встановлення покажчиків у центральній

частині міста та в метрополітені. Усі роботи з покра�

щення орієнтування у столиці гостей та вболівальни�

ків Євро�2012 планують завершити до 8 червня. Крім

того, для іноземних гостей розроблені туристичні

маршрути столицею та офіційний фан�довідник

п’ятьма мовами – українською, англійською, німець�

кою, шведською та французькою 

Символічний одинни на б дівлі КМДА вчора по аз вав, що до почат Євро-2012 залишилось два дні

30 маленьких киян отримали
можливість вивести кращих
футболістів Європи на футбольні
поля 
В КМДА діти отримали сертифі ати про часть
а ції та подар н и від місь ої влади

СТОР. 2

Місто вирішує проблеми
приватного сектору 

"Київводо анал" обладнав с часн станцію для
прийом рід их поб тових відходів
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Парламент може прийняти 
податок на розкіш 

Про це зазначено в за онопрое ті, зареєстрованом
в парламенті. Зо рема до ментом передбачається
внести зміни до Подат ово о оде с
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Дізнатися все про б дь-я ий иївсь ий дитсадо та навіть
влашт вати т ди дитин незабаром можна б де через інтернет.
У столиці працюють над створенням інформаційно о портал ,
де й розмістять всі необхідні для бать ів дані. Ця система
зменшить бюро ратію та поле шить завдання бать ам.

Проект зі створення електронної системи запису до ДНЗ Києва було презентовано

у рамках першого київського форуму “Інноваційний простір дошкільної освіти столи�

ці”. “Разом із компанією “Майкрософт” ми хочемо запровадити в Києві онлайн�сис�

тему запису дітей до дитсадків для того, аби будь�яка сім’я, маючи доступ до мережі

інтернет, могла обрати дошкільний заклад та записати туди свою дитину. Ми хочемо

зробити ці списки відкритими, щоб батьки могли відстежувати завантаженість того чи

іншого садочка. Така практика дозволить зменшити бюрократію, полегшить завдання

батькам. На мій погляд, це дуже хороша ідея”,— зазначив голова КМДА Олександр

Попов.

Як розповіла начальник ГУ освіти та науки Віра Горюнова, введення такої системи

та створення спеціального веб�порталу дасть можливість прозоро та швидко здійсню�

вати видачу направлення для зарахування дитини в дошкільний навчальний заклад та

запису до дитсадків.

Цікаво, що подібні системи електронного запису вже успішно працюють у Москві

та Варшаві й вони значно полегшують процес планування, контролю та оцінки систе�

ми дошкільного виховання. Аби столична система почала діяти безперебійно, київські

освітяни запозичують досвід колег. Так, днями фахівці відділу освіти з Варшави про�

вели навчальні семінари для українських колег щодо створення та адміністрування

електронної системи запису до ДНЗ.

На інформаційному порталі буде розміщено фотографії дитсадків, контактну ін�

формацію, дані про загальну кількість місць у групах, відомості щодо можливостей ін�

клюзивного навчання та додаткових освітніх послуг: гуртків, груп з вивчення інозем�

них мов, логіки та інше.

Впродовж літа компанія “Майкрософт” та її партнери розроблятимуть безпосеред�

ньо технічний продукт, а спеціалісти ГУ освіти і науки міста наповнюватимуть базу да�

них інформацією щодо кожного дошкільного навчального закладу Києва. Плануєть�

ся, що у тестовому режимі система запрацює вже у вересні цього року

Муніципальний транспорт 
готовий до перевезення 
футбольних вболівальників
За інформацією ГУ транспорт та зв’яз КМДА, сто-

лиця належним чином під от вала транспортн інфра-
стр т р до обсл ов вання вели ої іль ості пасажи-
рів під час проведення Євро-2012. Та , значно збіль-
шено іль ість р хомо о с лад ромадсь о о назем-
но о транспорт вели ої та надвели ої міст ості. Вирі-
шено питання забезпечення перевезення болівальни-
ів та остей столиці: до їхніх посл — 50 автоб сів-
шаттлів, я і рс ватим ть з аеропорт “Бориспіль” до
метро “Бориспільсь а” та зворотном напрям ож-
н хвилин .
Значно омфортнішим зробить орист вання
ромадсь им транспортом система “ омбі- ви-
то ”. Та , власни и вит ів на той чи інший матч (
разі підтвердження йо о наявності) з 0.00 один
дня йо о проведення до 12.00 наст пної доби о-
рист ватим ться посл ами ом нально о транс-
порт без оштовно. Крім то о, розроблено План
мобільності міста на час Євро-2012, а для ор ані-
зації безпе и вболівальни ів визначені зони обме-
ження р х транспорт нав оло офіційної фан-зо-
ни та НСК “Олімпійсь ий”. Транспортні обмеження
діятим ть ви лючно дні проведення матчів: 11,
15, 19 та 24 червня і 1 липня

Компенсаційні виплати кияни 
отримують без ажіотажу та черг
За інформацією “Ощадбан ”, проведення омпен-

саційних виплат в ладни ам олишньо о СРСР відб -
вається без ажіотаж та чер . За важимо, що виплати
здійснюватим ться тим в ладни ам, дані про я их вне-
сено до “Реєстр в ладни ів заощаджень ромадян”
до 1 січня 2012 ро , та я і не отримали протя ом 2008
ро омпенсаційні ошти. На адаємо, що для отри-
мання омпенсації необхідно пройти процед р а т -
алізації даних в ладни ів. Дізнатися про час і адрес
філії “Ощадбан ”, де б де відб ватися а т алізація
даних, в ладни зможе іль ома шляхами: зателефо-
н вавши на “ аряч телефонн лінію” за номерами те-
лефонів: 0-800-212-000 (без оштовно зі стаціонарних
телефонів) або (044)-364-21-21 (за тарифами “У рте-
ле ом ”). Лінія працює з 9.00 до 18.00 без вихідних;
заповнивши спеціальн форм розділі “Інформація
для в ладни ів “Збербан ” олишньо о СРСР” на сай-
ті “Ощадбан ”: www. oschadnybank. com.

Новини
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Привітання Олександра Попова 
з Днем журналіста
Шановні ж рналісти!
Вітаю вас із професійним святом!
Серед сіх с спільно важливих професій саме ж рналісти а є сино-

німом свободи, вільнод мства і демо ратії. Її по прав називають “чет-
вертою владою”. Саме віддані представни и свободи слова стоять на
сторожі справедливості та рівності прав.
Завдя и з силлям ж рналістів столиці розпочався новий етап роз-

вит ромадянсь о о с спільства, однією із основних озна я о о є
вільний дост п до достовірної об’є тивної інформації. Саме на иївсь і
ЗМІ рівняються ж рналісти всієї У раїни, ви є при ладом не лише для
професіоналів, а й для молоді, я а тіль и вчиться б ти майстерним
“володарем слова”.
Місь а влада із вдячністю сприймає ваш онстр тивн рити ,

я а допома ає дос оналюватися і ни ати помило . Ми вдячні і за
той позитив, що ви знаходите нашій роботі, та доносите до ожно о
меш анця столиці.
Сподіваюся, ми й надалі б демо надійними партнерами на с ладно-

м і тернистом шлях твердження свободи слова та справедливості.
Щиро бажаю вам творчо о натхнення, оптимізм , здійснення сіх

професійних зад мів та під орення нових вершин.
З повагою голова Київської міської

державної адміністрації Олександр ПОПОВ

Чергове пленарне засідання ІХ сесії 
Київської міської ради VІ скликання, 
призначене на 12 липня
З ідно з розпорядженням заст пни а Київсь о о місь о о олови —

се ретаря Київради Галини Гере и, чер ове пленарне засідання ІХ се-
сії Київсь ої місь ої ради VІ с ли ання відб деться 12 липня 2012 ро
о 10.00 в залі засідань Київради на 4-м поверсі (в л. Хрещати , 36)

Цифра дня

10 100 000 
тонн вантажів відправлено Південно�Західною залізницею у січні—
квітні 2012 року, що на 12,3 % більше, ніж за січень–квітень минулого
року 
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Місто вирішує проблеми 
приватного сектору
"Київводоканал" обладнав сучасну станцію для прийому рідких 
побутових відходів

За даними ПАТ “Київводоканал”,

лише 15 % будинків приватного сек�

тора столиці підведені до централі�

зованої каналізації. Решта корис�

туються послугами асенізаторів. За

приблизними підрахунками кому�

нальників, у столиці працює майже

600 спецавтомобілів, і єдиний, доне�

давна, санкціонований колодязь для

зливу відходів розташований на те�

риторії ВАТ “Київспецтранс”, був

не в змозі обслуговувати таку кіль�

кість транспорту.

“Нова сучасна станція, призначе�

на для прийому рідких побутових

відходів, побудована згідно з усіма

діючими нормативами та оснащена

сучасним обладнанням,— розповів

“Хрещатику” заступник гендирек�

тора з технічних питань і перспек�

тивного розвитку ПАТ “Київводо�

канал” Андрій Білик.— Новий об’�

єкт, що на території КСН “Ново�

Святошинська”, дозволить виріши�

ти проблему викачки вигрібних ям у

мешканців мікрорайонів Біличі,

Новобіличі та Києво�Святошин�

ського району”.

Приймальна камера станції об�

лаштована із розрахунку викачки та

миття чотирьох асенізаційних ма�

шин на годину. Причому зливати

відходи можуть одночасно дві ма�

шини. Процес обслуговування авто�

матизовано: диспетчер, не виходячи

із приміщення станції, пропускає

машину, фіксує її номери. Обслуго�

вування відбувається за затвердже�

ною технологією, за якою один ку�

бометр відходів розбавляється від

одного до десяти кубометрів техніч�

ної води. Як пояснюють фахівці, ли�

ше за таких умов можна уникнути

каналізаційних засмічень на шляху

від точки зливу до Бортницької

станції аерації, а також знизити ри�

зик збоїв у роботі очисних споруд.

Як зауважив Андрій Білик, ця

станція є тимчасовим об’єктом для

“Київводоканалу”, адже головне

завдання — це 100 % каналізування

приватного сектору у місті. А на це

необхідно щонайменше десять ро�

ків. Поки триватимуть ці масштабні

роботи, необхідно облаштовувати

станції для прийому побутових від�

ходів у різних районах столиці. Тож

у цьому році “Київводоканал” пла�

нує ввести в експлуатацію іще кіль�

ка таких споруд.

Комунальники сподіваються, що

введення в експлуатацію згаданої

станції покращить екологічну ситу�

ацію у Святошинському районі. До

цього працівники “Київводокана�

лу” не раз фіксували випадки зливу

відходів у мережу дощової каналіза�

ції, де не передбачена очистка сто�

ків. “Одночасно із відкриттям стан�

ції “Київводоканал” у співпраці із

екологічними установами столиці та

ДАІ посилить контроль за вивезен�

ням та несанкціонованим самозли�

вом рідких побутових відходів”,—

розповіла “Хрещатику” радник го�

лови правління з питань інформа�

ційної політики ПАТ “Київводока�

нал” Вікторія Яковлєва

Київську Венецію облагородили
Бульвар Давидова перетворили у сучасну територію для прогулянок
та відпочинку
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Днями олова КМДА Оле сандр По-
пов відвідав оновлений б львар Да-
видова, що в Дніпровсь ом районі
столиці та поспіл вався з представ-
ни ами ОСН “Комітет мі рорайон
“Р санів а”. О рім то о, очільни
місь адміністрації завітав на свят -
вання дня водойми — озера Тельбін,
де о лян в територію, я а відтепер
облаштована для безпечно о відпо-
чин иян.

Знаково, що комплексну реконструкцію буль�

вару Давидова було проведено вперше за 40 років,

адже в експлуатацію його ввели ще в 1970 році.

Так, нині тут вимощено доріжки площею майже 5

тис. кв. м, встановлено 92 паркові лави та урни

для сміття, а також відремонтовано освітлення

бульвару. А головне, тут висадили молоді тополі

та облаштували яскраві квіткові клумби. Всього

площа під зеленими насадженнями складає біль�

ше 17 тис. кв. м. Тож відтепер, за словами місце�

вих мешканців, бульвар перетворився із занедба�

ної пішохідної зони в сучасну та комфортну тери�

торію для прогулянок та відпочинку киян.

“Реконструкцією бульвару Давидова не завер�

шиться комплексне оновлення мікрорайону Ру�

санівка. Ми продовжимо наводити порядок у

цьому житловому масиві, як і в усьому Києві. І в

цьому питанні розраховуємо на ініціативність та

підтримку місцевих мешканців. Ми спільно вті�

люватимемо ваші ідеї, створюючи комфортні

умови для проживання”,— зазначив голова

КМДА Олександр Попов під час спілкування з

мешканцями.

Навели лад і по сусідству — на популярному се�

ред киян озері Тельбін. До літнього сезону на його

береги завезли 800 тонн піску, провели очисні за�

ходи з облаштування берегової лінії, встановили

роздягальні та влаштували пункт чергування для

рятувальників. Окрім того, біля озера відкрили

спортивний та дитячий майданчики. Тож, за сло�

вами очільника міськадміністрації, ця територія і

надалі розвиватиметься, як рекреаційна зона. А за

ініціативою місцевого органу самоорганізації на�

селення, всі, хто долучився до облаштування озе�

ра, та небайдужі мешканці сусідніх будинків взяли

участь у святкуванні дня водойми. Гостей розва�

жали концертом та частували рибною юшкою. Та�

кі заходи планують проводити щороку.

“Це свято є хорошим прикладом співпраці вла�

ди, органу самоорганізації населення та бізнесу,

який тут працює. Важливо, що ця взаємодія спря�

мована на вирішення проблем території та людей,

які проживають та відпочивають у цьому мікро�

районі”,— наголосив Олександр Попов

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

ПАТ “Київводо анал” продовж є модернізацію власно о
обладнання. Одним із та их важливих об’є тів для
місь о о аналізаційно о осподарства є введення в
е спл атацію першої с часної станції для прийом рід-
их поб тових відходів, я обладнали на території а-
налізаційно-насосної станції “Ново-Святошинсь а”.

Гостинний двір залишиться
без змін
Після реконструкції тут замінять всі комунікації, а над внутрішнім
двором облаштують покрівлю з підсвіткою
Віталій КУРІННИЙ
“Хрещатик”

Після ре онстр ції Гостинний двір
на Контра товій площі пра тично не
змінить сво о нинішньо о ви ляд .
З ідно прое т , триповерхів а б де
ма симально наближеною до архі-
те т ри спор ди почат 19 століт-
тя. Архіте тори пропон ють збере ти
вн трішню алерею, а над двором
облашт вати по рівлю та вмонт вати
в неї зовнішнє освітлення.

Про те, який вигляд матиме після реконструк�

ції одна з найвизначніших пам’яток столиці —

Гостинний двір, нещодавно членам містобудівної

секції Архітектурно�містобудівної ради презенту�

вав депутат Київради Андрій Миргородський. Ві�

домий столичний архітектор представив проект

реконструкції Гостинного двору. За проектом,

триповерховий будинок буде максимально на�

ближений до архітектури споруди початку 19 сто�

ліття і залишиться в рамках існуючого фундамен�

ту. Буде повністю збережена внутрішня галерея і її

зможуть відвідувати усі охочі. А над внутрішнім

двором облаштують покрівлю та вмонтують в неї

зовнішнє освітлення. Крім того, здійснять благо�

устрій скверу. Його загальна площа сягає 4600 м2.

Як розповів учора “Хрещатику” Андрій Мирго�

родський, окрім зазначеного, проектом передба�

чається укріплення фундаменту будівлі. “До того

ж, будуть замінені на сучасні, більш заощадливі,

практично всі комунікації, — зазначив архітек�

тор.— Насамперед електромережі та системи теп�

ло� та водопостачання, прокладені ще в радянські

часи. Також буде підсилено укріплення будівлі

над метрополітеном. Адже сусідство з підземкою

завдало чималої шкоди — виникли тріщини, бу�

дівля постійно відчуває вібрацію”. Андрій Мир�

городський наразі вагається назвати вартість ре�

конструкції Гостинного двору. За його словами,

замовником виконання робіт виступає “Укрре�

конструкція”. “Можливо, їм вдасться здійснити

фінансування власними силами, без залучення

інвесторів”,— додав Андрій Сергійович.

Столична влада тримає на контролі все, що по�

в’язано з реконструкцією Гостинного двору. “Ні�

хто не збирається змінювати зовнішнього вигля�

ду або висотності Гостинного двору,— запевнив

заступник голови КМДА Михайло Кучук.— Це

зазначено в проекті реконструкції, й це неодно�

разово озвучував автор цього проекту — архітек�

тор і депутат Київради Андрій Миргородський. Зі

свого боку, міська влада буде уважно стежити за

проведенням робіт, щоб не допустити незаконних

дій на цьому об’єкті”.

Нагадаємо, Контрактова площа на початку 19

століття була головним адміністративним і торго�

вим центром Києва. У 1809 році за проектом 

Л. Руска на площі замість старого торгового дво�

ру було зведено Гостинний двір у стилі неокласи�

цизму. За проектом будівля мала бути двоповер�

ховою, проте пожежа 1811 року і війна в 1812 ро�

ці змінили плани будівельників та міської влади.

Тож над зведеним першим поверхом спорудили

дах. Будівля була оточена арковими галереями, а

фасад витриманий у жовто�білих тонах.

У 1828 році Гостинний двір частково довелося

перебудовувати після пожежі за проектом архі�

тектора Меленського. У 1980�1982 роках, за рі�

шенням Київського міськвиконкому, була зроб�

лена чергова реконструкція. Тут був надбудова�

ний другий та мансардний поверхи, і будівля

отримала свій нинішній вигляд. Наразі у Гостин�

ному дворі розташовані магазини, об’єкти гро�

мадського харчування, бари, а також Державна

наукова архітектурно�будівельна бібліотека ім. В.

Заболотного
Олександр Попов зустрівся з представниками
Фундації “Україна — США”

Реалізація Страте ії розвит Києва до 2025 ро неможлива без а -
тивної міжнародної співпраці, зо рема з та ими е ономічними лідера-
ми, я Спол чені Штати Амери и. Про це під час з стрічі з представ-
ни ами Ф ндації “У раїна — США” заявив олова КМДА Оле сандр По-
пов. Дипломати презент вали очільни ові держадміністрації прое т
“У раїна-2020 — Політичний діало ” та запросили до а тивної часті в
цій ініціативі. “Тема онференції, я ви б дете проводити, “У раїна-
2020” — нам д же ці ава, бо наш страте ічний план — це Київ 2025.
Ос іль и ми не являємо собі розвито столиці і У раїни без співпра-
ці з та ими раїнами, я США, то я д маю, що ці прое ти споріднені
між собою”,— с азав Оле сандр Попов.
Реалізація прое т здійснюється через діяльність тематичних ро-

бочих р п. Наразі працюють три та і р пи: з питань зовнішньої по-
літи и, енер ети и, національної безпе и та оборони. На завершаль-
ном етапі — форм вання робочої р пи, що займатиметься питан-
нями льт ри та освіти. Крім то о, Ф ндація проводить онс льтації
щодо створення робочих р п із питань відповідально о ряд вання
та е ономічно о доброб т . Провідні раїнсь і та міжнародні е с-
перти ер ють діяльністю десят ів спеціалістів ожній робочій р -
пі. Мета прое т — визначити важливі питання європейсь ої інте ра-
ції У раїни та виробити спільне роз міння ви ли ів і можливостей,
пов’язаних з цими питаннями. За зад мом ор анізаторів, рез льта-
ті цієї роботи б д ть сформ льовані ре омендації для політи ів, а та-
ож аналітичні матеріали, що стан ть основою для діало е сперт-
ном середовищі та широ их олах ромадсь ості

30 маленьких киян отримали можливість 
вивести кращих футболістів Європи 
на футбольні поля
В залі КМДА діт и отримали сертифі ати про часть а ції та пода-

р н и від місь ої влади і омпанії Ма Доналдз. Для то о, аби отрима-
ти оловний приз, чні 1-4 ласів ш іл міста от вали творчі домашні
завдання: писали тематичні історії, малювали та робили фото сво о
а тивно о дозвілля олі близь их тощо. Всьо о часть в а ції взяли
17 тис. юних ш олярів, я і боролися за право отримати ні альн
можливість вивести ращих ф тболістів Європи на ф тбольні поля
перед почат ом матчів Євро-2012. “Під час поєдин ів Чемпіонат Єв-
ропи переможці а ції опиняться разом із відомими ф тболістами на
полях стадіонів. Безперечно, це стане однією із найяс равіших подій
їхньом житті”,— зазначив заст пни олови КМДА Анатолій Гол б-

чен о.
На адаємо, що відбір 280 дітей з сієї У раїни б ло розпочато віт-

ні 2011 ро . Заяв и на часть в а ції “С проводж й ф тболістів на
Чемпіонаті Європи з ф тбол УЄФА Євро-2012” подали майже 90 тис.
сімей

На період проведення континентальної 
першості з футболу в столиці встановлять 
модульні туалети
Та е розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов з ме-

тою забезпечення остей та меш анців міста достатній іль ості по-
сл ами ромадсь их вбиралень. До ментом затверджений перелі
розміщення збірно-розбірних мод льних т алетів. Зо рема, їхнє тим-
часове встановлення заплановано Голосіївсь ом районі на в л. Бо-
жен а, 11 (рі в л. Димитрова) та в л. Божен а, 23. Крім то о, Печер-
сь ом районі встановлять мод льні т алети на б льв. Лесі У раїн и
(поблиз б дин № 28 і № 10) та пл. Героїв Вели ої Вітчизняної вій-
ни, а та ож Подільсь ом районі — на Набережном шосе поблиз
Річ ово о во зал .
Замовни ом робіт із ви отовлення, тимчасово о встановлення та

під лючення до інженерних мереж збірно-розбірних мод льних т -
алетів визначено спеціалізоване водо осподарсь е КП “Київвод-
фонд”

Та ий ви ляд матиме після ре онстр ції одна з найвизначніших пам`ято столиці – Гостинний двір
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Ділові новини

Парламент може прийняти
податок на розкіш

Уряд пропон є Верховній Раді
ввести подато на роз іш. Про це
зазначено в за онопрое ті№10558,
зареєстрованом в парламенті.
Зо рема до ментом передбачає-
ться внести зміни до Подат ово о
оде с , відповідно до я их об'є -
том оподат вання є: вартири
площею більш ніж 200 в. м; дачні
або садові б дин и, отеджі пло-
щею більш ніж 500 в. м; об'є ти
житлової нер хомості, я і переб -
вають володінні одно о платни а
подат ів, площею більш ніж 600
в. м; ле ові автомобілі з об’є-
мом циліндрів дви на більш ніж
3 990 б. см ( рім же ви ористо-
в ваних); мотоци ли з об’ємом
циліндрів дви на більш ніж 995
б. см ( рім же ви ористов ва-

них). Крім то о, до об'є тів опо-
дат вання ряд пропон є віднес-
ти: літа и та елі оптери, зареєс-
тровані в Держреєстрі цивільних

повітряних с ден У раїни ( рім
тих, я і вже ви ористов вали); ви-
роби з доро оцінних металів і а-
менів, одинни и, мобільні теле-
фони вартістю більш ніж 50 розмі-
рів мінімальної зарплати; зброя
вартістю більш ніж 20 розмірів мі-
німальної зарплати; вироби із х т-
ра вартістю більш ніж 40 розмірів
мінімальної зарплати. Відповідно
до за онопрое т , для вартир
площею більш ніж 200 в. м, дач
або отеджів площею більш ніж
500 в. м, об'є тів житлової нер -
хомості, я і належать одном
власни ові, площею більш ніж 600
в. м становлюється став а по-
дат на рівні 2% від розмір міні-
мальної зарплати за 1 в. м за-
альної площі об'є та нер хомості,
повідомляють У раїнсь і новини

У Києві відкрито тризірковий
готель

Компанія Wyndham Hotel Group
International (США) від рила о-

тель Ramada Encore Kiev на Сто-
личном шосе, 103 столиці. Го-
тель ате орії "3 зір и" переб ває
в с ладі ба атоф н ціонально о
омпле с "Домосфера". Реаліза-
цію прое т з б дівництва об’є та
здійснювала р па омпаній
DeVision (Київ). Номерний фонд
20-поверхово о отелю становить
264 номери й 58 апартаментів. В
інфрастр т р ввійд ть 7-заль-
ний онференц-центр за альною
площею 1 200 в. м, дворівневий
пар ін на 515 місць, 2 фітнес-
центри, ресторан, 2 бари. Для по-
стояльців отелю б де дост пний
без оштовний трансфер до аеро-
порт і центр міста

Вимоги до нотаріусів 
будуть більш жорсткими

Деп тати парламент хоч ть
підвищити вимо и до андидатів
нотарі си. Про це йдеться в за-
онопрое ті, прийнятом в пер-
шом читанні № 10364 "Про вне-

сення змін за он "Про нотарі-
ат". Зо рема до ментом пропо-
н ється збільшити мінімальний
стро роботи андидата в нота-
рі си в сфері права з 3 до 6 ро-
ів. При цьом , відповідно до за-
онопрое т , нотаріальною ді-
яльністю мають право займатися
лише особи, що отримали повн
вищ юридичн освіт та освіт-
ньо- валіфі аційний рівень фа-
хівця, ма істра або валіфі ацію
юриста. За онопрое том та ож
пропон ється визначити, що но-
тарі сові заборонено б де зай-
матися підприємниць ою, адво-
атсь ою діяльністю, б ти засно-
вни ом адво атсь их об'єднань,
працювати на державній сл жбі
або сл жбі в ор анах місцево о
самовряд вання, штаті інших
юридичних осіб, а та ож ви он -
вати інш оплач ван робот ,
рім ви ладаць ої, на ової та
творчої діяльності вільний від
роботи час, повідомляють У ра-
їнсь і новини

Shell сплатить Україні бонус 
у $400 млн
Британсь о-нідерландсь ий
онцерн Shell вирішив сплатити
У раїні бон с в обсязі 400 млн
доларів за часть он рсі на
ладення оди про розділ про-

д ції щодо Юзівсь ої (Донець а
та Хар івсь а області) азової
площі. Про це повідомив міністр
е оло ії та природних рес рсів
Ед ард Ставиць ий. "Компанія
Shell запропон вала бон с, я о о
не б ло в мовах он рс . Бон с
становитиме близь о 400 млн до-
ларів",— с азав він. Ставиць ий
додав, що ці ошти б ли б спла-
чені до бюджет незалежно від
то о, чи став би Shell перемож-
цем он рс . Крім то о, міністр
проінформ вав, що спеціальний
платіж до держбюджет в обсязі
2,4 млрд ривень, що вноситься
переможцями за ожним із он-
рсів на ладення УРП щодо

С іфсь ої і Форось ої азових
площ (шельф Чорно о моря), б -

де ви ористаний для ви онання
соціальних ініціатив Президента
Ві тора Ян овича

Запрацює авіарейс 
"Київ — Сочі"

Авіа омпанія "АероСвіт" від рила
ре лярний авіарейс "Київ — Сочі".
Польоти б д ть здійснюватися дві-
чі на тиждень — по четвер ах і не-
ділях. Зо рема, виліт з Києва б де
здійснюватися о 0.20, приб ття до
Сочі — о 3.20 за місцевим часом. Із
Сочі рейс відправлятиметься о
4.50 за місцевим часом і приб ва-
ти до Києва о 5.50. Переліт між
містами триватиме близь о 2 о-
дин. Сти вання з рейсом Сочі
передбачено для пасажирів рейсів
"АероСвіт " Київ із Дніпропетров-
сь а, Донець а, Львова, Одеси,
Сімферополя, Хар ова та Івано-
Фран івсь а, а та ож з інших п н -
тів мережі омпанії в Європі та Азії.
Сочі стане десятим містом Росії на
арті маршр тів "АероСвіт "

Банкір з добрим
серцем
Іван МАРЕК
"Хрещатик"

"Хрещати " спільно з М зеєм історії міста Києва запо-
чат ов є нов р бри , в я ій ми роз ажемо читачам
про бізнесменів Києва, я і працювали столиці понад
сто ро ів том . З плином час ці визначні особистості
б ли незасл жено заб тими, хоча саме завдя и їх робо-
ті місті з’явилися расиві б дин и, трамвайне спол -
чення, водопровід, мости і цілі в лиці. Частина з цих
об’є тів сл ють нам і донині.

Одним з найвпливовіших фінансистів Києва по праву вважається стат�

ський радник, банкір, голова правління Київського земельного банку Ми�

хайло Георгійович Філіппов (1855—1914). Він закінчив курс юридичного

факультету Санкт�Петербурзького університету та певний час працював у

місцевому окружному суді, а в 1884 році отримав призначення у Київ —

старшим нотаріусом окружного суду. Та за рік Михайло Георгійович пішов у

відставку і у 1885 році був обраний членом правління Київського земельно�

го банку. Завдяки природному обдаруванню, досконалому знанню фінансо�

вої справи і невтомній енергії за десять років Філіппов стає головою прав�

ління згаданої фінустанови. Його характеризували як обережного, енергій�

ного і досвідченого фінансиста. І неспроста, адже Філіппов також був чле�

ном облікових комітетів філіалів низки петербурзьких банків у Києві:

Волзько�Камського комерційного, Міжнародного комерційного, Обліко�

вого та позичкового.

Сфера діяльності Київського земельного банку обмежувалась видачею

позик під заставу земель та міського майна, що належало заставникам на

правах повної власності, а також під заставу міських садиб із будівлями. По�

зики в той час надавалися як на короткий (до трьох років), так і на тривалий

термін (до 66 років і двох місяців під заставу землі та до 38 років і чотирьох

місяців під заставу майна).

Очолюваний паном Філіпповим банк продуктивно діяв у перше десяти�

ліття XX століття і досить успішно пережив тодішню фінансову кризу. У

1910 році баланс Київського земельного банку становив 113 053 797 рублів.

Філіппов відомий не лише як висококласний банкір; користуючись не�

абияким авторитетом в колі фінансистів, він бере активну участь в цукрово�

му бізнесі Південно�Західного краю. Михайло Георгійович був директором

правління Киселівського та Топорівського цукрових заводів, ще в двох това�

риствах — членом ревізійної комісії, а також кандидатом у директори прав�

ління Бугаївського цукрового заводу.

Філіппов був шанованою у Києві людиною. Про це яскраво засвідчує

опис святкування його 25�річної служби в Земельному банку. Святкування

розпочалось в особняку Філіппова на Липській, 2, а потім продовжилось у

приміщенні банку на вул. Інститутській, 7. Того дня Михайлу Філіппову

піднесли красивий подарунок в вигляді "Рога достатку" з карбованого сріб�

ла художньої роботи ювелірів фабрики Карла Фаберже. Службовці банку у

вітальних словах відзначили основні риси свого начальника: його світлий

розум, невтомну енергію, глибокі знання в галузі цивільних правовідносин,

неабияку працездатність та завжди серйозне ставлення до будь�якої справи.

Підлеглі без підлабузництва наголошували на доброму щирому серці ювіля�

ра при начебто суворій зовнішності, а також чуйності і готовності прийти на

допомогу кожному у скрутну хвилину. В знак пошани колеги по банківській

справі піднесли ювіляру срібний столовий годинник з рельєфним зобра�

женням фасаду банку на постаменті з онікса роботи київського ювеліра

Маршака.

До речі, при Київському земельному банку був створений фонд імені Ми�

хайла Філіппова, який становив 5000 рублів, для видачі відсотків на вихован�

ня дітей службовців банку. Банківські клерки також отримували матеріальне

заохочення, наприклад, в день ювілею Філіппова їм було видано одноразову

винагороду у сумі 2500 рублів (чималі на той час для Києва кошти).

Цікаво, що 1899 року Філіппов придбав одноповерховий особняк на вули�

ці Липській, 2 де мешкав з родиною до самої смерті (похований на Асколь�

довій могилі). Його рідні проживали тут до 1918 року, після чого приміщен�

ня було націоналізовано і здано в оренду першій відбудовчій організації Ко�

місаріату шляхів сполучення. Та вже у 1922 році у період денаціоналізації

особняк був зданий в оренду колишнім власникам — донькам банкіра Анні

Філіпповій та Тетяні Філіпповій�Прекул до 1928 року. Але за рік комісія з де�

націоналізації прийняла рішення повернути цей особняк у власність колиш�

нім господарям, мовляв, "будинок малоцінний з експлуатаційного боку". Це

був єдиний особняк на Липках, якій під час денаціоналізації повернули влас�

никам. Пізніше у різні часи в особняку банкіра мешкали радянські та партій�

ні керівники — Затонський, Коротченко. В наші часи його почали викорис�

товувати як резиденцію для офіційних осіб, які відвідують Україну

Особня на в л. Липсь ій, 2, я ий належав бан ір Філіппов

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 7 червня 2012 року

Роботу бюро кредитних 
історій вдосконалять
На думку експертів, це зробить банківський сектор більш стабільним

Комунальна галузь 
стане бізнесом
Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

Надання ом нальних посл в У ра-
їні рано чи пізно перейде поле біз-
нес- правління. За та им принципом
вже давно працюють світі, але на-
ша держава по и до цьо о не ото-
ва. Інвест вати реформ вання о-
м нальної сфери б де бізнес, дер-
жава і безпосередньо населення.
Цьо о ро , я обіцяють профіль-
ном міністерстві, тарифи не підви-
щаться.

На сьогодні Україна втрачає 15—17 млрд дола�

рів на перевитраті енергоресурсів. Причому над�

лишок енергоспоживання відзначають не тільки

на підприємствах, а й у звичайних будинках і

квартирах. Про це в ході Третього європейсько�

українського енергетичного дня заявив голова

Державного агентства з енергоефективності та

енергозбереження Микола Пашкевич.

Голова ради Європейсько�українського енерге�

тичного агентства Дейв Янг також звертає увагу

на роль населення в реформуванні сфери кому�

нальних послуг. За його словами, український

споживач є одним з ключових ланок у побудові

системи енергоефективної економіки. Водночас

експерти відзначають, що на сьогодні тільки 10 %

українців розуміють свою роль в побудові систе�

ми енергоефективного споживання, інші просто

не усвідомлюють, навіщо це треба.

Міністр регіонального розвитку, будівництва

та житлово�комунального господарства Анато�

лій Близнюк заявляє, що рано чи пізно сфера

надання комунальних послуг має перейти в по�

ле бізнес�інтересів. Тоді тарифи для населення

будуть залежати від культури споживання ре�

сурсів, енергоефективності будинків та інших

факторів. "Постачання води, тепла, електро�

енергії у перспективі обов’язково стане чиїмось

бізнесом. Тоді ОСББ зможуть обирати для себе

ефективного підрядчика і навіть регулювати та�

рифи на комунальні послуги. Інвестувати у ре�

форму галузі буде і бізнес, і держава. Але й лю�

ди мають розуміти, що їхня роль у цьому проце�

сі значна",— прокоментував "Хрещатику" Ана�

толій Близнюк.

Міністр також додав, що український споживач

має навчитися економному споживанню, але не

виключно засобами обмеження, а засобами ефек�

тивного використання. Мається на увазі утеплен�

ня будинків, використання економічно ефектив�

них котлів та іншої техніки. Водночас Анатолій

Близнюк спростував чутки про підвищення в

Україні тарифів на комунальні послуги і запев�

нив, що цього не станеться принаймні до кінця

2012 року

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Бюро редитних історій не
мож ть запрацювати в
У раїні на повн пот ж-
ність. Причини в за оно-
давстві і джерелах інфор-
мації. По и що бан и охо-
че передають бюро дані
про боржни ів, але не по-
спішають "ділитися"
інформацією про дисциплі-
нованих лієнтів. Та им
чином редитні історії пе-
ретворюються "чорні
спис и" неплатни ів.

Проблематика кредитного
ринку

Робота бюро кредитних історій

полягає у накопичуванні інформації

про позичальників та спрощенні

процесу обміну нею. Банки у спів�

праці з такими бюро можуть поліп�

шити управління ризиками та

вдосконалити процес прийняття рі�

шень з надання кредитів. Таким чи�

ном, вартість позики може бути

зменшено, а доступ до фінансуван�

ня позичальників, які раніше його

не мали (малий та середній бізнес)

може бути збільшено.

В Україні функціонує кілька бюро

кредитних історій, але загалом цей

сектор ще не працює належним чи�

ном. На думку експертів, одна з го�

ловних проблем пов’язана з регулю�

ванням та наглядом за бюро кредит�

них історій.

Керівник німецької консультатив�

ної групи з економічних реформ в

Україні Рікардо Джуччі зауважує:

"Регулювання та нагляд у сфері бюро

кредитних історій повинен здійсню�

вати Національний банк України як

установа, що найкраще орієнтується

в проблемах банківського сектору".

На думку Голови правління Пер�

шого всеукраїнського бюро кредит�

них історій Антоніни Паламарчук, з

боку держави необхідно створити

умови для зниження ризиків кредит�

ної діяльності. "Йдеться про надання

бюро кредитних історій доступу до

інформації про позичальника, яка

міститься в державних реєстрах і

стосується перевірки ідентифікацій�

них даних, доходів, відкриття вико�

навчого провадження тощо",— вва�

жає Антоніна Паламарчук.

Справа у тому, що банки або не

надають інформацію про видані

кредити взагалі, або ж обмежують її

надання інформацією про неплат�

ників. Таким чином, база бюро

кредитних історій може більше

скидатися на "чорний список" по�

зичальників, ніж на повноцінний

сервіс для фінансових установ та

населення.

На думку заступника директора

департаменту ризиків Platinum Bank

Андрія Ігнатова, в основі більшості

неплатежів лежить неправильна

оцінка платоспроможності клієнтів.

У банків просто не вистачає інфор�

мації для повторної перевірки да�

них, які можуть і повинні перевіряти

бюро кредитних історій.

"З метою поліпшення взаємодії

банків і бюро була створена робоча

група Форуму провідних міжнарод�

них фінансових установ. В її активі

на сьогодні: опитування та консолі�

дація пропозицій від банків як спо�

живачів послуг бюро і оцінка цих

пропозицій кредитними бюро. На

черзі вироблення спільних рішень.

Робоча група виступає за фінансову

грамотність населення в цьому пи�

танні і розуміння всіх плюсів і міну�

сів відповідального ставлення до

платежів за кредитами",— зазначив

пан Ігнатов.

Він також додає, що на противагу

злісним неплатникам, дисципліно�

ване ставлення до повернення кре�

диту має винагороджуватися про�

грамами лояльності і привабливими

умовами повторних кредитів.

Законодавче регулювання

Крім того, розвиток системи

функціонування бюро кредитних іс�

торій в Україні неможливий без вне�

сення змін до існуючого законодав�

ства. Так, запровадження у законо�

давстві норм, передбачених законо�

проектом № 10292 про внесення

змін до деяких законодавчих актів

України щодо вдосконалення діяль�

ності бюро кредитних історій, ство�

рить, на думку учасників ринку, пра�

вові умови для врегулювання наяв�

них проблем у обміні інформацією

між бюро кредитних історій, фінан�

совими установами та державними

органами.

"Даним законопроектом перед�

бачається внести зміни до Законів

України "Про організацію форму�

вання та обігу кредитних історій" та

"Про державну податкову службу в

Україні" і на законодавчому рівні

визначити функцією Державної

податкової адміністрації України

надання бюро кредитних історій

інформації з Державного реєстру

фізичних осіб — платників подат�

ків; передбачити створення Дер�

жавного реєстру кредитних історій

та визначити повноваження націо�

нальної комісії, що здійснює дер�

жавне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг, по його веден�

ню; визначити статус осіб, які на�

бувають права вимоги за кредит�

ним правочином, як користувачів

бюро кредитних історій, які нада�

ють та мають право отримувати ін�

формацію, що складає кредитну іс�

торію; уточнити інформацію, що

міститься в кредитній історії",—

коментує автор законопроекту, на�

родний депутат України Василь

Горбаль.

Вдосконалення нормативно�пра�

вової бази для бюро кредитних істо�

рій, на думку авторів законопроекту,

зробить банківський сектор більш

стабільним, а також поліпшить до�

ступ до фінансування малого та се�

реднього бізнесу та фізичних осіб,

сприяючи таким чином розвитку

банківського сектора. За словами

Рікардо Джуччі, прогрес у вирішенні

цього питання — це саме те, що по�

трібно банківському сектору Укра�

їни після масивного шоку, який він

пережив під час світової фінансової

кризи
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TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 7 червня 2012 року

ПОНЕДІЛОК ЧЕРВЕНЬ11
ТТРРКК  ККииїївв

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00, 17.40 Мультляндія
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.45, 1.35 СТН
15.10, 23.20, 2.00, 5.25

Дивіться, хто прийшов
15.40 Як це?
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50 Міська

варта
18.10, 22.00 Т/с "Стеж за

мною"
19.30, 1.10 Столиця
21.25 Гаряча лінія "102"
23.45 Громадська приймальня
2.25 Київ. Музика

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно! 
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.15 Спорт
6.15, 7.10 Євро+2012. День за

днем
6.25 Православний календар
6.30, 23.50 Експерт на зв'язку
6.50 М/ф
7.20 Країна online
7.25 Господар в домі
7.30 Ера бізнесу
7.35 Тема дня
8.15 Корисні поради
8.30, 0.15 Ювелір ТБ
9.00, 21.00 Підсумки дня
9.25 Агроньюз
9.40 Олімпійським курсом
9.55 Т/с "Тіні зникають

опівдні"  
11.20 Точка зору
11.50, 14.45, 21.50 Діловий

світ
12.00 Вікно в Америку
12.20 Темний силует
12.45 Футбол. ЧЄ+2012.

Ірландія – Хорватія
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.15 Футбол. ЧЄ+2012. Іспанія

– Італія
17.05, 22.00 Зірки гумору
18.10, 21.25 Наше Євро
18.55 Футбол. ЧЄ+2012.

Франція – Англія
21.55 Про виплати

компенсацій
вкладникам Ощадбанку
СРСР

22.55 "Трійка", "Кено",
"Секунда успіху"

23.00 Пiдсумки 
23.25 Від першої особи

11++11

6.05 ТСН
6.45, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10

Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.15 М/с "Чорний плащ"  
8.00 ТСН
9.00 ТСН

10.10 Зніміть це негайно
12.10 Абсолютне перевтілення
13.05 Х/ф "Фатальна

схожість"  
17.00 Т/с "Метод Лаврової"
18.00 ТСН. Особливе 
18.25 Т/с "Метод Лаврової"
19.30 ТСН
20.15 Територія обману
21.20 Х/ф "Ред"  
23.40 ТСН
23.55 Т/с "Закон 

і порядок!3"  
0.55 Х/ф "Фатальна

схожість"  
4.15 Т/с "Вогні великого

міста"  
5.00 Т/с "Закон 

і порядок!3"  

ІІННТТЕЕРР

5.35 Х/ф "Джентльмени
успіху"  

7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт в Подробицях
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини Євро
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Х/ф "Сурогатна мати"

12.00 Новини
12.15 Х/ф "Сурогатна

мати!2"
14.55 Детективи
15.20 Судові справи
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка"
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.25 Спорт в Подробицях
20.30 Ми разом
21.00 Т/с "Вчора

закінчилася війна"  
22.55 Т/с "Меч"  
1.00 Х/ф "Близький ворог"
2.15 Жадібність

3.00 Подробиці
3.30 Жадібність
5.00 Знак якості

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія!2
8.25 Т/с "Слід"  
9.00 Х/ф "Руда"  

11.00 Т/с "Ви замовляли
вбивство"  

12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Слід"  
15.25 Щиросердне визнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Єфросинія!2
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Катіна Любов!2"  
21.00 Великий футбол
21.40 Футбол. Євро+2012.

Україна – Швеція
23.45 Великий футбол
1.30 Т/с "Лицар доріг"  
2.50 Щиросердне визнання
3.30 Події
3.55 Критична точка
4.30 Нехай говорять
5.20 Т/с "Ви замовляли

вбивство"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.10 Т/с "Курсанти"  
5.55, 6.35 Kids' Time
6.00 М/с "Нові пригоди Скубі+

Ду"  
6.40, 7.05, 7.40, 8.45 Підйом!
6.45 М/с "Губка Боб Квадратні

Штани"  
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Друзі"  
9.55 М/с "Качині історії"  

11.15 Т/с "АйКарлі"  
12.15 Т/с "Татусеві доньки"  
13.50 М/с "Качині історії"  
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с "Друзі"  
15.50 Т/с "Молодята"  
16.55 Т/с "Не народися

вродливою"  
17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.20 Спортрепортер
19.30 Піраньї
19.55 Т/с "Не народися

вродливою"  
20.55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
– сво..." 

22.00 Шури+амури
23.00 Т/с "Щасливі разом"  
0.05 Репортер
0.20 Спортрепортер
0.30 Служба розшуку дітей
0.35 Т/с "Пліткарка"  
1.35 Т/с "Чотири життя

Тари"  
2.00 Ток+шоу з С. Ферестоном
2.20–5.00 Зона ночі

ІІССTTVV

5.30 Служба розшуку дітей
5.40 Свiтанок 
6.20 Ділові факти
6.30 Спорт
6.40 Анекдоти по+українськи
7.00 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.40 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.35 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти!6"

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Костянтин.

Повелитель пітьми"
15.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.40 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти!7"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Братани!2"
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Свобода слова
0.50 Спорт
0.55 Надзвичайні новини
1.55 Про цiкаве 
2.30 Факти
3.05 Свобода слова
4.40 Свiтанок 

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.20 М/ф
6.30 Ф+стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Одне кохання

душі моєї"  
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Гадюка"  
14.25 Будь в курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.15 Пустелі світу
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!

17.50 Реальний світ
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.00 Т/с "Одне кохання

душі моєї"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.35 Найзагадковіші місця

Землі
22.30 Х/ф "Кафе "Шніцель

Рай"  
0.45 Світські хроніки
1.10 Соціальний пульс
1.40 Реальний світ
2.05 Пустелі світу
2.35 Х/ф "Мільярди Бейлі"  
4.05 Країна порад
4.50 Диваки
5.40 Екстремікс

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 0.00
Київський час

6.45, 8.25, 18.50, 23.35,
0.30, 3.25, 4.25 Час
спорту

6.50, 8.40, 23.45, 0.40,
2.55, 3.35, 4.35 Огляд
преси

7.00–21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 4.15
Бізнес+час

7.20 Автопілот+новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія+новини
9.10, 19.20 Інвест+час
9.20, 13.20, 14.20 5 елемент

10.30, 11.10, 12.15
РесПубліка

15.15 Вперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25, 4.40 В кабінетах
18.15, 3.40 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.00,

5.15 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час+тайм
22.00, 2.30 Податковий

щоденник
23.00, 3.00, 5.00 Час новин
23.25, 0.25, 3.20, 4.20 Crime

news

ННТТНН

5.50 Легенди бандитської
Одеси

6.55 Т/с "Візит до
Мінотавра"  

8.30 Правда життя

9.00 Д/с "Православні святі"
10.00 Т/с "C.S.I. Нью!Йорк"
12.00 Т/с "Танкер "Танго"  
18.30 Агенти впливу
19.00 Свiдок 
19.30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів!11"
21.45 Т/с "C.S.I. Маямі!9"
22.40 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

23.30 Свiдок 
0.00 "Свiдок". Без коментарів
0.05 Х/ф "Викуп"  
1.55 Свiдок 
2.25 Речовий доказ
3.25 Агенти впливу
4.25 Свiдок 
4.55 Уроки тітоньки Сови
5.15 Правда життя

ССТТББ
5.30 Документальний детектив
5.55 Т/с "Комісар Рекс"  
7.40 Неймовірна правда про

зірок
8.40 Т/с "Карамель"  
9.40 Х/ф "Блеф"  

11.45 Х/ф "Маша і море"  
13.45 Неймовірні історії

кохання
14.50 Паралельний світ
15.50 Битва екстрасенсів
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда про

зірок
19.35 Т/с "Карамель"  
20.35 Куб
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні
23.25 Паралельний світ
0.25 Т/с "Доктор Хаус"  
1.25 Т/с "Комісар Рекс"  
3.00 "Вiкна". Спорт
3.10 Х/ф "Справа

"Строкатих"  
4.40 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

6.00 Новини
6.10 Х/ф "Моя любов"
6.35 Х/ф "Берег", с. 1
7.50 Смак
8.25 Служу Вітчизні!
8.55 М/с "Смішарики. Пін+код"
9.10 Здоров'я

10.00 Новини
10.10 Непутні нотатки
10.30 Поки всі вдома
11.25 Фазенда
12.00 Новини
12.15 Х/ф "Вірні друзі"

14.05 Т/с "Жіночі мрії про
далекі країни"

18.00 Д/ф "Олександр
Пороховщиков. Нам не
жити одне без одного"

19.05 Х/ф "Будинок на
краю"

21.00 Час
21.30 Т/с "Щасливий

квиток"
22.40 Х/ф "Статський

радник"
1.15 Х/ф "Спортивна честь"
3.00 Т/с "Жіночий лікар"
3.45 Давай одружимося!
4.35 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Х/ф "Пряники з
картоплі"

7.00 Х/ф "В старих
ритмах"

8.40 Х/ф "Старший син"
11.10 Космічна варта
12.00 Т/с "Записки

експедитора
таємної канцелярії"

13.00 Вісті
13.15 Т/с "Записки

експедитора
таємної канцелярії"

14.05 Пісня року
17.00 Х/ф "Зозуля"
19.00 Вісті
19.15 Х/ф "Зозуля"
21.00 Х/ф "Коли зацвіте

багульник"
0.40 Х/ф "Закоханий і

беззбройний"
2.20 Пісня року
4.50 "Городок". Дайджест

ННТТВВ  ССВВІІТТ
7.00 Сьогодні
7.20 Т/с "Повернення

Мухтара"
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.05 Х/ф "Квартет

Гварнері"
12.00 Сьогодні
12.25 Т/с "Платина!2. Свої і

чужі"
18.00 Сьогодні
18.35 Т/с "Гори, що

стріляють"
20.25 Т/с "Братани!3"
22.15 Т/с "Псевдонім

"Албанець"
0.00 Шоу Н. Корольової

"Королева прайма"

1.30 Д/ф "Як Боягуз, Бовдур і
Бувалий змінили життя
Леоніда Гайдая"

2.15 Х/ф "Останній бій
майора Пугачова"

ТТЕЕТТ

6.00 Дізнайся як
6.15 Т/с "Світ Соні"  
6.40 М/с "Пригоди Дага"  
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Телепузики
8.00 Лєнтяєво
8.30 Мультик з Лунтиком
9.00 Т/с "Ранетки"  

10.00 Т/с "Всі жінки –
відьми"  

10.55 Т/с "Баффі –
переможниця
вампірів"  

11.45 Т/с "H2O – просто
додай води"  

12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всіх
13.10 Т/с "Хто в домі

господар?"  
14.10 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
15.10 Т/с "Ранетки"  
16.05 У ТЕТа мама! 
16.35 Т/с "Універ"  
19.00 БарДак
19.25 Богиня шопінгу
19.55 Т/с "Універ. Нова

общага"  
20.30 Т/с "Універ"  
22.00 Т/с "Деффчонки"  
22.30 Т/с "Універ"  
23.00 Бабуни і дідуни
23.30 Будинок+2
0.25 Дурнєв + 1
0.55 На добраніч, мужики
1.45 БарДак
2.10 У ТЕТа мама! 
2.35 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.25 Х/ф "Місто 

ангелів"  
10.50 КВК
13.10 Т/с "Завжди говори

"завжди"!4"  
17.00 Давай одружимося!
18.00 Звана вечеря
19.00 У пошуках пригод
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
23.00 Х/ф "Фантом"  
1.00 Нічне життя

3.30 Мобільні розваги
3.45 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний футбол"  
6.30–7.30 М/с "Бен 10.

Інопланетна сила+2"  
8.00 Справа особливої

важливості
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.50 Ульотне відео по+

російськи
10.40–13.10 Т/с "МУР"
14.00 Т/с "Сищики!3"
16.00 Т/с "Солдати!12"  
18.00 ДАІ. Дорожні війни
18.30 Ульотне відео по+

російськи
19.00 Забійне відео
20.00 Ульотне відео по+

українськи
20.30 Угін по+нашому
21.00 Новини 2+2
21.15 Проспорт
21.20 Т/с "Секретні

матеріали"  
23.15 Проспорт
23.20 Т/с "Секретні

матеріали"  
0.10 Т/с "Небеса, що

падають"  
1.50 Мій зможе
3.05 Т/с "Повелитель

звірів"  
3.45 Божевільна прихована

камера

ССІІТТІІ

7.00, 9.55, 12.10, 18.00 М/ф
8.00 Прихована камера
9.00, 17.05 Хіт+парад дикої

природи
10.20 Х/ф "Вітя Давидов і

Голіаф"
11.00, 14.50 Х/ф "Пригоди

Буратіно"
16.00, 19.55 Єралаш
21.00 Х/ф "Острів іржавого

генерала"
22.20 Маски+шоу
23.10 Т/с "Загадки

Мердока"
0.05 Все про секс
1.00 Ніч СІТІ

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 7 — 13 червня“Мадагаскар 3”

Ц ь о о
раз ма-
д а а с -
а р с ь а

ч е т в і р -
а — лев
А л е с ,
ж и р а ф
Мелман,
з е б р а
Марті і
бе емо-
тиха Глорія — виріш є по ин ти Афри ансь ий онтинент
і поверн тися т ди, де їм б ло добре — в центральний
зоопар міста Нью-Йор а. Проте для цьо о їм доведеть-
ся здійснити неймовірн подорож через всю Європ і на-
віть приєднатися до бродячо о цир . На шлях до домів-
и Але с, Мелман, Марті і Глорія з стрін ть нових др зів:
італійсь о о морсь о о лева, латинсь о о я ара і навіть
російсь о о ти ра. На всю їх омпанію че ає маса весе-
лих при од

“Кого я хочу більше”

Г е р о ї н я
італійсь о-
швейцар-
сь ої драми
має все для
щастя: ра-
сивий б -
д и н о ,
спішн ро-
бот і

люблено о хлопця. Але несподівано в неї починається ро-
ман з офіціантом Доміні ом. Виявляється, між її д м ами про
любов і справжньою пристрастю не б ло нічо о спільно о! Її
неможливо план вати, нею не можна правляти. Але Доміні
одр жений, він бать о двох дітей, і з’ясов ється, що справж-
ня любов можлива лише дві одини на тиждень. Любовний
ба ато тни ставить оловн ероїню перед вибором: за-
тишна і надійна домів а або пристрасть без обіцяно ?

“Чіко і Ріта”

Ан імац і й ний
д ж а з - мю з и л
створений за мо-
тивами біо рафії
ле ендарно о -
бинсь о о м зи-
анта Бебо Валь-
деса. Все почи-
нається на К бі в
1948 році, оли
молодий піаніст і
львіса Чі о з стрічає талановит співач і рас ню Ріт .

Історія охання Чі о і Ріти роз ортається під м зи Діззі Гіл-
леспі, Ко ла Портера і само о Бебе Вальдеса в де ораціях
мальованої К би, Нью-Йор а, Парижа і Ве аса. М льтфільм
про любов, джаз і любов до джаз отримав номінацію на
премію “Ос ар” в ате орії “Кращий анімаційний фільм”

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

7 червня (четвер) — 19.00 “Дохідне місце”, комедія, 

3 години

8 червня (п’ятниця) — 19.00 “Сімейна вечеря”, ко�

медія, 2 години 30 хвилин

8 червня (п’ятниця) — 20.00 Сцена “Під дахом”,

Олександр Вертинський. Бал Господень..., 1 година

30 хвилин

9 червня (субота) — 19.00 “Дивна місіс Севідж”,

трагікомедія, 2 години 30 хвилин

9 червня (субота) — 20.00 Сцена “Під дахом” —

“Edith Piaf: життя в рожевому світлі”, 1 година 20

хвилин

10 червня (неділя) — 18.00 Нова сцена, “Останнє

кохання”, мелодрама, 2 години 15 хвилин

10 червня (неділя) — 19.00 “Бабине літо”, лірична

комедія, 2 години 35 хвилин

12 червня (вівторок) — 19.00 “№ 13 (Шалена ніч,

або Одруження Пігдена)”, комедія наших днів, 2 го�

дини 30 хвилин

13 червня (середа) — 19.00 “Занадто щасливий

батько”, комедія, 2 години 30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

7 червня (четвер) — 19.00 “Фредерік, або бульвар

злочинів”, театральний роман, Ерік�Емануель

Шмітт

8 червня (п’ятниця) — 19.00 “Одруження”, Микола

Гоголь

9 червня (субота) — 19.00 “Грек Зорба”, театраль�

ний роман, Нікос Казандзакіс

9 червня (субота) — 19.00 “Сон смішної людини”,

інсценізація Петра Панчука за оповіданням Ф. До�

стоєвського, камерна сцена

10 червня (неділя) — 12.00 “Наталка Полтавка”,

українське музично�драматичне рококо, Іван Котля�

ревський

10 червня (неділя) — 19.00 “Жона є жона”, воде�

віль, за оповіданнями Антона Чехова

12 червня (вівторок) — 19.00 “Кайдашева сім’я”,

комедія, Іван Нечуй�Левицький

13 червня (середа) — 19.00 “Скандальна пригода

містера Кетла та місіс Мун”, лірична комедія, Джон

Бойнтон Прістлі

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

7 червня (четвер) — 19.00 “Мілкий біс”, пекельний

побут російської глибинки, 2 години 35 хвилин

8 червня (п’ятниця) — 19.00 “Чотири причини ви�

йти заміж”, бродвейська комедія про кохання, 1 го�

дина 40 хвилин

9 червня (субота) — 19.00 “Корсиканка”, історич�

ний анекдот, 2 години 10 хвилин

10 червня (неділя) — 19.00 “Брешемо чисту прав�

ду”, стрибки з балкону на балкон, 2 години 30 хви�

лин

КИЇВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
10 червня (неділя) — 19.00 “Ключ на бруківці, або

пригоди весільної ночі”, комічна оперета, Ж. Оф�

фенбах, “Театр у фойє”

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
НА ЛИПКАХ

8 червня (п’ятниця) — 12.00 “Вождь червоношкі�

рих”, Велика сцена

8 червня (п’ятниця) — 19.00 “Лісова пісня”, Велика

сцена

9 червня (субота) — 12.00 “Ярмарковий гармидер”,

Велика сцена

9 червня (субота) — 19.00 “Людина та Вічність”,

Мала сцена

10 червня (неділя) — 11.00 “Байки на горищі”, Ма�

ла сцена

10 червня (неділя) — 12.00 “Кицин дім”, Велика

сцена

10 червня (неділя) — 18.00 “Вовки та...”, Мала сцена

КИЇВСЬКИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ 

ТЕАТР НА ПОДОЛІ

7 червня (четвер) — 19.00 “Люксембурзький сад”,

фантазія�шансон

8 червня (п’ятниця) — 19.00 “Льовушка”, розповідь

про єврейське щастя

9 червня (субота) — 19.00 прем’єра “Тріо мі бе�

моль”, лірична комедія

13 червня (середа) — 19.00 “Майстер�клас Марії

Каллас”, драма

ТЕАТР “СУЗІР’Я”

7 червня (четвер) — 19.00 “Мне тесно в имени сво�

ем...”, історія кохання Сергія Єсеніна та Айседори

Дункан, Тетяна Іващенко

8 червня (п’ятниця) — 19.00 “Самотня леді”, лірич�

на комедія, Ігор Афанасьєв

9 червня (субота) — 19.00 “Сміх лангусти”, трагіко�

медія, Джон Маррелл

12 червня (вівторок) — 19.00 “Довершений Чарлі”,

іронічна мелодрама для повнолітніх, Лев Хохлов

КІНОПАНОРАМА

7 червня (четвер) — 19.30 “Монологи вагіни”, ви�

става�епатаж, режисер Джуліано ді Капуа

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 

ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

9 червня (субота) — 19.00 Бенефіс О. Філіп’євої за

участі зірок світового балету

7 — 13 червня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
МАДАГАСКАР 3 ПРОМЕТЕЙ

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ 3

АНШЛАГ, КЛАСІК
КОХАННЯ ЖИВЕ ТРИ РОКИ ЧІКО І РІТА

SHORTS ATTACK! КОХАННЯ І МАЯЧНЯ ШЕФ

НЕБО ПІД СЕРЦЕМ КОГО Я ХОЧУ БІЛЬШЕ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ДАЛЕКО ПО%СУСІДСЬКИ ТАРБОЗАВР

КРАСУНЯ З НЕТРІВ

NEW VISION IFF 2012 – Весняна колекція короткометражок

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26

м. «Контрактова площа»

205�59�51 (автовідповідач),

417�27�02 (бронь),

417�30�04 (адмін.)

www.zhovten�kino.kiev.ua

7 — 13 червня

БІЛОСНІЖКА І МИСЛИВЕЦЬ

..............................................10.00, 14.00, 16.20, 19.50, 22.00

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ 3 ..................10.00, 12.10, 16.10, 18.00

МАДАГАСКАР 3 ............................10.00, 14.10, 18.20, 20.20

ТАТУСІ БЕЗ ШКІДЛИВИХ 

ЗВИЧОК ................................10.00, 13.10, 16.30, 19.50, 21.35

ПРОМЕТЕЙ ....12.00, 14.10, 16.10, 18.30, 20.40, 22.20, 22.50

ТАРБОЗАВР ......................................................................11.40

ШЕФ..........................................................................14.50, 18.10

Кінокомплекс “Флоренція”
Пр. Маяковського, 31 (Троєщина) 

www.kinokiev.com
Автоінформатор: 230�14�10 

Бронювання квитків: 515�87�81

Інформаційний
спонсор

7 червня

ЗАБОРОНЕНА ЗОНА ................11.00, 12.30, 14.00, 15.30

Спектакль "МОНОЛОГИ ВАГІНИ"................................19.30

8 — 11 червня

ВУЛИЧНІ ТАНЦІ 2 ........................10.30, 13.30, 16.30, 19.30

ЗАБОРОНЕНА ЗОНА ................12.00, 15.00, 18.00, 21.00

МАЛИЙ ЗАЛ

7 — 11 червня

КОХАННЯ ЖИВЕ ТРИ РОКИ ............11.00, 13.00, 15.00

НЕБО ПІД СЕРЦЕМ ................................17.00, 21.00, 23.00

АНГЛІЙСЬКИЙ КІНОКЛУБ. РОЗВАЖАЮЧИСЬ —

НАВЧАЙСЯ! ..........................................Кожен четвер о 19.00

В л. Шота Р ставелі, 19.

Автовідповідач: 227-11-35.

Довід и та замовлення вит ів

за тел.: 227-30-41 и на сайте

k i n o p a n o r a m a . c o m . u a

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор
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СПОРТ
Хрещатик 7 червня 2012 року

Спортивні новини

Художня гімнастика. Анастасія Мульміна — 
серед лідерів чемпіонату Європи
У Нижньом Нов ороді (Росія) відб вся чемпіонат Європи з х дож-

ньої імнасти и.
Юніор и розі рали п’ять омпле тів на ород. У раїнсь а імнаст а

Анастасія М льміна завоювала бронзов медаль вправі з м’ячем, а
вправах з б лавами б ла шостою. Елеонора Романова по и медалей
не завоювала, але наблизилася до них достатньо близь о — п’яте міс-
це фіналі з обр чем і восьме — зі стріч ою.
У омандном залі юніоро перемо ли росіян и, завоювавши

всі п’ять золотих медалей. Др ими б ли білор с и (0-5-0), третє
місце розділили збірні Гр зії та Азербайджан (по 0-0-2). Спортс-
мен и еліти розі рали чотири омпле ти на ород. У раїн и призових
місць не посіли. В індивід альном ба атоборстві Анна Різатдінова
б ла на 8 місці, Ві торія Шин арен о на 19-м . У р пових вправах в
ба атоборстві вітчизняні імнаст и Олена Дмитраш, Єв енія Гомон,
Валерія Г дим, Ві торія Лінішин, Ві торія Маз р, Світлана Про опо-
ва зайняли 9-е місце, вправі з п’ятьма м’ячами б ли сьомими, а в
фінал вправах із трьома стріч ами і двома обр чами не пробилися,
посівши 11-те місце валіфі ації. У за ально омандном залі та-
ож перемо ла збірна Росії з чотирма медалями — трьома золотими
і однією срібною. Др е місце зайняли білор с и (1-2-0), третє —
бол ар и (0-1-1)

Кульова стрільба. Українські спортсмени 
завоювали “срібло” та “бронзу” 
на чемпіонаті світу
У Сто ольмі (Швеція) з 1 червня триває чемпіонат світ з льової

стрільби по р хомій мішені. У раїнсь і доросла та юніорсь а оманди
на сьо одні з міли вибороти срібн та бронзов на ороди. У омандних
зма аннях серед дорослих володарями “срібла” стали Владислав Пря-
нічні ов, Андрій Гільчен о та Оле сандр Зенен о (зброя МГ — 11 А).
Команда юніорів потішила “бронзою” ( зма аннях зі зброї МГ — 11 А)
її володарями стали Станіслав Лось, Владислав Аноп о та Оле сандр
Мошнен о. Зма ання триватим ть до 11 червня. За алом часть в них
бер ть 96 часни ів із 19 раїн світ

Кікбоксинг. На рахунку вітчизняних атлетів 
більше двадцяти медалей на Кубку світу
З 30 травня по 4 червня в італійсь ом місті Ріміні пройшов К бо

світ з і бо син WAKO. Серед он ренції в майже півтори тисячі
спортсменів раїнці вибороли більше двох десят ів на ород різно о
ґат н , повідомляє Держсл жба молоді та спорт . Зо рема на найви-
щ сходин п’єдестал піднялися: І ор Приходь о (ф л- онта т, 81
), Денис Сім ів (ф л- онта т, 91 ), Дмитро Безверхий (семі- он-

та т, 57 ), Джоні Мавжія (ф л- онта т, 67 ), Володимир Демч
( і -лайт, 69 ), Ілля Возню (лайт- онта т, 84 ), Катерина Соловей
(лайт- онта т, 55 ), Артем Василен о ( і -лайт, 91 ), Дмитро Про-
дін (лайт- онта т, 69 ), Василь Денов (лайт- онта т, 57 ), Павло

Замятін (лайт- онта т, 74 ), Артем С обчен о (ф л- онта т, 54 )

Температура +11°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +15°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +13°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 7 червня 2012 року

ОВНИ, ваші з силля, спрямовані на реалізацію заповітних ба-
жань та поб дов ар’єри, вінчаються спіхом. Ціл ом ймовірно,
що поталанить отримати від працедавців не тіль и моральне, але
й матеріальне заохочення (премію, надбав до зарплати).
ТЕЛЬЦІ, осмічні ритми дня сприятим ть зміцненню зв’яз ів з

авторитетними особами та представни ами інших раїн і льт р
сфері правління, педа о ічній, на овій, видавничій діяльності,
юриспр денції. Ви маєте висо і шанси стати поп лярними, отри-
мати офіційн на ород чи відзна , вдало с ласти іспит, пройти
тест вання, отримати фахов онс льтацію по ва омих питаннях.
БЛИЗНЯТА, реалізація бажань неможлива без синтез раціо-

нальних доводів, інт їції та порад домочадців. Все обмір ов йте,
зваж йте, всебічно підходьте до розв’язання проблем, а таємні по-
ровителі знайд ться і вчасно підставлять плече на р тих поворо-
тах на сімейних, професійних, матеріальних шляхах.
РАКИ, я що поч ваєтеся сиротою — мерщій ш айте спорідне-

н д ш . Знайти психоло ічно о близню а пощастить в др жньом
осеред , шлюбні обранці теж ідеально доповнять вас, розділять
порівн радості та печалі, довед ть не на словах, а пра тичними
вчин ами свою відданість.
ЛЕВИ, саме час натхненно працювати та “ лепати” роші, на-

чальство до вас прихильне, одна ходити в фаворитах лишилося
недов о — до 12 червня. Том ріпіть свої фахові та ар’єрні р -
бежі і пильн йте, аби роші не стали ябл ом чвар між вами, др -
зями, давніми охан ами.
ДІВИ, на професійних теренах напр жена атмосфера, я ви ще

більше наеле тризов єте своїм пот жним се с альним потенці-
алом, що б’є через вінця і потреб є залізно о само онтролю. Втім,
еротичні флюїди все одно нія не прибор ати.
ТЕРЕЗИ, нині ви — атлант, що тримає на своїх плечах родинне

с лепіння і не має права з инатися під вантажем сімейних проб-
лем, де слід б ти жорст им пра мати ом. І пам’ятайте: ар’єрні
трі мфи та родинне щастя для вас — речі взаємопов’язані і не іс-
н ють порізн , т т дисбаланс недоп стимий, ос іль и автоматично
параліз є правильний пост п і д ховний розвито .
СКОРПІОНИ, саме завдя и хист дбайливо о осподаря, я о-

о ожна лепта з силь та в ладені фінанси приносять ма сималь-
ний приб то , в ролі ор анізатора та менеджера ви б дете непе-
ревершені! А тивіз йте професійн діяльність, беріть часть діло-
вих нарадах, діліться нави ами, ведіть пере овори з представни-
ами офіційних станов.
СТРІЛЬЦІ, пра тицизм — ваш др і соратни , не витайте на

рилах ідеалізм , а підходьте до вирішення проблем з пра матич-
ними мір ами, все, за що хапаєтеся, має давати прод тивний ре-
з льтат я в соціальній сфері, та і на тр довом фронті. Кон рен-
тів, що розхит ють ар’єрний трон, і нор вати (чи ще ірше воюва-
ти з ними) небезпечно. Знайдіть з ними спільн мов , подр жіться
і омпромісно розподіліть сфери вплив , де ожен на власній те-
риторії реаліз є свої інтереси, не заважаючи ні ом .
КОЗОРОГИ, живіть т т і зараз, без зволі ань ви он йте все, що

підносить вам доля. Дося нення мин ло о місяця слід терміново
за ріпити, тоді вони стан ть предметом ордощів, сл житим ть
щасливим проп с ом світле завтра. Втім, ваш імідж баз ється не
тіль и на славних вчина х, але й має б ти під ріплений расивим
зовнішнім ви лядом. Зазирніть до люстер а, чи не час позб тися
старо о ардероб та модно причеп ритися?..
ВОДОЛІЇ, день армічний, планів не б д йте, облиште ініціатив-

ний ент зіазм, розслабтеся і пливіть за течією подій, тоді ваше
с дно причалить до визначено о долею бере а. Бажано ни ати
людних місць, заховайтеся в д шевн “м шлю”, де вам б де най-
затишніше, та зробіть місячний звіт перед совістю, то ваш с ддя...
Вечір видасться радісним, принесе море позитивних емоцій.
РИБИ, внесіть ясність і розставте а центи в стос н ах з др зя-

ми, по ровителями, моліться на матеріальних спонсорів та д хов-
них опі нів, саме від них залежить щастя вашо о майб тньо о.
Маніп ляція партнерами є небезпечною, вони вам не по з бах, то-
м змиріться з їхньою а ресивною поведін ою (ви для них — я
червона мантія для би а) і не створюйте онфлі тних сит ацій,
іна ше прово аційні е сперименти виліз ть бо ом

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Поразка перед 
Євро�2012
Збірна України з футболу поступилася збірній Туреччини 
з рахунком 0:2
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо національна
оманда У раїни провела
останній з трьох заплано-
ваних спарин ів, я і пере-
д вали Євро-2012. С пер-
ни ом синьо-жовтих стала
збірна Т реччини. Граючи
дале о не оптимальним
с ладом, підопічні Оле а
Блохіна провели відверто
невиразний матч і під-
с м про рали з рах н ом
0:2.

Збори перед домашнім Євро�2012

українська команда завершувала в

Німеччині. Якщо судити за резуль�

татами, то перший вийшов дуже

успішним, а другий — не зовсім. Але

тренер збірної України у всіх інтер�

в’ю виразно давав зрозуміти, що ре�

зультат — останнє, на що він звертає

увагу в такого роду зустрічах. По�

єдинки проти Естонії та Австрії

окреслили приблизно стан речей

щодо стартового складу збірної

України на матчі Євро. Місце голкі�

пера цілком заслужено було відведе�

но Андрію Пятову, центр оборони

очолювали “динамівці”, в опорній

зоні панували досвідчені футболіс�

ти, по краях атаки розганяли молоді

та перспективні гравці. Проте

“стартові 11” на звітну зустріч від�

верто здивували усіх. В обороні

з’явилися гравці донецького “Шах�

таря” Ярослав Ракицький, Олек�

сандр Кучер та В’ячеслав Шевчук, а

допомогав їм Богдан Бутко з марі�

упольського “Іллічівця”. В півза�

хисті вийшли “динамівці” Олек�

сандр Алієв, Денис Гармаш та “дніп�

ряни” Євген Коноплянка, Руслан

Ротань, а в парі з Марко Девічем з

перших хвилин діяв Артем Мілев�

ський.

Матч команди розпочали не надто

активно. Попри те, що перший удар

нанесли українці — Олександр Алієв

зважився на дальній постріл з 30

метрів, але мяч пройшов повз воро�

та, надалі обидві команди діяли обе�

режніше. Спокій на трибунах пору�

шив на 30 хвилині Джанер Еркін,

який відзначився після точної пере�

дачі Мустафи Пектемека. Після про�

пущеного гола наші футболісти ста�

ли грати більш агресивно, але зміни�

ти рахунок до кінця першої полови�

ни гри нікому так і не вдалося.

Після перерви Олег Блохін, нама�

гаючись вдихнути свіжість у гру

збірної, випустив найдосвідченіших

Андрія Шевченка та Сергія Наза�

ренка. Спочатку бойового запалу

ветеранів вистачало на створення

небезпечних моментів, але зовсім

скоро перебіг подій на полі повто�

рив сценарій першого тайму. На 70

хвилині туркам вдалося організува�

ти ще одну атаку, яку результативно

завершив Мустафа Пектемек. Зви�

чайно, українцям вдалося провести

кілька хороших проходів в бік су�

перника, створити гострі моменти.

Два кращих з них на рахунку Андрія

Шевченка. Після закидання Сергія

Назаренка з глибини поля він голо�

вою пробив повз ворота, а потім з лі�

нії штрафної влучив у поперечку во�

ріт. Таким чином матч завершився

перемогою збірної Туреччини 2:0, і у

тренерського штабу збірної України

є тиждень, аби провести “роботу над

помилками” і вже 11 червня у грі зі

збірною Швеції здобути позитивний

для себе результат. У будь�якому ви�

падку наставник збірної Олег Бло�

хін пообіцяв зробити певні виснов�

ки. “Ми отримали можливість пере�

вірити в справі інших футболістів. У

першому таймі ми, вважаю, посту�

пилися не по грі. А ось після пере�

рви не використали чимало гольо�

вих моментів — підвела реалізація.

Разом з тим хочу привітати Туреччи�

ну з перемогою. Я вже бачу варіант

оптимального складу. Хоча сумніви

по двох�трьох позиціях ще присутні.

Разом з тим можу вас запевнити, що

одинадцятого ви побачите зовсім ін�

шу команду. Я в цьому перекона�

ний”
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Цей день в історії 7 червня

1775 — Спол чені Колонії змі-
нили свою назв на Спол чені
Штати
1806 — в Ан лії запатентова-

ний перший опіювальний папір
1887 — народився Сидір Ков-

па , раїнсь ий партизан, двічі
Герой Радянсь о о Союз , зас-
т пни олови президії Верховної
Ради УРСР
1913— перше світі на заво-

ді Генрі Форда в Детройті весь
виробничий процес збирання ав-
томобілів почав ви он ватися на
онвеєрі
1919 — Нью-Йор вперше

проведені письмові тести для
одержання прав водія
1959 — радянсь ий с п тни

Л на-3 зробив перші знім и зво-
ротно о бо Місяця
1998— Ешфорді (Ан лія) дав
онцерт найбільший світі ор-
естр — з 2212 м зи антів

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

і паляниця, і
оровай, і
лаваш Х

част а перед
іменем атол.
ченця (Італія)

... де Мопассан

рід а страва
рошова
одиниця
М’янми

сто зібрана
см ж а т анини Р

ватажо
озаць о о
війсь а

"Борислав
сміється",

"Смерть Каїна"
— автор

Е
відрізо з пев-
ним напрям ом
і числовим зна-

ченням
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с елі

відміт а в
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соціоло ічна
до трина

"Роман між-
ір’я" — автор
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Вийшовши на замін др ом таймі, Сер ій Назарен о додав остроти ата вальним діям національної оманди


