
Київ запровадить додаткові механізми 
здешевлення житла
На реалізацію ініціатив планують виділити 25 мільйонів гривень

За словами голови КМДА Олександра

Попова, місто планує в 5—6 разів збіль�

шити кількість квартир, що надаються

відповідно до програми "Доступне жит�

ло". "У столиці квартири для учасників

державної іпотеки зводять компанії, ді�

яльність яких контролюється міською

владою. Це — ХК "Київміськбуд" та КП

"Житлоінвестбуд�УКБ". Цим компаніям

місто безкоштовно передаватиме зе�

мельні ділянки для будівництва житла за

програмою державної іпотеки. У свою

чергу вони гарантують здешевлення

житла на 10—15 %", — розповів Олек�

сандр Попов.

Він додав, що, за попередніми підра�

хунками, вартість одного квадратного

метра житла у цих будинках складатиме 7

тис. гривень. Окрім того, учасникам такої

програми очільник міськадміністрації

пообіцяв додаткову підтримку міста.

"Суть цього проекту — надати допомогу,

коли людина сплачує перший внесок. Ми

таку програму розробили і зараз віддаємо

на розгляд до міських профспілок, щоб

вони дали їй свою оцінку та визначили,

наскільки така ініціатива може працюва�

ти. Відповідно до цього проекту ми 10—

20 % вартості квартири сплачуємо як пер�

ший внесок за людину, яка стоїть в черзі.

Ми розробимо диференційований підхід

до визначення цієї компенсації. Ініціати�

ва буде винесена на сесію Київради. І в

разі, якщо її підтримають депутати, ми, в

першу чергу, зможемо фінансово підтри�

мати тих киян, які працюють в державних

установах та комунальних підприєм�

ствах", — зазначив Олександр Попов.

Він додав, що вже у вересні депутати

розглянуть проект рішення Київради про

виділення 25 млн грн на реалізацію цієї

ініціативи. Якщо програма користувати�

меться попитом, її поширять і на інші ка�

тегорії киян

Місто відроджує 
дитячі садочки
1 вересня дошкільний навчальний заклад № 531, що на Оболоні, 
відновить свою роботу

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

У Києві а тивно триває процес з розши-
рення мережі дитячих навчальних за ла-
дів. До почат ново о навчально о ро
працюючих садоч ах відновлено 81
р п на 1600 місць. У найближчих пла-
нах столичної влади збільшити мереж
ДНЗ ще на 3 тисячі місць, а до 2015 ро-

— повністю відновити робот 38 за-
ладів. Вчора олова КМДА Оле сандр
Попов рочисто від рив після ре он-
стр ції дитсадо № 531, я ий відтепер
зможе обсл ов вати 220 малень их
меш анців Оболоні.

До цього навчальна установа десять років не викону�

вала своїх прямих функцій. За словами директора са�

дочку Наталії Пасічник, деякий час будинок стояв пуст�

кою, ще певний період тут діяла школа. Та торік примі�

щення почали відновлювати, тож вже 1 вересня тут зно�

ву залунають дитячі голоси. "Будівля була у вкрай зане�

дбаному стані, покрівля протікала... Нині ж тут повні�

стю оновлено фасад, встановлені нові вікна. Повністю

замінена сантехніка, обладнання, меблі. Тож сподіва�

ємося, дітям тут буде затишно та комфортно",— розпо�

віла "Хрещатику" пані Наталія.

Для юних вихованців у садочку створені всі необхідні

умови — двокімнатні групові приміщення, обладнані іг�

рові кімнати та спальні, музична зала та сучасний хар�

чоблок. Садочок розрахований на 220 вихованців, і 1 ве�

ресня сюди завітає 150 дітей, які будуть розподілені на 7

груп. Як зазначив "Хрещатику" голова Оболонської РДА

Василь Антонов, відкриття цього дошкільного навчаль�

ного закладу дозволить значно розвантажити сусідні са�

дочки у спальному масиві. До речі, поруч із оновленим

ДНЗ було реконструйовано дві бібліотеки та дитячий

клуб.

Оновлений дитсадок вже припав до душі і майбутнім

вихованцям та їх батькам. "Будівля відремонтована та

облаштована на сучасному рівні. Всередині — нові меб�

лі, іграшки, є навіть інтерактивна дошка. І мені дуже

приємно, що моя дитина буде відвідувати цей навчаль�

ний заклад. Адже тут відчувається тепло і затишок влас�

них осель. І ми сподіваємося, що з появою наших малят

садочок оживе, стане ще яскравішим та прекрасні�

шим",— розповіла "Хрещатику" мама трирічного Іллі

Наталія Вовнюк.

Символічну стрічку до оновленого навчального за�

кладу перерізав голова КМДА Олександр Попов. "Друге

народження дитячого садочка — це дійсно дуже важли�

ва та приємна подія. Прикро, що десять років це примі�

щення було без дітей, без їх радісних посмішок. Зауважу,

що це вже 26�й садочок, який ми відкриваємо за остан�

ні два роки. Торік, до речі, ми ввели в експлуатацію 18

дитячих закладів, у цьому році їх буде десять. Два роки

тому ми поставили перед собою завдання — забезпечи�

ти 7 тисяч додаткових місць в дошкільних закладах, і ми

цю програму успішно виконали, чим значно скоротили

чергу у дитсадки. Однак наше завдання — повернути всі

дитячі садочки місту, тож на наступний рік ми плануємо

відкрити ще 6�7 тисяч місць",— зазначив Олександр

Попов.

На радість малюкам та вихователям голова КМДА

вручив керівництву ДНЗ № 531 подарунковий сертифі�

кат на придбання музичного синтезатора, тож дитячі

пісні та голоси весело лунатимуть у стінах закладу

За словами олови КМДА Оле сандра Попова, на наст пний рі столична влада план є від рити 6-7 тисяч нових місць дитячих сад ах

Столичний стандарт освіти — в дії 

Місто реаліз є широ омасштабн про рам ре он-
стр ції та б дівництва навчальних за ладів
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Під час гідравлічних випробувань
виявлено 1167 пошкоджень
тепломереж 
Фахівцями "Київенер о" вже с н то 1011 поривів
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Музей Михайла Булгакова —
найпопулярніший у столиці 

Про це зазначають оловном правлінні льт ри
КМДА
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Уряд схвалив рішення 
щодо дерегуляції бізнесу
Кабмін схвалив під отовлений Міне ономроз-

вит прое т За он У раїни "Про внесення змін
до дея их за онодавчих а тів У раїни щодо с о-
рочення іль ості до ментів дозвільно о хара те-
р ", я ий розроблено на ви онання Національно-
о план дій на 2012 рі щодо впровадження Про-
рами е ономічних реформ. За онопрое т врахо-
в є пропозиції Міжнародної фінансової орпора-
ції, Європейсь ої бізнес-асоціації, за важення
підприємців. Прийняття за онопрое т дозволить
с ттєво зменшити адміністративний тис на с б'-
є тів осподарювання, поряд вати іль ість до-
ментів дозвільно о хара тер , з одити норми

о ремих за онів. За онопрое том передбачаєть-
ся с ас вати та обмежити сфер дії 64-х до мен-
тів дозвільно о хара тер з чинно о перелі , за-
тверджено о За оном У раїни № 3392 (з них 60 —
с асов ються повністю). С асов ються 27 до -
ментів дозвільно о хара тер , встановлених спе-
ціальними за онами. З прийняттям за онопрое т
майже вдвічі зменшиться навантаження дозвіль-
них процед р на бізнес за рах но с ас вання до-
звільних до ментів

Київ розвиватиме діловий туризм
КМДА та ТОВ "Міжнародний вистав овий центр"

підписали до овір про спільн діяльність із розвит-
он рес-т ризм Києві. Про це повідомив за-

ст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. До овір
спрямований на створення сприятливих ор аніза-
ційно-е ономічних мов для розвит он рес-т -
ризм , поп ляризацію столиці я ділово о міжна-
родно о центр , підвищення он рентоздатності
с б'є тів підприємництва з метою прос вання їх на
міжнародні рин и. Сторони до овор спрям ють
спільні з силля на впровадження, ор анізацію та
розвито он рес-т ризм : проведення он ресів,
онференцій, з'їздів та виставо , щорічних інвес-
тиційних фор мів. Крім то о, б де створена спе-
ціалізована мар етин ова омпанія, я а представ-
лятиме Київ я т ристичн територію на міжнарод-
ном рин .
"Діловий т ризм — це д же перспе тивна ал зь.

За даними Всесвітньої т ристичної ор анізації, до-
бові витрати деле атів різноманітних ділових з стрі-
чей, он ресів, симпозі мів становлять близь о
$350. А звичайний т рист витрачає за день в серед-
ньом $100—200. Тож надходження до бюджет
міста відповідно мож ть збільшитися щонайменше
два рази. Завдя и своєм ео рафічном розташ -
ванню Київ може претенд вати на стат с одно о зі
світових центрів ділово о т ризм . Але, незважаючи
на те, що за останні ро и в раїні з'явилися бізнес-
отелі і бізнес-центри, створюються он ресні бюро
та вистав ові ор анізації, поті ділово о т ризм в
Києві по и невели ий", — зазначив Р слан Крама-
рен о

У жовтні для мешканців Пирогово
відкриють амбулаторію
Наразі в Голосіївсь ом районі працює 7 амб ла-

торій сімейних лі арів. Незабаром цей списо по-
повнить ще одна мед станова. Нова амб латорія,
я план ють від рити вже в жовтні, з'явиться на
в лиці Червонопрапорній. Про це в ефірі теле ана-
л "Київ" розповіла оловний лі ар полі ліні и сі-
мейних лі арів "Корч вате" Лариса К ц. "У мин ло-
м році ми від рили 7 амб латорій, я і розташова-
ні нашом районі. У жовтні нас б де від рито
амб латорію на в лиці Червонопрапорній, 148 для
населення, що проживає в Пиро ово. Це віддале-
ний від центр міста район, і меш анці приватно о
се тора мають потреб в отриманні я існих медич-
них посл ", — зазначила вона. Крім то о, за сло-
вами Лариси К ц, з часом три полі ліні и в районі
б д ть реор анізовані центри первинної меди о-
санітарної допомо и, я им б д ть підпоряд овані
амб латорії
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

У столиці все більшою поп лярністю орист ються про рами з
надання дост пно о житла. На мин лом тижні олова КМДА
Оле сандр Попов вр чив лючі від вартир, придбаних за схе-
мою "30х70" (їх отримала 101 родина в ба атоповерхівці на в -
лиці Борща івсь ій). А до інця ро в новоб довах за цією
про рамою отримають власне житло ще 600 иївсь их сімей.
Про це очільни місь адміністрації повідомив під час прямо о
ефір на теле аналі "Київ". Одночасно столична влада працює
над іншими механізмами здешевлення " вадратно о метра".
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Вітання голови КМДА з нагоди Дня підприємця
Шановні підприємці! Роль підприємництва вирішенні соціальних

проблем, наповненні бюджет , зміцненні е ономі и міста і держави
важ о переоцінити. А с часних реаліях роз риття повною мірою під-
приємниць о о потенціал є запор ою спішно о проведення е оно-
мічних реформ. У столиці діє понад 330 тисяч с б’є тів підприєм-
ництва, я і забезпеч ють иян робочими місцями, завдя и чом рівень
безробіття залишається найнижчим в У раїні.
Київсь а влада вважає одним із пріоритетів своєї діяльності стим лю-

вання ромадян до започат вання власної справи та підтрим мало о
і середньо о підприємництва. У столиці забезпечені належні мови для
здійснення державної реєстрації с б’є тів осподарювання, новом
приміщенні від рито Місь ий дозвільний центр, обладнаний с часними
еле тронними системами, на базі я о о ф н ціон є і Центр надання ад-
міністративних посл , та ож розпочали діяльність районні центри на-
дання адміністративних посл . Упевнений, що онсолідація наших з ва-
ми з силь із поліпшення бізнес- лімат дозволить с н ти переш оди
для здійснення підприємниць ої діяльності, надходження інвестицій та
забезпечення е ономічно о зростання. Тож дозвольте від щиро о сер-
ця подя вати вам за плідн працю, за ваш неоціненний внесо вирі-
шення соціально-е ономічних проблем та розб дов нашо о міста.
Зі святом вас, шановні підприємці! Міцно о здоров’я вам і вашим

близь им, творчо о підйом , ділової енер ії, стій ості та витрим и
подоланні переш од та дося ненні спіхів бізнесі.
Хай щастить вам всіх ваших починаннях на бла о народ У раїни!

З повагою голова КМДА Олександр ПОПОВ

До дозвільного центру можна записатися 
через інтернет
Про це повідомив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. За йо-
о словами, задля зр чності подання заяв на отримання до ментів до-
звільно о хара тер з’явилася можливість запис на прийом до держав-
них адміністраторів через еле тронний абінет на певн один та день.
“Спочат необхідно зареєстр ватися на порталі та власном “ абінеті”
записатися на візит. Потім потрібно в азати, з я о о питання план ється
візит, зазначити зр чний для себе день та центр (місь ий чи районний).
Після цьо о людина потрапляє до системи еле тронної чер и й б де
прийнята визначений час. Запис до цієї чер и можливий лише за наяв-
ності паспортних даних профілі “Громадянина”.
Під час візит треба мати при собі паспорт для перевір и зареєстрова-

но о запис , номер чер и та час візит (роздр вати талон візит )”,—
пояснив Р слан Крамарен о. До ладн інформацію можна прочитати на
веб-порталі Місь о о дозвільно о центр : http://dozvil-kiev.gov.ua та офі-
ційном веб-порталі адміністративних посл міста Києва: http://ac.dozvil-
kiev.gov.ua

Цифра дня

51 132 600 000 
гривень. На таку суму столичні підприємства надали послуги усім
споживачам у січні�червні 2012 року, що більше ніж торік на 17,5% 
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У столиці з’явиться Київський стандарт 
харчування школярів
Заст пни олови КМДА Леонід Новохать о зазначив: “Нам необхідно

прийняти страте ічне рішення щодо ор анізації харч вання ш олярів.
Сьо одні а т альним залишається питання системи постачання прод -
тів до навчальних за ладів столиці та централізація цьо о процес . Я пе-
ре онаний, що, запровадивши Київсь ий стандарт харч вання, ми змо-
жемо значно поліпшити я ість їжі, я споживають наші діти”. Наразі и-
ївсь их за ладах освіти створені належні мови для харч вання чнів
ш ільних їдальнях. Для забезпечення я існо о та повноцінно о харч ван-
ня дітей створено ніфі ований перелі прод тів та технічні хара терис-
ти и до них. Над йо о розроб ою працювала Міжвідомча робоча р па,
до я ої війшли фахівці ГУ освіти і на и, місь ої санітарно-епідеміоло іч-
ної станції, ГУ охорони здоров’я та фахівці низ и профільних інстит тів

Під час гідравлічних випробувань виявлено 
1167 пошкоджень тепломереж
Станом на 29 серпня фахівцями “Київенер о” вже с н то 1011 по-

ш оджень. Ще 156 переб вають стадії лі відації. Важливо, що 80%
аварійно-відновлювальних робіт не впливають на постачання арячої
води споживачам. Ус н ти пош одження план ється продовж вересня.
З ідно із затвердженим рафі ом, на міцність та щільність б ло випро-
б вано 51 ділян тепломереж. Найбільше пош оджень зафі совано на
мережах житлових масивів: Нив и, Поділ, Біличі, Деміїв а та Терем и. У
той же час на Троєщині та Борща івці зв’яз з масштабним пере ла-
данням тепломереж спостері ається тенденція до зменшення іль ості
пош оджень, я е спл атаційних, та і виявлених під час ідравлічних
випроб вань. Для довід и: торі під час випроб вань б ло виявлено
1221 пош одження, 2010 — 1172, 2009 — 1165, 2008 — 1054

Музей Булгакова — найпопулярніший у столиці
Начальни ГУ льт ри Світлана Зоріна прямом ефірі теле анал

“Київ” зазначила: “Мож с азати, що до і після Євро-2012 вели а іль-
ість т ристів відвідала Київ. Серед них найбільший попит на дві сто-
личні святині — Софію Київсь та Києво-Печерсь Лавр . Ці два м -
зейні омпле си відвід ються ре лярно. Що стос ється місь их м зе-
їв, то на першом місці за іль істю відвід вань — м зей Б л а ова.
Та ож до найбільш відвід ваних входять М зей ім. Бо дана та Варва-
ри Ханен ів і М зей російсь о о мистецтва”

Столичний стандарт 
освіти — в дії

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Напередодні ново о на-
вчально о ро в Київ-
сь ом ніверситеті ім.
Бориса Грінчен а пройшла
місь а педа о ічна онфе-
ренція “Перший ро
ш ол майб тньо о” за
часті олови КМДА Оле -
сандра Попова. Під час
заход роз лядалися пи-
тання переход почат ової
ш оли на новий держав-
ний стандарт почат ової
освіти та подальшо о роз-
вит соціальної інфра-
стр т ри в освітній ал зі
столиці.

Позитивний приріст населення

столиці створює дефіцит місць не

лише в дошкільних закладах, а й у

школах. Паралельно з цим зношує�

ться та потребує оновлення матері�

альна база навчальних закладів. Ке�

рівництво міста розуміє проблеми

освітян, саме тому за ініціативи го�

лови КМДА Олександра Попова го�

тується до реалізації масштабна

програма реконструкції та будів�

ництва нових об’єктів освітньої га�

лузі Києва.

“У нас назріло багато актуальних

питань. Найперше — подальший

розвиток соціальної інфраструкту�

ри в освіті. Йдеться про будівниц�

тво, реконструкцію і ремонт на�

вчальних закладів. Наприклад, ба�

гато шкіл та дитячих садочків по�

требують капіталовкладень, рекон�

струкції, оновлення інженерних

мереж. Потрібно будувати нові

школи, оскільки сьогодні чотири

столичні райони відчувають дефі�

цит місць для дітей. За допомогою

уряду ми плануємо реалізувати ши�

рокомасштабну програму рекон�

струкції та будівництва нових об’�

єктів, яка передбачає вирішити усі

проблемні питання за 3�4 роки”,—

зазначив голова КМДА Олександр

Попов.

Під час конференції розглядалася

іще одна важлива тема — соціальний

захист освітян. “Ми гарантуємо вчи�

телям збереження 20% надбавки до

зарплати не лише протягом наступ�

ного бюджетного року, але й у май�

бутньому. Саме тому ми запропону�

вали киянам та виносимо на міський

референдум тему встановлення обо�

в’язкових надбавок. І якщо отрима�

ємо позитивний результат, то мати�

мемо серйозний аргумент для коре�

гування бюджетних взаємовідносин

на користь освітян”,— наголосив

Олександр Попов.

Будівництво житла для працівни�

ків бюджетної сфери — також акту�

альна проблема. Адже нині в Києві

близько двох тисяч педагогів стоять

у черзі на житло. “Ми скористалися

ініціативою Президента, яка стосує�

ться будівництва доступного житла.

Її суть — у придбанні квартири під

3% річних строком на 15 років. Ми

розуміємо, що більшість вчителів не

може брати участь у програмі, ос�

кільки прибутки сім’ї не відповіда�

ють критеріям банків. Тому відпра�

цьовуємо механізм підтримки муні�

ципалітетом родин педагогів.

Йдеться про перший внесок, який

сплачуватиме місто”,— зазначив

очільник КМДА

Олександр Попов: "Ми гарантуємо вчителям
збереження 20% надбавки не лише протягом

наступного бюджетного року, але й на майбутнє"

За часті олови КМДА Оле сандра Попова в Київсь ом ніверситеті ім. Бориса Грінчен а пройшла місь а педа о ічна
онференція "Перший ро ш ол майб тньо о"

Опалювальний сезон пройде
без несподіванок

“Ми поставили завдання комунальникам: до 15

вересня підписати паспорти готовності житлових

будинків до прийому тепла і вже до першого

жовтня бути готовими до початку опалювального

сезону. Цілком можливо, що, як і торік, нам дове�

деться підключити до тепла дитсадки, школи та

лікарні достроково, якщо середньодобова темпе�

ратура буде 8 і нижче градусів”,— розповів “Хре�

щатику” перший заступник голови КМДА Олек�

сандр Мазурчак.

Нагадаємо, що міське господарство налічує по�

над 11 тисяч житлових будинків, більше 8 тисяч із

них перебувають у комунальній власності. За сло�

вами заступника начальника ГУ житлового госпо�

дарства КМДА Володимира Баженова, станом на

кінець серпня більшість будинків готові до подачі

тепла. “Наразі ми перевиконали графік щодо за�

повнення водою систем централізованого опален�

ня у житлових будинках. А до 25 вересня готовність

буде стовідсотковою. У нас є місяць на завершення

усіх робіт”,— зауважив Володимир Баженов.

“Переконаний, що ця зима пройде для міста

в більш стабільному режимі. Саме завдяки

значному вкладанню коштів у ремонт та заміну

тепломереж нам вдалося зламати тенденцію

росту кількості аварій. Крім того, упродовж ми�

нулого опалювального сезону фахівці активно

моніторили найбільш проблемні ділянки теп�

лотрас, вони були включені в програму з ре�

монту, і більшість з них вже відремонтовано.

Проте, якщо аварійні ситуації виникатимуть, то

це будуть локальні аварії (2�3 будинки), які

оперативно ліквідовуватимуть”,— сказав Олек�

сандр Мазурчак.

Також він наголосив, що впродовж осінньо�

зимового періоду 2012�2013 року в місті працю�

ватиме група швидкого реагування, яку було

створено минулого року для оперативної ліквіда�

ції аварій на тепломережах. Водночас уже з на�

ступного тижня розпочнуться виїзні засідання

штабів із підготовки до опалювального сезону в

усіх столичних районах, а наприкінці вересня

відбудеться підсумкове виїзне засідання у район,

який матиме найбільше недоліків щодо підготов�

ки до зими

Завдя и значном в ладанню оштів ремонт та замін тепломереж столичним ом нальни ам вдалося
зламати тенденцію рост іль ості аварій

З наступного тижня розпочнуться
виїзні засідання штабів 

із підготовки до опалювального
сезону в усіх столичних районах

Житловий фонд міста на 96% готовий до прийому тепла

Місто реалізує широкомасштабну програму реконструкції 
та будівництва навчальних закладів
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Столиця розпочала під отов до ново о опалювально о сезон 2012-2013
одраз ж після завершення поточно о. Ком нальни и врахов вали недолі и,
я і вини али мин лої зими, тож фа тично вже середині літа місто б ло
отове до холодів на 60%, а станом на інець серпня — на 96%. Про це
йшлося під час засідання штаб з під отов и місь о о осподарства до ро-
боти в осінньо-зимовий період.



Тенденції

Ділові новини

Держава гарантує 
підтримку реальному 
сектору економіки

Ефе тивна підтрим а реаль-
но о се тор е ономі и, допо-
мо а вітчизняним виробни ам
прос ванні на зовнішні рин и
залишається одним із важливих
завдань держави. Про це за-
явив Президент У раїни Ві тор
Ян ович. Глава держави пові-
домив, що найближчим часом
відб деться нарада, де роз ля-
датиметься саме тема прос -
вання прод ції реально о се -
тор національної е ономі и на
зовнішні рин и. У заході візь-
м ть часть промисловці, пред-
ставни и раїнсь о о бізнес
та влади, на овці тощо. “Ми
дивимося майб тнє, і най-
ближчим часом б демо прово-
дити та нарад з промислов-
цями з метою оординації цієї
роботи із зал ченням нашої на-
и, машиноб дівної ал зі”,—

с азав Ві тор Ян ович. Прези-

дент водночас на олосив на
важливості збереження існ -
ючих рин ів зб т прод ції по-
р ч із виходом на нові рин и.
Це, на йо о пере онання, є од-
ним із а т альних завдань зов-
нішньополітично о відомства
У раїни. “Ми ш аємо партне-
рів, я і б споживали раїнсь
прод цію”, — с азав він

Кабмін розгляне проект
держбюджету на 2013 рік

Уряд найближчими днями
роз ляне прое т держбюджет
на 2013 рі , план ючи до 15 ве-
ресня подати йо о на роз ляд
парламент . “Уряд працює за
рафі ом, я ий передбачає пе-
редач до Верховної Ради про-
е т за он про державний бю-
джет не пізніше 15 вересня, то-
м в найближчі іль а днів про-
е т б де роз лян тий на засі-
данні ряд й направлений
парламент”, — с азав Ми ола
Азаров

Україна рекордно 
збільшила експорт 
IТ�продукції

Про це повідомляє британ-
сь е видання Financial Times,
зазначаючи, що розвито е с-
портної сфери інформаційних
техноло ій в У раїні за мин лі
10 ро ів б в достатньо б рхли-
вим. За даними азети, тіль и в
2011 році раїна заробила на
е спорті посл цій ал зі 1
млрд дол. Ці по азни и свід-
чать, що У раїна прис орила
е спорт посл сфері IТ на 30-
40% порівнянні з 2008 ро ом.
Та е зростання особливо вра-
жає, я що порівняти раїн-
сь ий е спорт із по азни ами
с сідніх держав. Напри лад, Р -
м нія щорічно продає IТ-посл -
и на с м 586 млн дол., Поль-
ща — 451 млн, а У орщина —
475 млн. Та ими дося неннями,
на д м е спертів, держава
зобов’язана освіті, я IТ-спе-
ціалісти отрим ють в ніверси-

тетах, створених ще за часів
СРСР

Місія МВФ прибула 
в Україну для зустрічей 
із владою
Про це повідомив представни
иївсь о о офіс міжнародно о ва-
лютно о фонд . Гр па е спертів
МВФ проб де в Києві до 5 вересня
з метою об оворення технічних пи-
тань, що стос ються державно о
бюджет на 2013 рі , реформ
енер етично о се тор й про рам
соціальної допомо и. МВФ не пові-
домляє про те, хто очолить місію

Експерти радять вибирати
кадрові агентства дуже
обережно
Фахівці радять з особливою

обережністю підходити до вибо-
р адрових а ентств. Про це в
прямом ефірі теле анал “Київ”
розповіла Ксенія Рожансь а —
е сперт рин праці. “З адрови-

ми а ентствами потрібно працю-
вати в рай обережно, треба ви-
вчати всі їх дозвільні до менти,
історію створення цьо о бізнес ,
і знати, с іль и ро ів вони діють
на рин . Не можна довіряти
а ентств , я е обіцяє праце-
влашт вання, нічо о про вас не
дізнавшись, і наперед просить
зробити я ийсь фінансовий вне-
со ”, — під реслила вона

Вітчизняні заводи 
ремонтуватимуть російські
кораблі
Прем’єр-міністр У раїни Ми-
ола Азаров розрахов є неза-
баром підписати од про ре-
монт і модернізацію ораблів
війсь ово-морсь о о флот Ро-
сії на раїнсь их підприєм-
ствах. “Вед ться пере овори,
росіяни ч дово роз міють, що
вели а частина їхньо о флот
поб дована на наших заводах, і
ремонт вати ораблі оптималь-
ніше за все саме на наших під-

приємствах. Тож пере овори
тривають, і я д маю, що вони
завершаться підписанням о-
ди”, — заявив Азаров, додавши,
що та а домовленість дозво-
лить забезпечити робот ра-
їнсь их с дноб дівельних і с -
доремонтних заводів

Кількість абонентів 
стільникового зв’язку
збільшилась на 1%
У липні іль ість абонентів стіль-

ни ово о зв’яз збільшилася на
1% — до 55 млн 427 тис. 662. Про
це повідомляє прес-сл жба iKS-
Consulting. Кіль ість абонентів “Ки-
ївстар ” збільшилася на 0,1% — до
25 млн 160 тис. 189, “МТС У ра-
їна” — на 0,8%, до 19 млн 496 тис.
365, Life — на 4,5%, до 7 млн
720 тис., “Інтертеле ом ” — на
2,1%, до 930 тис. 992. На адаємо,
з ідно з даними Держстат , в У ра-
їні іль ість абонентів мобільно о
зв’яз за І півріччя 2012 ро ви-
росла на 3,01 тис.— до 56,6 млн

Хімічна 
промисловість 
демонструє приріст
на 7%
Збільшилися частки 
виробництва лікувальної 
косметики та біоактивних 
домішок
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На почат фінансової ризи 2008 році обся вироб-
ництва хімічної прод ції с оротився вдвічі, що хара те-
риз є хімічн промисловість я вразлив до ризових
явищ. У той же час, з 2010 ро темпи виробництва хі-
мічної прод ції відновлюються швидше, ніж всіх а-
л зях промисловості. Протя ом весни цьо о ро хіміч-
не виробництво демонстр є 7% прирост .

“Нині українські підприємства виробляють усі основні види хімічної

продукції. Серед них можна виділити добрива, продукти неорганічної

хімії (переважно аміак, корунд і оксид амонію), органічні хімічні сполу�

ки, дубильні екстракти, лаки, фарби та пігменти, а також фармацевтич�

ну продукцію”, — зазначає аналітик Ерсте Банку Іван Улітко.

Специфіка галузі визначається значною роллю сільського господар�

ства в економіці країни. Тому найбільшою за вартістю реалізації є група

товарів основної хімічної продукції, до якої належать добрива, інші ор�

ганічні та неорганічні сполуки. До речі, саме добрива становлять левову

частку виробництва хімічної продукції в Україні і в період 2008�2012 рр.

складають третину її експорту. Темпи виробництва в 2011 і до квітня

2012�го років із урахуванням сезонних коливань залишаються сталими.

Серед основних країн, до яких експортується українська хімічна про�

дукція є Росія (продукти неорганічної хімії та товари, що складаються із

дубильних екстрактів, лаків, фарб та пігментів), Туреччина (добрива та

товари з дубильних екстрактів, лаків, фарб та пігментів), Індія (добри�

ва), Бразилія (добрива), Мексика (добрива), Нігерія (добрива), Італія

(добрива), Джібуті (добрива), США (продукти неорганічної хімії), а та�

кож Німеччина (товари, що складаються із дубильних екстрактів, лаків,

фарб та пігментів).

Окремої уваги заслуговує фармацевтична продукція, що становить

найзначнішу частку імпорту хімічних продуктів України. Обсяг фарма�

цевтичного ринку в грошовому еквіваленті зростає з 2004 року, а ріст об�

сягу в натуральному еквіваленті спостерігався до 2008 року, поступово

сповільнюючи темп, і з 2009 починається спад натуральних обсягів. Це,

з урахуванням невпинного росту в грошовому еквіваленті, свідчить про

перехід місцевого ринку на більш дорогі, а відтак і якісніші фармацев�

тичні засоби.

За словами експертів, структура ринку відносно основних груп фарма�

цевтичних засобів із 2004 року зазнала наступних змін: у натуральному і

грошовому еквівалентах дещо зросли частки лікувальної косметики та

біоактивних добавок. На ці групи продукції припадає до 10% ринку. У

грошовому еквіваленті біля 90% ринку займають лікувальні препарати.

За даними банкірів, хімічна промисловість активно залучає ресурси на

внутрішньому ринку. Обсяг кредитів, наданих підприємствам хімічної

промисловості, зріс майже вдвічі — з 1,3% на початку 2009 року до 2,4%

всіх кредитів українських банків на кінець травня поточного року
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Держава залучатиме кошти
внутрішніх інвесторів
Мінфін оприлюднив план запозичень на третій квартал цього року
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У зв’яз з проблемами зал чення
зовнішніх редитів, У раїна а тивно
заміщ є іноземні запозичення вн т-
рішніми. Уряд план є розширити пе-
релі бор ових інстр ментів шляхом
пропозиції валютних облі ацій насе-
ленню вже цієї осені.

Основні джерела держпозик

Мінфін опублікував план державних запози�

чень на 3�й квартал 2012 року, згідно з яким уряд

повинен залучити 18 млрд грн (18% від річної су�

ми запланованих запозичень) для виконання

боргових зобов’язань у розмірі 18,9 млрд грн.

Уряд знову більше задіює внутрішній ринок, а

плани щодо зовнішніх запозичень залишаються

невизначеними.

За сприятливих умов держава може залучити 8

млрд грн., або 44,4% від загальної суми позик на

зовнішніх ринках, при цьому можливими джере�

лами вказуються: МВФ, Світовий банк, ЄС, дво�

сторонні кредити і єврооблігації. Міністерство

продовжує дотримуватися політики залучення

коштів головним чином за допомогою середньо� і

довгострокових інструментів, які повинні склас�

ти 89% від запланованої суми, у той час як на

частку короткострокових інструментів заплано�

вано лише 2 млрд грн.

План запозичень на 3�й квартал 2012 року пе�

редбачає збільшення запланованої суми на 46% у

порівнянні з попереднім кварталом. Випуск євро�

облігацій буде залежати від ситуації на зовнішніх

ринках і, ймовірно, знову буде компенсований

внутрішніми ресурсами.

Зовнішній ринок

Директор Департаменту з управління валют�

ним резервом та здійснення операцій на відкри�

тому ринку НБУ Олександр Дубихвіст звертає

увагу на той факт, що, незважаючи на збільшення

кількості грошей у світовій економіці, кількість

надійних емітентів — переважно держав із висо�

ким рейтингом — зменшується. “Наприклад, за�

раз державні облігації Німеччини продаються з

від’ємною дохідністю. Причина полягає в тому,

що населення не довіряє ні хеджовим фондам, ні

деяким банкам і інвестує в державні зобов’язан�

ня. Для багатьох країн, у тому числі європей�

ських, існує проблема запозичень. Тому я вва�

жаю, що ми в одному човні зі всіма державами,

які теж виходять на зовнішній ринок”, — зазна�

чає Олександр Дубихвіст.

На думку експертів аналітичного відділу ING

Банку, перспективи запланованих зовнішніх за�

позичень залишаються сумнівними і Україні не

вдалося здійснити запозичення на зовнішніх

ринках, а випуск єврооблігацій номіналом 1,5

млрд дол. неодно�

разово відкладався

через несприятли�

ві умови. Інвесто�

ри уникають ризи�

кових активів, від�

даючи перевагу

облігаціям країн з

більш безпечним макросередовищем. У третьому

кварталі очікується, що уряд покладатиметься на

внутрішній ринок, а також зможе залучити нові

двосторонні кредити від міжнародних банків.

Залучення коштів 
на внутрішньому ринку

На думку фахівців, те, що Мінфін сконцентру�

вався на залученні коштів на внутрішньому рин�

ку, є правильним. На сьогодні залучено вже при�

близно 2,5 млрд дол. та 300 млн євро. Тобто ак�

тивно відбувається процес заміщення зовнішніх

запозичень внутрішніми.

“Якщо нині в нас є можливість заплати�

ти внутрішньому інвестору, її необхідно

використовувати. Крім того, стан справ на ва�

лютному ринку України набагато кращий, ніж

рік тому. Наприклад, від’ємне сальдо продажу

готівкової валюти населенню за минулий рік

становило 13,5 млрд. дол. Ці кошти пішли на

погашення кредитів у еквіваленті 30 млрд гри�

вень, одночасно депозити у валюті зросли на 36

млрд гривень. У цілому це – 8,2 млрд дол. Біль�

ше 5 млрд дол. залишилося поза банківською

системою”, — повідомив Олександр Дубихвіст.

Він також зауважив, що з початку поточного

року розмір валютних кредитів зменшився на 

2 млрд дол., од�

ночасно зросли

на 1,2 млрд дол.

депозити у валю�

ті. Тобто банків�

ська система от�

римала 3,2 млрд

дол. за рахунок

погашення кредитів. Від’ємне сальдо продажу

готівкової валюти у червні становило 3 млрд

дол. Населення скільки купило, стільки й при�

несло до банків. Нічого, як кажуть, “повз ка�

си” не пройшло. І це характеризує ситуацію як

дуже добру.

Експерти впевнені, що, незважаючи на суттє�

ве зниження активності на останніх аукціонах із

продажу облігацій, міністерство зможе зібрати

заплановану суму на внутрішньому ринку (на�

віть якщо доведеться залучати всю суму тільки

за рахунок внутрішнього ринку). За даними фа�

хівців аналітичного відділу ING Банку, у друго�

му кварталі поточного року на внутрішньому

ринку було залучено 26 млрд грн, що становить

78% від запланованої суми. План на другий

квартал не був виконаний головним чином то�

му, що уряд вирішив не виходити на зовнішні

ринки у зв’язку з несприятливими умовами, і,

натомість, залучено 1,7 млрд дол. на внутріш�

ньому ринку. Навіть незважаючи на рішучість

Мінфіну лише мінімально використовувати ко�

роткострокові облігації і відсутність ринкового

попиту на гривневі облігації, запланована сума

може бути залучена за допомогою випуску ва�

лютних облігацій та продажем середньостроко�

вих гривневих паперів. Уряд, як і раніше, пла�

нує розширити перелік боргових інструментів

шляхом пропозиції валютних облігацій насе�

ленню вже цієї осені.

Розмір державного боргу

Державний борг на початку літа скоротився на

0,4%. Несприятливе середовище на зовнішніх

ринках капіталу не дозволило Україні наростити

рівень зовнішнього боргу в червні. У той же час,

збільшення обсягів запозичень на внутрішньому

ринку майже повністю покрило пікові погашення

суверенних боргових зобов’язань.

Зниження зовнішнього державного боргу по�

яснюється частковим погашенням кредиту росій�

ському банку (1,0 млрд дол), а також плановим

погашенням єврооблігацій у розмірі 500 млн дол.

Уряд, як і раніше, не виходив на зовнішні фінан�

сові ринки на тлі несприятливих умов і високої

оцінки суверенного ризику (котирування на 5�

річні CDS України підвищилися на 15% на почат�

ку червня).

У той же час, уряд продовжив акумулювати

борг на внутрішньому ринку, що призвело до

зростання внутрішніх боргових зобов’язань на

5,0%. За місяць Мінфін залучив на первинних

аукціонах із продажу облігацій 13,5 млрд грн (або

1,67 млрд дол., у т. ч. 1,0 млрд дол. — за рахунок

облігацій, номінованих в іноземній валюті), що є

найбільшою сумою, залученою у цьому році

За місяць Мінфін залучив 
на первинних аукціонах із продажу

облігацій 13,5 млрд грн, 
що є найбільшою сумою, залученою 

в цьому році



ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05, 17.40
Мультляндія

7.25, 2.25 Київ. Музика
8.00, 10.15 СТН. Спорт.

Тижневик
13.20, 23.45 Громадська

приймальня
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 Прогулянки містом
16.10 У центрі уваги
18.00, 22.00 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112"

19.20, 20.50 Міська варта
19.30, 1.10 Столиця
21.25 Гаряча лінія "102"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.45 Спорт
6.20, 7.15 Заголовки
6.25, 7.35 Глас народу
6.30, 7.40 Тема дня
6.35 Православний календар
6.40, 7.50 Господар в домі
6.45 Невідоме від відомих
6.50 М/ф
7.20 Країна online
7.25 Техноера
7.30 Ера бізнесу
8.15 Експерт на зв'язку
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.15 Дитячий фестиваль

"Змінимо світ на краще"
10.45 Паралімпіада52012
11.40, 15.45, 18.45, 21.15

Діловий світ
11.55 Темний силует
12.05, 19.30 Паралімпіада5

2012. Плавання
13.05 Паралімпіада52012.

Футбол. Україна –
Великобританія

14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.15 Ближче до народу
16.00 Х/ф "Живе такий

хлопець" 
17.40 Д/с "Наші"
18.10 Справжня Україна
18.35 Паралімпіада52012.

Щоденник
19.00 Агро5news
19.15 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.20 Країну – народу

21.40, 22.55 Паралімпіада5
2012. Легка атлетика.
Плавання

22.50 "Трійка", "Кено", "Секунда
успіху"

23.30 Пiдсумки
23.55 Т/с "Епоха честі"
0.45 Від першої особи

11++11

6.15 ТСН
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.20 Т/с "Скліфосовський" 
11.25 Зніміть це негайно
12.30 Ілюзія безпеки
13.40 Пекельна кухня52
15.15 Російські сімейні драми
16.40 Пробач мене, моя любов
17.45 ТСН. Особливе
18.25 Т/с "Скліфосовський" 
19.30 ТСН
20.15 Багаті теж плачуть
21.25 Х/ф "Поки ти спав"  
23.55 ТСН
0.10 Х/ф "Я, божевільний" 
2.00 Х/ф "Мовчання ягнят" 
3.50 Пекельна кухня52
5.10 Ілюзія безпеки

ІІННТТЕЕРР

5.30 Т/с "Маршрут
милосердя"

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
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Бухта зниклих

дайверів" 
12.00 Новини
12.15 Т/с "Бухта зниклих

дайверів" 
13.15 Слідство вели...
15.15 Право на зустріч
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка" 
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.45 Подробиці. Неформат
20.55 Спорт в Подробицях
21.00 Т/с "Вірю"
23.05 Позаочi
0.05 Х/ф "Влітку я віддаю

перевагу весіллю" 

1.50 Подробиці
2.20 Х/ф "Злі вулиці" 
4.10 Знак якості
4.35 Формула кохання

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Єфросинія:2" 
7.00 Ранок з "Україною"
9.25 Т/с "Слід" 
10.00 Т/с "Подружжя" 
12.10 Нехай говорять
13.10 Т/с "Слід" 
15.35 Щиросерде визнання
16.00 Право на захист
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Джамайка" 
19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Катіна Любов:2" 
21.00 Т/с "Глухар.

Повернення"
22.10 Х/ф "Смертельна

гонка" 
0.20 Х/ф "Смертельна

гонка:2.
Франкенштейн
живий" 

2.20 Т/с "У полі зору:2" 
3.00 Щиросерде визнання
3.30 Події
3.45 Події. Спорт
3.50 Т/с "Дорожній

патруль:8" 
5.20 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.20 Т/с "Бунтівний шлях" 
6.00 Очевидець. Найсмішніше
6.40, 7.05, 7.40, 8.45 Підйом!
6.45 Очевидець. Найсмішніше
7.30 Репортер
8.30 Репортер
9.00 Т/с "Не народися

вродливою" 
9.55 Т/с "Татусеві доньки" 
13.30, 14.35 Kids' Time
13.35 М/с "Пригоди Джекі

Чана" 
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с "Друзі" 
15.50 Т/с "Світлофор" 
16.55 Т/с "Не народися

вродливою" 
17.55 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Піраньї
20.00 Т/с "Закрита школа"
21.05 Т/с "Щасливі разом"
22.05 Т/с "Вороніни" 
23.10 Т/с "Короткий курс

щасливого життя" 

0.20 Т/с "Світлофор" 
1.25 Репортер
1.40 Спортрепортер
1.50 Служба розшуку дітей
1.55 Т/с "Врятувати Грейс" 
2.40 Т/с "Останній акорд" 
3.25–5.10 Зона ночі

ІІССTTVV

5.10 Служба розшуку дітей
5.20 Факти
5.35 Свiтанок
6.40 Ділові факти
6.50 Спорт
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти
9.30 Спорт
9.35 Анекдоти по5українськи
9.55 Т/с "Опери"
12.10 Х/ф "Поцілунок у

голову"
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Поцілунок у

голову"
15.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.30 Т/с "Опери"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Морські дияволи"
22.40 Факти. Підсумки дня
22.55 Свобода слова
0.55 Спорт
1.05 Надзвичайні новини
2.05 Факти
2.35 Свобода слова
4.10 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.30 Ф5стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Прощай! Пробач... ХХ

століття
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Графиня" 
13.30 М/ф
14.20 Будь в курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.17 Дика Америка
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.55 Ковчег МОА
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.05 Т/с "Принцеса і

жебрак" 
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс

21.30 Економічний пульс
21.40 А. Арканов. Рояль в

кущах
22.50 Х/ф "Божевільні

гроші" 
1.00 Х/ф "Бажання плоті" 
2.30 Світські хроніки
2.55 Ковчег МОА
3.25 Дика Америка
3.55 Країна порад
4.40 Диваки
5.10 Т/с "Принцеса і

жебрак"

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 0.00
Київський час

6.45, 8.25, 18.50, 23.40,
0.30, 3.25 Час спорту

6.50, 7.25, 8.40, 23.45, 0.40,
2.35, 3.35, 4.35 Огляд
преси

7.00–21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.10, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 6.15
Бізнес5час

7.20 Автопілот5новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.50 Трансмісія5новини
8.30 Хроніка тижня
9.20, 13.20, 14.20 55й

елемент
10.30, 11.20, 12.15

Республіка
15.15 Вперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25, 4.10 В кабінетах
18.15, 4.40 Територія закону
19.30, 2.10 Час інтерв'ю
19.50, 2.30, 3.30, 4.30, 6.25

Хроніка дня
20.10, 21.10, 1.00, 5.00 Час.

Підсумки дня
21.40, 6.00 Час5тайм
22.00, 2.40 Податковий

щоденник
23.00, 2.00, 4.00 Час новин
23.30, 0.25, 3.20 Crime news
3.00 Година5тайм

ННТТНН

5.30 Х/ф "Армія
порятунку" 

7.05 Випадковий свідок
7.35 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Розкол"
11.00 Т/с "УГРО"
15.00 Т/с "Каменська:3"
18.30 Правда життя
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Даішники"

22.00 Т/с "Криміналісти.
Мислити, як
злочинець" 

23.00 Т/с "C.S.I. Нью:Йорк" 
0.00 Свiдок
0.30 Х/ф "Акула юрського

періоду" 
2.15 Свiдок
2.45 Речовий доказ
3.45 Агенти впливу
4.40 Свiдок
5.10 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ
5.55 Документальний детектив
6.20 Все буде добре!
8.10 Неймовірна правда про

зірок
9.50 Х/ф "Не було б щастя" 
14.45 Битва екстрасенсів
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда про

зірок
20.00 Куб53
22.00 Вiкна. Новини
22.40 Детектор брехні52
23.45 Т/с "Доктор Хаус" 
0.45 Т/с "Комісар Рекс"
2.20 Вiкна. Спорт
2.30 Х/ф "Зникнення

свідка" 
3.55 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Контрольна закупівля
9.45 Жити здорово!

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Т/с "Серце Марії"
13.20 Фазенда
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 ЖКГ
16.15 Доки всі вдома
16.55 Т/с "Збережені

долею"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Ганна Герман"
23.40 Нічні новини
0.00 Т/с "Без свідків"
0.30 Т/с "Борджіа"
1.25 Нехай говорять
2.20 Т/с "Серце Марії"
3.05 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Шукачі

10.00 Вісті
10.30 1000 дрібниць
11.15 Про найголовніше
12.00 Т/с "Єфросинія:2"
13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.00 Люблю, не можу!
14.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
15.50 Вісті. Спорт
16.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Т/с "Терміново в

номер. На службі
закону"

18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Прямий ефір
20.20 Т/с "Російська

спадкоємиця"
22.05 Т/с "Лектор"
23.00 Черговий по країні. 

М. Жванецький
23.55 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
0.50 Дівчатка
1.25 Вісті +
1.40 Т/с "Професія –

слідчий"
2.45 Новини культури
3.05 Вісті.ru
3.20 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
4.05 Т/с "Єфросинія:2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.55 НТВ вранці
7.40 Т/с "Повернення

Мухтара:2"
8.35 Надзвичайна подія
9.00 Сьогодні
9.25 А. Журбін. Мелодії на

пам'ять
10.05 Програма5максимум
11.05 Російські сенсації
12.00 Сьогодні
12.35 Серед білого дня
13.30 Т/с "Морські 

дияволи:4"
14.30 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 До суду
16.30 Суд присяжних
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Шеф"
22.15 Сьогодні

22.40 Т/с "Москва. Три
вокзали:3"

0.30 Т/с "Глухар.
Повернення"

2.20 Всесвітня шахова
Олімпіада52012

2.55 Суд присяжних
3.55 До суду

ТТЕЕТТ
6.00 М/с "Світ Квеста" 
6.10 Т/с "Дітки" 
7.10 Телепузики
7.35 Твініси
7.55 Мультик з Лунтиком
8.15 М/с "Ліло і Стіч" 
8.50 Т/с "Кремлівські

курсанти" 
9.50 Т/с "Всі жінки –

відьми" 
10.50 Т/с "Беверлі:хіллз

90210. Нове
покоління" 

11.45 Т/с "Слон і принцеса" 
12.10 Твою маму!
12.45 Маша і моделі52
13.30 "Даешь молодежь!" 
13.55 Т/с "Маргоша" 
14.55 Т/с "Кремлівські

курсанти" 
15.55 "У ТЕТа мама!"
16.30 Королева балу
17.35 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
18.40 Маша і моделі52
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Досвідос
20.30 "Даешь молодежь!" 
20.55 Т/с "Дітки" 
22.00 Одна за всіх
22.25 Т/с "Гра престолів" 
23.35 Слава з С. Славіним
23.45 Дурнєв + 1
0.10 М/с "Масяня" 
0.35 Х/ф "Піраньї 3D" 
2.05 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 М/ф
9.00 Т/с "Баффі –

переможниця
вампірів"

10.50 Х/ф "Хатіко.
Найвірніший друг"

12.45 Т/с "Кайл XY"
13.45 Т/с "Баффі –

переможниця
вампірів"

15.20 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг5монстри
20.00 Далекі родичі

21.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
23.00 Х/ф "Крута

Джорджія" 
1.00 Х/ф "Мавпа" 
2.25 Нічне життя
3.35 Мобільні розваги
3.50 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний футбол" 
6.30 М/с "Оггі і кукарачі53" 
7.00 М/с "Хроніки валькірії" 
8.00 Т/с "Кобра 11.

Дорожня поліція" 
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.55 Х/ф "Хороший,

поганий, злий" 
14.00 Т/с "Солдати" 
16.10 Крила Росії
17.35 Ударна сила
18.00 "Титанік". Репортаж з

того світу
19.00 Т/с "Брати" 
20.00 Помста природи
20.35 Божевільне відео по5

українськи52
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф "Тюряга" 
0.05 Х/ф "Бруклінські

копи" 
2.30 Х/ф "Хороший,

поганий, злий" 
4.35 ДАІ. Дорожні війни
5.00 Телемагазин

ППЛЛЮЮСС ППЛЛЮЮСС
6.00, 12.30, 14.45, 19.00

М/ф
6.30 М/с "Капітан Фламінго"
7.30, 16.00 М/с "Лабораторія

Декстера"
8.00, 12.00 Марві Хаммер
8.30, 11.30 М/с "Скеля

фрегглів"
9.00, 16.30 М/с "Пукка"
9.30, 17.00 М/с "Видри"
10.00, 17.30 М/с "Світ Квеста"
10.30, 18.00 М/с "Рожева

пантера"
13.30 Х/ф "Мама"
15.30, 20.00 Єралаш
20.30 Х/ф "Щен з сузір'я

Гончих Псів"
22.00 М/с "Сімпсони"
0.00 Прихована камера
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Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 211. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Вутке Сергія Віталійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3036614450.
Банк отримувача: ТВБВ № 10026/01 філії — ГУ по м.Києву та Київській області ПАТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26431500572536.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №211. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Стопника Валерія Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2395706111.
Банк отримувача: ТВБВ № 10026/01 філії — ГУ по м.Києву та Київській області ПАТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26432500572739".

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 211.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Стрілець Тетяни Олександрівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2323115284.
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300023. Рахунок отримувача: 26431010584568.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 211. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Терьохіна Андрія Юрійовича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3102812099. 
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк", м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 300023. Рахунок отримувача: 26436010584046.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кіслової Лілії Юріївни. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2263418927. 
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк", м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 300023. Рахунок отримувача: 26438010583584.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 213. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Булавінцева Володимира Федоровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1900513755.
Банк отримувача: ТВБВ № 10026/066 філії — ГУ по м.Києву та Київській області ПАТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26433500594288.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 216. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Довгого Віктора Олександровича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1941814794. 
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк", м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 300023. Рахунок отримувача: 26438010582091.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 216. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Очкура Віктора Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1978109596. 
Банк отримувача: КРД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264360283765.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 217. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Столара Вадима Михайловича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3017219175. 
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк", м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 300023. Рахунок отримувача: 26435010585347.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 217. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Товтрівської Олесі Олександрівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2229816564.
Банк отримувача: ТВБВ № 10026/0143 філії — ГУ по м.Києву та Київській області ПАТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26439500594312.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 218. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Оськіна Олексія Геннадійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2696810878.
Банк отримувача: Києво;Святошинське відділення ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26430001113634.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 221. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Гудими Олександра Васильовича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1826533812. 
Банк отримувача: ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26436001113649.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 221. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Черняховського Віталія Петровича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2412610738. 
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Печерська філія, м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 300711. Рахунок отримувача: 26430052700246.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 222. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Андрієвського Віктора Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2681308250.
Банк отримувача: Відділення № 58 філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320649. Рахунок отримувача: 26430052600021.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 222.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Старікова Олега Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2223319652.
Банк отримувача: ТВБВ № 10026/084 філії — ГУ по м.Києву та Київській області ПАТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26431500572763.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 223.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Колбуна Миколи Дмитровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1643907675.
Банк отримувача: Філія— Шевченківське  відділення № 5441 ПАТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 320445. Рахунок отримувача: 2643250121433.
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Спортивні новини

Футзал. Збірна України перемогла 
на студентському чемпіонаті світу
У порт альсь ом місті Бра а завершився чемпіонат світ з ф тза-

л серед ст дентсь их збірних. Наші ф тболісти виявилися сильніши-
ми серед інших оманд. У фіналі їм протистояла збірна Росії. Протя-
ом всьо о матч між с перни ами точилася остра боротьба, але ні-
ом не вдавалося забити ол. Тож на перерв оманди пішли за ра-
х н 0:0. У др ом таймі напр ження на полі тривало, але в інці мат-
ч раїнці провели рез льтативн ата і забили ол, я ий став пере-
можним. Він на рах н Сер ія Ж рби

Підводне плавання. Вітчизняні спортсмени 
здобули 17 нагород континентальної першості
Протя ом мин ло о тижня італійсь е містеч о Собіадоро стало ос-

подарем чемпіонат Європи з підводно о плавання. На різних дистан-
ціях там зма алося 230 підводни ів з 20 раїн онтинент . У раїнсь і
плавці ідно представили свою держав . 17 вітчизняних спортсменів
підіймалися на п’єдестал чемпіонат . На ороди різно о ґат н У ра-
їні принесли: Яна Трофимець — золото на дистанції 400 м з а валан-
ом, 800 м та 1500 м, срібло на дистанції 200 м та 4х200 м; Мар ари-
та Артющен о — переможниця на дистанції 50 м в ластах, срібна при-
зер а на дистанції 4х100 м, бронзова призер а на дистанції 100 м та
50 м в пірнанні; Денис Г бні — золото на дистанції 400 м з а валан-
ом та бронза на дистанції 4х100 м; Оле сандр Один ов — перше міс-
це на дистанції 1500 м, др е місце на дистанції 800 м та 4х3000 м

Хокей. Столичний “Сокіл” заявив гравців 
на наступний сезон ПХЛ
Віце-чемпіон У раїни двох останніх ро ів иївсь ий хо ейний л б

“Со іл” подав заяв на майб тній чемпіонат. Наразі спис
столичної оманди лише 19 равців. При цьом ба ато претендентів
потраплять в заяв оманди на сезон найближчим часом. У списо
війшли: воротарі: 1. І ор Карпен о, 88. Андрій Безхлібний; захисни и:
9. Сер ій С здален о (Росія). 12. Юрій Ляс овсь ий, 27. Оле сій Тезі-
ов (Росія), 55. Р стам Бахріддінов (Росія), 77. Оле сандр С ороход;
нападни и: 6. Мартін Перссон (Швеція), 7. Р слан Безщасний, 11.
Сер ій Харчен о, 13. Оле сандр Матвійч , 15. Оле сій Кр ті ов (Біло-
р сь), 19. Сер ій Чернен о, 29. Валентин Олець ий, 71. Оле сандр
Я овен о, 76. Арсеній Бондарєв (Росія), 89. Оле сій Мельни ов, 91.
Юрій Петран овс ій, 95. І ор Мі л о. Головний тренер: Оле сандр Го-
диню .
Тим часом стало відомо, що вінниць і “Гайдама и” не візьм ть
часть цьо орічном розі раші чемпіонат У раїни через недостатнє
фінанс вання. Та им чином в сезоні 2012-2013 в чемпіонаті вист па-
тим ть сім л бів — “Донбас” (Донець ), “Со іл” (Київ), “Бер т” (Ки-
їв), “Компаньон-Нафто аз” (Бровари), “Леви” (Львів), “Динамо” (Хар-
ів) та “Білий Барс” (Біла Цер ва)

Температура +14°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +18°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +15°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 74 %

Прогноз погоди на 30 серпня 2012 року

“Свобода, рівність і братерство” — асло дня.
Нічо о сьо одні не план йте, через непередбачливі сит ації жорст і
рафі и полетять ш ереберть, займайтеся тим, до чо о лежить д ша,
сил вати себе н дними заняттями не слід.

ОВНИ, ваша одержимість революційним д хом, о риленість,
неординарність д же імпон ватим ть людям, проб дж ючи в них
анало ічні я ості, тож влашт йте приятельсь і з стрічі, де поч ва-
тиметеся на престолі, станете д шею омпанії. Ор анізов йте о-
ле тивні заходи, л би по інтересам, політичні партії. Знайомства
нинішньо о дня є доленосними.
ТЕЛЬЦІ, сьо одні старт є півторарічна доленосна см а, оли

протипо азано брати над имось ор , інтереси ділових парнерів
слід поставити на п’єдестал, а в шлюбі віддати ермо правління
бла овірним. Зосередьтеся на професійній діяльності, оді бли-
тися в хатніх справах, дім ні ди не втече, а б д вати ар’єр ,
творчо реалізов ватися треба, іна ше щасливе майб тнє за риє
перед вами двері.
БЛИЗНЯТА, день порад є приємними сюрпризами, розправте

рила, ви не сіра миша, а знатний птах висо о о польот , ба ато-
ранна харизматична особистість. Пробив зоряний час для блис-
чої саморе лами, задійте весь арсенал природних здібностей,

дося нень та продемонстр йте п бліці своє істинне лице! І не за-
б дьте про сім’ю!
РАКИ, не заздріть ба атіям, а ш айте інвесторів, зар чайтеся

редитною підтрим ою (моральною, матеріальною), на своїх ре-
с рсах дале о не заїдеш, ч жі апітали — ось на що маєте робити
став для втілення зад мів. А е ономити, аби не брати в бор , не
треба.
ЛЕВИ, вчіться розбиратися в людях, роз мітися на психоло іч-

них тон ощах, нині доля вас випробов ватиме на тест “хто чим ди-
хає”, натомість б дете самоза оханим нарцисом — завалите іспит
собі на оре. Розпочинається півторарічна фаза, оли сімейні пи-
тання виходять на перший план, а ар’єра є др орядною.
ДІВИ, вима айте від людей, з я ими пов’язані сл жбовими за-

ми, лише те, на що самі здатні, не більше. Завищите план — на-
живете таємних воро ів. Знайти омпроміс між власними амбіці-
ями (що заш алюють) та повся денними обов’яз ами — ось ваше
завдання.
ТЕРЕЗИ, я що свіч а взаємно о охання яс раво пол м’яніє —

ви не збилися з правильно о осмічно о шлях , а що робити да-
лі — досл хайтеся олос серця... Тоді не натворите в пориві наві-
женства д рниць.
СКОРПІОНИ, влашт йте енеральне прибирання (ремонт) рід-

ній оселі, модернізаційний аврал сімейних стінах піде на бла о
доброб т й очистить д ш від е оїстично о мотлох . День запо-
чат ов є півторарічн см , де доля поставить вас на чолі в б дь-
я ій діяльності, зм сить до самостійності, де ховатися за ч жі спи-
ни, аньбити себе інертністю ате орично протипо азано.
СТРІЛЬЦІ, риниця вашої д ші не зам литься, я що б дете з

сіма запанібрата, з альтр їстичною ле істю та ори інальністю б -
д ватимете стос н и, не претенд ючи на роль чителя. Теревень-
те на нетрадиційні теми, станьте ці авим співрозмовни ом і в жод-
ном разі не хваліться!
КОЗЕРОГИ, задовольняйтеся тим, що маєте, зазіхати на ч же

протипо азано, живіть с ромном достат , збері аючи поч ття
власної ідності. Професійна діяльність є джерелом приб т ів, чим
ширше оло робочих зобов’язань, тим більші надходження до а-
манця.
ВОДОЛІЯМ відведена роль ероя дня, ви б дете поп лярними і

знаменитими, втім, “презент йте” себе та товно, аби не роздрат -
вати юрб з хвалістю, доля дар є вам арт-бланш на шлях само-
стійних дій, тож не під ачайте! Сьо одні ваш доленосний напрямо
різ о міняється, на чільне місце (протя ом півтора ро ) виходять
ар’єрні питання, а домашні лишаються др орядними.
РИБИ, вті айте подалі від обтяжливих проблем, їм ні інця ні

раю, розслабляйтеся д шею та тілом, відпочивайте, день арміч-
ний, том не нама айтеся нічо о змінити, за ініціативність б дете
по арані

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  3 0  С Е Р П Н Я

ранок день вечір

Останній великий 
тенісний турнір 2012 року
В США розпочався US Open

У цьому році багато тенісистів не

змогли в достатній мірі підготуватися

до найспрестижнішого турніру у

зв’язку з участю в Олімпійських іграх,

відповідно на американських кортах

цілком може відбутися і щось неспо!

діване. Навряд чи переможцями ста!

нуть спортсмени, які ніколи не пре!

тендували на перемогу, але, тим не

менш, цікавих результатів варто очі!

кувати. У чоловічій сітці все досить

просто: є два лідери — Роджер Феде!

рер і Новак Джокович, які можуть зу!

стрітися, виходячи з жеребкування

лише у фіналі. Турнірна сітка у Феде!

рера буде дещо складніша — у півфі!

налі він може зустрітися з олімпій!

ським чемпіоном Лондона британ!

цем Енді Марреєм, який, до слова,

завоював золото Олімпіади, переміг!

ши у фіналі саме швейцарця. Трохи

раніше ці ж тенісисти визначили пе!

реможця Уїмблдоні — тоді сильні!

шим був Федерер. До речі, у Нью!

Йорку швейцарський тенісист має

можливість записати на своє ім’я чер!

говий рекорд. На його рахунку п’ять

виграних US Open. Шоста перемога

дозволить йому перевершити свого

кумира Піта Сампраса і Джиммі Кон!

норса, з якими він поки ділить досяг!

нення. І, як запевняє сам тенісист, він

відчуває в собі сили для вирішення

цього завдання. “Рік тому я був не та!

кий вже й поганий. Можна сказати,

грав добре, але проблема була в тому,

що мені не вдавалося зберігати ста!

більність,— зазначив Федерер.— За!

раз все інакше. Я відчуваю, що в змо!

зі диктувати умови будь!якому су!

противникові”.

В іншій частині сітки серб Новак

Джокович має більш слабких супер!

ників. Річ у тім, що через травму від!

мовився від участі в турнірі ще один з

лідерів світового рейтингу іспанець

Рафаель Надаль. 

А ось у змаганнях жінок все наба!

гато складніше. Цьогорічний US

Open зібрав чи не найбільшу кіль!

кість претенденток на здобуття чем!

піонського титулу. Звичайно, фаво!

риткою змагань вважають господар!

ку турніру Серену Уїльямс, яка в цьо!

му сезоні виглядає досить потужно.

Завдяки перемогам на Уїмблдоні та

Олімпіаді американка дала зрозумі!

ти, що тріумф на US Open для неї

надзвичайно важливий. Найголовні!

шою конкуренткою молодшої Уїль!

ямс вважають росіянку Марію Ша!

рапову. І хоча Серена цього року вже

зустрічалася з Шараповою і досить

успішно (перемога у фіналі Олімпі!

ади!2012 — 6:0; 6:1), все ж таки тур!

нір у Нью!Йроку завжди може при!

нести несподіваний результат. Також

не варто скидати з рахунку першу ра!

кетку світу Вікторію Азаренко з Біло!

русі, якій продемонструвати найкра!

щі свої якості можуть завадити дош!

кульні травми. До числа претенден!

ток можна віднести й переможницю

минулорічного US Open Саманту

Стосур, трьохкратну чемпіонку цьо!

го турніру Кім Клійстерс, а також

чешку Петру Квітову. Всі ці тенісист!

ки цілком можуть розраховувати на

перемогу, адже, згідно зі статисти!

кою, сім попередніх турнірів вигра!

вали різні спортсменки
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Цей день в історії 30 серпня

1829 — Мос ві за ладена
ам'яна Трі мфальна ар а на честь
перемо и російсь ої зброї над вій-
сь ами Наполеона Вели ій Вітчиз-
няній війні
1841 — народився Михайло

Дра оманов, видатний раїнсь ий
істори і ромадсь ий діяч
1860 — зап с ається перший

британсь ий трамвай
1873 — від риття австрійсь ою

полярною е спедицією на чолі з К.
Вайпрехтом та Ю. Пайєром ново о
архіпела , я ий назвали Землею
Франца Йосифа
1877—франц зь ий винахідни -

само ч а Еміль Рено запатент вав
Пра сінос оп — прабать а м ль-
типлі ації
1901— Хьюберт Сесіл Б т запа-

тент вав пилосос
1973— в Кенії (Афри а) б ло за-

боронене полювання на слонів
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Серена Уїльямс вважається оловною претендент ою на перемо жіночом
розряді US Open

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В Нью-Йор старт вав четвертий і останній нинішньо-
м сезоні т рнір із серії “Вели о о шолома” — US Open.
У чоловічом розряді оловними претендентами на пе-
ремо вважаються перша ра ет а світ Роджер Феде-
рер та переможець мин лорічних зма ань серб Нова
Джо ович. Серед жіно найбільше шансів трі мф вати
мають амери ан а Серена Уїльямс, росіян а Марія Ша-
рапова та тенісист а із Білор сі Ві торія Азарен о.

Роджер Федерер спроб є здоб ти свій шостий чемпіонсь ий тит л на US Open


