
На придбання доступного житла 
спрямують 25 мільйонів гривень
Відповідний проект рішення мають розглянути сьогодні депутати Київради

До дитсадка — 
по Інтернету
З січня записатися до дошкільних закладів столиці можна буде в режимі онлайн

За інформацією Головного управління

освіти та науки КМДА наразі завершую�

ться підготовчі роботи з впровадження

цього пілотного проекту. Як роз’яснив

“Хрещатику” заступник начальника від�

ділу матеріально�технічного та інформа�

ційно�комп’ютерного забезпечення ГУ

освіти та науки Юрій Баглай, уже напри�

кінці жовтня у тестовому режимі на базі

Оболонського району запрацює онлайн�

портал, на якому можна буде записати

дитину до дошкільного закладу.

Протягом найближчого часу фахівці

проведуть спеціальні тренінги для дирек�

торів ДНЗ району щодо того, як правиль�

но використовувати у їх роботі цей інно�

ваційний ресурс. А з 15 січня практику

онлайн�реєстрації дітей планують поши�

рити на всі дошкільні заклади столиці. Та�

ким чином, зайшовши на портал, батьки

зможуть ознайомитись із роботою будь�

якого дитячого садочка у своєму районі та

зареєструвати там дитину, вказавши всі

необхідні дані. Згодом їм буде надано на

вибір 5 закладів, до яких вони можуть

влаштувати своє чадо. Цікаво, що портал

розробляється за кошти інвесторів.

Як зазначив голова КМДА Олександр

Попов, до січня на базі Оболонського

району будуть відпрацьовані всі нюанси

роботи нової системи. Тож вже з наступ�

ного року вона зможе ефективно працю�

вати у столиці.

“Ми завершуємо підготовку цього пі�

лотного проекту в Оболонському районі.

А вже з січня 2013 року розповсюдимо

його на територію всього міста. Після

цього всі кияни, хто планує віддати дітей

до дитсадочків, зможуть отримати на

порталі всю необхідну інформацію: що

собою являє той чи інший дитячий на�

вчальний заклад, які послуги він надає,

які в ньому вихователі, як організовано

харчування тощо. Крім того, із запуском

такої системи у місті автоматично буде

регулюватися черга до дитячих садоч�

ків”,— запевнив Олександр Попов.

Також очільник міськадміністрації на�

гадав, що столична влада активно про�

довжує процес повернення в комунальну

власність ДНЗ, які на певний період часу

були передані комерційним структурам і

державним установам. Тож наступного

року у столиці планують ввести в експлу�

атацію ще декілька десятків дошкільних

навчальних закладів

На вулиці Києва вийдуть 
17 комфортабельних тролейбусів 
У нових машинах мар и ЛАЗ Е301 враховані сі ви-
мо и столичних перевізни ів
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У місті з'явиться музей військової
техніки під відкритим небом 

Йо о від риють пар Перемо и до дня визволен-
ня столиці
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Діяльність Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
вдосконалять 
Це передбачає за онопрое т, прийнятий парламен-
том першом читанні
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Київрада розгляне земельні 
питання щодо автогаражних 
кооперативів
КМДА винесла на роз ляд деп татів Київради
іль а прое тів рішень, я і по ли ані поряд вати
земельні питання авто аражних ооперативів міста
та зняти соціальн напр . Відповідні рішення за
дор ченням олови КМДА Оле сандра Попова на
звернення представни ів авто ооперативів розро-
били профільні правління КМДА. Серед прое тів:
передача земельної ділян и ооператив “Криш-
таль-авто” для е спл атації та обсл ов вання існ -
ючих аражів на в л. Автозаводсь ій в Оболонсь о-
м районі; передача ооператив “Райд а” діляно
для е спл атації та обсл ов вання стояно на
просп. Генерала Ват тіна Дніпровсь ом районі. У
разі позитивно о олос вання деп татів Київради,
земельн ділян отримає аражно-б дівельний о-
оператив “Оме а” для е спл атації та обсл ов -
вання аражів на в л. Еле тротехнічній Деснян-
сь ом районі; дозвіл на розроблення прое т зем-
ле строю щодо відведення земельної ділян и отри-
має аражно-б дівельний ооператив “Захисни ”
Дарниць о о район та інші. Зазначимо, що 12 лип-
ня на сесії Київради деп татам б ло запропоновано
прое ти рішень щодо продовження оренди для 12
авто аражних ооперативів міста, проте позитивно
б в про олосований тіль и один прое т, що об ри-
ло автовласни ів. Незважаючи на це, КМДА про-
довж є а тивн робот щодо вре лювання проб-
лемних питань авто ооперативів. На пере онання
Асоціації авто ооперативів, авто аражні ооперати-
ви, я их столиці нарахов ється 947, наразі — най-
більш дост пний засіб забезпечення иян пар -
ванням за прийнятними цінами

У рамках Європейського тижня 
мобільності КП столиці проводять
безкоштовні екскурсії
На підтрим за альномісь о о заход “Європей-

сь ий тиждень мобільності” ом нальні підприємства
запрош ють иян на без оштовні е с рсії. Зо рема
еле тродепо “Хар івсь е” вже поб вали ст денти

транспортних вишів міста. У ході е с рсії вони озна-
йомилися з роботою еле тродепо, відвідали та ож
мийний омпле с, де побачили, я миють поїзди.
Ст дентам по азали цехи та відстійні анави, я их
здійснюється ремонт ва онів, розповіли про основні
види поломо та пра ти їх с нення. Поб вали е с-
рсанти і в абіні машиніста. На адаємо, що в рам-
ах тижня мобільності метрополітен ор аніз є ще де-
іль а е с рсій, я і триватим ть до 21 вересня. За
цей період всі охочі відвідають еле тродепо “Хар ів-
сь е”, “Дарниця” та “Оболонь”. На ці ав е с рсію
иян та ож запрош є автоб сний пар № 6 (в л. По-
лярна), вона відб деться 20 вересня об 11.00

У місті відбудеться ювілейний 
Мегамарш у вишиванках
22 вересня о 13.00 біля м зею “Золоті Ворота”

(ст. м. “Золоті Ворота”) розпочнеться 10-й ювілей-
ний Ме амарш вишиван ах. Це дійство вже стало
традиційним для столиці. Починаючи з вересня
2008 ро , марші проводились двічі на рі . Ор аніза-
тори — ст денти иївсь их вишів. П’ять ро ів том
18-річний Андрій Бабінсь ий зібрав іль а першо-
прохідців вишиван ах. З одом дійство стало наби-
рати все більшої поп лярності. Напри лад, 20 трав-
ня цьо о ро на Ме амарш зібралося іль а сотень
иян та остей міста. За інформацією ор анізаторів,
цьо о раз вони пройд ть маршр том: Золоті Воро-
та — Софійсь а та Михайлівсь а площі — Андріїв-
сь ий звіз — Контра това, Поштова, Європейсь а
площі — Хрещати . Ці аво, що захід вільний від по-
літи и — заборонена партійна символі а та прапори
політичних ор анізацій. Офіційне від риття марш
відб деться біля пам’ятни а Ярослав М дром

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

На сесії Київради роз лян ть ініціатив
олови КМДА Оле сандра Попова щодо
част ової омпенсації иянам з місь о о
бюджет першо о внес на придбання
дост пно о житла. Відповідний прое т рі-
шення передбачає виділення з місь ої
с арбниці 25 млн ривень поточном
році.

Часткову компенсацію вартості квартир надавати�

муть громадянам, які виявили бажання збудувати житло

за державною програмою здешевлення вартості іпотеч�

них кредитів та потребують поліпшення житлових умов

і є працівниками підприємств, установ та організацій

комунальної форми власності міста. Серед цих грома�

дян: педагогічні та медичні працівники; працівники

служб соціального захисту; підприємств ЖКГ; закладів

культури; працівники КП “Київпастранс”, КО “Київзе�

ленбуд”, КП “Київський метрополітен”, “Київміськ�

світло”, “Плесо”, КК “Київавтодор”, а також ПАТ

“Київхліб”; працівники підприємств Київської міської

організації Українського товариства сліпих (УВП�1, 2, 3

та 4) та Київського дослідно�виробничого підприємства

“Контакт” Українського товариства глухих.

Важливо, що компенсацію зможуть отримати грома�

дяни, стосовно яких банківська установа прийняла рі�

шення про надання кредиту шляхом оплати частини

обов’язкового власного внеску позичальника (розрахо�

ваного банківською установою) відповідно до договору,

укладеного між Іпотечним центром, банком та громадя�

нином.

Часткова компенсація вартості житла надаватиметься

у такому розмірі: 50 % власного внеску позичальника —

для киян, які перебувають на квартирному обліку не

менше 3�х років і пропрацювали на підприємстві не

менше 3�х років, але не більше 10 % вартості житла;

100 % власного внеску — для громадян, які перебувають

на квартирному обліку 5 і більше років і пропрацювали

на підприємстві не менше 10 років, але не більше 20 %

вартості житла.

Для того, аби отримати відповідну допомогу від місь�

кої влади, необхідно звернутися до ГУ житлового забез�

печення із заявою про надання часткової компенсації

вартості житла; надати довідку про перебування на

квартирному обліку; довідку з місця роботи; копію до�

говору часткової компенсації відсотків позичальнику.

До речі, за результатами реалізації цього рішення у

2012 році буде розглянуто питання щодо розширення

переліку категорій громадян, що перебувають на квар�

тирному обліку і яким може бути надана часткова ком�

пенсація

КИЇВРАДА РОЗГЛЯНЕ

ПОНАД ТРИСТА

ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ 
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ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС

ГОТОВИЙ ДО СПІВПРАЦІ

З КИЄВОМ 

СТОР. 2

У МІСТІ ВІДНОВЛЯТЬ 

РОБОТУ 

50 БЮВЕТІВ 
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ОРЕНДА ЖИТЛА 

У СТОЛИЦІ – 

ПІДСУМКИ СЕРПНЯ 
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Оформити дитин в дитсадо ияни змож ть з допомо ою с часно о інтернет-портал

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Місь а влада продовж є робот з розширення мережі дош іль-
них навчальних за ладів. Та , до почат навчально о ро в
працюючих садоч ах відновлено 81 р п на 1600 місць. Та ож
б ло від рито низ нових та ре онстр йованих ДНЗ. У най-
ближчих планах місь ої влади — збільшити мереж дош ільних
за ладів ще на три тисячі місць, а до 2015 ро — повністю
відновити робот 38 дитсадів. О рім то о, значно по ращаться
мови запис дітей до садоч ів: з січня наст пно о ро бать и
змож ть робити це без чер , за допомо ою Інтернет .
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На вулиці Києва вийдуть 
17 комфортабельних 
тролейбусів
За інформацією КП “Київпастранс”, нових тролейб сах мар и

ЛАЗ Е301, ви отовлених ТОВ “Львівсь і автоб сні заводи” на замов-
лення міста, враховані сі вимо и столичних транспортни ів. У пер-
ш чер , вони стос валися безпе и і надійності перевезень паса-
жирів, а та ож зр чності та омфортності поїзд и. Та , тролейб си
мар и ЛАЗ Е301 мають 100 % низь ий рівень підло и, що дає мож-
ливість прис орити висад та посад пасажирів, а та ож дозволяє
перевозити осіб з обмеженими фізичними можливостями і пасажи-
рів ріслах- оляс ах. Тролейб си та ож мають с часний інтер’єр,
поліпшен систем вентиляції через дахові лю и, розс вні ватир и
та прим сов вентиляцію. А система ондиціювання повітря ство-
рює омфортні мови для перевезення пасажирів ромадсь им
транспортом спе отний період ро . Нові с часні системи прав-
ління тя ою на IGBT-мод лях дозволяють заощадж вати споживан-
ня еле троенер ії до 45 %. Ф н ція автономно о ход тролейб са
дає можливість об’їжджати переш оди без живлення від онта тної
мережі.
Для безпе и пасажирів салоні встановлені відео амери. Крім

то о, нових тролейб сах є с часні еле тронні інформаційні систе-
ми, я і мають зовнішній інформатор для о олошення на з пин ах
номер маршр т тролейб са, що приб ває, для зр чності проїзд
осіб з вадами зор . План ється, що до інця поточно о місяця нові
тролейб си вийд ть на маршр ти міста

На Оболоні відкрили Центр обслуговування
платників податків
У Києві розпочав свою діяльність 10-й з 11-ти Центрів обсл ов -

вання, я ий за алом став 460 сервісним центром в У раїні. Та им
чином столиці процес модернізації подат ової сл жби підходить
до сво о завершення. Новий за лад по ращено о подат ово о сер-
віс забезпечить платни ам вільний та більш омфортний дост п до
подання звітності, подат ових онс льтацій та всіх інших адмініс-
тративних посл , я і надаються в подат овій інспе ції. Від риття
центр додасть певненості платни ам подат ів створенні власно-
о бізнес , ос іль и пор ч, при РДА, діє дозвільний центр. “Тобто, в
одном сервісном центрі можна зареєстр вати підприємство та
оформити всі необхідні до менти, а в іншом — Центрі обсл ов -
вання платни ів подат ів — можна с проводж вати ведення бізне-
с , вчасно сплач ючи до бюджет подат и”,— за важив перший за-
ст пни олови Оболонсь ої РДА Владислав Патр шев. За алом
подат овом сервісном центрі на Оболоні обсл ов ватим ться
понад 38 тисяч юридичних та фізичних осіб — платни ів подат ів

Хворі нефрологічного профілю 
і надалі отримуватимуть 
необхідну допомогу
За дор ченням олови КМДА Оле сандра Попова, ГУ охорони

здоров’я під от вало прое т рішення Київради, я е передбачає до-
дат ове виділення 4480,0 тис. рн на придбання витратних матері-
алів для перитонеально о діаліз , необхідних хворим нефроло ічно-
о профілю. Це дасть можливість перерозподілити ошти за о ре-
мими напрямами діяльності та заходами місь ої цільової про рами
“Здоров’я иян” для медично о забезпечення хворих за певними
нозоло ічними формами, найбільш важливими в соціально-е оно-
мічном та меди о-демо рафічном аспе ті.
Прийняття рішення допоможе забезпечити надання медичної до-

помо и иянам із термінальними стадіями нир ової недостатності
сеансами перитонеально о діаліз . У ГУ охорони здоров’я інформ -
ють, що наразі лі вання методом перитонеально о діаліз столи-
ці отрим ють 60 хворих, я і переб вають на стаціонарном та амб -
латорном лі ванні в Оле сандрівсь ій лінічній лі арні. Крім то о,
іль ість хворих, я і потреб ють сеансів лі вання, щорічно зростає
на 10–15 осіб.
За алом для забезпечення витратними матеріалами для перито-

неально о діаліз в азаної ате орії хворих на рі необхідно 11,2
млн рн. Вартість лі вання одно о пацієнта с ладає 186,7 тис. рн.
Наразі пацієнти забезпечені препаратом достатньом обсязі, про-
ведення процед р здійснюється належним чином лі вальних с-
тановах міста

У місті з’явиться 
музей військової техніки 
під відкритим небом
До Дня визволення Києва, я е відзначається 6 листопада, в пар-
Перемо и з’явиться м зей війсь ової техні и під від ритим не-

бом. Про це заявив ж рналістам олова КМДА Оле сандр Попов. За
йо о словами, столична влада має цьом питанні принципов під-
трим міністра оборони У раїни Дмитра Саламатіна. “Д маю, цей
м зей б де поп лярний серед дітей, том що всі йо о е спонати
можна б де особисто вивчити”, — с азав Оле сандр Попов. Голова
КМДА та ож зазначив, що ожен рі цей м зей б де розширювати-
ся за рах но нових е спонатів

У столиці пройде 
“Книжковий арсенал”
4 — 7 жовтня Національном льт рно-мистець ом та м зей-

ном омпле сі “Мистець ий Арсенал” відб деться ІІ Міжнародний
фестиваль “Книж овий Арсенал”. Я повідомляють ор анізатори,
цьо о ро на заході презент ють понад 100 видавництв, очі ється
70 відомих остей із Європи, Росії, У раїни. На остей фест че а-
тим ть презентації нових ни , з стрічі з авторами, авто раф-сесії
зіро раїнсь ої та світової літерат ри, майстер- ласи та дис сії.
Крім то о, про рамі вистав и art book, омі сів, ниж ової ілюс-
трації і рафі и, перформанси, вечірня літерат рно-м зична про ра-
ма, бла одійні а ції зі збор нижо для дітей та реабілітаційних
центрів. Почесними остями “Книж ово о Арсенал ” б д ть: один із
найяс равіших с часних італійсь их письменни ів Алессандро Ба-
рі о та австрійсь ий письменни Йозеф Він лер

Цифра дня

2 184 000 000 
гривень ПДВ відшкодовано з початку нинішнього року на рахунки
столичних платників податків, що на 851 мільйон гривень більше, ніж
за 8 місяців 2011 року 

Про це повідомила Голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова. 
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Ізраїльський бізнес готовий 
до співпраці з Києвом

Голова КМДА Олександр Попов передав дип�

ломатові пакет інвестиційних пропозицій, який

напрацювала столиця, і закликав виступити посе�

редником у налагодженні контактів з представни�

ками ізраїльських бізнес�кіл.

“У нас є конкретні пропозиції для інвесторів з ва�

шої країни. Ми окреслили для себе пріоритетні на�

прями розвитку Києва і готові презентувати їх на

міжнародному рівні. Переконаний, така співпраця

буде корисною та взаємовигідною. Настав час, коли

Київ та Тель�Авів відкриють для себе нові горизон�

ти інвестиційної співпраці”, — наголосив Олек�

сандр Попов.

Зі свого боку ізраїльський дипломат висловив го�

товність та бажання посприяти в організації двосто�

роннього економічного форуму. За його словами, в

інвестиційній співпраці з Києвом зацікавлені не ли�

ше представники бізнесу, але й держава Ізраїль.

"Ми уже реалізували дуже цікавий інвестицій�

ний проект у Вінниці, де за кошти Ізраїлю був

збудований сучасний медичний центр. Однак

ми робимо ставку передусім навіть не на сучас�

не оснащення, яким, безумовно, обладнані наші

центри, а на рівень підготовки самих лікарів.

Переконаний, схожий проект ми могли б реалі�

зувати і в Києві. Нам цікаві усі ваші пропозиції,

зокрема, напрями водопостачання, будівництва

очисних споруд, екології і, звичайно, — куль�

турна співпраця”, — сказав під час зустрічі Ре�

увен Дін Ель

Київрада розгляне понад 
триста важливих питань 
На виконання програми "Здоров’я киян" депутати спрямують 
12 мільйонів гривень

На розгляд народних обранців запропоновано

чергові зміни до бюджету столиці та Програми со�

ціально�економічного розвитку. За словами заступ�

ника голови КМДА Руслана Крамаренка, плану�

ється виділити 12 млн грн на міську цільову програ�

му “Здоров’я киян”. “Кошти спрямують на при�

дбання інсуліну, вакцини для забезпечення прове�

дення передсезонної імунопрофілактики грипу.

Ще 1,6 млн грн буде виділено для сервісного обслу�

говування обладнання з використанням ПЕТ�тех�

нологій у Центрі ядерної медицини”, — повідомив

посадовець.

Як зазначено в проекті рішення, 23,2 млн грн

пропонується спрямувати на виконання природо�

охоронних заходів у поточному році; 4,5 млн грн —

на утримання та впорядкування міської вулично�

дорожньої мережі (у зв’язку з перевиконанням пла�

нових показників надходжень збору за першу реєс�

трацію транспортних засобів); 10,0 млн грн отри�

мають столичні РДА на проведення капітальних ре�

монтів покрівель житлових будинків.

Також депутати розглянуть другий за важливістю

після Генплану містобудівний документ — план зо�

нування території Києва. За словами заступника

Київського міського голови — секретаря Київради

Галини Гереги, документ передбачає розмежування

території столиці на зони, у кожній із яких встанов�

люватимуться певні умови та обмеження для місто�

будування. Також зонінг зумовлює дотримання

принципу сумісності нового будівництва з уже іс�

нуючими поряд спору�

дами.

За словами депутата

Київради Ігоря Бален�

ка, план зонування те�

риторії необхідно

приймати задля того,

щоб у місті не виника�

ло проблемних забудов

та недоцільних рекон�

струкцій. “Усі наші містобудівні помилки виника�

ють саме з цієї причини — немає чіткого плану за�

будови міста. Але я думаю, що план зонування не

приймуть, бо до нього буде багато поправок від де�

путатів. Це дуже місткий документ, тому тільки

після глибокого опрацювання за нього потрібно

голосувати”, — прокоментував “Хрещатику” Ігор

Баленко.

Крім того, ГУ містобудування та архітектури

пропонує Київраді затвердити міську цільову про�

граму створення і впровадження Містобудівного

кадастру Києва на 2013–2015 роки. Фінансування

програми передбачено на рівні 77,43 млн грн із

міського бюджету. За словами розробників доку�

мента, створення кадастру дасть можливість виро�

бити єдину актуалізовану електронну карту Києва,

уніфіковану систему електронного документообігу,

систему містобудівного моніторингу, сформувати

єдиний інформаційний простір міста.

Окрім того, КМДА підготувала зміни до Про�

грами приватизації комунального майна терито�

ріальної громади міста Києва на 2011–2012 роки.

Відповідний проект рішення буде запропонова�

но на розгляд депутатам. Зміни до програми пе�

редбачають розши�

рення переліку 

об’єктів, що пропо�

нуються на продаж.

На приватизацію бу�

дуть виставлені не�

житлові приміщення

у різних районах міс�

та. Три  з них, загаль�

ною площею 1766,4

кв. м, пропонуються для викупу існуючими

орендарями, інші виставлять на відкриті аукціо�

ни. “Зміни до Програми приватизації, що про�

понуються, дозволять збільшити надходження

коштів до міського бюджету та виконати план на

2012 рік”, — пояснив заступник голови КМДА

Олександр Пузанов.

Знаково, що після сьогоднішньої сесії на мапі

Києва може побільшати міських скверів. Нові зеле�

ні зони мають облаштувати у Святошинському,

Деснянському і Дніпровському районах. Відповід�

ні проекти рішень схвалила постійна комісія Київ�

ради з питань екологічної політики
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Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Порядо денний сьо однішньої сесії
Київради насичений різноплановими
питаннями. Вони стос ються місто-
б д вання, соціальних та е оло іч-
них проблем. Зо рема деп тати о-
лос ватим ть за прийняття план
зон вання території Києва, зміни до
поряд приватизації ом нально о
майна та розподіл бюджетних ош-
тів.

Київ і Тель-Авів від риють для себе нові оризонти інвестиційної співпраці

КМДА підготувала зміни до Програми
приватизації комунального майна

територіальної громади міста 
на 2011–2012 роки. Відповідний

проект рішення буде запропоновано 
на розгляд депутатам Київради

Тамтешні компанії зацікавлені інвестувати в будівництво, 
інфраструктуру та медицину
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Найпот жніші омпанії з Тель-Авів
заці авлені співпраці з раїн-
сь ою столицею за найрізноманітні-
шими напрямами: б дівництво, ін-
фрастр т ра, водопостачання, е о-
ло ія та медицина. Про це йшлося
під час офіційної з стрічі олови
КМДА Оле сандра Попова з надзви-
чайним і повноважним послом дер-
жави Ізраїль в У раїні Ре веном Дін
Елем.

У столиці відновлять 
роботу 50 бюветів
Більшість із них запрацюють вже до жовтня
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Найближчим часом столиці введ ть в е спл атацію
понад 50 відремонтованих бюветів, 30 з я их запрацю-
ють до жовтня. Відновлення та их омпле сів є пріори-
тетним завданням для місь ої влади, адже вода із арте-
зіансь их свердловин орист ється чималим попитом
населення, захищена від забр днення і не потреб є по-
дальшої хімічної оброб и.

Нині в Києві не працюють близько 90 бюветів, але активні роботи з їх від�

новлення тривають. “Після реконструкції ми вже ввели в експлуатацію 

18 бюветів, 30 запрацюють до жовтня, а ще 21 — протягом місяця. Тобто,

близько 70 таких об’єктів відновлять свою роботу найближчим часом, — за�

значив голова КМДА Олександр Попов.— Окрім того, у нас залишаться деякі

об’єкти, де ситуація потребує кардинальних змін. Тож першочергово ми за�

планували відновити роботу тих бюветів, які потребують реконструкції чи ка�

пітального ремонту. Ця програма нині активно виконується і на найближчій

сесії Київради ми збільшимо асигнування, щоб цілком її профінансувати”.

Окрім відновлення роботи уже існуючих комплексів, міська влада має на�

мір у найближчі роки відкрити нові об’єкти, адже це допоможе вирішити

проблему питної води у столиці.

“Перевага артезіанської води в тому, що вона не потребує попереднього

очищення хімічними реагентами та знезараження хлором. У київських бю�

ветах подається рідина з артезіанських свердловин юрського і сеномансько�

го горизонтів, глибиною 90–300 м. Вона добре захищена від хімічного та

мікробіологічного забруднення. Тож чимало киян надають перевагу саме

воді з бюветів”, — зазначив “Хрещатику” голова постійної комісії Київради

з питань екологічної політики Денис Москаль.

За його словами, місто планує розвивати мережу бюветних комплексів та

вчасно ремонтувати і обслуговувати існуючі свердловини. Нагадаємо, віднов�

лення діючих і будівництво нових комплексів у столиці є одним із пріоритет�

них напрямів комплексної програми “Питна вода” на 2011–2020 роки
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За підробку акцизних марок
та голограм встановлено
кримінальну 
відповідальність

Верховна Рада встановила ри-
мінальн відповідальність за ви-
ористання неза онно ви отовле-
них, одержаних або підроблених
маро а цизно о збор й оло-
рафічних захисних елементів під
час продаж товарів. Відповідний
за онопрое т № 4736 б в за-
тверджений парламентом. Ним
пропон ється ввести римінальн
відповідальність за зб т а цизних
маро . За відповідні правопор -
шення пропон ється ввести по а-
рання ви ляді позбавлення волі
від 3 до 7 ро ів. А за повторне
правопор шення або та е, що
вчинене в особливо вели их об-
ся ах, передбачається позбав-
лення волі від 5 до 10 ро ів з он-
фіс ацією майна. Прийняття цьо-
о за он допоможе розвит
с млінної он ренції та підви-
щенню римінально-правової
охорони рин від небезпечних
пося ань

Діяльність Фонду 
гарантування вкладів 
фізичних осіб вдосконалять

Це передбачає прийнятий пар-
ламентом першом читанні за-
онопрое т № 10520. Він перед-
бачає: становлення мінімально-
о ранично о обся арантова-
ної с ми відш од вання в ладни-
ам розмірі не менш ніж 150
тис. рн; надання повноважень
адміністративній раді фонд змі-
нювати розмір арантованої с ми
ви лючно бі збільшення; роз-
ширення підстав, за я их припи-
няються повноваження членів ад-
мінради фонд ; надання можли-
вості фонд протя ом тимчасової
адміністрації неплатоспроможно-
о бан здійснювати оплат ви-
дат ів та ої фін станови, пов’яза-
них із здійсненням оперативної
діяльності. До мент та ож пе-
редбачає встановлення заборони
працівни ам фонд роз олош ва-
ти інформацію з обмеженим до-
ст пом ( том числі, бан івсь
таємницю) я період роботи
фонді, та і після припинення з

фондом тр дових відносин. За о-
нопрое т має підвищити довір
населення до бан івсь ої систе-
ми й надання можливості фонд
ефе тивно реалізов вати поло-
ження За он “Про систем а-
рант вання в ладів фізичних
осіб”, повідомляють У раїнсь і
новини

Потяг за маршрутом 
“Київ—Берлін” буде 
скасовано
“У рзалізниця” с ас вала поїзд

за маршр том “Київ — Берлін” з
1 жовтня. Про це повідомляє
прес-сл жба “У рзалізниці”. Про-
вод а поїзда по території Німеч-
чини із р дня 2011 ро здійсню-
ється на омерційних мовах, що
передбачає встановлення ставо
проводо рейсів. На період з
1 вітня по 1 листопада ця став а
становить 6432 євро за один
рейс, що за підрах н ами “У рза-
лізниці” приведе до збит ів 15
млн рн до інця ро . Нині вар-
тість проїзд в поїзді “Київ — Бер-
лін” становить 1449 ривень, з

метою виход навіть на н льов
рентабельність “У рзалізниця”
зм шена б де збільшити вартість
вит а в 2,5 раз — до 3620 ри-
вень. Це, з о ляд на вартість
вит а до Берліна в авіатранс-
порті (1980 ривень), автоматич-
но робить рс вання цьо о поїз-
да безперспе тивним. Крім цьо-
о, прес-сл жбі зазначають, що
в роз ладі р х поїздів на 2012 —
2013 рі Польсь і залізниці та ож
план ють забезпечити провод
транзитно о поїзда на Берлін на
омерційній основі, що приведе
до ще більших витрат, повідом-
ляють У раїнсь і новини

Дилер японської 
електротехніки ухилився 
від сплати 2 млн грн ПДВ
Столичні подат ові міліціонери

з’яс вали, що вели іль ість
еле тротехнічної прод ції відомої
тор овельної мар и б ло ввезено
на територію У раїни поза митним
онтролем і, відповідно, без спла-
ти до бюджет подат на додан
вартість. Водночас, для то о, щоб

створити ілюзію належно о похо-
дження товарів та шт чно сфор-
м вати подат овий редит, роші
за начебто придбані товари б ли
перераховані на бан івсь і рах н-
и фі тивних фірм. На підставі під-
роблених до ментів дані щодо
явних осподарсь их операцій
б ли відображені в звітності під-
приємства, внаслідо чо о бю-
джет недоотримав понад 2 млн
рн подат на додан вартість.
Відносно дире тора підприємства
пор шено римінальн справ за
навмисне хиляння від сплати по-
дат ів особливо вели их розмі-
рах. Наразі розслід вання римі-
нальної справи триває

Аукціон із продажу акцій
“Борщагівського 
хіміко(фармацевтичного
заводу” перенесено 
на 17 жовтня
КМДА інформ є про зміни

термінах проведення а ціон з
продаж па ет а цій ПАТ “НВЦ
Борща івсь ий хімі о-фармацев-
тичний завод”, я ий належить те-

риторіальній ромаді міста. Дат
проведення а ціон перенесено
на три тижні — на 17 жовтня 2012
ро . “До підприємства є реаль-
ний інтерес з бо потенційних
по пців. До нас зверн лися іль-
а омпаній з проханням надати
додат овий час, аби зробити на-
лежний due diligence завод . Ос-
іль и місто бажає провести дійс-
но від ритий та прозорий продаж,
ми пішли наз стріч потенційним
інвесторам”,— пояснив заст пни
олови КМДА Оле сандр П занов.
На продаж пропон ється винести
29,95 % а цій ПАТ “НВЦ Борща-
івсь ий хімі о-фармацевтичний
завод”. Стартова ціна па ет
с ладає 278 млн 331 тис. рн. На-
адаємо, за інформацією ГУ ом -
нальної власності Києва, станом
на 11 вересня 2012 ро від при-
ватизації ом нально о майна до
місь о о бюджет надійшло 162,6
млн рн. Ще 14,6 млн рн місто
отримає протя ом вересня за вже
ладеними одами. Плановий

по азни надходжень від продаж
майна на поточний рі становить
400 млн рн

Скандальне 
будівництво 
на вулиці Кіквідзе 
зупинено
Прокуратура має намір 
оприлюднити список незаконних 
забудов столиці
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Компанія-заб довни знесла частин па орба та вир -
бала дерева на в лиці Кі відзе, де план вала звести
житловий омпле с. Київсь а про рат ра наразі визна-
ла заб дов неза онною. Резонансні б дівництва приз -
пинені та ож на в лиці Сошен а та проспе ті Правди.

На звернення голови КМДА Олександра Попова, столична прокуратура

розпочала перевірку контролюючих органів, які декілька років тому нада�

вали дозволи на проблемні будівництва в Києві. “Система контролюючих

і дозвільних органів усе частіше дає збої... Я вважаю, на сьогодні недостат�

ньо вживались заходи щодо співробітників контролюючих органів за їхню

недбалість. У мене, як у прокурора міста, є велике питання до органів кон�

тролю — чому роками тривало будівництво з порушеннями або взагалі без

дозвільних документів?”,— заявив прокурор Києва Анатолій Мельник.

За його словами, наразі прокуратурою призупинено три скандальних бу�

дівництва в Києві. Мова йде про незаконно захоплені земельні ділянки на

вулицях Кіквідзе, Сошенка та проспекті Правди. Зокрема на вулиці Кікві�

дзе, готуючи місце під будівництво, зняли верхній шар пагорба та вирубали

дерева. “Запевняю вас, будуть кримінальні справи — у Кримінальному ко�

дексі вистачає статей як для таких горе�контролерів, так і для горе�забудов�

ників”,— сказав прокурор Києва.

Додамо, що найбільша кількість незаконно виділених у Києві земельних

ділянок припадає на 2005�2010 роки. Анатолій Мельник запевнив, що осо�

бисто контролюватиме перевірку проблемних забудов столиці, а також ви�

їжджати на місця і спілкуватися з мешканцями. Крім того, у прокуратурі

повідомили, що найближчим часом буде складено й оприлюднено перелік

проблемних забудов столиці.

Як зазначив голова постійної комісії Київради з питань екологічної полі�

тики Денис Москаль, більшість скандальних будівництв пов’язано із забу�

довою зелених зон та знищенням дерев. “Я виступаю категорично проти

вирубок зелених насаджень для зведення різноманітних споруд. Саме тому

екологічна комісія регулярно приймає рішення про надання статусу скверу

земельним ділянкам, котрі опинилися під загрозою забудови. Таким чином

ми можемо вберегти від вирубок дерева і кущі, що ростуть на цих ділянках.

Адже якщо територія офіційно отримала статус скверу, вона автоматично

включається до програми розвитку зеленої зони”,— прокоментував “Хре�

щатику” Денис Москаль

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Відтепер бор и перед Пен-
сійним фондом зі сплати
страхових внес ів можна
по ашати частинами про-
тя ом двох ро ів. Зміни
мають стати стим лом для
платни ів до сплати бор ів
за єдиним та страховими
внес ами.

З 12 червня цього року почав діяти

Закон України № 4814, який вніс

зміни до прикінцевих та перехідних

положень Закону України “Про збір

та облік єдиного внеску на загально�

обов’язкове державне соціальне

страхування”. Зокрема нові поло�

ження стосуються погашення за�

боргованості до Пенсійного фонду

України. Згідно з документом, тепер

борги перед фондом можна сплачу�

вати частинами протягом двох ро�

ків.

Такі нововведення повинні стати

стимулом для платників до сплати

боргів за єдиним та страховими

внесками. Наслідком має бути спи�

сання фінансових санкцій та пені,

які підлягали нарахуванню на суму

заборгованості, нараховані та не

сплачені.

Розстрочці підлягають борги зі

сплати страхових внесків, почина�

ючи з 1�го січня 2004 року і до 1�го

січня 2011 року. Однак розстрочка

надається платникам у момент їх

звернення до органів Пенсійного

фонду за умови, що вони не мають

поточної заборгованості зі сплати

єдиного внеску. У такому випадку

фонд приймає заяву від платника,

укладає з ним договір про розстро�

чення заборгованості, а сам платник

вчасно сплачує борг згідно з догово�

ром.

“Після виконання зобов’язань із

погашення заборгованості платнику

буде списано пеню та фінансові

санкції за єдиним та страховими

внесками, що нараховані раніше й

підлягають сплаті”,— пояснюють

фахівці Пенсійного фонду.

Орган Пенсійного фонду України

в десятиденний строк з дня одер�

жання заяви перевіряє за даними

карток особових рахунків платників

відсутність заборгованості зі сплати

єдиного внеску на дату подання за�

яви. Далі ухвалюється рішення про

розстрочку сум заборгованості, піс�

ля чого з платником укладається до�

говір про розстрочку сум заборгова�

ності зі сплати страхових внесків.

Управління Пенсійного фонду

України в Шевченківському районі

Києва рекомендує платникам, які

мають заборгованість зі сплати стра�

хових внесків, звернутися з заявою

про укладення договору розстрочен�

ня заборгованості. Довідку можна

отримати за телефоном: 440�61�07.

Для оформлення договору звертай�

тесь за адресою: вул. Житкова 7б,

кабінет № 201. Зверніть увагу, що за�

яви, які надійдуть після 12 грудня

2012 року, не розглядатимуться
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Оренда житла — 
підсумки серпня
Столичний ринок наблизився до передкризових показників
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Оренда житла Києві де-
монстр є а тивність, її
част а серпні с лала
66,6 % від сіх од, ла-
дених на рин нер хомо-
сті столиці. Найдешевш
вартир можна знайти
Дарниць ом районі міста,
де середня вартість орен-
ди 1- імнатно о помеш-
ання с ладає 413 дол. за
місяць. Найдорожчим за-
лишається Печерсь ий
район з орендною став ою
в 645 дол. на місяць.

За даними агентства нерухомості

“Благовіст”, серпень�2012 був най�

більш насичений угодами оренди за

останні два роки. Показники ринку

наблизилися до передкризових ча�

сів.

У ціновому сегменті до 1 тис. дол

(8 тис. грн) кількість угод склала

71,2 % від загального обсягу. Частка

однокімнатних квартир у даній ка�

тегорії становить 46,2 % — сюди

увійшли квартири в усіх районах

столиці. Двокімнатні — 37 % від усіх

угод в категорії — розташовані пере�

важно в Дарницькому, Шевченків�

ському, Печерському та Оболон�

ському районах. Трикімнатні —

(частка 10,2 %) орендовані у Дніп�

ровському, Оболонському, Деснян�

ському та Шевченківському райо�

нах. Чотирикімнатні квартири й

офіси у даному ціновому сегменті

склали 6,6 %.

Угоди в ціновому діапазоні 1�2

тис. дол (8 — 16 тис. грн) зайняли

частку 18,1 % від загального обсягу

ринку оренди за серпень. У цій кате�

горії перевага віддавалася трикім�

натним квартирам (39,5 %) у Дар�

ницькому, Солом’янському та Шев�

ченківському районах. Двокімнатні

квартири склали 27 % у даному сег�

менті й розташовані вони в Голосіїв�

ському, Оболонському, Солом’ян�

ському, Шевченківському та Печер�

ському районах столиці.

Чотирикімнатні квартири (14,5 %),

орендовані в серпні, розташовані в

Голосіївському, Печерському та

Шевченківському районах. Частка

однокімнатних помешкань склала

7,2 %. Це житло метражем 50�70 кв.

м у Голосіївському, Оболонському та

Подільському районах. Також в да�

ний діапазон увійшли офіси та ко�

мерційні приміщення (частка

11,8 %) — об’єкти площею від 35 до

156 кв. м в Дарницькому, Голосіїв�

ському і Печерському районах сто�

лиці.

У категорії 2�3 тис. дол (16 — 24

тис. грн) у серпні 2012 року було

укладено 6 % угод на ринку оренди.

Сюди увійшли двокімнатні кварти�

ри переважно в Дніпровському,

Оболонському та Шевченківському

районах столиці. Лідером сегменту

стали багатокімнатні (43,7 %) квар�

тири в Голосіївському, Шевченків�

ському та Печерському районах.

Комерційна нерухомість зайняла

частку 15,8 % і була представлена

офісними приміщеннями в Шев�

ченківському, Подільському та Со�

лом’янському районах столиці.

“На осінь ми можемо дати досить

сміливий і оптимістичний прогноз

для ринку з оренди нерухомості. І

він має під собою підстави. Сьогодні

ми можемо говорити про підвищен�

ня попиту на оренду комерційних та

офісних площ. Сегмент заміської

оренди виходить за рамки традицій�

ної сезонності і буде досить актив�

ний в осінні місяці. Однак квартири

також не здадуть своїх позицій і збе�

режуть свою частку на рівні 50�60 %

від усіх угод з оренди”,— прогнозує

генеральний директор АН “Благо�

віст” Ірина Луханіна.

За даними консалтингової компа�

нії “SV Development”, середня вар�

тість оренди 1�3�кімнатних квартир

у Києві минулого місяця зросла на

1,38 % (9 дол.) — до 659 дол. за квар�

тиру на місяць

Внески до Пенсійного фонду 
можна погашати частинами
Відповідні законодавчі зміни набули чинності цього року

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

За словами заст пни а олови КМДА Р слана Крама-
рен а, з 10 вересня в районних Центрах надання ад-
міністративних посл запроваджено замовлення п’я-
ти адмінпосл телефоном та через мереж Інтернет.
Ініціатива отримала назв “Швид і посл и” та б ла
розроблена на ви онання про рами “Еле тронний
ряд”.

Відтепер кияни можуть дистанційно замовити наступні послуги: надання

статусу та видача довідки “дитина війни”; видача довідки про компенсацій�

ні виплати батькам на дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка�

тастрофи; довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги; до�

відки про перебування на квартирному обліку; довідки про перебування у

списках бажаючих прийняти участь у програмі “Доступне житло”.

“Оформити такі послуги можна за півгодини, не виходячи з дому. Раніше

ж підприємцям та киянам необхідно було стояти в чергах, аби подати доку�

менти, та чекати від двох до десяти днів для отримання довідок. Нова сис�

тема дозволить зберегти час киян та створити комфортні умови взаємодії з

владою. Мені приємно, що Київ став першим містом в Україні, яке запро�

вадило таку послугу для мешканців міста”,— заявив Руслан Крамаренко.

Також, за його словами, новацією для киян стала можливість подання до�

кументів на отримання 23�х адміністративних послуг у кожному з 10 район�

них центрів, тоді як раніше для цього необхідно було їхати у Міський до�

звільний центр. Важливо, що під час розробки ініціативи “Електронний

уряд” Стратегії розвитку Києва до 2025 року було відпрацьовано найкра�

щий європейський досвід. Адже програми “електронного урядування” пра�

цюють в багатьох країнах Європи, а найбільш досконалі — в Австрії. Саме

ця країна стала прикладом для інших і є основним партнером розвитку

електронного урядування в Естонії, Грузії, Казахстані. Сьогодні завданням

групи з реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року є спільно зі струк�

турними підрозділами КМДА запропонувати впровадження найкращих

прикладів європейського досвіду в Києві

Адмінпослуги —
через Інтернет
Київ став першим містом в Україні, де
довідку можна оформити за півгодини



ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05, 17.40
Мультляндія

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

10.15 Повнота радості життя
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"
19.20 Х/ф "Хлопчиська є

хлопчиська"  
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 Новинии
6.10, 7.05, 8.05, 23.10,

1.10 Спорт
6.15, 7.10, 8.10, 23.15,

1.15 За 80 днів
навколо спорту

6.25, 7.40 Тема дня
6.30 Православний календар
6.35 М/ф
6.45 Вчимося разом
6.50, 7.50 Господар в

будинку
7.20 Країна online
7.25 Техноера
7.30 Ера бізнесу
7.35 Голос народу
8.20, 0.40 Між рядків
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.15, 11.50, 20.55 Офіційна

хроніка
9.35 Легко бути жінкою

10.55 Шеф:кухар
12.00, 15.00, 18.20 Новинии
12.10, 15.15, 18.45, 21.25

Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армія
13.05 Х/ф "Коли дерева

були великими"  
14.35 Вікно в Америку
15.10 Euronews
15.25 Х/ф "Живі і мертві",

с. 1  
17.00 Концерт "Мамо, рiдна i

кохана!"

18.00 Свобода вибору.
Реальне життя

18.10 Справжня Україна
18.30 Агро:news
19.00, 20.20 Вибори:2012.

Передвиборна агітація
19.30 Свобода вибору
20.00 Сільрада
20.50 Плюс:мінус
21.00 Підсумки дня
21.35 Країну : народу!
21.55 Зірки гумору
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.25 Від першої особи
23.45 Фестиваль "Покров"

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
10.45 Т/с "Слідаки"
11.55 Зніміть це негайно
13.00 Ілюзія безпеки
14.10 Криве дзеркало
16.40 Російські сімейні драми
17.45 "ТСН. Особливе"
18.25 Т/с "Скліфосовський"  
19.30 ТСН
20.15 Багаті теж плачуть
21.30 Х/ф "Пропозиція"  
0.00 ТСН
0.15 Вечірній Ургант
0.55 Х/ф "Смерть за

заповітом"  
2.30 Т/с "Слідаки"
3.20 ТСН
3.35 Х/ф "Таксі'2"  
4.55 Ілюзія безпеки

ІІННТТЕЕРР

5.20 Х/ф "Діамантова
рука"  

7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Спорт в Подробицях
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Дорога в

порожнечу"
12.00 Новини
13.00 Т/с "Дорога в

порожнечу"
14.05 Слідство вели...
15.05 Право на зустріч

16.10 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровинонька"  
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Подробиці. Неформат
20.40 Спорт в Подробицях
21.00 Т/с "Дорога в

порожнечу"  
23.10 Т/с "Шаповалов"
1.15 Х/ф "Бумеранг"  
2.50 Подробиці
3.20 Подробиці. Неформат
3.30 Спорт в Подробицях
3.35 Жадібність

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

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

10.00 Т/с "Глухар.
Повернення"  

12.15 Хай говорять
13.15 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросерде визнання
16.00 Право на захист
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Джамайка"  
19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Країна 03"  
21.10 Т/с "Карпов"  
22.15 Х/ф "Цар

скорпіонів"  
0.10 Х/ф "Вірус

Андромеда"  
3.10 Щиросерде визнання
3.40 Події
4.00 Події. Спорт
4.05 Т/с "Дорожній

патруль'9"  
4.50 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.10 Т/с "Стройбатя"  
6.00 Очевидець. Найбільш

шокуюче відео
6.40, 7.05, 7.40, 8.45

Підйом!
6.45 Очевидець. Найбільш

шокуюче відео
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 "Татусеві

доньки"  
22.05 Т/с "Вороніни"  
23.10 Т/с "Світлофор"  
0.15 Т/с "Спокусливі і

вільні"  
1.10 Репортер
1.25 Спортрепортер
1.35 Служба розшуку дітей
1.40 Т/с "Ясновидець"  
2.25 Т/с "Останній акорд"  
3.15–5.10 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 "Відставник'2.
Своїх не кидаємо"

12.40 Анекдоти по:українськи
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Відставник'3"
15.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16.30 Т/с "Опери"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Морські

дияволи"
22.40 Факти. Підсумки дня
22.55 Свобода слова
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
6.30 Ф:стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Дві сестри"  

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Понеділок '

день важкий"  
13.30 М/ф
14.20 Будь в курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Дика Америка
16.00 Країна порад

17.00 Алло, лікарю!
18.00 Реальні історії
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.05 Т/с "Дві сестри"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.40 У. Тализіна. Моїй душі

спокою немає
22.50 Х/ф "Переможець"  
0.50 Світські хроніки
1.25 Х/ф "Мешканці"  
2.55 Реальні історії
3.20 Дика Америка
3.50 Країна порад
4.35 Диваки
5.10 У. Тализіна. Моїй душі

спокою немає

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
Бізнес:час

7.20 Автопілот:новини
7.30, 3.40 Ранок із зіркою
7.55, 8.50 Трансмісія:новини
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, 4.10 У кабінетах
18.15, 4.40 Територія закону
19.30, 2.10 Час інтерв'ю
19.50, 2.30, 3.30, 4.30,

6.25 Хроніка дня
20.10, 21.10, 1.00, 5.00

Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 6.00 Час:тайм
22.00, 2.40 Податковий

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

ННТТНН

6.05 Х/ф "Білі роси"  
7.35 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Розкол"

11.00 Т/с "УГРО'2"
15.00 Т/с "Каменська'4"
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 "Шостий день"  
2.40 "Свiдок"
3.10 Речовий доказ
4.00 Агенти впливу
4.30 "Свiдок"
5.00 Уроки тітоньки Сови
5.35 Правда життя

ССТТББ
5.40 Документальний

детектив
6.05 Т/с "Комісар Рекс"  
6.50 Все буде добре!
8.55 Неймовірна правда про

зірок
10.35 Х/ф "Знак дійсного

шляху"  
14.45 Екстрасенси ведуть

розслідування
15.55 Все буде добре!
18.00 "Вiкна". Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Куб:3
22.00 "Вiкна". Новини
22.20 Детектор брехні:2
23.20 Т/с "Доктор Хаус"  
0.25 Т/с "Комісар Рекс"  
1.25 "Вiкна". Спорт
1.35 Х/ф "Тихий Дон"  
3.25 Краще на ТБ
3.30 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

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

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
12.55 Т/с "Серце Марії"
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Поки всі вдома
15.45 Т/с "Фурцева"
16.55 Д/ф "Криві дзеркала"
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.

Тайгова любов"
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 "Ключі від

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

"Скліфосовський"
22.05 Т/с "Відділ С.С.С.Р."
23.00 Кузькіна мати.

Підсумки. "Пристрасті
за атомом"

0.00 Т/с "Опери. Хроніки
забійного відділу"

0.50 Дівчата
1.30 Вісті+
1.45 Х/ф "Візит пані", с. 1
3.10 Прямий ефір
3.45 Вісті.ru
4.05 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.55 НТВ вранці
7.40 Т/с "Повернення

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

згадку
10.05 Програма:максимум
11.05 Російські сенсації
12.00 Сьогодні
12.35 Т/с "Морські

дияволи'4"
14.35 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 "Карпов"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Москва. Три

вокзали'4"
0.30 Т/с "Шериф"
2.15 Суд присяжних
3.15 Говоримо і показуємо
4.10 Д/ф "Танго без ширми"

ТТЕЕТТ
6.00 М/с "Пеппер Енн"  
6.20 М/с "Зміна"  
6.45 Телепузики
7.20 Твініси
7.40 Мультик з Лунтиком
8.05 М/с "Ліло і Стіч"  
8.40 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
9.45 Т/с "Всі жінки '

відьми"  
10.45 Т/с "Беверлі'хиллз

90210. Нове
покоління"  

11.45 Твою маму!
12.25 Одна за всіх
12.50 Т/с "Діффчатка"  
13.30 Т/с "Маргоша"  
14.30 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
15.35 "У Тета тато!"
16.00 Досвідос
16.40 Вайфайтери
17.05 Маша і моделі:2
17.45 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
18.50 Богиня шопінгу
19.15 Бардак
19.55 Даєшь молодежь!
20.20 Т/с "Зайцев +1"  
20.55 Т/с "Діффчатка"  
21.20 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 Ю:туба
0.25 "У Тета тато!"
0.55 Бардак
1.20 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.45 Т/с "Баффі '

переможниця
вампірів"

10.35 Х/ф "Перша
донька"

12.45 Т/с "Кайл XY"
13.35 Т/с "Баффі '

переможниця
вампірів"

15.25 КВК

18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг:монстри
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
22.35 Штучки
23.00 Х/ф "Сексдрайв"
2.50 Нічне життя
3.30 Мобільні розваги
3.45 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.40 М/с "Хроніки Валькірій"  
7.00 М/с "Бюро

надприродних
розслідувань"  

7.35 ДАІ. Дорожні війни
8.00 Т/с "Горець"  
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.10 Х/ф "Патруль часу"  

11.15 Х/ф "Прибульці'2"  
14.00 Т/с "Солдати'3"  
16.10 Ударна сила
16.55 Паралельні світи
18.00 Т/с "Брати"  
20.00 Божевільне відео по:

українськи:2
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф "Повітряний

мисливець"  
0.00 Х/ф "Параграф 78"  
3.05 Т/с "Гончі'3"  
4.45 Божевільна прихована

камера
5.00 Телемагазін

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, 16.30 М/с "Перчинка

Енн"
9.00, 17.30 М/с "Ллойд в

космосі"
9.30, 18.00 М/с "Рожева

пантера"
10.30 М/с "Скеля фрегглів"
11.30 Марві Хаммер
13.30 Х/ф "Фініст ' Ясний

сокіл"
14.50 Єралаш
20.30 Х/ф "Домовик і

мереживниця"
22.00 Т/с "Саша + Маша"
23.00 Прихована камера
0.40 Стародавні відкриття
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ПОНЕДІЛОК ВЕРЕСЕНЬ24

“Селест і Джессі: навіки разом”
Селест (Раши-

да Джонс) та
Джессі (Енді
Сембер ) по-
знайомилися в
оледжі, одр -
жилися молоди-
ми, а тепер вирі-
шили розл чити-
ся. У Селест —
спішна ар’єра, а Джессі безробітний і вза алі не поспі-
шає щось змінювати в своєм житті. Селест впевнена, що
розл чення з Джессі — правильний вчино , вони не зов-
сім отові втратити один одно о, том продовж ють б ти
най ращими др зями. Але оли розл чення стає реаль-
ністю, обидва свідомлюють, що ін оли, щоб справді по-
любити о ось, необхідно йо о відп стити

“Суддя Дредд”

Режисер Піт
Тревіс створив
ори інальн істо-
рію, запозичив-
ши з британ-
сь о о омі с
видавництва AD
Comics лише о-
ловно о персо-

нажа і ант раж — постапо аліптичне ме амісто ОДИН, в
я ом людство опиняється на межі самознищення, за-
хлинаючись ривавих злочинах і безладних вбивствах.
Дредд (Карл Урбан) — я і в омі сі-ори іналі, та і в
фільмі 1995 ро зі Сталлоне в оловній ролі — все той
же с ворий борець, що особлює всі іпостасі за он —
поліцейсь о о, с ддю і ата в одній особі. Не ідни и,
злочинці і бандитсь і р п вання ля аються лише одно-
о — з стрічі з ле ендарним С ддею Дреддом. В той час,
я завор шення і безчинства вир ють на в лицях міста,
Дредд поспішає поверн ти порядо та за он

“Орда”

В історичном
фільмі режисера
Андрія Прош іна дія
відб вається в Зо-
лотій Орді. Мати ха-
на Джанібе а Тай-
д ла (Роза Хайд л-
ліна) раптово осліп-
ла. Лі арі, знахарі
та шамани безре-
з льтатно нама алися поверн ти їй зір. До Орди дійшли
ч т и про мос овсь о о митрополита Але сія, за молит-
вами я о о творяться ч деса. Під за розою знищення
Мос ви на прохання вели о о нязя Івана Івановича
Але сій (Ма сим С ханов) вим шений відправитися в
дале подорож. Йо о с проводж є елійни Федь о
(Оле сандр Яцен о). Приб вши в Орд , вони опиняють-
ся в с ладном переплетенні східних інтри , несподіва-
них і жорсто их подій

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

20 вересня (четвер) — 20.00 Нова сцена — прем’єра

“Пробудження весни”, дитяча трагедія, 1 година 40

хвилин

21 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Сімейна вечеря”, ко�

медія, 2 години 30 хвилин

21 вересня (п’ятниця) — 20.00 Нова сцена — прем’є�

ра “Пробудження весни”, дитяча трагедія, 1 година 40

хвилин

22 вересня (субота) — 19.00 “№ 13 (Шалена ніч, або

Одруження Пігдена)”, комедія наших днів, 2 години

30 хвилин

23 вересня (неділя) — 19.00 “Занадто одружений так�

сист”, комедія, 2 години 30 хвилин

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

20 вересня (четвер) — 19.00 “Едіт Піаф. Життя в кре�

дит”, мюзикл, Юрій Рибчинський, Вікторія Васалатій

21 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Як тебе не любити,

Києве мій!”, вальси і пісні, присвячені Києву, камерна

сцена

21 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Швейк”, інсценізація

М. Гринишина та А. Жолдака�Тобілевича за мотивами

роману “Пригоди бравого вояки Швейка” Я. Гашека

22 вересня (субота) — 19.00 “Сон смішної людини”,

інсценізація Петра Панчука за оповіданням Ф. Досто�

євського, камерна сцена

22 вересня (субота) — 19.00 “Урус�Шайтан”, байки

про Сірка, Ігор Афанасьєв

23 вересня (неділя) — 12.00 “Попелюшка”, казковий

мюзикл, Вікторія Васалатій, за мотивами кіносцена�

рію Євгена Шварца

23 вересня (неділя) — 19.00 “Грек Зорба”, театраль�

ний роман, Нікос Казандзакіс

23 вересня (неділя) — 19.00 “Марія (Коли розлуча�

ються двоє...)”, пам’яті великої української актриси

Марії Заньковецької, камерна сцена

25 вересня (вівторок) — 19.00 “Наталка Полтавка”,

українське музично�драматичне рококо, Іван Котля�

ревський

26 вересня (середа) — 19.00 “Одруження”, Микола

Гоголь

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

20 вересня (четвер) — 19.00 “Сорочинський ярма�

рок”, оперета, О. Рябов

21 вересня (п’ятниця) — 19.00 прем’єра “Циганський

барон”, оперета, музика Й. Штрауса

22 вересня (субота) — 19.00 прем’єра “Циганський

барон”, оперета, музика Й. Штрауса

23 вересня (неділя) — 12.00 “Лампа Аладдіна”, виста�

ва для дітей С. Бедусенка

23 вересня (неділя) — 19.00 “Театр у фойє”, “Звана

вечеря з італійцями”, комічна оперета, Ж. Оффенбаха

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР НА ЛИПКАХ

21 вересня (п’ятниця) — 12.00 “Пригоди Тома Сойє�

ра”, Велика сцена

21 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Ляльковий дім”, Ма�

ла сцена

22 вересня (субота) — 12.00 “Пригоди Тома Сойєра”,

Велика сцена

22 вересня (субота) — 19.00 “Шинель”, Мала сцена

23 вересня (неділя) — 12.00 “Принц і Принцеса”, Ве�

лика сцена

23 вересня (неділя) — 19.00 “Обережно — жінки!”,

Мала сцена

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ

20 вересня (четвер) — 19.00 “Люксембурзький сад”,

фантазія�шансон

22 вересня (субота) — 19.00 “Ніч на двох”, лірична

комедія, театральна гостьова

23 вересня (неділя) — 19.00 прем’єра “Тріо мі бе�

моль”, лірична комедія

ТЕАТР “СУЗІР’Я”

21 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Ассо та Піаф”, історія

одного кохання, Олег Миколайчук�Низовець

22 вересня (субота) — 19.00 “В Барабанном переул�

ке”, вокзальна історія у 27 картинах, Булат Окуджава

23 вересня (неділя) — 19.00 “Довершений Чарлі”,

іронічна мелодрама для повнолітніх, Лев Хохлов

25 вересня (вівторок) — 19.00 “То, что скрывают

французы”, комедія 16+ у ритмі “босанова”, Жан�

Жак Брікер та Моріс Ласег

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

20 вересня (четвер) — 19.00 “Шахерезада”, балет, 

М. Римський�Корсаков, “Кармен�Сюїта”, балет, Ж. Бізе�

Р. Щедрін

22 вересня (субота) — 19.00 “Ніч перед Різдвом”, ба�

лет на 2 дії, Є. Станкович

23 вересня (неділя) — 12.00 “Чіполліно”, балет на 3

дії, К. Хачатурян

23 вересня (неділя) — 19.00 прем’єра “Наталка Пол�

тавка”, опера на 2 дії, М. Лисенко

25 вересня (вівторок) — 19.00 Гала�концерт до 80�річ�

чя від дня народження А. Б. Солов’яненко

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

20 вересня (четвер) — 19.00 “Брешемо чисту правду”,

2 години 30 хвилин

21 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Найвище благо на

світі...”, 3 години 15 хвилин

22 вересня (субота) — 15.00 “Голубчики мої!”, малий

зал, 1 година 40 хвилин

22 вересня (субота) — 19.00 “Сильвія”, 2 години

23 вересня (неділя) — 15.00 “Море... Ніч... Свічки...”,

Мала сцена, 1 година 50 хвилин

23 вересня (неділя) — 19.00 “26 кімнат”, 2 години 40

хвилин

24 вересня (понеділок) — 19.00 “Чотири причини ви�

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

на 40 хвилин

25 вересня (вівторок) — 19.00 “Дзвінок з минулого”,

малий зал, 1 година 30 хвилин, Мала сцена

25 вересня (вівторок) — 19.00 “Торгівці гумою”, 2 го�

дини 50 хвилин

26 вересня (середа) — 19.00 “Ти, кого любить душа

моя...”, Мала сцена, 2 години 10 хвилин

26 вересня (середа) — 19.00 “Майн Кампф, або

Шкарпетки в кавнику”, 2 години 40 хвилин

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 20 — 26 вересня

20 – 26 вересня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ОРДА СПАДОК БОРНА

ХОЛОСТЯЧКИ ОСЕЛЯ ЗЛА. ВІДПЛАТА

АНШЛАГ, КЛАСІК
ПРОЩАВАЙ, МОЯ КОРОЛЕВО!

ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ

ПАРИЖ"МАНХЕТТЕН

КОРОЛІВСТВО ПОВНОГО МІСЯЦЯ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЗВІРІ ДИКОГО ПІВДНЯ

ПРИСУТНІСТЬ ПИШНОТИ

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

Регбі. Українські юніори — четверті 
на міжнародному турнірі
У Польщі завершився міжнародний товарись ий т рнір з ре бі-15,
часть я ом брали збірні оманди У раїни, Росії, Чехії та Польщі. Ві
равців — до 17 ро ів. На адаємо, що в півфіналі "жовто-сині" пост -
пилися поля ам 0:63 (0:36). У матчі за третє місце, де У раїна проти-
стояла Чехії, нашим юна ам форт на та ож не посміхн лася, остаточ-
ний рез льтат б в встановлений вже на 29-й хвилині ри. В цій з стрі-
чі рах но б в від ритий на 13-й хвилині. Чех Маре Шіма ви онав
спроб , а йо о партнер Йірі Пант че забив реалізацію 7:0. 10 хвилин
потом раїнці залишилися в меншості. Юрій Рибоч а і Владислав Іль-
ниць ий отримали жовті арт и. Чехи с ористалися цим сповна. Пан-
т че точно пробив штрафний — 10:0. Втім, через три хвилини ра-
їнець Дмитро Бордовсь ий с оротив різницю в рах н зі штрафно о
10:3. Але відповідь на це чесь ий півзахисни Ян Ш оляр заніс спро-
б і встановив остаточний рез льтат ри 15:3. У др ом таймі настав-
ни и оманд проводили вели іль ість замін, але рах но на табло
від цьо о не змінився. Переможцем т рнір стала збірна Росії, я а фі-
налі обі рала Польщ 24:12 (7:7), повідомляє прес-сл жба Федерації
ре бі У раїни

Стрибки на батуті. Марина Кийко та Наталія 
Москвіна здобули золото на Кубку світу
У порт альсь ом місті Л оле завершився К бо світ зі стриб ів на

бат ті та а робатичній доріжці. Наші спортсмени вдало вист пили на
зма аннях, здоб вши золоті на ороди. Пара Наталя Мос віна — Мари-
на Кий о б ла най ращою синхронних стриб ах на бат ті. До речі, ці
спортсмен и представляли У раїн на Олімпійсь их і рах Лондоні.
Крім то о, Наталя Мос віна стала срібною призер ою в індивід альних
зма аннях. За алом т рнірі взяли часть 160 часни ів з 24 раїн сві-
т

Біатлон. В Уфі стартує літній чемпіонат світу 
Російсь е місто Уфа з 20 по 23 вересня б де приймати літній чем-

піонат світ з біатлон . Синьо-жовта др жина вир шила на старт най-
сильнішим с ладом. Серед чолові ів за медалі позма аються Андрій
Дериземля, Сер ій Сєднєв, Сер ій Семенов, Артем Прима, Оле сандр
Біланен о та Оле Бережний. У зма аннях жіно честь раїни б д ть за-
хищати сестри Семерен о — Ві торія та Валентина, Наталя Б рди а,
Олена Під р шна, Юлія Джима й Інна С пр н. На адаємо, що торі в
чесь ом Нове Место Оле сандр Біланен о здоб в три срібні на оро-
ди — в спринті, онці переслід вання і змішаній естафеті — разом з
Андрієм Дериземлею, Оленою Під р шною і Валентиною Семерен о.
Вийд ть на старт в Уфі і наші юніори Оле сандр Дахно, Ма сим Ів о,
Іван Моравсь ий і Дмитро Підр чний, а та ож юніор и Яна Бондарь,
Юлія Бри инець, Ірина Варвинець і Алла Гілен о

Температура +16°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 67 %

Температура +23°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 48 %

Температура +16°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 67 %

Прогноз погоди на 20 вересня 2012 року

Події дня є доленосними, примхлива форт на повер-
неться до нас милостивим бо ом, том не зволі айте, а
сплан йте на цей день найва оміші справи, що д шать не-
вирішеним тя арем, їм с дилося спішне розв’язання. У
вн трішньом світі очі ються лобальні трансформативні
зміни, психоло ічна ре енерація пройде на " ра" завдя и
ви оріненню омпле сів, с ненню вад та не ативних зви-
чо , а е оїстичне "Я" б де поставлено на сл жб вищим
цілям.
ОВНИ, зміцнення посадово о та матеріально о стат с насам-

перед залежить від вашо о с млінно о ставлення до сл жбових
обов’яз ів. Фахівець ви блис чий, в р ах все орить, одна ба-
жання слід прибор ати і пра тично ви ористов вати шанси, я і вам
дасть доля. Самостійно опинитися в дам ах вам не с дилося
зв’яз з тотальною залежністю від обставин та ч жих інтересів.
ТЕЛЬЦІ, наполе ливо розчищайте діловий шлях від он рентів,

демонстр ючи свої най ращі творчі здоб т и, природні обдар ван-
ня. Хваліться, заб вши про с ромність, я що мрієте поб д вати
ар’єр . Із с перни ами не воюйте, а до ладіть ма сим м з силь,
аби зробити їх союзни ами. Б дь-я е зма ання для вас на най-
ближчі півтора ро є стим лом для д ховно о про рес .
БЛИЗНЯТА, не бійтеся "спопеляти" себе під час тр дово о про-

цес . Та ий "мазохізм" піде на бла о, роші засл жено потеч ть рі-
ою до аманця. Тр д на бла о родини є бла ословенним. Одна
пам’ятайте, що ви маєте отрим вати е вівалентн віддач від тих,
ом допомо ли. "Халявщи ів" женіть еть!
РАКИ, ваше місце в центрі ділової п блі и, поп ляриз йте свій

професіоналізм і не заб дьте про партнерів, адже наодинці, без
валіфі ованої творчої оманди вам лобальних зад мів не втілити
і ар’єрних лаврів не бачити. На любовном фронті с цільний
айф, охайтеся, се с рає провідн роль для зміцнення взаємно-
о потя .
ЛЕВИ, тр діться на бла о сімейно о доброб т , ор анізов йте,

"дресир йте" домочадців (аби не транжирили роші), прищеплюй-
те їм риси дбайливо о осподаря, тоді ваш дім стане ро ом до-
стат . В рідних стінах доленосні події набирають обертів, любіть
та шан йте рідних, тоді дача вам ні оли не зрадить.
ДІВИ, проводьте ділові пере овори з висо ими посадовцями,

ре лам йте себе, ваші пропозиції та ідеї ар ментовані, пере он-
ливі, нес ть іпнотичний вплив на оточення. Йдіть до мети, те, що
зад мали, неодмінно здійсниться. День за ладає форт нні пер-
спе тиви для сміливих та завзятих, я і власні по ляди та ідеї по-
ставлять на чільне місце.
ТЕРЕЗИ розба атіють, день сприяє реалізації найпотаємніших

бажань, мрії матеріаліз ються завдя и бла одійним надходженням
та допомозі родичів. Зала одите проблеми з подат овими ор ана-
ми і не заб дьте розплатитися з тими, ом особисто забор вали.
СКОРПІОНИ, от йте стартовий майданчи для ділово о та сер-

дечно о злет . Пере овори з сильними світ цьо о пройд ть на
" ра", тож зар чившись їхньою підтрим ою (моральною, матеріаль-
ною), зможете сміливо р хатися наз стріч вели им перспе тивам.
СТРІЛЬЦІ, важіль таємно о вплив на ерівництво ваших р -

ах. Я що шеф ви личе на илим — радійте, арати за мин лі о -
ріхи вас не б д ть — помил ють, той візит принесе дач , позб -
детеся тя аря зайвих обов’яз ів, і не заб дьте натя н ти, що ваша
праця засл ов єте на більш оплат ...
КОЗОРОГИ, ма ія вашо о вплив на др жнє оточення посилить-

ся, тож не л авте, ваші помисли мають баз ватися на бла ород-
стві та порядності, тоді дося нете всьо о, чо о хочеться. І автори-
тет посилиться, і совість б де чистою. Пам’ятайте, без вірних др -
зів ваш життєвий шлях забло ється на півтора ро , мерщій роз-
ширюйте братсь е оло!
ВОДОЛІЇ, діловий марафон на дов дистанцію з орот ими пе-

репочин ами триває... беріться за завдання, що нес ть творче за-
доволення і арно оплач ються. Залишитеся ви раші. Компас до-
лі в аз є на ар’єр та професійне дос оналення, але ваша спе-
ціальність має відповідати Божом по ли анню. Іна ше доведеть-
ся протя ом півтора ро пере валіфі ватися.
РИБИ, р хайтеся, зміна обстанов и подар є вам мас хвилюючих

вражень, зарядить тоніз ючою енер ією. Тіль и ні з им не спере-
чайтеся, інтереси та вимо и он р ючої сторони для вас — за он,
а б дете лізти на рожен — отримаєте лютих воро ів. У шлюбних пар
інтимне свято, втішайтеся та заряджайтеся щастям!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Невдалий старт київського
"Динамо" в Лізі чемпіонів
Столичний клуб з розгромним рахунком поступився 
паризькому "ПСЖ"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У вівторо вся ф тбольна
Європа б ла при та до
е ранів. Нарешті вболі-
вальни и доче алися стар-
т найпрестижнішо о ф т-
больно о л бно о т рні-
р — Лі и чемпіонів. У цей
день на поле паризь о о
"Пар де Пренс" вийшла й
раїнсь а оманда "Дина-

мо". На жаль для вітчизня-
них вболівальни ів, ияни
не змо ли впоратись з
ата ючими діями сво о
с перни а з Франції і
підс м пост пилися з
рах н ом 1:4.

Після досить тривалої перерви

київське "Динамо" повернулося до

Ліги чемпіонів. І стартувати у цьому

турнірі "біло�синім" довелося з ви�

їзного матчу проти паризького

"ПСЖ". З перших хвилин гри фут�

болісти французького клубу, яких

активно підтримували вболіваль�

ники на "Парк де Пренс", ринулися

на ворота суперника. Перший

гострий момент виник вже на 5�й

хвилині, з лівого кута воротар�

ського майданчика небезпечно

пробивав Хав’єр Пасторе, але Єв�

ген Хачеріді зіграв самовіддано, пе�

рервавши політ м'яча. На 10�й хви�

лині кияни зуміли створити небез�

пеку біля воріт суперника. Денис

Гармаш виконав подачу від правого

краю штрафного майданчика на

дальню штангу, де Браун Ідейє ски�

нув м'яч під удар Андрія Ярмолен�

ка, але українець не зміг до нього

дотягнутися. Після стартової актив�

ності команди перейшли на більш

спокійний стиль гри. Гравці "Дина�

мо" і не думали про атаку, вважаючи

за краще оволодіти м'ячем у цен�

тральній зоні. Що стосується

"ПСЖ", то парижан такий перебіг

подій зовсім не влаштовував. Їхні

дії були спрямовані на атаку і на 19

хвилині господарям таки вдалося

відкрити рахунок. Тарас Михалик

нібито зачепив Жеремі Менеза в

своїй штрафній, за що рефері при�

значив одинадцятиметровий. Що�

правда, повтор показав, що фран�

цуз це порушення симулював, але

суддя був невблаганний. Златан Іб�

рагімович спокійно пробив і розвів

м'яч і голкіпера по різних кутах.

Повівши у рахунку, футболісти

"ПСЖ" відчули смак гри, що дозво�

лило їм впевнено організовувати

атаки. Натиск парижан був настіль�

ки потужний, що динамівський за�

хист попросту губився в стандарт�

них ситуаціях. На 29�й хвилині піс�

ля кутового м'яч потрапив до Тьяго

Сілви, який точним ударом подвоїв

перевагу господарів. Навіть після

цього вони не зупинилися, а гості,

схоже, зовсім втратили віру в себе.

На 33�й хвилині звичайна подача з

кутового завершилася точним уда�

ром по воротах ніким неприкритим

Алексом, 3:0. До кінця першої по�

ловини гри рахунок більше не змі�

нювався. На перерву команди пі�

шли з перевагою "ПСЖ" у три м'ячі.

Другу половину зустрічі команди

почали значно спокійніше. Після

перерви парижани зробили ставку

на тотальний контроль м'яча, що їм

чудово вдавалося. У динамівців

практично нічого не виходило.

Команда, схоже, вже догравала

матч, намагаючись не пропустити

більше. Головний тренер "ПСЖ"

Карло Анчелотті вирішив приберег�

ти свого лідера Ібрагімовича, замі�

нивши його на Лавессі. Господарі

навіть в повільному темпі створюва�

ти небезпечні моменти біля чужих

воріт. З правого краю у штрафній

гостей класно пробив Пасторе, але

м'яч пролетів зовсім поруч зі штан�

гою. А кияни таки зуміли забити гол

престижу. Мігель Велозу виконав

подачу на ближню штангу, нікого не

зачепивши, м’яч підступно залетів у

ворота. Але останнє слово все ж таки

було за господарями. На останніх

хвилинах гри парижани створили

стрімку контратаку, яку точним уда�

ром завершив Хав’єр Пасторе. От�

же, "Динамо" розпочало свій шлях у

Лізі чемпіонів вкрай невдало, посту�

пившись 1:4

Результати матчів 
ігрового дня:

"Реал" М — "Манчестер Сіті" 3:2
"Боруссія" Д — "Аякс" 1:0
"Мілан" — "Андерлехт" 0:0
"Малага" — "Зеніт" 3:0
"Олімпіакос" — "Шальке�04" 1:2
"Монпельє" — "Арсенал" (Л) 1:2
"Динамо" (З) — "Порту" 0:2
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Цей день в історії 20 вересня

1519 — почалося перше нав-
олосвітнє плавання під ерів-
ництвом Фернана Ма еллана
1648 — Бо дан Хмельниць ий

розбив польсь армію в битві
під Пилявцями
1778— народився Фаддей Бел-

лінс а зен, російсь ий морепла-
вець, першовід ривач Антар тиди
1862 — Петерб рзі заснова-

на перша в Росії онсерваторія
1934 — народилася Софі Ло-

рен, італійсь а іноа триса, ла-
реат а "Ос ара"
1946 — від рився Каннсь ий
інофестиваль
1954 — ЕОМ ви онала перш

про рам першою мовою про ра-
м вання вис о о рівня ФОРТРАН
1970 — станція "Л на-16"

здійснила перше б ріння ґр нт
на Місяці

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Нападни "Динамо" Ні о Кранчар (справа) боротьбі проти Жеремі Менеза з "ПСЖ"
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