
Дитсадок європейського рівня
У ДНЗ № 54 запрацювали чотири ігрових та спортивний майданчики

Київ та Москва 
поглиблюють співпрацю
Росіяни допомагатимуть будувати у столиці четверту гілку метро на Троєщину

Пріоритети розвитку 
двох столиць

Як зазначив на урочистому відкритті

конференції голова КМДА Олександр

Попов, основне завдання проведення

Днів Москви в Києві — відкриття нових

горизонтів співробітництва між двома

столицями. “У жовтні виповнюється 20

років побратимських відносин між на'

шими містами. Однак наша дружба

більш давня та міцна. Нас об’єднує біль'

ше, ніж можуть помістити сторінки істо'

рії. У наших країн — спільний кордон, а

у столиць — спільна ціль: зробити життя

мешканців кращим та щасливішим. І ця

ціль достойна того, щоб стати предметом

змагань між нашими містами”,— зазна'

чив Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації поділився

з російськими колегами основними на'

прямками розвитку Києва. Так, Олек'

сандр Попов відзначив, що у столиці

розроблена Стратегія розвитку міста до

2025 року, основним принципом якої є

створення сучасного життєвого простору

та збереження історичної самобутності

древньої столиці.

Також голова КМДА окреслив низку

ініціатив та якірних проектів, реалізація

яких дозволить Києву й надалі розвива'

тися як перспективному європейському

місту та закликав московських інвесторів

долучитися до їх реалізації. Пропозиції

стосуються розвитку всіх сфер життєді'

яльності міста, зокрема питань модерні'

зації транспортної та інженерної інфра'

структури, енергоефективності, елек'

тронного уряду, підтримки інноваційних

проектів та розробок, брендованих мар'

кою “Зроблено в Києві”, створення цен'

трів ділової активності, залучення іно'

земних інвестицій, туристичної галузі та

багато іншого.

Закінчення на 2	й стор.

Новий корпус інституту ім. Амосова
збудують за три роки 
Уряд затвердив прое т б дівництва лі вально-реа-
білітаційно о орп с державної станови "Націо-
нальний інстит т серцево-с динної хір р ії
ім. М.М. Амосова НАМН У раїни"
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Податковою міліцією виявлено
мережу підпільних казино 

До с лад мережі входило три ральних за лади,
розташованих велелюдних місцях центральної
частини столиці
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Заплановано зниження кількості
податків з 23 до 9 

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр соціаль-
ної політи и У раїни Сер ій Ті іп о
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У номері

Новини

Олександр Попов передав 
200 книг для української 
бібліотеки Москви
Дві сотні примірни ів раїнсь ої ласи и та

пізнавальної літерат ри раїнсь ою мовою дня-
ми повез ть до столиці РФ. Доправити добір в
бібліоте раїнсь ої літерат ри в Мос ві олова
КМДА Оле сандр Попов попросив представни ів
деле ації ряд міста-побратима, я а переб ває
з офіційним візитом Києві. Та е звернення
очільни КМДА озв чив під час двосторонньо о
фор м “Мос ва — Київ: нові оризонти інвести-
ційно о співробітництва”. “Корист ючись на о-
дою, прош представни ів мос овсь ої деле ації
передати нашим співвітчизни ам, я і нині жив ть
російсь ій столиці, вісточ з Бать івщини. Це
ни и, я і ми зібрали для раїнсь ої бібліоте и в
Мос ві. Б д вам за це щиро вдячний”,— с азав
Оле сандр Попов. Бібліоте а раїнсь ої літера-
т ри б ла створена постановою ряд Мос ви на
ви онання мов оди про побратимсь і стос н-
и, підписаної 1992 році між столицями. Нині
це єдина раїномовна бібліоте а в Мос ві

Олександр Мазурчак 
привітав рятувальників 
із професійним святом
Вчора в Оболонсь ом правлінні цивільно о

захист вшанов вали рят вальни ів. Привітати
людей неспо ійної та м жньої професії завітав
перший заст пни олови КМДА Оле сандр Ма-
з рча . “Сподіваюся, що столичні рят вальни и й
надалі з честю та ідністю ви он ватим ть дер-
жавн політи надійно о захист людей, арант -
ючи иянам безпе , а та ож тяж один зав-
жди приходитим ть на допомо ”,— с азав Оле -
сандр Маз рча та побажав прис тнім міцно о
здоров’я та невичерпної енер ії. За важимо, що з
почат 2012 ро столичними рят вальни ами
лі відовано 3 тис. 344 пожежі, 323 аварії, надано
допомо населенню та іншим сл жбам міста 737
разів. Врятовано життя 93 людей та матеріальних
цінностей на с м понад 42 млн рн. Слід зазна-
чити, що з метою попередження вини нення над-
звичайних сит ацій та мінімізації наслід ів при їх-
ній лі відації, Києві створена та ф н ціон є те-
риторіальна підсистема єдиної державної систе-
ми запобі ання і реа вання на надзвичайні сит -
ації техно енно о та природно о хара тер , і я
с ладова — Головне територіальне правління
МНС У раїни в місті Києві. До йо о с лад вхо-
дять 23 пожежних депо та 42 пожежно-рят валь-
них підрозділи

У столиці відбудеться 
міжнародна виставка 
“Поліграфія%2012”
18-21 вересня Національном омпле сі “Е с-

поцентр У раїни” відб деться XVIII Міжнародна
спеціалізована вистав а “Полі рафія-2012”. Ви-
став а представить с часне полі рафічне облад-
нання і техні , най ращі техноло ії та витратні
матеріали, сі види др . Традиційно демон-
стр ватим ться новин и ал зі. О рім то о,
рам ах нинішньо о вистав ово о фор м діяти-
м ть спеціалізовані е спозиції “Папір-2012”,
“Па У раїна-2012” та “Ети ет а-2012”. Та ож від-
б деться V Полі рафічний інвестиційний фор м,
спеціалізована е спозиція цифрових техноло ій
для видавничо-полі рафічно о та ре ламно о біз-
нес “DIGIDRUK-2012”, е спозиція спеціальних
видів др , тематичні семінари провідних омпа-
ній ал зі тощо

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Дитячий садо № 54, що на в л. Софіїв-
сь ій, 23, на ад є аз . Мин ло о ро
т т зробили ремонт, цьо оріч відновили
фасад, а на в лиці встановили яс раві і -
рові майданчи и для ожної із р п. До
то о ж, територію за лад при рашає ве-
ли ий спортивний майданчи , де діти
змож ть займатися спортом та відпочи-
вати.

Вихованці дитячого навчального закладу з радістю та

зацікавленням оглядають обнови,  які з’явились тут за

літо: різнокольорові гойдалки у вигляді машин та гелі'

коптерів, гірки'паровози. Діток не відтягти від них.

Важливо, що всі роботи виконані за кошти меценатів.

Голова Шевченківської РДА Сергій Зімін наголошує,

що це — яскравий приклад успішної співпраці з приват'

ними інвесторами, які протягом останніх двох років

вклали в осучаснення садочка близько 5 млн грн. “Тут

був побудований найсучасніший харчоблок, проведені

ремонтні роботи у приміщеннях, зроблена термоізоля'

ція будівлі, й тепер цей дитячий заклад буде сплачувати

приблизно на 30 % менше за тепло та електроенер'

гію”,— розповів “Хрещатику” Сергій Георгійович.

У садочку, який налічує чотири групи, виховується 100

малюків, тож відтепер кожна з них матиме свій ігровий

майданчик. “Діти отримали окрему альтанку, пісочни'

цю, ігрове обладнання. Також тепер у нас є фізкультур'

ний комплекс для розваг та занять у другій половині

дня”,— зазначає завідувач ДНЗ № 54 Тамара Ільченко.

Окрім того, у нових альтанках є все необхідне: стільці та

столи для занять малюванням, м’які іграшки, а стіни

прикрашені різнобарвними віконцями'вітражами.

Керівництво району не збирається зупинятись на до'

сягнутому й надалі налагоджуватиме стосунки з бізне'

сом. Уже цього року приватні спонсори почали оновлю'

вати приміщення школи № 53 у Шевченківському

районі. “Ми й надалі працюватимемо у цьому напрям'

ку, знаходитимемо інвесторів, щоб оновлювати наш

житловий фонд, заклади освіти та культури”,— наголо'

шує Сергій Зімін.

Загалом, цього року в місті встановлено 90 нових ди'

тячих майданчиків та відремонтовано 2497 старих. Та'

кож облаштовано 263 спортивні майданчики: замінено

зношені елементи, змонтовано нові та переоснащено

старі тренажери. Ще 207 спортивних майданчиків осна'

щено за кошти спонсорів

ПРОКУРАТУРА:

НЕЗАКОННИХ ПАРКОВОК

У СТОЛИЦІ НЕ БУДЕ 
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора Києві рочисто старт вали Дні Мос ви, я і проводяться вперше за останні десять ро ів.
Низ ою льт рно-масових заходів, я і протя ом трьох днів проходитим ть місті, дві столиці
відзначають 20- річницю встановлення побратимсь их відносин. Та центральною подією ро-
чистостей стала онференція “Мос ва — Київ: нові оризонти співробітництва”, я вчора ро-
чисто від рили олова КМДА Оле сандр Попов та мер Мос ви Сер ій Собянін. На заході провідні
фахівці об оворили пріоритетні напрям и співпраці міст-побратимів, а та ож підписали низ
офіційних до ментів, зо рема стосовно фінанс вання б дівництва четвертої іл и иївсь о о
метрополітен та обмін досвідом ал зі охорони здоров’я.

Конференцію «Мос ва – Київ: нові оризонти співробітництва» рочисто від рили олова КМДА Оле сандр Попов та мер Мос ви Сер ій Собянін
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На виконання програми з доступного житла
виділять мільярд гривень 
Прое том бюджет на 2013 рі передбачено виділення 1 млрд рн на

продовження реалізації про рами із здешевлення вартості редитів на
дост пне житло. Про це заявив прем`єр-міністр У раїни Ми ола Азаров.
"О ремо хоч на олосити, що продовжиться реалізація ініційовано о ла-
вою держави прое т із здешевлення вартості редитів для забезпечення
дост пним житлом ромадян. У бюджеті 2013 ро передбачено на це 1
млрд рн. Це відповідь тим, хто ще с мнівається: чи взяти часть про -
рамі, за я ою держава здешевлює плат за редит до 3 % на 15 ро ів", -
зазначив прем`єр-міністр

Основна кількість нових велопарковок з'явиться 
навесні 2013
Більш частин нових велопар ово , я і иївсь а влада обіцяла ство-

рити до жовтня місяця, почн ть облаштов вати столиці ближче до но-
во о велосезон , тобто навесні. Про це зазначив олова КМДА Оле -
сандр Попов. "У нас є прое т розвит велосипедних доріжо масшта-
бах Києва. Він, до речі, представлений в Інтернеті, тобто дост пний для
всіх, хто хоче з ним ознайомитись. Наразі ми план ємо розміщення на
території міста велопар ово . Робота ведеться, восени ми част ово це
зробимо, але основні роботи все-та и перенесемо на весн , оли по-
чинається основний сезон. Сьо одні він же за інч ється, том немає
сенс масштабно це реалізов вати",— зазначив Оле сандр Попов. До
речі, за цей рі Києві б ло поб довано близь о 25 ілометрів нових ве-
лодоріжо

У Солом'янському районі створять центри 
первинної медико!санітарної допомоги

Про це в прямом ефірі теле анал "Київ" розповіла оловний лі ар
полі ліні и № 2 Солом'янсь о о район Лариса Канаровсь а. "Всі
райони пост пово перейд ть на створення центрів первинної меди о-
санітарної допомо и, вони б д ть знаходитися в приміщеннях існ ючих
полі ліні . Крім центрів первинної меди о-санітарної допомо и, на ба-
зах наших полі ліні б д ть створюватися онс льтативно-діа ностичні
центри. Напри лад, нас б де центр первинної меди о-санітарної до-
помо и, а на Солом'янсь ій, 17 з’явиться онс льтативно-діа ностич-
ний центр. Т т працюватиме пот жна лабораторія, рент ен-відділення,
б д ть наявності всі фахівці, я і необхідні для надання медичної до-
помо и",— зазначила вона. Всьо о ж, за словами Лариси Канаров-
сь ої, районі б де створено 3 центри первинної меди о-санітарної
допомо и. "З’явиться та ож і дитячий центр для то о, аби малеча от-
рим вала всю необхідн діа ностичн і лабораторн допомо ",— до-
дала фахівець

Незаконних парковок у Києві не буде
Днями за втр чанням Київсь о о природоохоронно о про рора б -

ло лі відовано неза онн пар ов та відновлено зелен зон на тери-
торії пар "Сирець ий ай" (в л. Сирець а, 35—37), повідомляє прес-
сл жба Київсь ої природоохоронної про рат ри. У ході перевір и
встановлено, що на території пар пар валися автомобілі. На сьо о-
днішній день розчищено та відновлено азон, встановлено обмеження
заїзд автотранспорт на територію зеленої зони.
Київсь им природоохоронним про рором внесено подання щодо від-

повідальності посадових осіб КП по триманню зелених насаджень Шев-
чен івсь о о район за неналежне ви онання сл жбових обов’яз ів.
Ведеться додат ова перевір а щодо фа т вир б и дерев. Київсь ий

природоохоронний про рор Сер ій Федорен о зазначив, що неза он-
на вир б а дерев — це римінальний злочин, і в разі виявлення та их
фа тів я на території "Сирець о о аю", та і в інших місцях — винні
б д ть по арані. Про рат ра не доп стить облашт вання неза онних
пар ово і знищення пар ових зон

Новий корпус інституту ім. Амосова збудують 
за три роки
Уряд затвердив прое т б дівництва лі вально-реабілітаційно о ор-

п с державної станови "Національний інстит т серцево-с динної хі-
р р ії ім. М. М. Амосова НАМН У раїни" за альною вартістю 0,958 млрд
рн. Про це с азано в розпорядженні Кабмін № 654. Прое т б дівниц-
тва б в розроблений омпанією "Медсервіс-Партнер" і ре омендова-
ний до затвердження ДП "У рмеде спертиза" Міністерства ре іональ-
но о розвит , б дівництва й житлово- ом нально о осподарства.
Відповідно до прое т , новом орп сі інстит т можна б де розміс-
тити до 100 пацієнтів, а б дівництво приміщення за альною площею
близь о 35 тис. в. м план ється завершити до інця 2015 ро

Газопостачання ТЕЦ!6 відновлено
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі ПАТ "Київенер о", вечері

11 вересня правління ма істральних азопроводів "Київтранс аз" від-
новило азопостачання ТЕЦ-6. Це дало можливість зап стити енер -
ючий бло близь о 21.40. Та им чином, подача споживачам теплоно-
сія потрібної температ ри відновилася. Відта аряче водопостачання
меш анців Деснянсь о о, Оболонсь о о, частини Дніпровсь о о та По-
дільсь о о районів відновлено. На адаємо, 11 вересня близь о 13.30
"Київтранс аз" за дор ченням НАК "Нафто аз У раїни" повністю обме-
жив подач аз на ТЕЦ-6 ПАТ "Київенер о"

Столичний Будинок природи запрошує киян 
на виставку африканських фіалок
Упродовж чотирьох днів (з 13 до 16 вересня) столичном Б дин

природи триватиме вистав а імнатних афри ансь их фіало . Серед
300 найрізноманітніших сортів відвід вачі вперше побачать три нові
сенполії, виведені иївсь им селе ціонером. На виставці можна б де не
тіль и поспіл ватися з автором нових сортів, а й отримати онс льта-
ції з питань придбання, вирощ вання та розмноження рослин родини
еснерієвих. Одночасно для иян та остей столиці б д ть представле-
ні артини з природних матеріалів (зас шені віти, трава, тополиний п х
тощо). Вистав а працюватиме з 11.00 до 18.00, а неділю (16 верес-
ня) — до 17.00. Вартість вхідно о вит а — 10 рн; для ш олярів, ст -
дентів і пенсіонерів — 5 рн. Адреса: в л. Ро нідинсь а, 3 (біля ст. м.
"Палац спорт "), телефони для довідо : 234-45-47, 234-10-68

Цифра дня

2 308 000 
пасажирів перевезено у січні—липні 2012 року літаками авіакомпаній,
зареєстрованих у столиці України
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Київ та Москва 
поглиблюють співпрацю

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

Мер Москви Сергій Собянін зазначив, що на�

разі у двох столиць схожі напрями розвитку, тож

обмін досвідом та фахівцями буде корисним для

обох міст.

"Сьогодні і Москва, і Київ вирішують схожі

завдання. У нас однакові пріоритети розвитку —

наші столиці прагнуть стати зручними, ком�

фортними для життя людей. Ми також реалізу�

ємо широкомасштабні інфраструктурні проек�

ти. Тим не менше, незважаючи на багатовікову

дружбу, товарообіг між нашими країнами, осо�

бливо об’єм взаємних інвестицій, дуже малий і

не відповідає тому потенціалу, який мають наші

міста. І чим більше ми будемо обмінюватися до�

свідом, і чим тісніше будуть співпрацювати наші

фахівці — тим більше ми можемо зробити для

розвитку наших регіонів",— зазначив Сергій

Собянін.

Колеги з Москви цікавилися досвідом успіш�

ного проведення у Києві Євро�2012, адже в 2018

році столиця Росії прийматиме фінал світової

першості з футболу. Також ведуться перемовини і

з компанією "Київметробуд" щодо залучення фа�

хівців установи до розбудови системи метропо�

літену в Білокам’яній, адже в планах тамтешньої

влади — збільшити протяжність ліній підземки на

150 км до 2020 року.

Столиці реалізують спільні 
інвестиційні проекти

Під час конференції "Москва�Київ: нові гори�

зонти співробітництва" була підписана угода між

КМДА та ТОВ "Інвестиційна компанія Внєшеко�

номбанку "ВЕБ Капітал", яка забезпечить для Ки�

єва фінансування будівництва 4�ї лінії метропо�

літену і сприятиме комплексним змінам та вдос�

коналенню транспортної системи всієї лівобе�

режної частини столиці.

"Ця угода передбачає роботу за схемою державно�

приватного партнерства. Тобто, компанія виступить

фінансовим консультантом, який до кінця цього

року має розробити і запропонувати місту схеми фі�

нансування і залучення інвесторів для реалізації

цього проекту", — розповів "Хрещатику" перший

заступник начальника ГУ економіки та інвестицій

Роман Качур. Він додав, що це — один із найбіль�

ших проектів за схемою державно�приватного

партнерства, який наразі реалізується в Україні.

Зазначимо, що загальна вартість проекту будів�

ництва четвертої гілки метрополітену складає 

12 млрд грн. Реалізація запропонованої схеми фі�

нансування дозволить протягом 5 років заверши�

ти будівництво метро на Троєщину. Знаково, що

при такій схемі власником збудованого буде київ�

ська громада.

Крім того, під час конференції підписали про�

токол про співробітництво між Головним управ�

лінням охорони здоров’я Києва та Департаментом

охорони здоров’я Москви. Відповідно до доку�

мента передбачено взаємний обмін фахівцями

між двома містами для ознайомлення з науковими

досягненнями, передовими технологіями в ме�

дичній практиці та досвідом реформування галузі.

"Ми зацікавлені в обміні досвідом із медиками,

які працюють у київських клініках. Зі свого боку

пропонуємо їм різні програми навчання. І ця уго�

да між нашими містами стане платформою, на

якій будуватиметься співробітництво наших де�

партаментів", — зазначив міністр уряду Москви,

глава Департаменту зовнішньоекономічних і між�

народних зв’язків Сергій Черьомін.

Окрім того, між містами�побратимами було

укладено ще дві угоди щодо реалізації масштаб�

них проектів — створення ділового району "Київ

Сіті" та фінансування будівництва київських шкіл

та садочків. Наразі столиця України потребує зве�

дення близько 13 шкіл та 20 ДНЗ.

Наостанок заступник голови КМДА Руслан Кра�

маренко зауважив, що в Києві ще достатньо при�

вабливих інвестиційних проектів. Нині їх загальна

орієнтовна вартість складає 10 млрд доларів.

Детальніше ознайомитися з напрямами розвитку

всіх сфер життєдіяльності Києва та обмінятися до�

свідом фахівці двох столиць зможуть під час круг�

лих столів, які пройдуть у рамках конференції

Олександра ГУНІНА, "Хрещатик"

Як зменшити дитячий 
травматизм
Побутові травми та ДТП — основні причини, через які страждають
юні мешканці столиці

Перше місце серед при�

чин дитячого травматизму,

як і в минулі роки, посіда�

ють побутові травми, які

становлять 63 % від усіх ви�

падків. На другому — вулич�

ні, далі йдуть шкільний та

спортивний травматизм (ці�

каво, що він у порівнянні із

минулим роком зменшив�

ся), а замикають "п'ятірку"

дорожньо�транспортні трав�

ми. Як розповіла перший

заступник начальника ГУ

охорони здоров'я КМДА

Валентина Залеська, управ�

ління здійснює щодобовий

аналіз причин, через які ка�

лічаться юні кияни. Пока�

зово, що 80 % із постражда�

лих не мають і 14 років.

"Чим менша дитина, тим

складніше вона долає на�

слідки травм, — пояснює

Валентина Залеська, — тому

батьки мають пам’ятати, що

немовлята та дошкільнята

повинні бути під пильним

контролем, а старші — від�

чувати увагу й опіку з боку

дорослих. У нас, на жаль,

щороку збільшується кіль�

кість випадків, коли малюки

2—4 років випадають з ві�

кон, спираючись на проти�

москітні сітки. Крім того, у

цьому році багато дітей

травмувалися на дорогах.

Маємо приклади, коли водії

збивають школярів на пішо�

хідних переходах".

Медики також стверджу�

ють, що в Україні і Києві,

зокрема, частішають випад�

ки дитячого алкоголізму та

наркоманії, що теж погір�

шує загальну картину трав�

матизму серед підлітків. За

словами головного поза�

штатного спеціаліста ГУ

охорони здоров'я з дитячої

ортопедії і травматології

Олега Пилипчука, трапля�

лося, що на травмпунктах

діти, які перебували у стані

алкогольного сп’яніння, ки�

далися на лікарів. "Можли�

во, якісь соціальні служби

мають допомогти розв'язати

це питання, бо ж воно до�

сить серйозне", — сказав

пан Пилипчук.

Головний позаштатний

спеціаліст ГУ охорони здо�

ров'я з дитячої нейрохірур�

гії Сергій Синицький звер�

тає увагу на зростання кіль�

кості черепно�мозкових

травм у дітей, що стано�

влять майже 30 % від за�

гальної кількості. "У 2009

році по допомогу до нейро�

хірургів (окрім звернень до

невропатологів та педіатрів

у травмпунктах) звернулося

2 тис. дітей, у 2010�му —

5600, у 2011�му — 6200",—

розповів "Хрещатику" Сер�

гій Синицький.

Причому у багатьох ви�

падках малеча страждає че�

рез легковажність своїх

батьків: немовлята падають

із пральних машин (батьки

використовують їх замість

пеленального столика), ви�

падають з автомобільних

крісел (якими користуються

замість люльок), на малень�

ких обвалюються ненадійно

закріплені плазмові телеві�

зори... Як зауважують лікарі,

струси мозку, які отримані у

ранньому віці, можуть нега�

тивно впливати на здоров’я

підлітків.

"Дорослим: батькам, вчи�

телям, лікарям необхідно

бути більш уважними до ді�

тей, надавати їм достатньо

уваги — лише в такому ви�

падку можна зменшити ди�

тячий травматизм", — зазна�

чає Валентина Залеська
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Кіль ість випад ів дитячо о спортивно о травматизм зменшилась порівнянні з мин лим ро ом

Дорослим: батькам, вчителям, лікарям
необхідно бути більш уважними до дітей,

надавати їм достатньо уваги — лише в
такому випадку можна зменшити дитячий

травматизм

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Меди и занепо оєні зростанням дитячо о
травматизм Києві. Причина — не важ-
ність дорослих та збільшення іль ості юних
меш анців столиці. Статисти а свідчить:
я що 2010 році в середньом за доб до
місь их травмп н тів зверталося 103 дити-
ни, то в 2011-м — вже 110, а цьо оріч —
114.

Вчора б ла підписана ода між КМДА та ТОВ "Інвестиційна омпанія Внєше ономбан "ВЕБ Капітал", я а забезпечить для Києва фінанс вання б дівництва
4-ї лінії метрополітен



Новини компаній

Ділові новини

Заплановано зниження 
кількості податків з 23 до 9
Про це заявив віце-прем’єр-мі-

ністр, міністр соціальної політи и
У раїни Сер ій Ті іп о. Він про -
ноз є зниження іль ості подат ів
з 23 до 9. “Зараз же є під отов-
лений за онопрое т, що змен-
шить іль ість подат ів до 9”,—
заявив Ті іп о. При цьом міністр
вважає позитивними ро и влади
щодо зниження іль ості подат-
ів. Він зазначив, що завдя и лі-
бералізації подат ово о за оно-
давства іль ість подат ів же
знизилася з 42 до 23

Уряд схвалив проект 
держбюджету�2013

Кабмін на своєм засіданні схва-
лив за онопрое т “Про держбюд-
жет на 2013 рі ”. Про це заявив мі-
ністр фінансів Юрій Колобов. “Бю-
джет абсолютно реалістичний, всі
фінансові по азни и оптимально
збалансовані, нарощ вання надхо-
джень до азни в перш чер пла-
н ється за рах но зростання е о-
номі и”,— зазначив міністр. За йо-

о словами, про ноз інфляції на
2013 рі запланований на рівні
5,9 %, а дефіцит держбюджет -
2013 — на рівні 1,65 % ВВП. Номі-
нальний ВВП очі ється на рівні
1,687 трлн рн, що відповідає рані-
ше затвердженом про ноз ря-
д . Я відомо, в офіційних про но-
зах передбачається зростання
раїнсь о о ВВП 2013 році за

оптимістичним сценарієм — 6,5 %,
за песимістичним — 3,9 %, тоді я
ряд, за словами Колобова, очі є
зростання ВВП на 4,5 %

НКРЗ не буде переглядати
тарифи на телекомпослуги 
в поточному році
Про це повідомив олова прав-

ління Національної омісії держ-
ре лювання зв’яз та інформа-
тизації (НКРЗ) Петро Яц . “Я що
б де тенденція до збільшення
фі сованих абонентів — ми не
б демо збільш вати тарифи. Я -
що ж вона б де стабільна — ми
повернемося до цієї теми, але не
в цьом , а в наст пном році”,—
повідомив він. Зі слів Яц а,

НКРЗ нещодавно проаналіз вала
рино теле омпосл , одна цьо-
о аналіз недостатньо, щоб
прийняти рішення відносно пере-
ляд тарифів на теле омпосл -
и. На адаємо, що НКРЗ підви-
щила з 1 липня раничн або-
нентсь плат за стаціонарний
телефон для місь о о населення
без по одинної оплати місцевих
розмов на 10 % або на 2,48 рив-
ні — до 27,26 ривні/місяць, з по-
одинною оплатою — на 10 % або
на 2,24 ривні — до 24,52 рив-
ні/місяць, повідомляють У раїн-
сь і новини

Запрацював завод 
з переробки акумуляторних
батарей
Міжнародна на ово-промис-

лова орпорація “ВЕСТА” від ри-
ла завод із омпле сної перероб-
и ви ористаних а м ляторних
батарей Дніпропетровсь . Ви-
робничі пот жності омпле с
розраховані на перероб 40 тис.
тонн ви ористаних а м лятор-
них батарей (близь о 3,5 млн

одиниць), що дає можливість
одерж вати близь о 22 тис. тонн
отової прод ції ви ляді свин-
цю та свинцевих сплавів, а та ож
сировини для виробництва міне-
ральних добрив. За альний обся
інвестицій завод становив 775,2
млн рн. На адаємо, що омпанія
“ВЕСТА” виробляє а м ляторні
батареї та входить до п’ятір и
найбільших виробни ів а м ля-
торів Європі

У наступному році 
на медтранспорт виділять
більше мільярда
Уряд план є запропон вати

парламент виділити 1,2 млрд
рн на за півлю медобладнання
та автотранспорт в 2013 році.
Про це заявив прем’єр-міністр
Ми ола Азаров на засіданні ря-
д . Відповідна с ма за ладена в
прое т держбюджет на 2013 рі .
Та ож передбачається виділити
323 млн рн на забезпечення
швид ої медичної допомо и ме-
ди аментами та виробами ме-
дично о призначення. Крім то о,

200 млн рн план ють виділити
для забезпечення за ладів охо-
рони здоров’я витратними мате-
ріалами і препаратами для анес-
тезії

Податковою міліцією 
виявлено мережу підпільних
казино
До с лад мережі входило три
ральних за лади, розташованих
велелюдних місцях централь-

ної частини столиці та в тор ово-
розважальних центрах. Ос іль и
ральний бізнес в У раїні забо-
ронено за оном, діл и подбали,
щоб їх б ло непросто спіймати
“на арячом ” вхід до ожно о
азино б в обмежений, а одне з
приміщень — вза алі замас ова-
не під VIP-зал ресторан . Відві-
д вачам пропон вались розва и
на б дь-я ий сма : р лет а,
ральні автомати та інше. Під час
обш ів се ральне знаряддя
вартістю понад 13 млн рн вил -
чено в я ості речових до азів
римінальній справі, пор шеній
за статтею 2032 Кримінально о

оде с У раїни “Зайняття
ральним бізнесом”, адже воно
підля ає подальшій онфіс ації.
Очільни столичної подат ової
міліції І ор Уси під реслив, що
подат івці Києва й надалі про-
довж ватим ть заходи щодо ви-
явлення та припинення діяльно-
сті подібних підпільних ральних
за ладів

Надходження до Пенсійного
фонду зросли майже на 15 %

Пенсійний фонд онстат є
збільшення обся власних над-
ходжень на 14,8 % або на 13,149
млрд рн — до 102,218 млрд рн
січні-серпні порівняно з анало-
ічним періодом мин ло о ро .
Про це с азано в повідомленні
ПФ. Із сіх джерел фінанс вання
в Пенсійний фонд січні-серпні
надійшло 143,986 млрд рн, що
на 10,4 % або на 13,599 млрд рн
більше, ніж за січень-серпень
2011. За даними фонд , видат и
на виплат пенсій і рошової до-
помо и в січні-серпні становили
151,986 млрд рн

З’являться
двоповерхові
пасажирські
вагони
Перший дослідний зразок 
створять за рік у Кременчуці
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Крю івсь ий ва оноб дівний завод (КВБЗ) план є роз-
робити і ви отовити дослідний зразо двоповерхово о
пасажирсь о о ва она до інця 2013 ро та почати
йо о серійне виробництво — 2014-м . Про це пові-
домив олова на лядової ради підприємства Володи-
мир Приходь о.

“До кінця 2013 року ми отримаємо дослідний вагон, і тоді ж почнуться

його випробування. У 2014�му році він буде вироблятися серійно”,— зазна�

чив Володимир Приходько. За його словами, новий вагон буде оснащений

кондиціонерами, екологічними туалетами, системою діагностики техніч�

ного стану та іншим сучасним устаткуванням. Вагон, до речі, розрахований

на 140 місць і рухатиметься зі швидкістю 160�200 км/год. Термін його екс�

плуатації складатиме 50 років.

Зазначимо, що раніше голова наглядової ради заводу заявляв, що перший

двоповерховий вагон може бути виготовлений до кінця нинішнього року.

Зміну термінів він пояснив завантаженістю підприємства великою кількіс�

тю замовлень.

Загалом експерти позитивно оцінюють появу технічної новинки. “Що

стосується двоповерхових залізничних вагонів, то компанія�виробник

поки не повідомляє подробиць, заявляючи лише про те, що технічні ха�

рактеристики вагонів дозволять їм скласти гідну конкуренцію моделям,

придбаним Україною у компаній Hyundai і Skoda,— зауважує Таїсія Ше�

петко, старший аналітик компанії Dragon Capital.— Оскільки поїзди та�

кого типу дороговартісні (Hyundai купувалися по 30 млн дол., а Skoda —

майже за 20 млн євро), то новий поїзд Крюківського вагонобудівного за�

воду також, ймовірно, зможе забезпечити гарні можливості для генерації

додаткових доходів у довгостроковій перспективі”.

Раніше для проведення чемпіонату Євро�2012 держава вирішила закупи�

ти потяги корейської компанії Hyundai і чеської Skoda. Але в середині серп�

ня прем’єр�міністр Микола Азаров повідомив, що Україна більше не буде

закуповувати поїзди Hyundai, а купуватиме їх у КВБЗ. “Крюківський ваго�

нобудівний завод створив поїзд не краще і не гірше Hyundai, тому ми не бу�

демо більше купувати Hyundai, а зробимо ставку на поїзди українського

підприємства”,— заявив Микола Азаров.

А вже днями уряд вирішив виділити 767,1 млн грн на створення на Крю�

ківському вагонобудівному заводі міжрегіональних двосистемних електро�

поїздів зі швидкістю руху 160�250 км/год. Про це сказано в постанові Каб�

міну № 839 від 10 вересня “Про внесення змін на додаток 2 до державної

програми розвитку внутрішнього виробництва”. У постанові зазначається,

що ці кошти спрямовано на створення високотехнологічних міжрегіональ�

них електропоїздів, які в майбутньому мають замінити імпортні аналоги на

внутрішньому ринку, а також підвищити експортний потенціал вагонобу�

дівної галузі.

Окрім цього, варто зазначити, що в рамках договору з КМДА про модер�

нізацію 95 вагонів столичного метрополітену (вартість контракту складає 1,1

млрд грн), Крюків�

ський вагонобудів�

ний завод планує

здійснити випробу�

вання модернізова�

них вагонів метро в

першому кварталі

2013 року і почати їх

постачання у другому

кварталі наступного

року.

Нагадаємо, Крюків�

ський вагонобудівний

завод виробляє ван�

тажні і пасажирські

вагони, запасні части�

ни і візки для вантаж�

них вагонів, колісні

пари, запчастини для

вагонів метро і ескала�

торів, контейнери, до�

рожню техніку. Торік

підприємство збіль�

шило обсяги вироб�

ництва вагонів у по�

рівнянні з 2010�м на

17,94 %, або на 1 638, а

взагалі за 2011 рік —

10 770 штук
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В Україні зростає 
популярність "планшетів"
"Хрещатик" дізнавався, якими є основні тенденції на ринку 
комп’ютерної техніки
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Компанія GfK Retail and Technology
провела дослідження рин поб то-
вої техні и та еле троні и. Відповід-
но до отриманих даних др ом
варталі 2012 ро рино ІТ-техні и
в У раїні збільшився на 3 % (порів-
няно з відповідним періодом мин -
ло о ро ) та с лав 2,2 млрд рн.
Напри лад, се мент мобільних ом-
п’ютерів займає найбільш част
(55 % в рошовом вираженні) від
за ально о рин ІТ-техні и. Йо о
об’єм с лав 1,24 млрд рн, що на
4% більше, ніж за анало ічний пері-
од мин ло о ро .

Цікаво, що швидкими темпами росте ринок

веббуків — портативних пристроїв із діагоналлю

від 5,6 дюйма, мобільною ОS та ARM процесо�

ром: 231 % (166,1 млн грн.). Також користуються

попитом серед читачів електронні книги, продажі

яких збільшилися на 36 % (54,4 млн грн). Окрім

того, демонструє невелике зростання (7 %) ринок

клавіатур, а сегмент комп’ютерних мишок майже

вдвічі його перевищує: 19 % (56,2 млн грн). Як за�

уважують експерти, ринок накопичувачів збіль�

шується за рахунок продажів внутрішніх вінчес�

терів, у той час як зовнішні демонструють падін�

ня. Єдині сегменти, яким поки не вдається збіль�

шити продажі, є монітори та стаціонарні комп’ю�

тери (—14% та —25% відповідно). Зрештою, по�

рівнюючи перші півріччя поточного та минулого

років, ринок IT�техніки показав себе більш ніж

вдало: +12%.

За словами Дмитра Бондаренка, керівника біз�

несу комп’ютерної техніки компанії “Технополіс”,

їх продукція не відноситься до товарів першої не�

обхідності, тому залежить від зростання економіч�

ного добробуту населення. “Купівля ноутбуків на�

пряму залежать від споживчого кредитування, на

поточний момент частка кредитних продажів ста�

новить близько 70%. Окрім того, існує три періоди

зростання продажів ноутбуків — так звані Back to

School (вересень), Christmas (грудень) і Love Season

(березень)”,— зазначає експерт.

Найпопулярніші моделі

За словами фахівців, найбільшою популярністю

користуються ноутбуки в ціновому сегменті від

3500 до 4500 грн. “У цьому році більше продажів

здійснено в середньому ціновому сегменті, хоча

певна частка “перетекла” з початкового сегмента.

Це пояснюється бажанням споживачів користу�

ватися більш функціональними пристроями. Се�

редня ціна на ноутбуки в нашій мережі — 4300 —

4400 грн”,— зауважує Максим Гаджиєв�Кравцов,

провідний аналітик з цифрової техніки мережі

COMFY. За його словами, при виборі комп’ютера

споживачі звертають увагу не тільки на технічні

дані, а й на бренд виробника пристрою. Крім то�

го, покупці активно цікавляться об’ємом жорст�

кого диска, обсягом оперативної пам’яті, наявніс�

тю встановленої операційної системи.

“В першу чергу покупці звертають увагу на ці�

ну, а вже потім (в залежності від регіону і гендер�

ної приналежності) на дизайн (бренд) або техніч�

ні характеристики техніки. Варто відзначити, що

в порівнянні з минулими роками, споживач став

менш перебірливий до брендів, на перше місце в

піраміді переваг виходить ціна, але в цілому так

звана “перша п’ятірка” рейтингу торговельних

марок не змінилася, традиційно це — ASUS, HP,

Lenovo, ACER, Samsung, “ — додає Дмитро Бон�

даренко, керівник бізнесу комп’ютерної техніки

компанії “Технополіс”.

Сканери втрачають актуальність

За даними дослідження GfK Retail and

Technology, другий квартал 2012 року для ринку

офісної техніки був не досить вдалим, продажі

знизилися на 11 % (у порівнянні з минулим роком)

та становили 191 млн грн. Причому, всі групи зга�

даної техніки демонструють падіння. Наприклад,

найвагоміша ніша сектора — багатофункціональні

пристрої — знизила продажі на 13 %, а їх обсяг оці�

нюється в 114,8 млн грн. Аналогічні показники

спостерігаються на ринку принтерів (�7%).

Продовжують зменшуватися продажі наймен�

шого сегменту офісного сектора — сканерів. У

поточному кварталі вони впали на 8 % та склали

6,9 млн грн, а за півріччя падіння спостерігається

на рівні 10 %. Експерти зазначають, що цей сег�

мент ринку буде й надалі зменшуватися за обсяга�

ми, адже споживачі віддають перевагу купівлі ба�

гатофункціональних пристроїв, а не сканерів і

принтерів окремо.

“Планшети” замінять нетбуки

“У цьому році ми очікуємо зниження продажів

персональних комп’ютерів та підвищення обсягів

реалізації ноутбуків. Також спостерігається

зменшення реалізації нетбуків і зростання у кате�

горії “планшети”. При цьому очікується триразо�

ве зростання категорії планшетів у порівнянні з

попереднім роком. Частка нетбуків поступово па�

дає, і в нинішньому році вона склала 8 %. До того

ж, виробники поступово згортають виробництво

нетбуків, на зміну яким приходять планшети”,—

стверджує Максим Гаджиєв�Кравцов.

Як зауважують експерти, попит на нетбуки на

українському ринку зберігався б іще протягом

року. Та на сьогоднішній день немає надлишку

даного товару на складах, а ціна є досить прий�

нятною, тому їх здешевлення очікувати не вар�

то. У той же час динамічно зростаючою альтер�

нативою ноутбукам залишається ультрабук —

пропозиція для більш вимогливих покупців.

Ультрабуки, скоріш за все, будуть стабільно

зростати в ціні. А ось персональні комп’ютери

залишаться прерогативою корпоративного сег�

мента.

“Найбільше зростання у порівнянні з минулим

роком показують продажі “планшетів”. Ми очі�

куємо, що динаміка зростання цієї категорії скла�

датиме 244 % річних (у штуках) і 165 % (у грошо�

вому вимірі). Ціни на “планшети” будуть стрімко

знижуватися. На поточний момент вже можна

купити пристрій з розміром екрану 7 дюймів за

888 грн (наприклад, “планшет” 3Q). А ще рік то�

му його вартість була не менше 1500 грн”,— за�

уважує Дмитро Бондаренко.

На думку фахівця, основною подією, на яку че�

кає ринок комп’ютерної техніки, є старт прода�

жів нової операційної системи Windows 8 і про�

дуктів, які оптимізовані під неї. Очікують також і

появи сенсорних екранів у преміум�сегменті но�

утбуків та тонких ноутбуків (slimbook) у дешевому

й середньому сегментах



ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05, 17.40
Мультляндія

7.25, 2.35 Київ. Музика
8.00 СТН. Спорт. Тижневик

10.15 Прогулянки містом
13.20, 0.20 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 22.00,

0.00, 1.20 СТН
15.10, 2.10, 5.35 Дивіться,

хто прийшов
15.40, 21.25 Гаряча лінія

"102"
16.10, 1.45 В центрі уваги
18.00 Т/с "Епоха честі"
19.30 Столиця
21.00 Якісне життя
22.25 Служба порятунку
23.00 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112"

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 Голос народу
6.30, 7.40 Тема дня
6.35 Православний календар
6.40 М/ф
6.45 Вчимося разом
6.55, 7.50 Господар в

будинку
7.20 Країна online
7.25 Техноера
7.30 Ера бізнесу
8.20 Твій голос
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.35, 12.10, 20.55 Офіційна

хроніка
9.45 Точка зору

10.05 Легко бути жінкою
10.50 Про головне
11.10 Шеф9кухар
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.20, 15.20, 18.45, 21.25

Діловий світ
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.10 Х/ф "Дорогою до

Берліна"  
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.35 Х/ф "Поради

декількох рядків"  
16.45 Х/ф "Професія#

слідчий", с. 1  

18.00 Свобода вибору.
Реальне життя

18.10 Справжня Україна
18.30 Агро9news
19.00, 20.20 Вибори92012.

Передвиборна агітація
19.30 Свобода вибору
20.00 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.20 Плюс9мінус
21.35 Країну9народу!
21.50 Смішний і ще смішніше
22.15 Осінній жарт с...
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.20 Від першої особи
23.45 Т/с "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

10.00 6 кадрів
10.40 Т/с "Слідаки"
11.50 Зніміть це негайно
12.55 Ілюзія безпеки
14.05 Пекельна кухня92
15.15 Російські сімейні драми
16.40 Пробач мене, моя

любов
17.45 "ТСН. Особліве"
18.25 Т/с "Скліфосовський"
19.30 ТСН
20.15 Багаті теж плачуть
21.30 Х/ф "Пірати

Карібського моря#
3. На краю Землі"  

1.15 ТСН
1.30 Пробач мене, моя

любов
2.25 Х/ф "Принц злодіїв"  
4.00 Т/с "Слідаки"
4.55 Ілюзія безпеки

ІІННТТЕЕРР

5.30 М/ф
5.50 Х/ф "Веселі

Жабокричі"  
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 Детективи
10.00 Т/с "Я прийду сама"
12.00 Новини
12.15 Т/с "Я прийду сама"
14.15 Слідство вели...
15.10 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 в Подробицях
21.00 Т/с "Я прийду сама"
23.00 Т/с "Смерш"  
2.55 Х/ф "Гроші

вирішують все"  
4.25 Подробиці
4.55 Подробиці. Неформат
5.05 Спорт в Подробицях

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Єфросинія#2"  
7.00 Ранок з "Україною"
9.25 Т/с "Слід"  

10.00 Х/ф "Механік"  
12.00 Хай говорять
13.00 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросердне 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 "Країна 03"  
22.00 Х/ф "Гладіатор"  
1.10 Х/ф "Червоний

Дракон"  
3.20 Події
3.35 Події. Спорт
3.40 Говорить Україна
4.20 Т/с "Дорожній

патруль#9"  
5.10 Срібний апельсин 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.15 Т/с "Стройбатя"  
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"  

13.30, 14.35 Kids' Time
13.35 М/с "Пригоди Джекі

Чана"  
14.50, 15.45 Teen Time

14.55 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 "Світлофор"  
0.15 Т/с "Короткий курс

щасливого життя"  
1.20 Репортер
1.35 Спортрепортер
1.45 Служба розшуку дітей
1.50 Т/с "Ясновидець"  
2.35 Т/с "Останній акорд"  
3.20—5.10 Зона ночі

ІІССTTVV

5.25 Служба розшуку дітей
5.35 "Свiтанок"
6.35 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 Надзвичайні новини

10.40 Х/ф "Містер Няня"
12.35 Анекдоти по9українськи
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Професіонал"
15.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.40 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
1.00 Спорт
1.05 Надзвичайні новини
2.05 Факти
2.35 Свобода слова
4.15 "Свiтанок"

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.35 Ф9стиль
7.00 Країна порад

15.00 Соціальний пульс
15.20 Дика Америка
16.00 Країна порад
17.00 Алло, доктор!
17.55 На власні очі
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 Боягуз, Бовдур, Бувалий

та інші. Г. Віцин
22.40 Х/ф "Сильний удар"  
0.45 Світські хроніки
1.20 Х/ф "Сильний удар#2"  
2.50 На власні очі
3.15 Дика Америка
3.45 Країна порад
4.30 Диваки
5.20 Боягуз, Бовдур, Бувалий

та інші. Г. Віцин

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
Бізнес9час

7.20 Автопілот9новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.50 Трансмісія9новини
8.30 Хроніка тижня
9.20, 13.20, 14.20

5 елемент
10.30, 11.20, 12.15

Республіка
15.15 Вперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25 У кабінетах
18.15 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 Час9тайм
22.00, 2.40 Податковий

щоденник
23.00, 2.00, 4.00 Час новин
23.30, 0.25, 3.20 Crime news
3.00 Година Тайм
4.10 У кабінетах
4.40 Територія закону

ННТТНН

6.05 Х/ф "Я служу на
кордоні"  

7.30 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Розкол"

11.05 Т/с "УГРО"

14.55 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#7"  

0.00 "Свiдок"
0.30 Х/ф "Птеродактиль"  
2.15 "Свiдок"
2.45 Речовий доказ
3.50 Агенти впливу
4.20 "Свiдок"
4.55 Уроки тітоньки Сови
5.35 Правда життя

ССТТББ
5.45 Документальний

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

зірок
10.40 Х/ф "Матуся моя"  
14.50 Битва екстрасенсів
15.55 Все буде добре!
18.00 "Вiкна". Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.05 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 Х/ф "Дні Турбіних"  
3.45 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 Абракадабра
15.00 Новини
15.15 Зрозуміти. Пробачити
15.45 Т/с "Фурцева"
16.55 Сільська магія
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Єдиний мій

гріх"
22.35 Вечірній Ургант

23.10 Т/с "Випереджаючи
постріл"

0.15 Нічні новини
0.30 Т/с "Без свідків"
1.00 Нехай говорять
1.55 Т/с "Серце Марії"
3.05 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Т/с "Єдиний мій гріх"

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 "Відділ С.С.С.Р."
23.00 "Городок"
0.00 Т/с "Опери. Хроніки

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

Фантомас", 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 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#4"
0.30 Т/с "Глухар.

Повернення"
2.20 Суд присяжних
3.20 Говоримо і показуємо
4.10 Центр допомоги

"Анастасія"

ТТЕЕТТ
5.50 М/с "Пеппер Енн"  
6.10 Т/с "Крихітка"  
6.55 Телепузики
7.35 Твініси
7.55 Мультик з Лунтіком
8.10 М/с "Ліло і Стіч"  
8.45 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
9.50 Т/с "Всі жінки —

відьми"  
10.50 Т/с "Беверлі#Хіллз

90210. Нове
покоління"  

11.50 Богиня шопінгу
12.15 Багиня шопінгу. Що не

увійшло
12.55 Одна за всіх
13.35 Т/с "Маргоша"  
14.35 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
15.40 "У Тета тато!"
16.05 Королева балу92
17.15 Маша і моделі92
17.55 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
19.00 Богиня шопінгу
19.25 Бардак
20.00 "Даешь молодежь"!
20.25 Т/с "Зайцев +1"  
21.00 Ка$та
22.00 Т/с "Барвіха#2"  
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Слава з С. Славіним
23.35 М/с "Масяня"  
0.00 Дуже грубо для Ю9туба
0.25 "У Тета тато!"
0.55 Бардак
1.20 До світанку

КК11

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

переможниця
вампірів"

10.30 Х/ф "Джинси#
талісман"

12.45 Т/с "Кайл XY"

13.45 Т/с "Баффі —
переможниця
вампірів"

15.40 КВН
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг9монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
22.35 Штучки
23.00 Х/ф "Бабій"  
2.20 Нічне життя
3.30 Мобільні розваги
3.45 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.35 М/с "Хроніки Валькірій"  
7.30 ДАІ. Дорожні війни
8.00 Т/с "Горець"  
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.20—12.50 Т/с "Грозові

брами"  
14.00 Т/с "Солдати#2"  
16.10 Ударна сила
16.55 Безсмертя
18.00 Змова богів
19.00 Т/с "Брати"  
20.00 Божевільне відео по9

українськи92
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф "Миротворець"  
23.55 Х/ф "Вантажівка"  
1.45—4.00 Т/с "Версія"  
4.45 Божевільна прихована

камера
5.00 Телемагазин

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.30, 19.00 М/ф
6.30 М/с "Капітан Фламінго"
7.30, 16.00 М/с

"Лабораторія
Декстера"

8.00, 17.00 М/с "Видри"
8.30 М/с "Пукка"
9.00, 17.30 М/с "Світ

Квеста"
9.30, 18.00 М/с "Рожева

пантера"
10.30 М/с "Скеля фрегглів"
11.30 Марві Хаммер
13.30 Х/ф "Через терни до

зірок"
14.50 Єралаш
16.30 М/с "Перчинка Енн"
20.30 Х/ф "Капітан Немо"
22.00 Т/с "Саша + Маша"
22.30 Прихована камера
0.10 Інженерні імперії
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"Прощавай, моя Королево"
В и р о б -

ни істо-
ричних ме-
лодрам зі
с т а ж е м ,
досвідче-
ний фран-
ц з Бен а
Жа о про-
пон є нам
своєрідне
тра т вання давньої історії: в йо о стрічці Марія-Ант -
анетта для дося нення своїх цілей маніп лює жін ами. У
центрі оповідання — ч довий три тни : оролева (Діана
Крю ер), її фаворит а — ерцо иня де Полінья (Віржіні
Лед айен) і с ромна по оїв а Сідоні Лаборд (Леа Сейд ).
Головне заняття найнятої палац простолюдин и — чи-
тати Ант анетті в олос рт азні романи. Через 21 рі
після франц зь ої революції, вже Відні, А ата Сідоні Ла-
борд з ад є ті часи та носталь є за мин лим

"Оселя зла. Відплата"

На вели і
е рани вихо-
дить п'ятий
фільм з серії
"Оселя зла".
Головн роль
новій арти-

ні, я і всіх
п о п е р е д н і х
частинах, ви-
он є Мілла

Йовович. Постанов фільм здійснив Пол Андерсон, чо-
лові Мілли і режисер першої та четвертої "Оселі зла". За
сюжетом, смертельний Т-вір с орпорації Амбрелла
продовж є сп стош вати Землю, перетворюючи насе-
лення в ле іони м'ясоїдних зомбі. Еліс (Мілла Йовович)
працює в найбільш засе реченом омпле сі орпорації
Амбрелла, де роз риває все нові деталі сво о за ад о-
во о мин ло о. Разом зі старими др зями і новими со-
юзни ами Еліс продовж є полювання на зловмисни ів,
розповсюдж вачів епідемії. По оня приводить її з То іо
до Нью-Йор а, Вашин тон і Мос в , а заверш ється
неймовірним від риттям, я е зм сить переосмислити
все, що до цьо о вона вважала правдою

"Королі рулетки"

Авантюрна істо-
рія, знята за моти-
вами реальних по-
дій, розповідає про
лан Пелайо. Члени
цієї родини — вели-
і майстри р лет и і
арт, я і від рили
спосіб чесним шляхом ви равати сотні тисяч доларів
азино по всьом світ . Сім'я Пелайо, завдя и своїм не-
пересічним талантам, заробила ба ато рошей і навіть
" вічнилися" в назві ш оли по ер

Театр драми на Лівому березі 
представляє прем’єру "Войцек. 
Карнавал плоті"

14 та 15 вересня відб деться перша прем'єра
театр в новом 35-м ювілейном сезоні — спе -
та ль "Войце . Карнавал плоті" за однією з найзна-
менитіших і інтри ючих п'єс світово о реперт -
ар — "Войце " Геор а Бюхнера. Геор Бюхнер —
ні альне явище в світі драмат р ії. Відомий дра-
мат р , в пам'ять про я о о б ла заснована най-
більша літерат рна премія Німеччини, за своє о-
рот е життя написав всьо о три драматичні твори.
Бюхнер не всти за інчити "Войце а", 19 люто о
1837 ро в віці 24 ро ів він помер від тиф . Те ст
б в знайдений, відновлений і оп блі ований через
ба ато ро ів після смерті автора. У с часном те-
атрі ця п'єса не раз привертала ва е сперимен-
таторів. "Це д же с часна політична драма, я а
розповідає про те, я всі людсь і цінності знищ ю-
ться, оли с спільство штовхає індивід ма за ме-
жі можливості виживання... Жодна із с часних п'єс
не настіль и с часна, нас іль и ця...", вважає р
постмодерністсь о о театр Роберт Вілсон.
Сюжет п'єси досить простий в пере азі: Франц

Войце — пол овий цир льни , типова "малень а
людина". Армійсь ий до тор зводить йо о жорсто-
ими е спериментами, омандир- апітан прини-
ж є йо о, а охана Марія, я а нещодавно народи-
ла йом дитин , зрадж є із заїжджим расенем за
пар золотих сережо ... Заць ований і жалю ідний,
Войце , втративши свій єдиний с арб — любов
Марії, виріш ється на б нт — вбивство... Ось і все.
Ревнощі, нів, р оворот людсь ої плоті, вбивство
і... арнавал.
Нова прем'єра — вистава- онцерт "Войце . Кар-

навал плоті" — це синтез психоло ічної достовір-
ності і яс равої е сцентричної форми. Зан рюючи
сюжет в м зичн стихію, ни аючи поб тової при-
земленості в поданні бюхнеровсь их ероїв, поста-
новни и спе та лю, майстерно баланс ючи на ме-
жі омічно о і тра ічно о, пропон ють лядачам
своє, несподіване тра т вання шедевра німець ої
драмат р ії ХІХ століття. Спеціально для вистави
а торами театр б ли написані пісні та м зичні но-
мери. У виставі зв чить жива м зи а

Столична оперета відкриває сезон 
з новим фасадом та готує 
цікаві прем’єри

15 вересня в театрі оперети відб деться від рит-
тя 78- о театрально о сезон та при рочений до
ньо о масштабний ала- онцерт. Перед йо о по-
чат ом заплановано рочисте від риття оновлено-
о фасад театр .
До про рами ала- онцерт війшли твори, я і

раніше не ви он валися на театральних сценах
У раїни, а саме: "Мас арад" і д ет Примари і Хрис-
тини з мюзи л "Привид Опери", арія Ірода з ро -
опери "Іс с Христос — с перзір а" Е. Л. Уеббера,
пісня Діви Плавала ни з фільм Лю а Бессона "5
елемент", арія К ні нди з мюзи л Л. Бернстайна
"Кандид", номер "Money, Money" з мюзи л "Каба-
ре" та ба ато іншо о. При постановці шо , для по-
силення віз ально о сприйняття лядачем сценіч-
но о дійства, ви ористов ватим ться м льтиме-
дійні ефе ти і просторова ра де орацій, що є но -
ха Національної оперети.
У 78-м сезоні в планах театр здійснити поста-

нов знаменито о бродвейсь о о мюзи л "Ціл й
мене, Кет!" Кола Портера. Ще однією з прем'єр
майб тньо о сезон , безс мнівно, стане "Театр
моди. Історія одно о К тюр'є" — цей незвичайний,
яс равий спе та ль Національній опереті збира-
лися по азати лядачам в 77-м сезоні. Крім то о,
триває робота над дитячим мюзи лом "Острів
с арбів", я ий сі пам'ятають за однойменним
м льтфільмом. Лібрето створили Давид Чер ась-
ий і Ар адій Гарцман, а м зи написав Володи-
мир Бистря ов. Мають б ти і нові міжнародні про-
е ти — ала- онцерти — з р м нсь ими (Б харест-
сь ий національний театр оперети "Іон Дачіа") і ли-
товсь ими (Ка нась ий м зичний театр) оле а-
ми

"Ленком" презентує в Києві 
"Вишневий сад"
"Лен ом" приїхав до столиці повним с ладом і з

величезною іль істю вели их і с ладних де ора-
цій. Ос іль и оловний принцип театр — під час
астролей по азати лядач спе та ль, повністю

ідентичний мос овсь ій постановці. Тож до столи-
ці приб ли 30 артистів, 12 м зи антів ор естр і
близь о 70 представни ів постановочної частини.
Б ло привезено до Києва масштабні де орації, а
та ож вели іль ість ре візит та апарат ри за-
альною ва ою близь о 30 т, для перевезення я их
знадобилося 9 трейлерів.
14, 16, 17 вересня Національном а адемічно-

м театрі російсь ої драми ім. Л. У раїн и відб -
деться раїнсь а прем'єра вистави "Вишневий
сад" за мотивами однойменної п'єси Антона Чехо-
ва і присвячена пам'яті Оле а Ян овсь о о (вперше
ж, спе та ль б в зі раний в червні 2009 ро в
Сан т-Петерб рзі). Режисер Мар Захаров
пропон є лядачеві нові, несподівані ра рси відо-
мо о театрально о дійства, розширюючи межі он-
флі т : тепер йо о причина — не втрата сад та
розорення дворянсь о о нізда, а за альне невдо-
волення с часної людини російсь им життям. У ви-
ставі рають Оле сандра Захарова, Оле сандр
Збр єв, Олеся Железня , Леонід Бронєвой, Антон
Ша ін

Кінопрем'єри тижня Театральні новини 

13 – 19 вересня

ГГЕЕГГЕЕММООНН,, ККІІННООММААНН
ХОЛОСТЯЧКИ ПАРАЛЕЛЬНІ СВІТИ

ОСЕЛЯ ЗЛА. ВІДПЛАТА СПАДОК БОРНА

ААННШШЛЛААГГ,, ККЛЛААССІІКК
ЛЮБОВ З ПЕРЕПОНАМИ

ПРОЩАВАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА!

ГАВАННА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ

ЗВІРІ ДИКОГО ПІВДНЯ ПАРИЖ#МАНХЕТТЕН

NEW VISION # BEST AUTUMN SHORTS!

ССООЛЛООДДККЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ
FUTURE SHORTS: ЛЕТО#2012 ЕКСТРАМЕН

ЇХ ПЕРША НІЧ ЦЕЗАР ПОВИНЕН ПОМЕРТИ

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26

м. «Контрактова площа»

205(59(51 (автовідповідач),

417(27(02 (бронь),

417(30(04 (адмін.)

www.zhovten(kino.kiev.ua

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Бокс. Мануель Чарр подав протест на бій 
проти Віталія Кличка
Команда німець о о бо сера Ман еля Чарра подала протест на ре-

з льтат бою з раїнцем Віталієм Клич ом, я ий відб вся 8 вересня в
Мос ві, повідомляє World Boxing News. На адаємо, Клич о б ла при-
с джена достро ова перемо а технічним но а том після то о, я лі ар,
о лян вши отримане Чарром в четвертом ра нді розсічення біля пра-
во о о а, поре оменд вав з пинити поєдино . За словами представ-
ни ів Чарра, за день до бою бо сери домовилися, що разі травми
одно о з них рефері повинен відвести бо сера до лі аря з найближчо-
о та і об оворити можливість продовження поєдин . Разом з тим
вони на олош ють, що рефері підійшов не до найближчо о до Чар-
ра — синьо о та рин , а до червоно о. Після бою пішли ч т и про
те, що лі ар Штефан Холх зен, отрий дав ре омендацію щодо з пин-
и бою, “добрий знайомий” оманди Клич а. На прес- онференції Ві-
талій Клич о зазначив, що під час бою біля рин б в прис тній тіль и
один лі ар, том не б ло нія ої різниці, до я о о саме т підійшов ре-
фері. У поєдин з Чарром Клич о захистив завойований ним тит л
чемпіона світ за версією WBC. Чарр попросив Віталія реванш , на
що Клич о заявив, що повторний поєдино не має сенс , ос іль и Ма-
н ель про рав всі чотири ра нди

Велоспорт. Альберто Контадор 
став переможцем багатоденної гонки 
“Вуельта” в Іспанії
В Іспанії завершилася престижна велоба атоден а “В ельта”. На

за лючном етапі часни ам потрібно б ло подолати 115 м шлях .
Переможцем став німець Джон Де ен ольб, що проїхав дистанцію за
2 одини 44 хвилини 57 се нд. Др е місце посів італієць Еліа Віві-
ані, третє — італієць Даніеле Беннаті. А переможцем енеральній
ласифі ації став іспанець Альберто Контадор. Трі мф на “В ельті”
став др им ар’єрі Контадора, я ий всьо о місяць том поверн в-
ся вели ий спорт після відб ття дис валіфі ації за пор шення анти-
допін ових правил. Попередня перемо а датована 2008 ро ом. Кон-
тадор є одним з п’яти онщи ів, я им вдавалося ви рати всі Гранд-
т ри — “Т р де Франс”, “Джиро д’Італія” та “В ельт ”. У цей елітний
л б та ож входять франц зи Жа Ан етіль і Бернар Іно, італієць Фе-
ліче Джімонді, бель ієць Едді Мер с

Баскетбол. Визначилися всі учасники 
Євробаскету%2013
У вівторо визначилися всі збірні, я і вересні наст пно о ро

візьм ть часть чемпіонаті Європи з бас етбол в Словенії. В основ-
н стадію Євробас ет -2013 із шести р п відбірно о т рнір вийшли
по дві оманди, що зайняли перші два місця в своїх р пах, і чотири
ращі оманди, я і фініш вали третіми. Та им чином, на т рнірі зі ра-
ють збірні Сербії, У раїни, Гр зії, Німеччини, Чорно орії, Хорватії,
Швеції, Ізраїлю, Боснії, Польщі, Фінляндії, Латвії, Чехії, Італії та Т реч-
чини. Раніше часть чемпіонаті Європи забезпечили собі оманди
Росії, Франції, Ма едонії, Словенії, Вели обританії, Греції, Литви та
Іспанії

Температура +15°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +23°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 43 %

Температура +16°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 62 %

Прогноз погоди на 13 вересня 2012 року

ОВНИ
Це день для а тивно о відпочин , веселих розва , охання. Ви

переб ватимете на хвилі романтично о піднесення і здатні проб -
дити в обранцеві пал і взаємні поч ття, я і мож ть перерости
серйозн пристрасть. У захопливих равців апо ей азарт , і не
дивно, інстин т під аз є спішний ви раш...
ТЕЛЬЦІ
Ви поч ватиметеся величною оролевою не лише в домашньо-

м царстві, зможете створити дов ола себе яс рав а р презен-
табельності незалежно від місця переб вання. Тож всі, хто потра-
пить до неї, відч ють себе щасливчи ами, позб вшись айданів за-
омпле сованості.
БЛИЗНЯТА
Р х – це життя, не сидіть воч ою — нічо о не висидите. Мобілі-

з йтеся і вперед на соціальн передов ! Там вас че ае море захоп-
люючих знайомств, романтичних при од. Ці аві бесіди, обмін но-
винами, інтеле т альні дис сії а тивіз ють творче оріння, зроб-
лять вас поп лярними. Я що раніше вини ла тріщина в стос н ах
з юними чадами, саме час її с н ти.
РАКИ
Прийшла пора арно причеп ритися та модно вбратися, від-

правляйтеся за по п ами, тор ватися не варто, с пий платить
двічі. Оновлюйте ардероб из ши ом, ви не повинні ви лядати сі-
рою миш ою, а справляти враження виш аної лам рної особи,
одя неної за останнім пис ом моди. Не заб дьте про рідних, ра-
сивий подар ночо для них б де д же доречним. Я що на сл жбі
надійд ть ви ідні пропозиції, неодмінно хапайтесь за них.
ЛЕВИ
Підведіть підс м и мин ло о місяця, при адайте й оцініть події,

що відб валися з вами. Попрощайтеся з рожевими ілюзіями, по-
мил овими бажаннями, і спроб йте в д м ах віз аліз вати арти-
ни майб тньо о, я і бажали б з одом втілити в реальність, примі-
ром, з стріч подр жньо о с п тни а або народження дитини.
ДІВИ
Не обмеж йте свої фантазії, це допоможе вам відверн тися від

сірої дійсності, розслабитися. Ваша ява здатна працювати з под-
воєною силою — та само, я і пам’ять. За бажання зможете про-
р тити перед своїм явним по лядом події із мин ло о, немов і-
ностріч . При цьом не див йтеся, я що артини мин вшини поч-
н ть чер ватися з расивими образами із майб тньо о. Насич й-
те їх силою віри та бажань, і аз а перетвориться на дійсність.
ТЕРЕЗИ
Ви асоціюватиметеся з аз овою феєю-чарівницею, я ій під си-

л запалити феєрвер взаємно о охання, отримати ма сим м яс-
равих емоційних насолод і зробити обранця найщасливішим
світі! Нині д ховн єдність ваших сердець нічим не розірвати!
СКОРПІОНИ
Вам б де наданий шанс широ о розре лам вати свої таланти,

творчий потенціал, ар’єрні дося нення. Ця прощальна астроль
підніме тон с, додасть сил для нових звершень в професійній сфе-
рі. А поряд з’явиться хороший др (особливо серед ерівно о
персонал ), я ий допоможе ритично і не переджено по лян ти в
недавнє мин ле і о реслити план майб тніх дій.
СТРІЛЬЦІ
Присвятіть день саморе ламі талантів та дося нень, а для чо о

нес ромно хвалитися? Се рет простий. Фо с ючи на власній пер-
соні захоплив ва п блі и, ви наповнюєтеся живлющою енер-
ією бла одаті, о риляєтеся і з подвійним бажанням шт рм вати-
мете нові творчі, любовні, професійні, соціальні вершини.
КОЗОРОГИ
Прийшла пора остаточно зба н ти, чим за інчилися для вас не-

давні випроб вання. Я що ба ато працювали і не нехт вали не-
стандартними шляхами дося нення мети, то віро ідність позитив-
но о рез льтат вельми висо а. З поставлених долею пасто
вийшли ідно. І оді драматиз вати, ви вос ресли на ан ельсь ом
рівні, і тепер нія і поро и не здатні затя н ти вас в тенета зла!
ВОДОЛІЇ
Хрестові походи за істин вінчаються спіхом, приз долі —

“партнерсь а ідилія” очі є всіх, хто перемі ординю, прибор ав
е оїзм і налаштований йти далі пліч-о-пліч парі з лицарями сер-
ця під захистом д ховної броні!
РИБИ
З радістю поспішайте на робот , там вас очі є не тяж е ярмо

обов’яз ів, а свято творчо о злет . Саме т т ви опинитеся на пре-
столі пошани та симпатії, піднімете занепалий д х і навіть за р ти-
те шалений роман з оле ою!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 3  В Е Р Е С Н Я

ранок день вечір

Збірна України стартувала 
у відборі до ЧС�2014
"Синьо�жовті" зіграли унічию проти збірної Англії
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Національна збірна з ф т-
бол розпочала свій шлях
відбір овом т рнірі до

чемпіонат світ 2014 ро-
, я ий відб деться в

Бразилії. Першим с перни-
ом підопічних Оле а Бло-
хіна стали родоначальни и
ри мільйонів — збірна
Ан лії. На ле ендарном
стадіоні "Уемблі" лядачі
стали свід ами без омпро-
місної боротьби, я а за ін-
чилася бойовою нічиєю з
рах н ом 1:1. Гол за наш
оманд першом таймі
забив Єв ен Коноплян а.
Господарі поля з міли від-
повісти лише під завіс
матч — відзначився
Френ Лемпард із пеналь-
ті.

Збірна України останні роки ре�

гулярно перетинається з англійця�

ми. У 2009�му команди зустрічали�

ся двічі в рамках відбіркового тур�

ніру до ЧС�2010. Тоді кожна з них

здобула по перемозі на своєму по�

лі. А про останню зустріч збірних і

досі згадують у всій футбольній

Європі. На Євро�2012 судді не по�

мітили чистий гол Марко Девіча у

ворота англійців і наша збірна не�

заслужено зазнала мінімальної по�

разки.

Всупереч прогнозам, у вівторок

українці набагато активніше розпо�

чали гру. Заволодівши м’ячем, під�

опічні Олега Блохіна навіть не дума�

ли про те, щоб просто його переко�

чувати по полю. Гості моментально

перейшли до створення гострих

атак. Першим, хто наважився на

дальній удар, був Олег Гусєв. Захис�

ник нашої збірної зумів вийти на

вдалу позицію і сильно пробив, але

м’яч у кількох сантиметрах пройшов

повз ворота. Українці не зменшува�

ли обертів, найбільш помітними у

складі вітчизняної команди були

Євген Коноплянка та Андрій Ярмо�

ленко.

Самі господарі атакували мляво,

не наближаючись до воріт супер�

ника. Втім, кілька гострих момен�

тів у володіннях Андрія Пятова так

і не увінчалися успіхом. А ось укра�

їнці скористалися своєю нагодою

на всі сто. Андрій Ярмоленко піді�

брав м’яч після неточного пасу

Лескотта та спрямував на лівий

фланг, де його прийняв Коноп�

лянка. Євген рвонув паралельно лі�

нії воріт до центру і сильно пробив

у дальній верхній кут — гол вийшов

видовищним.

Другий тайм почався в уповільне�

ному темпі. Англійці нічого не мог�

ли вдіяти в атаці. Величезний відсо�

ток браку полегшував завдання

українцям, які, звичайно, великими

силами оборонялися, оберігаючи

настільки дорогоцінну перевагу.

Англія виглядала командою, гравці

якої абсолютно не розуміли дій один

одного. Втім, ближче до кінцівки

матчу господарі поля почали діяти

більш злагоджено, і кількість небез�

печних нагод біля воріт Андрія Пя�

това помітно зросла.

Особливо небезпечний був Данні

Уелбек, який спочатку зі зручної по�

зиції пробив у штангу, а через де�

кілька хвилин заробив пенальті,

влучивши м’ячем у руку Хачеріді.

Вирок максимально впевнено реалі�

зував штатний пенальтист збірної

Англії Френк Лемпард. Надалі обид�

ві команди дещо заспокоїлися і ні�

чийний рахунок зберігся до фіналь�

ного свистка.

Після матчу головний тренер

“синьо�жовтих” Олег Блохін не

приховував задоволення результа�

том: “У першому таймі ми створили

збірній Англії певні проблеми, які

вона ніяк не могла вирішити. При

цьому у нас спочатку були дуже хо�

роші моменти. Вважаю, в першому

таймі ми мали перевагу і заслужено

пішли на перерву, ведучи в рахунку.

Але гра закінчується лише з фіналь�

ним свистком арбітра. Все�таки мо�

лоді хлопці в кінці зустрічі трохи

злякалися того, що ми справді мо�

жемо обіграти збірну Англії на

“Уемблі”. Але такий футбол — без

помилок у ньому не буває. Так, ми

пропустили м’яч в кінці матчу, але,

на моє переконання, провели хоро�

шу гру. Я дуже задоволений тим, що

ми взяли в цьому поєдинку одне

очко”
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Цей день в історії 13 вересня

1333 — перша з ад а про Ка-
федральний собор Кені сбер а
1648 — раїнсь і оза и Бо -

дана Хмельниць о о вщент роз-
ромили оронне війсь о Речі
Посполитої під Пилявцями
1788 — Нью-Йор про олоше-

ний тимчасовою столицею США
1848 — Львівсь ом нівер-

ситеті створена афедра раїн-
сь ої мови
1902 — Вели обританії

вперше я до аз провини обви-
н вачено о б ли ви ористані від-
бит и йо о пальців з місця зло-
чин
1959 — під час посад и ра-

дянсь а осмічна станція
“Л на-2” пала на поверхню Мі-
сяця і стала першим зробленим
людиною об’є том, отрий до-
ся н в поверхні с п тни а

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Щойно равець збірної Ан лії Данні Уелбе ( білій формі) заробив пенальті, вл чивши в р Єв ен Хачеріді (справа)
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