
Завершився черговий етап 
оптимізації структури КМДА
Олександр Попов розподілив сфери відповідальності між своїми заступниками

Міська влада поглибить
співпрацю з ОСНами
На реалізацію проектів об’єднань мешканців у наступному році планують
виділити 60 млн грн

Як повідомила начальник ГУ з питань

внутрішньої політики та зв’язків з гро�

мадськістю Марина Хонда, протягом

грудня 2010 — липня 2012 року були

здійснені важливі кроки щодо розширен�

ня мережі ОСН столиці. Так, за вказаний

період на підставі дозволів, наданих Ки�

їврадою, було легалізовано 22 ОСНи.

Всього ж на території міста наразі діє 110

об’єднань, які у своїй діяльності охоплю�

ють 736 тисяч мешканців столиці. За

прогнозами фахівців, на кінець року ак�

тивну участь у житті Києва через ОСНи

будуть брати вже 805 тисяч киян.

Зростає і вплив об’єднань на різнома�

нітні аспекти життя міста. Так, у квітні –

травні 2012 року вперше за 5 років було

проведено конкурс проектів та програм

розвитку місцевого самоврядування. Пе�

реможцями визначено 11 проектів та

програм ОСН, які наразі реалізовуються.

Однак, на думку і столичної влади, і

самих "оесенівців", такий рівень спів�

праці не є достатнім, адже проблем у

Києві багато, і на конкретних територі�

ях найкраще їх знають  саме мешканці. 

Тож під час конференції керівники

ОСНів охоче ділилися з головою

КМДА Олександром Поповим не лише

своїми здобутками, а й проблемами та

планами. Знаково, що проекти об’єд�

нань стосуються різноманітних сфер

життя Києва — це і створення нових зе�

лених зон, дитячих та спортивних май�

данчиків, вирішення проблем з інже�

нерними комунікаціями та ремонтом

будинків і навколишніх територій.

“Основне завдання органів самоорга�

нізації населення полягає саме в конс�

труктивному діалозі з владою. І ми до та�

кої співпраці готові. Адже дуже важливо,

щоб всі службовці знали хто ми такі, які у

нас функції, і максимально допомагали у

вирішенні наших питань”, — зазначила

Світлана Крупчан, керівник ОСН “Комі�

тет мікрорайону “Сирець�1”.

Поглиблення співпраці з такими ак�

тивними об’єднаннями киян бажає і міс�

цева влада. За словами Олександра По�

пова, наразі у столиці реалізується безліч

проектів, у розвитку яких повинні прий�

мати участь мешканці міста.

“Динаміка розвитку Києва дуже пози�

тивна. Це підтверджується широко�

масштабними проектами, які або вже

реалізовуються у столиці, або будуть

розпочаті найближчим часом. І в цьому

процесі нам потрібна тісна співпраця з

органами самоорганізації населення за�

для того, щоб кияни краще розуміли у

якому напрямку розвиватиметься місто,

і в деяких випадках мали можливість

скоригувати наші плани. Адже ОСНи —

це, на мою думку, один із тих механіз�

мів, який дає можливість владі почути

людей, відреагувати на їх бажання, по�

в’язані з розвитком тієї території, де во�

ни проживають”, — зауважив Олек�

сандр Попов.

Також очільник міськадміністрації за�

значив, що ту кількість проектів, які

надходять від об’єднань киян, неможли�

во охопити одним лише конкурсом. Тож

у наступному році у бюджет міста закла�

дуть близько 60 млн грн на реалізацію

проектів від ОСНів

День фізкультури кияни
відзначать на Хрещатику 
На оловній в лиці столиці працюватиме близь о
50 інтера тивних спортивних майданчи ів
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Уряд гарантує підтримку
виробникам конкурентної продукції 

Прем'єр-міністр У раїни Ми ола Азаров дор чив
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Скупий платить двічі 
"Хрещати " з’ясов вав незвичні схеми, за я ими
підприємці нама алися хилитися від подат ових
обов’яз ів
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Алкоголь та тютюн 
виходять “з тіні”
В У раїні відзначається стрім е зростання

сплати а цизно о подат з вироблених в У раїні
піда цизних товарів. У серпні 2012 ро до за-
ально о фонд державно о бюджет надійшло
2,4 млрд рн цьо о платеж , що перевищ є по-
азни анало ічно о період мин ло о ро на
16,6 %, або на 342,9 млн рн. За оцін ами фахів-
ців подат ової сл жби, та о о рез льтат вдалося
дося ти завдя и двом фа торам. По-перше, за
рах но проведених заходів з боротьби з неза-
онним виробництвом та тор івлею ал о олем та
тютюном. По-др е, збільшенню збор а цизно о
подат сприяло підвищення ставо на ал о оль-
ні напої та тютюнові вироби — на 8,9 % та 15 %
відповідно.
У цілом , за січень – серпень 2012 ро надхо-

дження а цизно о подат становлять 15,4 млрд
рн, що на 10,7 %, або на 1,5 млрд рн більше,
ніж за анало ічний період мин ло о ро

Їздити в новому транспорті 
кияни будуть 
за старими цінами
У Києві триває оновлення пар ромадсь о о

транспорт . Та , до інця цьо о ро на в лиці
міста виїде 400 нових машин, а наст пно о ро
а цент б де зроблено на оновленні тролейб сно-
о пар столиці. За планами влади, в 2013 році
столиця отримає близь о 210 нових тролейб сів.
Не дивлячись на те, що в лицями Києва рс ва-
тиме новий транспорт, підвищ вати ціни на про-
їзд в ньом не план ють. Про це в прямом ефірі
теле анал “Київ” розповів заст пни начальни а
Головно о правління транспорт та зв’яз , на-
чальни правління транспорт та пасажирсь их
перевезень Андрій Ярмолен о. “Фа тично це ро-
ші ЄБРР, я і б ли люб’язно надані міст , за рах -
но я их ми на сьо однішній день маємо можли-
вість придбати новий р хомий с лад. На даний
момент питання ціно творення, підвищення вар-
тості проїзд або ореляції в Київсь ій місь ій
державній адміністрації не роз лядається”, — за-
певнив посадовець

Другий перинатальний центр 
у Києві відкриється 
в 2014 році
Від риття др о о перинатально о центр в Ки-

єві, я ий б де створений на базі місь о о поло о-
во о б дин № 5, відб деться на рі пізніше за-
плановано о термін . Про це в прямом ефірі те-
ле анал “Київ” розповів оловний а шер- іне-
оло МОЗ У раїни В’ячеслав Камінсь ий.
“Спочат ми оворили, що від риємо цей

центр до 2013 ро , але зараз бачимо, що не
всти аємо і, маб ть, це б де в 2014 році. Із від-
риттям та их центрів сит ація поліпш ється. У
перинатальном центрі в Кірово раді, напри-
лад, створена система відбор на рівні жіночих
онс льтацій, районних лі арень, де ожна ва іт-
на жін а, я а прийшла ставати на облі , зано-
ситься в омп’ютерн баз під певним шифром.
Там немає прізвищ, домашньої адреси, але є
певні оди, я і баз ються на наших ідентифі а-
ційних одах. Але ожна ва ітна жін а, я а має
я сь проблем , вже є в мережі — та ле ше
працювати. Зараз ми працюємо над тим, щоб
ожній області б в створений цей реєстр ва іт-
ностей, в том числі Києві”, — зазначив
оловний а шер- іне оло раїни. На адаємо,
що перший Києві та др ий в У раїні перина-
тальний центр б в від ритий лютом нинішньо-
о ро на базі Київсь о о місь о о поло ово о
б дин № 7

У зв’язку зі здійсненням реструктуризації виконавчо�

го органу голова КМДА Олександр Попов підписав роз�

порядження, яким затвердив розподіл обов’язків між

своїми заступниками. Документ фіксує нову структуру

міськадміністрації та визначає сфери відповідальності її

керівництва.

Так, згідно з документом, Олександр Попов спрямо�

вує і координує діяльність своїх заступників та контро�

лює всі напрямки роботи мерії. Перший заступник го�

лови КМДА Олександр Мазурчак виконує обов’язки

голови у разі відсутності Олександра Попова. Крім того,

він контролює діяльність ГУ комунального господар�

ства, ГУ контролю за благоустроєм, а також Управління

туризму.

Заступник голови КМДА Анатолій Голубченко

відповідальний за діяльність ГУ промислової, науково�

технічної та інноваційної політики, а також ГУ транспор�

ту та зв’язку. До сфери відповідальності заступника голо�

ви КМДА Руслана Крамаренка віднесені ГУ економіки

та інвестицій, а також Головне фінансове управління.

Заступник голови КМДА Михайло Кучук спрямовує,

координує та контролює діяльність ГУ містобудування

та архітектури, ГУ житлового забезпечення і ГУ земель�

них ресурсів. Заступник голови КМДА Леонід Ново�

хатько продовжує опікуватися гуманітарною сферою. У

зоні його відповідальності знаходяться: ГУ культури, ГУ

освіти і науки, ГУ охорони здоров’я, ГУ праці та соці�

ального захисту населення, ГУ охорони культурної

спадщини та Служба у справах дітей.

Заступник голови КМДА — керівник апарату

Олександр Пузанов контролює діяльність ГУ кому�

нальної власності, ГУ внутрішньої політики та зв’яз�

ків із громадськістю, а також Державного архіву Ки�

єва. Крім того, Олександр Пузанов безпосередньо

очолює апарат КМДА, до якого приєднується Управ�

ління справами.

Нагадаємо, 15 березня 2012 року депутати Київради

затвердили нову структуру КМДА
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Іван МАРЕК
“Хрещатик”

У КМДА тривають ор анізаційно-правові заходи з оптимізації стр т ри ви онавчо о
ор ан , що по ли ані зменшити бюро ратичний апарат. За алом, замість 39 стр -
т рних підрозділів шляхом приєднання та злиття б де створено 20 одиниць. Інші
війд ть до с лад ново творених та припинять існ вання я самостійні осподарчі
с б’є ти. Це дозволить прис орити прийняття важливих для міста рішень, підвищити
я ість та прозорість роботи місь ої влади, а та ож зменшити витрати на тримання
КМДА.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У столиці збільш ється іль ість ор анів самоор анізації насе-
лення. У той же час посилюється і їх вплив на різноманітні ас-
пе ти життєдіяльності міста. Про перспе тиви співпраці місь ої
влади та ОСНів чора за часті олови КМДА Оле сандра По-
пова оворили на онференції “Роль ор анів самоор анізації
населення розвит столиці”.

Прое ти, запропоновані ОСНами, передбачають створення нових зелених зон, дитячих та спортивних майданчи ів, вирішення проблем з інженерними ом ні аціями та ремонтом
б дин ів
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Хрещатик 6 вересня 2012 року
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День фізкультури кияни яскраво відзначать 
на Хрещатику
8 вересня з 10.00 на Хрещати відб деться Все раїнсь ий олімпій-

сь ий ро . У рам ах заход на оловній в лиці столиці працюватиме
близь о 50 інтера тивних спортивних майданчи ів. Про це повідомив на-
чальни ГУ справах сім’ї, молоді та спорт Володимир Вов . “Відзначен-
ня Дня фізичної льт ри і спорт — ч дова можливість приверн ти ва
юних иян до змістовно о дозвілля та здорово о способ життя. Цьо о-
річний олімпійсь ий ро стане справжнім ярмар ом спортивної а тивно-
сті. Т т б д ть представлені спортивні федерації, дитячо-юнаць і спор-
тивні ш оли, л би за місцем проживання тощо. Завітавши на свято, мож-
на не лише побачити розмаїття видів спорт , а й спроб вати власний хист
та вміння”,— зазначив Володимир Вов . Та , про рамі свят вання пе-
редбачено проведення по азових вист пів спортсменів з олімпійсь их та
неолімпійсь их видів спорт , фінал Все раїнсь ої велоестафети “Спорт
для всіх єднає У раїн !”. Крім то о, заплановано онцертно-розважальн
про рам

Японці відремонтують 96 вагонів столичної 
підземки
Про це розповів олова КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі те-

ле анал “Київ”. “Ця подія відб деться приблизно через два тижні, але
мені приємно повідомити, що ми заверш ємо під отовчі роботи і неза-
баром б де підписано відповідн од нашим метрополітеном із парт-
нерами, в том числі і японцями, я і протя ом алендарно о ро відре-
монт ють 96 ва онів. Це б де новий р хомий с лад, заснований на най-
с часніших японсь их техноло іях”,— запевнив Оле сандр Попов

У Києві пройде перший стоматологічний 
конгрес
Сьо одні, вистав овом центрі “КиївЕ споПлаза” відб деться перший

стоматоло ічний он рес. Провідні фахівці ал зі збер ться Києві, щоб
проаналіз вати стоматоло ічні хвороби раїнців, оцінити свою робот за
останні ро и і о реслити заходи, я і дозволять с ттєво по ращити стан
здоров’я населення. Проведення та о о заход є д же а т альним. Від-
повідно до моніторин сит ації, розповсюдженість основних стоматоло-
ічних захворювань в У раїні істотно перевищ є анало ічні по азни и ра-
їн Західної Європи. Напри лад, поширеність арієс серед дітей та підліт-
ів ся ає 92 %, той час я в Західній Європі цей по азни становить 35,9
%. Значно збільшилась та ож захворюваність т анин пародонта дорос-
лих. А людей, старших за 40 ро ів, цей по азни ся ає 100 %

Цифра дня

1 616 548 600 
доларів, стільки становив обсяг експорту зовнішньої торгівлі послуга�
ми міста Києва за січень–червень поточного року 
За інформацією ГУ статистики у місті Києві 
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Дошкільнята отримали новий
освітній заклад
На Лівому березі запрацював сучасний приватний дитсадок 
на 110 місць
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Дніпровсь ом районі
(в л. Березня івсь а, 38-б)
чора б ло від рито пер-
ший приватний дош ільний
за лад та сімдесятий за
за альною іль істю дит-
сад ів районі. Оновлені
затишні приміщення, я іс-
ний ремонт, малень і ди-
тячі р пи, вивчення ан -
лійсь ої мови з дворічно о
ві — та і мови пропон є
дош ільна приватна освіта.
На рочистості з на оди
від риття за лад під на-
звою “Планета дитинства”
завітало й ерівництво
міста.

Приміщення, яке облаштоване під

дошкільний заклад, стояло пусткою

понад 10 років. “Початково у цій бу�

дівлі працював садочок, який терито�

ріально належав Харківському райо�

ну. Після об’єднання районів і спаду

народжуваності приміщення переда�

ли в оренду різним організаціям.

Останні роки ми спостерігаємо при�

ріст народжуваності в районі, тому

виникла потреба у відновленні до�

шкільних навчальних закладів. Цю

роботу спільно з міською владою та

приватною ініціативою нам вдалося

реалізувати”, — розповіла “Хрещати�

ку” начальник відділу з питань до�

шкільної освіти управління освіти

Дніпровської РДА Наталя Фальков�

ська.

За проектом, загальна наповнюва�

ність дитсадка становитиме 110 дітей.

У день відкриття до закладу завітало

67 вихованців. Наразі вони розподіле�

ні на шість груп — по 6�12 діток у кож�

ній. Відбудовник дитсадка — віце�

президент Київської академії наук

Олександр Балдін — розповів про

специфіку освітньої установи. “У

жодній групі комплектація не переви�

щуватиме 16 дітей. Окрім того, заклад

орієнтовано на поглиблене вивчення

англійської мови. Причому, виклада�

чами є носії мови, які приїхали на на�

ше запрошення із Великої Британії.

Заняття тут проходитимуть в ігровій

формі, таким чином дитина розвива�

тиметься вільно та з інтересом”, —

пояснив Олександр Балдін "Хре�

щатику".

У комплекс занять включено

шість предметів: математика з еле�

ментами логіки, українська мова,

образотворче мистецтво, вокал, хо�

реографія та англійська мова.

У планах пана Балдіна — відкритття

ще двох приватних садочків у Обо�

лонському та Солом’янському райо�

нах. Заступник голови КМДА Леонід

Новохатько запевнив, що міська вла�

да і надалі підтримуватиме приватні

ініціативи у сфері освіти. “Збільшен�

ня кількості дошкільних закладів у

столиці є надзвичайно важливим для

міської влади питанням. Сьогодні від�

булася дійсно визначна подія — від�

крився перший приватний дитячий

садок у Дніпровському районі. Ми й

надалі розширюватимемо мережу ко�

мунальних дитсадків міста та надава�

тимемо підтримку приватній ініціати�

ві в освітній галузі”, — зазначив “Хре�

щатику” Леонід Новохатько.

Нагадаємо, у столиці триває робо�

та з розширення мережі дошкільних

закладів та шкіл. Так, до 1 вересня у

працюючих дитячих садках віднов�

лено 81 групу на 1600 місць. У ГУ ос�

віти і науки КМДА інформують, що,

відповідно до проекту програми

“Відновлений ДНЗ 2012�2015”, пе�

редбачається відновлення роботи 38

дошкільних навчальних закладів, 10

з яких діятимуть уже цього року

У Києві створять єдиний 
паркувальний простір
Протягом двох наступних років у відповідну програму планують 
інвестувати близько одного мільярда гривень
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Столична влада продовж є
робот над розб довою та
дос оналенням транс-
портної інфрастр т ри
міста. Наразі Києві а -
тивно б д ються нові авто-
шляхи, тролейб сні та ав-
тоб сні маршр ти попов-
нюються новим р хомим
с ладом, триває б дівниц-
тво метро. Одна по ра-
щити транспортне бла о-
пол ччя иян неможливо
без поряд вання пар -
вально о простор столиці.
Тож наразі спеціалісти КП
“Київпастранс” розробля-
ють відповідн про рам .
Про це під час прямо о
ефір на теле аналі “Київ”
заявив олова КМДА Оле -
сандр Попов.

Створення у столиці єдиного

паркувального простору дозволить

не лише розвантажити автошляхи

та збільшити їхню пропускну спро�

можність, а й поліпшить екологіч�

ну ситуацію в місті та підвищить

безпеку пішоходів. Так, у планах

влади — упорядкувати систему

міських парковок та паркувальних

майданчиків. Наразі над розроб�

кою відповідного проекту працю�

ють фахівці КП “Київпастранс”.

Як зазначив Олександр Попов,

програма буде представлена на

розгляд депутатів Київради восени.

Тож уже з наступного року місто

може розпочати її реалізацію.

Впровадження цього проекту до�

зволить упорядкувати існуючі та

створити нові паркомісця у тих

районах міста, де автівки не зава�

жатимуть пішоходам та не порушу�

ватимуть благоустрій міста. Крім

того, у планах столичної влади бу�

дівництво багатоповерхових та пе�

рехоплюючих паркінгів біля кінце�

вих станцій метрополітену, впоряд�

кування та організація паркування

на прибудинкових територіях, впо�

рядкування функціонування авто�

стоянок та гаражно�будівельних

кооперативів. Також очільник

міськадміністрації наголосив, що

це ще й привабливий інвестицій�

ний проект.

“Ми передбачаємо, що протягом

наступних двох років на реалізацію

програми “Єдиний паркувальний

простір” буде інвестовано близько

одного мільярда гривень. Наше

завдання — створити у місті такі

умови, за яких буде зручно пересу�

ватися містом як пішоходам, так і

автовласникам. При цьому ми орі�

єнтуємося на розвиток публічного

простору, складовими якого є віль�

ні від транспорту тротуари та пішо�

хідні зони, окремі смуги громад�

ського транспорту. Зрештою, ми

повинні остаточно вирішити проб�

лему паркування у центральній

частині міста”, — зазначив 

Олександр Попов

Столична влада й надалі розширюватиме мережу
комунальних дитсадків та надаватиме підтримку

приватній ініціативі в освітній галузі

Створення у столиці
єдиного паркувального

простору дозволить 
не лише розвантажити

автошляхи та збільшити
їхню пропускну
спроможність, 

а й поліпшить екологічну
ситуацію в місті 

Заст пни олови КМДА Леонід Новохать о о лян в приміщення оновлено о дитсад а на Березня івсь ій

За два ро и столична влада план є ефе тивно оновити пар вальн систем
Києва
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Місто виділить 20 мільйонів гривень 
на ремонт дахів
Про це розповів олова КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі те-

ле анал “Київ”. “Ми маємо зношеність нашо о житлово о фонд та по-
рівель насамперед. У певний час житло б д валося масово, і сьо одні
ці дахи масово починають виходити з лад , том оштів, я і ми виділи-
ли, на цей час явно не вистачає. Я дав дор чення, щоб на найближчій
сесії Київради, я а відб деться 22 вересня, ще 20 мільйонів виділили
для то о, щоб війти в опалювальний сезон”,— зазначив він

На трьох станціях метрополітену розпочався
ремонт ескалаторів
З середи технічні сл жби КП “Київсь ий метрополітен” розпочали апі-

тальний ремонт ес алатора на станції “Доро ожичі” Сирець о-Печерсь ої
лінії. Ремонт триватиме до 3 жовтня. Крім то о, 4 вересня розпочався по-
точний ремонт ес алаторів на станціях “Л ’янівсь а” та “Палац спорт ”.
Ремонт триватиме до 6 та 17 вересня відповідно

У столиці відбудеться відкриття художньої 
виставки “Наш Тарас”
7 вересня о 16.00 вистав овом залі Національної спіл и х дожни-
ів У раїни відб деться від риття х дожньої вистав и “Наш Тарас”. Е с-
позицію присвячено 200-річчю від дня народження Вели о о Кобзаря.
Завітавши на вистав , ияни та ості міста матим ть можливість поба-
чити твори відомих раїнсь их х дожни ів, присвячені Тарас Шевчен-
, йо о життєвом і творчом шлях . На е спозиції б д ть представле-

ні твори орифеїв раїнсь о о образотворчо о мистецтва М. Гл щен-
а, Т. Яблонсь ої, Г. Я товича, М. Дере са різних мистець их фор-
мах: живописі, рафіці, с льпт рі, обеленах та вишитих р шни ах. За-
хід триватиме до 16 вересня вистав овом залі Національної спіл и
х дожни ів У раїни (Б дино х дожни а, в л. Артема, 52) з 12.00 до
19.00. Вхід вільний

До уваги читачів
У наст пном номері азети "Хрещати " б де оприлюднено

рез льтати жереб вання щодо чер овості др вання передвиборчих
про рам андидатів народні деп тати У раїни, зареєстрованих в
одномандатних виборчих о р ах межах міста Києва. А з 15 вересня
по 27 жовтня азета “Хрещати ” б де виходити по с ботах об’ємом
32 шпальти. На сторін ах видання б д ть надр овані передвиборчі
про рами андидатів деп тати в одномандатних виборчих о р ах



Новини компаній

Ділові новини

Туристи з Нідерландів 
масово їдуть в Україну
МЗС У раїни заявляє, що іль-
ість т ристів із Нідерландів в
У раїні збільшилася. Про це на
брифін с азав дире тор Де-
партамент інформаційної полі-
ти и МЗС Оле Волошин. “Вліт
цьо о ро іль ість т ристичних
поїздо із Нідерландів в У раїн
зросла на 81 %, том числі в
Київ — на 67 %”,— повідомив
він. Волошин вважає, що ця тен-
денція б ла зафі сована після
проведення чемпіонат Євро-
2012, і ф тбольний фор м допо-
мі олландцям від рити для се-
бе У раїн

Уряд гарантує підтримку 
виробникам конкурентної
продукції
Прем’єр-міністр У раїни Ми о-

ла Азаров дор чив ерівни ам мі-
ністерств і відомств підсилити
підтрим виробни ів он рен-
тоздатної е спортної прод ції.
“Тенденції на світових рин ах
зм ш ють нас ма симально роз-
рахов вати на власні сили. Том
завдання всіх ерівни ів мініс-

терств і відомств, ре іональних
адміністрацій — підсилити під-
трим і стим лювання розвит
підприємств, я і ви отовляють
он рентоздатн е спортн про-
д цію. А та ож тих, хто може ви-
отовляти товари, що замінять
імпортні”, — заявив пан Азаров.
Крім то о, прем’єр під реслив,
що Мінінфрастр т ри, У равто-
дор, Мінре іон під час розміщен-
ня держзамовлень повинні нада-
вати перева вітчизняним ви-
робни ам

ДТЕК розпочав експорт 
вугілля у Бразилію 
та Ефіопію
Компанія “ДТЕК Трейдин ”, що

входить в енер охолдин ДТЕК,
домовилася про постав и в іл-
ля Бразилію та Ефіопію. Зо -
рема, “ДТЕК Трейдин ” лала
онтра т на постав и в ілля
мар и “А” (антрацит) зі сталели-
варною омпанією Gerdau (Бра-
зилія). ДТЕК поставить 50 тис.
тонн антрацит омпанії Gerdau
до інця цьо о ро . Наразі ом-
панія веде перемовини й з інши-
ми бразильсь ими підприєм-

ствами щодо співробітництва
наст пном році. Крім то о,
“ДТЕК Трейдин ” домовилася
про постав в ілля з низь им
вмістом лет чих речовин це-
ментном завод в Ефіопії, що
належить омпанії Ethiopian
Petroleum Enterprise, повідомля-
ють У раїнсь і новини

“Охматдит” підключено 
до системи телемедицини

Оператор мобільно о зв’яз
омпанія “МТС У раїна” вересні
під лючила Національн дитяч
спеціалізован лі арню “Охмат-
дит” до системи телемедицини.
“Наразі ви онані роботи із про-
е т вання й б дівництва оптово-
ло онної мережі між орп сами
лі арні “Охматдит”, зроблене
вн трішнє розведення терито-
рією приміщень, встановлене об-
ладнання для відео онференц-
зв’яз , омп’ютерна техні а”,—
зазначається повідомленні
омпанії. На адаємо, що телеме-
дична мережа б ла поб дована в
рам ах прое т “Мобільна меди-
цина”, що спрямована на розви-
то телемедицини в У раїні й ре-

аліз ється під патронатом МОЗ і
Національної а адемії медичних
на , повідомляють У раїнсь і
новини

Кабмін надасть податкові
пільги для українського
книговидавництва
Під час бесіди з письменни ом

Андрієм К р овим прем’єр-мі-
ністр Ми ола Азаров с азав: “Ми
отові надати подат ові піль и”.
Крім то о, прем’єр пос аржився
на те, що с часне с спільство чи-
тає значно менше, ніж раніше.
Ми ола Азаров певнений, що
необхідно зайнятися пропа ан-
дою читання, розповів та ож, що
він часто відвід є ниж овий ри-
но “Петрів а” Києві й ці авить-
ся ни ами. Водночас він зазна-
чив, що на раїнсь ом ниж о-
вом рин прис тня значна іль-
ість нея існих російсь их ни .
“По-перше, величезна іль ість
російсь ої ма лат ри. Я би я
мав можливість, то просто не
п стив би їх на рино . Ці ни и ні-
ом не потрібні. По-др е, вони
низь ох дожні, них найчастіше
переважає вимисел і пере р ч -

вання дійсності”,— с азав Аза-
ров. Разом з тим, він додав, що в
раїні ценз ра давно с асована, і
том наявність та ої літерат ри є
винят ово питанням сма й по-
треб с спільства

Митниця перевіряє 
магазини безмитної торгівлі
duty free
Державна митна сл жба пере-

віряє за онність оренди тор о-
вельних площ ма азинами без-
митної тор івлі duty free. Про це
с азано в повідомленні прес-
сл жби ДМС У раїни. Зо рема,
за інформацією відомства, про -
рат рою Київсь ої області б ло
встановлено низ пор шень, їх
числі — відс тність по оджених із
Фондом державно о майна до о-
ворів оренди, випад и, оли
стро оренди мин в, а підприєм-
ство продовж є свою діяльність.
Крім то о, становлено, що фа-
хівці Київсь ої обласної митниці
от вали до менти, на підставі
я их Департаментом ор анізації
митно о онтролю і оформлення
ДМСУ приймалися рішення про
переоформлення дозволів під-

приємцям на від риття ма азинів
duty free в аеропорті “Бориспіль”
за відс тності в та их підприємців
правових підстав для ви орис-
тання держмайна під розміщення
ма азинів. На вимо про рат -
ри Державна митна сл жба поча-
ла омпле сн перевір існ -
ючих ма азинів duty free. Їх робо-
т припинено та ож в аеропортах
Донець а, Хар ова й Одеси

Люксембурзька Westa ISIC
заснувала дві компанії 
в Україні
Рада дире торів омпанії

Westa, International Scientific
Industrial Corporation (Лю сем-
б р ) своїм рішенням засн вала в
У раїні дві нові омпанії — Westa
Truck Buttery Ltd та Westa Car
Buttery Ltd. Про це с азано в по-
відомленні Westa ISIC. А ціонер-
ний апітал ожної омпанії ста-
новить 1 млн ривень. Власни ом
100 % а цій обох омпаній є
Westa Dnepr Ltd (Кіпр). Компанії
створені з метою стр т ризації
продажів систем еле трично о
живлення для автомобілів і підви-
щення рівня приб т

Торгово�
розважальна 
індустрія 
розширюється
У столиці збільшується 
кількість площ для реалізації 
товарів та послуг
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Аналіти и про ноз ють значне збільшення пропозиції на
рин тор овельних площ інці 2012- о та протя ом
2013 ро . Нещодавно в Києві від рився ще один тор-
ово-розважальний центр мі рорайоні Троєщина, до
зап с в столиці от ється іще 9 прое тів.

Роздрібний товарообіг міста Києва в січні�травні поточного року зріс на

14,9 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Структура

попиту�2012 зорієнтована переважно за такими сегментами: продуктові ме�

режі, побутова техніка й електроніка, одяг та взуття, аксесуари.

“За останніми даними, у Києві нараховується близько семисот тисяч квад�

ратних метрів торговельних площ. За нашими прогнозами, до кінця року ми

можемо отримати один із найбільших приростів комерційної нерухомості за

останнє десятиліття”,— коментує “Хрещатику” директор департаменту тор�

говельної нерухомості компанії Colliers International Ігор Заболотський.

Як зазначають аналітики, за умови своєчасного введення в експлуатацію

анонсованих на 2012 р. ТРЦ, ринок отримає близько 180 тис. квадратних

метрів нових приміщень. Серед них “Мармелад” на вулиці Борщагівській;

“Ocean Plaza” на Антоновича; Kyiv Mall на Григоренка; River Mall на Дніп�

ровській набережній; “Гулівер” на Спортивній площі та інші.

Нещодавно на лівому березі Києва почав працювати ТРЦ “RayOn”. За

словами голови Деснянської РДА Віктора Жеребнюка, даний проект став

прикладом вдалої співпраці влади та бізнесу. “При реалізації цього проекту

було враховано побажання мешканців нашого району. Це густозаселене

місце, де раніше взагалі не було жодного зручного магазину. А для того, аби

місто і райони розвивалися, потрібні більш потужні мережі. Крім того, ра�

зом із торговельним центром ми отримаємо понад 800 паркомісць, де люди

зможуть залишати свої автівки. Це питання досить актуальне для Деснян�

ського району”,— зазначив “Хрещатику” Віктор Жеребнюк.

Разом з тим експерти зауважують, що Київ залишається втричі менш на�

сиченим професійними торговельними площами у порівнянні з європей�

ськими столицями. Наприклад, у Варшаві на одну тисячу мешканців при�

падає 652 "квадрата" торговельних приміщень; у Празі ця цифра складає 627

м кв.; у Будапешті — 527 м кв.; у Москві — 265 м кв., тоді як у столиці Укра�

їни на тисячу мешканців припадає всього 234 "квадрата" для торгівлі.

Аналітики прогнозують, що в найближчі роки на ринку торговельної не�

рухомості України, зокрема Києва, буде спостерігатися пожвавлення.

Орендні ставки у 2012—2013 роках, найімовірніше, залишаться на рівні

2011 року або можуть знизитися. Подальший розвиток рітейл�операторів

відбуватиметься переважно в якісних проектах у Києві та містах�мільйон�

никах
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Хрещатик 6 вересня 2012 року

Скупий платить двічі
"Хрещатик" з’ясовував незвичні схеми, за якими підприємці 
намагалися ухилятися від податкових обов’язків

Спроба уникнути сплати 
податків на суму 12 млн грн

Співробітниками податкової мілі�

ції виявлено факт ухилення від

сплати податків в особливо великих

розмірах службовими особами од�

ного з публічних акціонерних това�

риств столиці, яке займається по�

шиттям одягу. Враховуючи низьку

конкурентоспроможність власної

продукції порівняно з іноземними

виробниками, керівництво фірми

вирішило “оптимізувати” господар�

ство та позбутися частини виробни�

чих приміщень. З цією метою їх ра�

зом із земельною ділянкою, на якій

вони знаходились, було реалізовано

іншому столичному підприємству, а

щоб уникнути витрат на сплату по�

датків, вартість покупки було зани�

жено майже в 10 разів.

Але будівельно�технічною екс�

пертизою було встановлено реальну

вартість майна та земельної ділянки,

внаслідок чого підприємству було

донараховано 12 млн грн податко�

вих зобов’язань.

“Погорів” через неякісно
встановлені вікна

Мешканець Дніпровського райо�

ну звернувся до податкової інспекції

зі скаргою на неякісно встановлені

приватним підприємцем метало�

пластикові вікна та, оскільки запла�

тив немалі кошти, забажав притяг�

нути останнього до відповідально�

сті. Враховуючи, що питання якості

робіт не належить до компетенції

податкових органів, для його вирі�

шення по суті скаргу було переадре�

совано до ГУ з питань захисту прав

споживачів. Разом з тим, податківці

не залишились осторонь та заціка�

вились, чи був сплачений до бюдже�

ту податок, та провели перевірку фі�

нансово�господарської діяльності

майстра.

Як з’ясувалось, 28�річний киянин

дійсно займався доставкою та мон�

тажем металопластикових вікон та

перебував на загальній системі опо�

даткування. Але підприємець не за�

декларував дохід та не сплатив до

бюджету податок, розраховуючи на

припинення своєї діяльності. За ре�

зультатами перевірки йому донара�

ховано до сплати в бюджет майже 21

тис грн. Отже, приховуючи дохід та

ухиляючись від сплати податку в су�

мі 461 грн, після проведення пере�

вірки киянин зобов’язаний перера�

хувати до бюджету у 45 разів більше.

Продавали автомобілі 
за 1 гривню

У ході перевірки фінансово�гос�

подарської діяльності одного зі сто�

личних підприємств податківцями

було виявлено порушення в частині

обчислення та своєчасності внесен�

ня до бюджету сум податку на дохо�

ди фізичних осіб. Як з’ясували пра�

цівники податкової, підприєм�

ство — ексклюзивний імпортер та

реалізатор відомої автомобільної

марки, що більше де�

сяти років займає

чільне місце на авто�

ринку України, за�

боргував бюджету

майже 28 тис. грн.

Виявилось, що ком�

панія проводила розі�

граш трьох автомобі�

лів (загальна вартість

яких — понад 98 тис.

грн) та кількох холо�

дильників (вартість кожного — по�

над 2 тис. грн) і переможці отримали

вказані товари, придбавши їх за 1

грн. Проте податок з доходів фізич�

них осіб із суми знижки (різниці між

звичайною ціною та вартістю реалі�

зованого товару) не було утримано.

З�поміж іншого, підприємство не

утримало вказаного податку із про�

дажу ще одного автомобіля (оціноч�

на вартість — 35 тис. грн), який був

придбаний зі знижкою 11 тис. грн. У

результаті перевірки такої “добро�

чинності” компанія погодилась із

порушеннями та сплатила у повному

обсязі нараховані суми податку на

доходи фізичних осіб та штрафні

санкції.

“Апетит” на 14 мільйонів

Податківці міста Києва з’ясували,

що в приміщенні одного зі столич�

них банків на території площею два

квадратних метри здійснювали ді�

яльність три підприємства, які зай�

маються будівництвом об’єктів не�

рухомості для продажу чи надання в

оренду, а також діяльністю санатор�

но�курортних закладів. На посаді

директора всіх трьох підприємств

значився 40�річний уродженець

Узбекистану, мешканець Києва. Як

виявилось, керівник указаних фірм

взяв у цьому ж банку кредит та при�

дбав низку об’єктів нерухомості

(оздоровчий комплекс, торговель�

ний центр та частину будівлі ресто�

рану), яка перебувала в кредитній

заставі банку та у подальшому була

реалізована на торгах Державною

виконавчою службою України через

спеціалізовану організацію.

Та на цьому бізнесовий апетит ди�

ректора підприємств задоволений

не був. Керівник фірм включив до

податкового кредиту вартість опера�

цій купівлі�продажу майна не ма�

ючи відповідних податкових на�

кладних та

звернувся до

однієї зі сто�

личних по�

даткових ін�

спекцій для

отримання

бюджетного

в і д ш к о д у �

вання ПДВ

на загальну

суму більш

ніж 14 млн грн. Проте державні

кошти залишились у бюджеті. До

речі, з початку року столичні подат�

ківці попередили незаконно заявле�

ного до відшкодування ПДВ на суму

понад 231 млн грн.

Вивів за кордон 
півмільйона євро

Протидія незаконним операціям

із виводу за кордон валютних кошів,

у тому числі в офшорні зони, є од�

ним із пріоритетних завдань діяль�

ності податкової міліції. Столични�

ми податківцями було викрито факт

виводу за межі України іноземної

валюти на понад півмільйона євро.

Як з’ясувала перевірка, підприєм�

ство, що займається дослідженнями

у галузі природничих та технічних

наук, придбало у німецької компанії

друкарську машину вартістю 1 міль�

йон 150 тисяч євро. Посередником

виступила компанія з Латвії, якій

було перераховано кошти для при�

дбання обладнання. Проте латвій�

ська сторона сплатила постачальни�

ку лише трохи більше половини вар�

тості обладнання, а отже при не�

сплаті всієї суми товар мав поверну�

тися постачальнику. Головним про�

довженням схеми став засновник

компанії з Латвії, яким виявився все

той же директор українського під�

приємства. Чоловік підробив міжна�

родний контракт і транспортні до�

кументи таким чином, що латвій�

ська компанія все ж продала україн�

ській вказану друкарську машину.

Рішенням вищого Господарського

суду вказаний контракт було визна�

но недійсним, тому понад 516 тисяч

євро були переведені за кордон не�

законно.

180 тисяч на таксі

Нещодавно податківці провели

перевірку фінансово�господарської

діяльності столичного підприємства

IT�сфери, яке займається розроб�

кою програмного забезпечення. У

ході перевірки було виявлено низку

порушень. Зокрема, на підприємстві

не був утриманий податок із загаль�

ної суми в 181 тисячу гривень. Ви�

явилось, що вказані кошти були від�

шкодовані співробітникам на карт�

кові рахунки за послуги таксі у від�

рядженнях територією України.

Крім того, не було утримано подат�

ку на доходи із компенсованої пра�

цівнику суми за придбання мобіль�

ного телефону. Проте ані поїздки на

таксі, ані купівля телефону не були

підтверджені жодними чеками. Та�

кож у податкових звітах не були від�

ображені виплати приватним під�

приємцям, які надавали співробіт�

никам послуги, а це й проживання в

готелях і транспортні послуги. Тож

за результатами перевірки ІТ�під�

приємству доведеться сплатити до

бюджету майже 43 тисячі гривень

податку на доходи фізичних осіб ра�

зом зі штрафними санкціями.

Тож столичні податківці вкотре

радять представникам бізнесу сум�

лінно виконувати свої податкові зо�

бов’язання. До того ж, до кінця 2012

року діє мораторій на фактичні пе�

ревірки підприємств малого та се�

реднього бізнесу. У податковій наго�

лошують, що кількість планових пе�

ревірок юридичних осіб протягом

третього кварталу 2012 року змен�

шилася на 15 %. Всього за цей пері�

од податкова служба планує переві�

рити 1,7 тис. суб’єктів господарю�

вання. Перевірятимуть лише ризи�

кових платників податків

У податковій
наголошують, що

кількість планових
перевірок юридичних

осіб протягом третього
кварталу 2012 року

зменшилася на 15 % 

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У першом варталі поточ-
но о ро столичною по-
дат овою б ло проведено
2,1 тис. перевіро на під-
приємствах. У цілом за
рі передбачається не
більше 8 тис. до мен-
тальних перевіро . За
останні три ро и за аль-
ний обся та их онтроль-
них заходів с оротився
втричі. Подат івці наво-
дять ці аві при лади то о,
я нама аються обійти за-
он дея і підприємці, і до-
дають, що саме від плат-
ни а подат ів залежить,
чи б д ть подат ові ор а-
ни перевіряти стан йо о
справ.



ТТРРКК  ККииїївв
6.00, 14.00, 17.40

Мультляндія
7.25, 2.35 Київ. Музика

Профілактика на каналі до
14.00

15.00, 17.00, 19.00, 22.00,
0.00, 1.20 СТН

15.10, 2.10, 5.35 Дивіться,
хто прийшов

15.40 Прогулянки містом
16.10, 1.45 У центрі уваги
18.00 Т/с "Епоха честі"
19.30 Столиця
21.00 Якісне життя
21.25 Гаряча лінія "102"
22.25 Служба порятунку
23.00 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112"

0.20 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.10,

1.10 Спорт
6.20, 7.15 Заголовки
6.25, 7.35 Глас народу
6.30, 7.40 Тема дня
6.35 Православний календар
6.40 Вчимося легко
6.45 М/ф
6.55, 7.50 Господар у домі
7.20 Країна online
7.25 Техноера
7.30 Ера бізнесу
7.45 Невідоме від відомих
8.20 Твій голос
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.10, 11.50, 20.55 Офіційна

хроніка
9.25 Контрольна робота
9.55 Легко бути жінкою

11.00 Шеф9кухар
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.20, 18.30, 21.20

Діловий світ
12.25 Темний силует
12.35 Право на захист
13.00 Армія
13.20 Х/ф " 713�й просить

посадку"
14.35 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.35 Агро9News
15.55 Т/з "Синдикат�2"
18.10 Справжня Україна
18.45 Сільрада
19.00, 20.20 Вибори92012.

Передвиборна агітація
19.30 Фестиваль "Зустріч

друзів. Одеса"
21.00 Підсумки дня

21.15 Плюс9Мінус
21.30 Країну — народу!
21.50 Смішний і ще смішніше
22.15 Літній жарт з...
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.00, 1.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.45 Т/з "Епоха честі"
0.35 Між рядків

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

10.05 Т/с "Слідаки"
11.15 Зніміть це негайно
12.35 Ілюзія безпеки
13.45 Пекельна кухня92
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 "Пірати

Карибського моря.
Прокляття Чорної
Перлини"

0.55 ТСН
1.10 Х/ф "Шторм"
4.15 Т/с "Слідаки"
5.00 Ілюзія безпеки

ІІННТТЕЕРР
5.30 Т/с "Маршрут

милосердя"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт у 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 "Коли на південь

полетять журавлі"
12.00 Новини
12.20 Т/с "Коли на південь

полетять журавлі"
13.15 Т/с "Анна Герман"
15.15 Право на зустріч
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровинонька"
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.45 Подробиці. Неформат
20.55 Спорт у Подробицях

21.00 Т/с "Анна Герман"
23.15 "Позаочi"
0.15 Т/с "Під прикриттям"
2.15 Подробиці
2.45 Х/ф "Код убивства.

Полювання на
кілера"

4.05 Д/ф "Жадібність. Увага,
акція!"

4.55 Знак якості

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Т/с "Єфросинія�2"
7.00 Ранок з "Україною"
9.25 Т/с "Слід"

10.00 Т/с "Глухар.
Повернення"

12.10 Нехай говорять
13.10 Т/с "Слід"
15.35 Щиросердне зізнання
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 "Слід"
22.00 Х/ф "Особливо

небезпечний"
0.10 Х/ф "Двійник"
2.00 Щиросердне зізнання
2.40 Т/с "У полі зору�2"
3.20 Події
3.35 Події. Спорт
3.40 Т/с "Дорожній

патруль�8"
5.10 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, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Не народися

вродливою"
9.55 Т/с "Татусеві доньки"

13.35, 14.35 Kids' Time
13.40 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с "Друзі"
15.55 Т/с "Світлофор"
16.55 Т/с "Не народися

вродливою"
17.55 Т/с "Вороніни"
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Піраньї
19.55 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"
1.20 Репортер
1.35 Спортрепортер
1.45 Служба розшуку дітей
1.50 Т/с "Урятувати

Грейс�3"
2.35 Т/с "Останній акорд"
3.25—5.10 Зона ночі

ІІССTTVV
5.25 Служба розшуку дітей
5.35 Свiтанок
6.40 Ділові факти
6.50 Спорт
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.40 Факти тижня
8.45 Факти
9.30 Спорт
9.35 Надзвичайні новини

10.35 Х/ф "Любов у
великому місті"

12.35 Анекдоти по9українськи
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.05 Х/ф "О.Р.У.Ж.І.Є."
15.20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.35 Т/с "Опери"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Спорт
19.20 Надзвичайні новини
20.00 Хокей. Континентальна

ліга. ХК "Лев" (Прага)
— ХК "Донбас"
(Донецьк)

22.15 Факти. Підсумки дня
22.50 Свобода слова
1.10 Спорт
1.20 Надзвичайні новини
1.55 Факти
2.25 Свобода слова
4.10 Свiтанок

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень

6.25 М/ф
6.35 Ф9Стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Брати

Карамазови"
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Помста

пророка"
14.20 Будь у курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Дика Америка
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.55 Реальні історії
18.30 Соціальний пульс

18.55 Економічний пульс
19.05 Т/с "Брати

Карамазови"
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.40 Машина часу. Хроніка

польоту
22.15 Вічна загадка

Страдіварі
22.50 Х/ф "Чудова

четвірка"
0.50 Світські хроніки
1.20 Х/ф "Відкрите море"
2.35 Реальні історії
3.00 Дика Америка
3.30 Країна порад
4.15 Диваки
5.10 Машина часу. Хроніка

польоту
5.35 Вічна загадка

Страдіварі

55��йй  ККААННААЛЛ
Профілактика на каналі 

до 14.00 
14.20 5 елемент
15.00—21.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Уперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25 У кабінетах
18.15 Територія закону
18.40, 22.40, 0.00 Київський

час
18.50, 23.40, 0.30, 3.25

Час спорту
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 Час9тайм
22.00, 2.40 Податковий

щоденник
22.25, 23.20, 0.15, 3.15,

6.15 Бізнес9час
23.00, 2.00, 4.00 Час новин
23.30, 0.25, 3.20 Crime news
23.45, 0.40, 2.35, 3.35,

4.35 Огляд преси
3.00 Час9тайм
3.40 Ранок із зіркою
4.10 У кабінетах
4.40 Територія закону

ННТТНН
6.00 Х/ф "Вовча зграя"
7.30 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 "Літєйний"

21.45 Свiдок
22.00 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"

23.00 Т/с "C.S.I. Нью�
Йорк"

0.00 Свiдок
0.30 Х/ф "Огр"
2.15 Свiдок
2.45 Речовий доказ
3.45 Агенти впливу
4.20 Свiдок
4.50 Уроки тітоньки Сови
5.25 Правда життя

ССТТББ
5.45 Документальний

детектив
6.10 Т/с "Комісар Рекс"
6.55 Усе буде добре!
9.00 Неймовірна правда про

зірок
10.40 Х/ф "Батьківський

інстинкт"
14.45 Битва екстрасенсів
15.55 Усе буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Куб93
22.00 Вiкна. Новини
22.40 Детектор брехні92
23.45 Т/с "Доктор Хаус"
0.40 Т/с "Комісар Рекс"
2.20 Вiкна. Спорт
2.30 Т/с "Два капітани"
3.35 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
12.20 Т/с "Серце Марії"
13.25 Час обідати!
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 ЖКГ
16.15 Поки 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 "Підземний

перехід"
23.40 Нічні новини
0.00 Т/с "Без свідків"
0.30 Т/с "Борджіа"
1.20 Нехай говорять
2.15 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 "Серце не

камінь"
22.05 Т/с "Лектор"
23.00 Не сперечайся з Богом.

А. Ромашин
0.00 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
0.50 Дівчата
1.30 Вісті+
1.45 Х/ф "Американська

трагедія", с. 1
3.10 Прямий ефір
3.45 Вісті.ru
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 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.05 Програма9максимум
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 й показуємо
20.25 Т/с "Шеф"
22.15 Сьогодні

22.40 Т/с "Москва. Три
вокзали�3"

0.30 Т/с "Глухар.
Повернення"

2.25 Суд присяжних
3.25 Серед білого дня
4.15 Центр допомоги

"Анастасія"

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.10 Т/с "Крихітка"
6.55 Телепузики
7.35 Твініси
7.55 Мультик з Лунтиком
8.15 М/с "Ліло і Стіч"
8.50 Т/с "Кремлівські

курсанти"
9.55 Т/с "Усе жінки —

відьми"
10.55 Т/с "Беверлі�Хіллз

90210. Нове
покоління"

11.55 Твою маму!
12.35 Маша і моделі92
13.20 "Даешь молодежь!"
13.45 Т/с "Маргоша"
14.45 Т/с "Кремлівські

курсанти"
15.50 "У Тета мама!"
16.30 Королева балу92
17.40 Т/с "Моя прекрасна

нянька"
18.45 Маша і моделі92
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Досвідос
20.25 "Даешь молодежь!"
20.50 Т/с "Крихітка"
21.50 Одна за всіх
22.15 Т/с "Гра престолів"
23.20 Слава із С. Славіним
23.30 Дурнєв + 1
0.05 М/с "Масяня"
0.25 Занадто грубо для 

Ю9Туба
0.50 "У Тета мама!"
1.15 Досвідос
1.40 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.50 Т/с "Баффі —

переможниця
вампірів"

10.45 Х/ф "Їх поміняли
тілами"

12.40 Т/с "Кайл XV"
13.40 Т/с "Баффі —

переможниця
вампірів"

15.20 КВН
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг9монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"

23.00 Х/ф "Побачення
наосліп"

2.25 Нічне життя
3.40 Мобільні розваги
4.00 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
7.00 М/с "Хроніки Валькірій"
8.00 Т/с "Горець"
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.50 Х/ф "Убік від війни"

11.55 Х/ф "Лейтенант
Суворов"

14.00 Т/с "Солдати�2"
16.10 Крила Росії
17.20 Ударна сила
18.00 НЛО. Операція

"Приховування"
19.00 Т/с "Брати"
20.00 Божевільне відео по9

українски92
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Ралі. Кубок Світу
21.35 Х/ф "Битва

драконів"
0.00 Х/ф "Основний

інстинкт�2. Жага
ризику"

2.10 Х/ф "Людожер"
3.40 Т/с "Гончі�2"
4.30 Божевільна прихована

камера
5.00 Телемагазин 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.30, 15.20, 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 "Щен із сузір`я
Гончих Псів"

15.30, 20.00 Єралаш
20.30 Х/ф "Лілова куля"
22.00 М/с "Сімпсони"
0.00 Прихована камера
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Кінопрем'єри тижня
"Королівство повного місяця"
Картина амери ансь о о режисера Уеса Андерсо-

на від ривала останній 65-й Каннсь ий інофести-
валь. Режисер — вели ий ори інал і мар інал від
Голлів д — задіяв своєм фільмі най чніші оллі-
в дсь і імена: Брюс Вілліс, Тільда С їнтон, Едвард
Нортон, Френсіс Ма дорманд, а та ож Білл Мюррей
та Джейсон Шварцман. Картина розповідає історію
с часних Ромео і Дж льєтти, що роз ортається в
розпал літа 1965 ро на невели ом острові біля бе-
ре ів Нової Ан лії. Хлопчи і дівчин а 12-ти ро ів за-
ох ються один в одно о, ладають таємний союз і
разом ті ають з дом . У той час я все місто відправ-
ляється на їхні пош и, страшний шторм нас ваєть-
ся на збережжя. Все це повністю переверне життя
людей на острові

"Медальйон"

Це історія про сімейні цінності, любов та відданість.
У оловній ролі Ні олас Кейдж своєм звичном ам-
пл а рятівни а. На цей раз він рає злочинця, я ий

по раб вав бан і б в спійманий поліцією. Коли ерой
виходить з в'язниці, йо о єдиній дочці виповнюється
14 ро ів, і вона не орить бажанням спіл ватися з
бать ом. Але олишній напарни ероя ви радає дів-
чин , вима аючи 10 мільйонів доларів за її життя, і
бать ові необхідно вирішити це завдання за 6 один.
Режисер Саймон Уест ("Нестримні-2", "Механі ", "Ла-
ра Крофт: роз радач а робниць") славиться талан-
том знімати видовищні бойови и, особливо йом
вдаються сцени бійо , перестріло і виб хів

"Холостячки"

Три симпатичні та острі на язи незаміжні подр -
и приїжджають на весілля олишньої одно ласниці-
товст ш и, над я ою вони жарт вали в ш олі, і... ви-
пад ово пс ють вінчальн с ню нареченої. За одн
ніч холостяч ам доведеться здійснити запаморочли-
в подорож стрип- л бами, т алетними імнатами та
чоловічими спальнями в ім'я порят н весілля тієї,
я вони терпіти не мож ть. Головні ролі ви онали
Кірстен Данст, Айла Фішер та Ліззі Каплан

Телеканал "Київ" запускає 
програми "Якісне життя", "Служба
порятунку" та нові серіали
Теле анал "Київ" новом телевізійном сезоні о-

т є дві нові щотижневі про рами — "Я існе життя",
я а присвячена захист прав споживача, та прое т
ж рналістсь их розслід вань "Сл жба порят н ".
"Назва прое т "Я існе життя" оворить сама за се-
бе. Завдання нашої оманди — допомо ти спожива-
чеві розібратися розмаїтті пропонованих прод тів,
непродовольчих товарів та посл . В про рамі ми по-
ажемо, я правильно обрати той чи інший товар, в
я их мовах він повинен збері атися, і я і озна и йо-
о я ості",— розповідає дире тор теле анал "Київ"
Світлана Кривор ч о. Прое т "Сл жба порят н "
має на при ладі життєвих історій по азати лядачеві,
я не стати жертвами шахраїв, я захистити свої пра-
ва в сит аціях, я і здаються безвихідними.
Крім то о, анал план є по азати нові серіали від

провідних європейсь их виробни ів. Зо рема два
остросюжетні серіали "Мафіозі" та "Мисливці за
оловами", виробництва омпанії Canal, та іспан-
сь ий мелодраматичний серіал "Таємниці мостів".
Починаючи з серпня, теле анал "Київ" по аз є та-
ож польсь і мелодраматичні серіали — "Епоха чес-
ті" та "Справедливі", німець ий остросюжетний се-
ріал "Сл жба порят н . За ін 112" та франц зь ий
омедійний серіал "Відчайд шні бать и"

На "1+1" глядачі побачать шоу 
"На ножах" та "Джентльменський
набір"
В осінньом сезоні анал по аз ватиме нові про-

е ти: шо "На ножах", шо знайомств "Давай, до
побачення", во альне шо "Голос раїни. Дiти", в
я ом братим ть часть во алісти ві ом від 6 до 14
ро ів з сіх точ ів У раїни, а одним із зір ових
тренерів стане Оле С рип а. Та ож анал пропо-
н є реаліті-шо "Ба атi теж плач ть", шо під робо-
чою назвою "Please marry my boy", в я ом матері
б д ть допома ати вибирати своїм синам нарече-
них, і шо , створене аналом за власною ідеєю,—
"Джентльменсь ий набiр" — чоловічий варіант ре-
аліті шо "Від пацан и до панян и", в я ом 10 е-
роїв з с мнівною біо рафією і реп тацією б д ть пе-
ретворюватися на джентльменів. Переможець ви-
бирає приз: роші чи перспе тивне навчання. Та ож
на аналі б де продовження та их прое тів, я ре-
аліті-шо "Операція Краса", "Міняю жін ", "4 весiл-
ля" і розважальне шо "Добрий вечір"

На "К1" стартує змагання квартир 
і будинків
11 вересня на теле аналі К1 розпочинається ре-

аліті-шо "Дім на заздрість сім", що виходитиме
б дні о 17.00. В про рамі чотири осподарі варти-
ри (б дин ) по черзі демонстр ють своє житло ін-
шим часни ам про рами — це мож ть б ти я ве-
ли і б дин и, та і одно імнатні "хр щов и". У під-

с м олос вання часни ів визначається перемо-
жець, я ий отримає рошовий приз. Оцін и вистав-
ляються за трьома ритеріями: реативність, зати-
шо і пра тичність. У про рамі бер ть часть пред-
ставни и різних професій і соціальних верств. Я
правило, це харизматичні веселі люди різно о ві .
У ожно о з них свій сма , сталені по ляди на жит-
тя і явлення про те, я им має б ти житловий прос-
тір. У про рамі взяли часть і п блічні люди: пись-
менниця Лада Л зіна, телевед ча Наталія Розин-
сь а, співач а Маша Гойя та ба ато інших

У новому телесезоні на СТБ 
показують "Вагітну у 16"

Напри інці серпня анал зап стив нове реаліті-
шо "Ва ітна 16", що виходитиме щовівтор а о
22.25. Героїнями про рами є дівчата-підліт и, я і
нама аються подолати тр днощі, пов'язані з ран-
ньою ва ітністю. Новий сезон СТБ розпочнеться під
сло аном "Можливо все" і порад є лядачів новими
сезонами вже знайомих шо — "К б", "Дете тор
брехні", "Фермер ш ає др жин -2", "МастерШеф-
2" (щосереди), "Зважені та щасливі-2" (щочетвер-
а), "Танцюють всі!-5" (щоп'ятниці). У с бот , я і
мин ло о ро , виходитиме "Х-фа тор-3", а в неді-
лю — "Битва е страсенсів-11"

"Новий канал" здивує 
розважальними проектами 
вихідного дня
В новом сезоні анал зап с ає ліній нових

прое тів вихідно о дня — "Гот й!", "Наші в Раші",
"Недільний офіс" та "Шо Шара". "Гот й!" — це лі-
нарне шо , що виходитиме по с ботах об 11.00. За
зад мом прое т вед чі розвінч ватим ть поп ляр-
ні міфи про їж , вчитим ть арним лінарним мане-
рам, по аз ватим ть, я правильно вибирати про-
д ти, я і питання варто ставити в с пермар еті і на
базарі. Вед чими "Гот й!" стан ть професійний -
хар Володимир Ядловсь ий і телевед ча Даша Тре-
бова. Шо "Наші в Раші" з письменницею і співач-
ою Іреною Карпою йтиме по с ботах о 12.00, в
ньом йтиметься про знаменитостей, раїнців, "я і
зробили російсь ий шо -бізнес"

Підготувала Марія КАТАЄВА, 
за матеріалами сайтів телеканалів 

та "Телекритики"

Новини телеканалівЦентральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати України, який балотується в
одномандатному виборчому окрузі № 214.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Шелягова Анатолія Васильовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1957209178.
Банк отримувача: AT "Дельта Банк".
Код банку отримувача: МФО 380236. Рахунок отримувача: 26435045232271.

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 Кривенка Тараса Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3103214257.
Банк отримувача: Філія — Святошинське  відділення  №8069  AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 320218. Рахунок отримувача: 2643450100570.

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 Приходька Миколи Сергійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3228919338.
Банк отримувача: Філія — Святошинське  відділення  №8069  AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 320218. Рахунок отримувача: 2643950100533.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати України, який балотується в
одномандатному виборчому окрузі № 219. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Федорченка Сергія Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2736220398.
Банк отримувача: Філія — Святошинське  відділення  №8069  AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 320218. Рахунок отримувача: 2643750100528.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати України, який балотується в
одномандатному виборчому окрузі № 219. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Петрусюка Романа Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2722215751.
Банк отримувача: Філія — Святошинське  відділення №8069  AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 320218. Рахунок отримувача: 2643250100536.
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Спортивні новини

Київ спортивний. У столиці вперше 
відбудуться змагання на Кубок 
Київського водного стадіону
8 вересня на Оболонсь ій набережній відб д ться зма ання на К бо

Київсь о о водно о стадіон , я ий проходить під патронатом олови
КМДА Оле сандра Попова. У про рамі заход заплановано проведення
т рнір з триатлон (дистанція “с перспринт”), весл вально о слалом та
т рнір з анополо ( омандна ра з м’ячем на ая ах). За важимо, що
офіційно зма ання з анополо в У раїні проводитим ться вперше. Проте
найбільш видовищним, зазначають ор анізатори К б а, стане весл валь-
ний марафон. Він передбачає е стремальні пере они на витривалість з
встановленим обмеженням час проходження дистанції, я а дисло ована
в а ваторії зато и Оболонь. За альна довжина одно о ола дистанції —
2 500 метрів. Участь марафоні братим ть спортсмени на одномісних
байдар ах сіх існ ючих ласів (К-1, surfski, е спедиційні, т ристичні та ін-
ші). Переможцями стан ть ті спортсмени, я і подолають найбільш від-
стань за 180 хвилин. За перше місце часни и отримають 10 тисяч ри-
вень, за др е — 5 тис. рн та 3 тис. рн за третє місце. Примітно, що за-
значеними зма аннями 8 вересня б де офіційно від рито перший Києві
водний стадіон — ні альний водно-спортивний об’є т, створення і роз-
вито інфрастр т ри я о о відб ватиметься протя ом наст пно о ро ,
я це передбачено Страте ії розвит Києва. На адаємо, К бо Київ-
сь о о водно о стадіон пройде рам ах спортивно-м зично о е стрим-
фестивалю “Free Games” напередодні Дня фізичної льт ри і спорт

Футбол. Збірна України піднялася 
на шість позицій у рейтингу FIFA
Міжнародна ф тбольна федерація FIFA 5- о вересня оп блі вала

новий рейтин національних збірних. Очолює йо о Іспанія з 1617 оч а-
ми, на др ом місці — Німеччина, трій зами ає збірна Ан лії, я а
вже 11 вересня зі рає з омандою Оле а Блохіна в рам ах відбір ово-
о ци л до Чемпіонат світ -2014 Бразилії. А ось збірна Бразилії не
потрапила навіть до десят и (12 місце), слідом за нею знаходиться
збірна Росії. Національна оманда У раїни піднялася на 6 сходино ви-
ще і наразі займає 39 позицію

Теніс. Бельгійка Кім Клійстерс завершила 
спортивну кар’єру
Бель ій а Кім Клійстерс завершила ар’єр матчем змішано о роз-

ряд на четвертом в сезоні т рнірі серії “Вели о о шолома” — US
Open в Нью-Йор . У парі з амери анцем Бобом Брайаном вона по-
ст пилася в поєдин др о о ола російсь о-бразильсь ом д ет —
Катерині Ма аровій і Бр но Соареш з рах н ом 0:3. На своєм за-
лючном зма анні спортсмен а подала заяв и на всі три розряди —
одиночний, парний і мі ст. Одна на цей раз вона не змо ла дося ти
позитивних рез льтатів, в “одиночці” про рала Лоре Робсон з Вели о-
британії — 0:3, а в д еті зі співвітчизницею Кірстен Фліп енс зазнала
пораз и вже на старті зма ань, пост пившись парі Чіа-Цзюн Ч ан
(Тайвань) і Ш ай Чжань (Китай) — 0:2

Температура +17°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +22°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +16°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 94 %

Прогноз погоди на 6 вересня 2012 року

День промайне під зна ом поч ттів, бажань, матеріальних
інтересів. У ожно о про инеться пра тична жил а, зм ш ючи
пра матично дивитися на життя, зваж ючи всі плюси та мін -
си реалій сьо одення. Навіть затятим ідеалістам доведеться
сп ститися на землю і навчитися рах вати роші, под мати
про нас щне. Коли ви одержимі я имсь бажанням, саме сьо-
одні можете знайти найле ший шлях для йо о реалізації.

ОВНИ, втілюйте творчі зад ми, с вайте сл жбові недолі и,
впевнено р хайтеся до ар’єрних вершин, нині ви об’є тивно оці-
нюєте власні рес рси і зовнішні можливості, тож оли запропон -
ють ви ідне замовлення — не про адаєте. Насамперед розплатіть-
ся з власними бор ами, а потім робіть заплановані по п и.
ТЕЛЬЦІ, поч ття Вищої справедливості, схильність до бла о-

родних вчин ів — ось що вас прославить, піднесе на олімп само-
ствердження. Не заниж йте цю план ! І ладьте з бла овірними, їх
страте ія а ресивна, одна вони ди т ють мови, а ви маєте по ір-
но їх приймати!
У БЛИЗНЯТ день бла одійних а цій. Перед сім подбайте за ро-

динне во нище, підтримаєте йо о морально і матеріально — біль-
ше отримаєте, мін совий дисбаланс нині долею не передбачений
через армічн розплат .
РАКИ, ви ле о отримаєте ви од з б дь-я их подій. Це вдалий

день для об’єднання з им-неб дь заради он ретної пра тичної
мети. Можливі інтенсивні пере овори, орот і поїзд и. Др зі,
знайомі, родичі допомож ть вам орисною порадою, рошима. Їх
підтрим а б де особливо доречною в різних дрібних питаннях
(технічних, ділових, фінансових, медичних, інтимних).
ЛЕВИ, поставивши робот на перший план, зробите правильно,

це м дрий хід для ар’єристів, що мріють бити двох зайців, висл -
житися перед ерівництвом і дос оналитися професіонально.
Проте ар’єра — це місце спо с, том приділіть ва сімейним
проблемам, саме через рідних до вас прийд ть щасливі шанси,
аби змінити долю на раще.
ДІВИ, не марн йте час, сьо одні ви здатні ори переверн ти і

дося ти бажано о. Природні таланти роз віті і оптимально їх ре-
аліз вати поталанить в та их сферах я техні а, бізнес, фінанси,
пра тична медицина. Ви б дете хорошим онс льтантом, продав-
цем, менеджером, водієм, рити ом, посередни ом. І блис чим
дете тивом чи шпи ном по збор омпроматів.
ТЕРЕЗИ, займіться домашнім бла о строєм, проявіть свій ос-

подарсь ий хист та фінансов мітливість. Ймовірно треба щось
переобладнати, а то й затіяти апітальний ремонт в помеш анні.
Фінансова тема найа т альніша, постарайтеся позб тися бор ових
хвостів, ви ні ом не повинні б ти зобов’язаними, я що мрієте про
щасливе майб тнє.
СКОРПІОНИ, ви завзяті, настирливі і он рентоздатні, з мієте

проявити себе в області бізнес , техні и, фінансів, медицини. Про-
те лож ою дьо тю в бочці мед чеснот мож ть стати запальність,
ревнощі, жадібність, заздрість. Не піддавайтеся першом імп ль-
с , спочат обд майте свою ініціатив або об оворіть її з др зями.
У подр жній с перечці, діловом с перництві вам б де потрібний
третейсь ий с ддя, посередни або сторонній спостері ач, я ий не
дасть р йнівним інстин там взяти ор .
СТРІЛЬЦІВ очі ють термінові завдання, аврали на сл жбі, де яб-

л ом розбрат за рож ють стати рошові питання. Не ш айте обхід-
ні шляхи до ба атства: чим більше ви працюєте, тим більше маєте. Не
зловживайте владою над оточенням, а с млінно сл жіть йом , тоді
всьо о вас б де досхоч : рошей, здоров’я, шан вання, любові...
КОЗОРОГИ на пі творчо о роз віт , самореалізація на ділових

і сердечних теренах пройде на " ра", амбіційне "Я" торжеств ва-
тиме, тіль и не запишайтеся від то о запаморочливо о спіх , на
висот я о о вас піднесла доля! Головне, аби роз м, д ша, тіло пе-
реб вали в армонії!
ВОДОЛІЇ, ни айте ворожнечі з оточенням, це несе дестр тив-

ні дії. Гнів, ревнощі, заздрощі, мстивість, с нарість — то від л а-
во о. Надмірні фізичні і психоло ічні навантаження мож ть не а-
тивно позначитися на здоров’ї, пор йн вати сімейн ідилію, пере-
реслити дея і з ваших ар’єрних дося нень. Не слід мати справи
з техні ою, займатися домашнім ремонтом, онфлі т вати з на-
чальством, нобити підле лих.
РИБИ, присл хайтеся до порад тих, ом довіряєте, о о люби-

те. Вони від щиро о серця, зі здоровим л здом, тож під ть вам на
бла о. На фінансових фронтах перспе тиви отримати ви од вас
ці авитим ть найбільше, одна самот ж и не розба атієте, тіль и в
парі з хазяйновитими поплічни ами (шлюбними обранцями) є
шанс отримати прод тивний рез льтат

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Українські паралімпійці 
в четвірці найкращих у світі
В доробку вітчизняних спортсменів 52 нагороди різного ґатунку
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В Лондоні продовж ються зма ання
літньої Паралімпіади-2012, де вдало
вист пають вітчизняні спортсмени.
Та , після 5 днів національна збірна
здоб ла 52 на ороди — 20 золотих,
15 срібних та 17 бронзових меда-
лей. Цей здоб то дозволив раїн-
цям зайняти 4 місце за ально о-
мандном залі після пройденої по-
ловини зма альних днів. Лідером по
завойованих на ородах залишається
збірна Китаю, спортсмени я ої ви-
рали 132 медалі — 53 золотих, 39
срібних і 40 бронзових. Др ими
йд ть осподарі Паралімпіади бри-
танці, на рах н я их 79 на ород
(23-30-26). Третє місце займає збір-
на Росії — 62 медалі (23-22-17).

“Ні дня без золотих нагород”, — саме під таким

гаслом проходять виступи наших паралімпійців

на іграх у Лондоні. Майже в кожному змаганні

вітчизняні спортсмени демонструють свої най"

кращі якості, дивуючи увесь світ. Так, лише у вів"

торок збірна України займала п’яте місце в за"

гальному заліку, поступаючись Австралії, Росії,

Великобританії та Китаю. А вже наступного дня

команда з України вийшла на четверту позицію в

загальному заліку, обігнавши Австралію. До того

ж, вітчизняним атлетам вдалося встановити не

один світовий рекорд.

Традиційно найбільш “прибутковим” у плані

медалей для збірної України стали змагання на

блакитних доріжках. Саме у плаванні наші пара"

лімпійці завоювали 9 золотих, 8 срібних і 6 брон"

зових нагород. І у вівторок українські плавці про"

явили себе з найкращого боку. Розпочав гарну

справу по здобуттю золотих медалей Максим Ве"

ракса, який став найкращим на дистанції 100 м

вільним стилем, встановивши при цьому новий

рекорд — 51,4 с.

А ось заплив у жіночих змаганнях змусив гово"

рити про українців з подвійною шаною. Українка

Наталя Пологаєва на дистанції 100 м брасом

встановила тріумфальний рекорд світу з часом

1.43,99 хвилини. Також цього дня на п’єдестал

пошани піднімалися Данило Чуфаров, який ви"

боров срібло на дистанції 400 м вільним стилем, і

Ані Палян: вона була третьою на дистанції 50 м

також вільним стилем. Справжнім відкриттям

XIV Паралімпійських ігор став для України Єв"

ген Богодайко. Він завоював одну золоту та дві

срібні медалі, а також став автором світового ре"

корду. Українець був другим на дистанціях 50 м

батерфляєм і 100 м на спині. А змагання на дис"

танції 200 м комплексним стилем Богодайко за"

вершив першим, встановивши при цьому новий

світовий рекорд — 2.33,13 хвилини.

Порадували вітчизняних вболівальників і ви"

ступи дзюдоїстів. Одразу п’ять нагород завоюва"

ли українські паралімпійці у цьому виді спорту.

Три золоті нагороди принесли в актив нашої

збірної чоловіки, а дві бронзові медалі — жінки.

Золото у ваговій категорії до 60 кг завоював Да"

вид Хорава. Нагорода такого ж ґатунку у ваговій

категорії до 81 кг дісталася Олександру Косінову.

У вазі до 73 кг серед чоловіків найсильнішим був

український спортсмен Дмитро Соловей. Брон"

зові нагороди з цього виду спорту в змаганнях се"

ред жінок вибороли Юлія Галинська (до 48 кг) та

Наталія Ніколайчик (до 52 кг).

Також варто відзначити золоту нагороду Васи"

ля Ковальчука у кульовій стрільбі з пневматичної

гвинтівки, який не залишив шансів своїм конку"

рентам і у підсумку набрав 706,4 бала, та дві меда"

лі — золоту та срібну — Марії Помазан у метанні

ядра та диску
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Цей день в історії 6 вересня

1852 — в Манчестері від рили
перш безоплатн бібліоте
Британії
1863 — народився Дмитро

Оле сандрович Граве, раїн-
сь ий математи , почесний а а-
демі АН СРСР
1897 — народився Іван Кін-

дратович Ми итен о, раїн-
сь ий письменни , драмат р
1936 — в зоопар на Тасманії

помер останній с мчаcтий вов
1959 — омпанія “Mattel Toy

Corporation” продала перш і -
раш Барбі
1975— відома тенісист а Мар-

тіна Навратилова (ЧССР) попро-
сила політичний прит ло в США
1991— на засіданні Держради

СРСР визнано незалежність Лит-
ви, Латвії та Естонії
1991 — Ленін рад поверн то

назв Сан т-Петерб р
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У раїнсь ий плавець Ма сим Вера са ( центрі) встановив новий паралімпійсь ий ре орд на дистанції 100 м
вільним стилем

Київських хористів 
відзначено у Швейцарії
Студентський хор "ANIMA" вразив закордонних слухачів 
українською національною програмою
Ірина СЛАВУТСЬКА
“Хрещатик”

Нещодавно а адемічний
хор ст дентів Київсь о о
національно о ніверситет
льт ри і мистецтв (КНУ-

КіМ) “ANIMA” поверн вся
зі швейцарсь о о міста
Невшатель, де проходив
XIV Міжнародний хоровий
фестиваль, в я ом прий-
мали часть творчі оле -
тиви з 11 раїн світ . З
хоровою льт рою У ра-
їни швейцарці познайоми-
лися вперше. Досвідчене
ж рі висо о оцінило май-
стерний вист п “ANIMA”,
том до Києва артисти по-
верн лися не з порожніми
р ами.

Репертуар, який хор “ANIMA”

представив швейцарській публіці,

охоплював українську музику від

XVII до XXI століття. В програму

ввійшли твори духовної музики, ав"

торської світської музики, обробки

українських народних пісень. За

п’ять днів фестивалю український

колектив виступив у дев’яти кон"

цертних програмах.

“Наші хористи продемонстрували

високий професіоналізм вітчизня"

ної композиторської школи, над"

звичайну красу та самобутність

української народної пісні та вміння

співати в стилістиці європейської

хорової традиції різних епох”, —

розповіла “Хрещатику” керівник

академічного хору “ANIMA” Ната"

лія Кречко.

Міжнародне журі високо оцінило

українських співаків та нагородило

академічний хор студентів КНУКіМ

“ANIMA” “Спеціальною премією

журі за кращу інтерпретацію та

представлення національної про"

грами”.

До слова, це вже шоста міжнарод"

на нагорода академічного хору

“ANIMA”. Ще однією приємною

подією стало те, що український

співочий колектив був запрошений

на швейцарську радіопрограму

“Музичний кіоск. Прем’єри”, де хо"

ристи виконали дві обробки 

М. Кречка “Їхав козак на війнонь"

ку” та “Коломийки”. Прямий ефір

цього концерту транслювався не

тільки в Швейцарії, а й у Франції

А адемічний хор ст дентів Київсь о о національно о ніверситет льт ри і мистецтв "ANIMA"
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