
До Дня Незалежності кияни 
отримають фінансову допомогу
Розмір одноразової матеріальної виплати становитиме 
від 100 до 500 гривень

"Зелений коридор" 
для автобусів та тролейбусів
На чотирьох вулицях столиці вже діють окремі смуги 
для громадського транспорту

Як повідомив “Хрещатику” заступник гендиректора

КП “Київпастранс” Василь Хвостик, впровадження

“зелених коридорів” в цілому позитивно позначилося

на інтервалі руху міського транспорту. “Після впрова!

дження окремих смуг, особливо в перші дні під час ак!

тивної роботи патрулів ДАІ, було зафіксовано різке

зменшення заторів на вулицях, що обладнані відповід!

ними смугами. Також дещо зросла експлуатаційна

швидкість руху громадського транспорту, відповідно

стабілізувалися графіки прибуття автобусів на зупин!

кові комплекси, про що свідчать дані автоматизованої

системи диспетчерського управління та позитивні від!

гуки водіїв і пасажирів. Однак останнім часом через

зниження активності працівників ДАІ приватний

траспорт знову зайняв крайні праві смуги, що усклад!

нює рух автобусів та тролейбусів”, — зазначив Василь

Хвостик.

Водії громадського транспорту задоволені нововве!

денням, адже тепер хоча б на деяких ділянках їх мар!

шрутів можна проїхати без звичних для центру міста за!

торів. Однак і вони скаржаться на недобропорядність

власників приватних авто, які часто використовують

крайню смугу для паркування свого автотранспорту.

Хоча за правилами, на цих ділянках можна лише виса!

джувати пасажирів.

“Дуже часто зайнята майже вся права смуга — від зу!

пинки до зупинки. Деякі автомобілісти навіть не сором!

ляться паркуватися на території зупинкових павільйо!

нів. Так що хочеш!не хочеш, а мені просто доводиться

виїжджати в другий ряд і разом з усіма повільно рухати!

ся у заторі”, — розповіла “Хрещатику” водій тролейбуса

Валентина.

Зважаючи на низьку правову свідомість власників ав!

то, боротися з порушниками у КП “Київпастранс” про!

понують за допомогою евакуаторів. “Ефективним ме!

тодом наведення порядку з паркування транспортних

засобів було б застосування евакуаторів, що підтвер!

джує європейський досвід і попередня практика їх ви!

користання в Києві, а також сучасних технічних засо!

бів фотофіксації правопорушень для притягнення во!

діїв до адміністративної відповідальності. Та для цього

потрібно вносити відповідні зміни до Кодексу України

про адміністративні правопорушення”, — додає Ва!

силь Хвостик.

Ще одним методом боротьби з правопорушниками є

створення у столиці розгалуженої системи паркінгів: як

наземних, так і підземних, особливо в центрі Києва.

Адже і самі власники автомобілів не проти звільнити

крайню праву смугу для громадського транспорту, але

зазначають — паркуватися їм більше ніде.

Наразі і водії, і автомобілісти лише звикають до но!

вих правил руху на центральних вулицях столиці. У

планах КП “Київпастранс” впровадити такі “зелені

коридори” для громадського транспорту ще на 9 ву!

лицях у Деснянському, Дніпровському, Оболонсько!

му, Подільському, Солом’янському та Шевченків!

ському районах. Зазначимо, що (відповідно до норма!

тивів) створювати окремі смуги для муніципального

транспорту можна лише на вулицях, де є три і більше

смуг руху, а інтенсивність проїзду громадського

транспорту не менше 40 одиниць на годину. Всього у

Києві таких вулиць 60

Безпека на воді – під контролем 

Пор шни ів швид ості визначають за номерними
зна ами плавзасоб

СТОР. 2 

Як уберегтися від спеки 
Лі арі радять: більше пити води, відмовитися від
ал о олю та носити оловні бори
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МАФи заважають ремонту
водопроводу 

Через небажання власни а прибрати іос и,
ремонтни и "Київводо анал " не мож ть нала одити
систем водопостачання
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У номері

Новини

Київ отримає 20 нових машин
швидкої допомоги
З метою по ращення роботи машин швид ої до-

помо и в цьом році план ється від рити 25 додат-
ових п н тів баз вання. Про це в прямом ефірі
теле анал “Київ” повідомив Віталій Мохорєв, на-
чальни ГУ охорони здоров’я КМДА. “Д же важли-
во, щоб підстанції машин швид ої допомо и б ли
ма симально наближеними до місць проживання
иян. На сьо однішній день нас є 16 підстанцій,
але їх розташ вання не повною мірою врахов є
транспортн сит ацію в Києві. На підставі цьо о і
б ло прийнято рішення про місця розміщення до-
дат ових п н тів баз вання машин швид ої медич-
ної допомо и. Досить створити ще одн підстанцію
в том чи іншом мі рорайоні, і машина зможе
швидше приїжджати на ви ли . До то о ж, бри аді
лі арів не потрібно б де повертатися на базов
підстанцію, а достатньо приїхати на місце тимчасо-
во о баз вання”, — під реслив він. Віталій Мохорєв
та ож повідомив, що в найближчі дні Київ отримає
близь о 20 нових машин швид ої допомо и, ще
стіль и ж план ється придбати до інця ро . За-
значимо, столичний автопар швид ої допомо и не
оновлювався майже 3 ро и

ДП “Антонов” підписав контракти 
на поставку реактивних літаків 
до Латинської Америки
Президент ДП “Антонов” Дмитро Ківа доповів

прем’єр-міністрові Ми олі Азаров про рез льтати
часті підприємства на авіасалоні “Фарнборо-2012”,
де б ли підписані онтра ти на постав до Латин-
сь ої Амери и реа тивних літа ів Ан-148 і Ан-158. “У
рам ах авіасалон ми підписали од на постав 15
літа ів Ан-148 та Ан-158 до раїн Латинсь ої Амери-
и. Крім то о, провели пере овори з омпанією
Boeing і нашими російсь ими партнерами щодо
спільної роботи з модернізації літа ів “Р слан”,— за-
значив Дмитро Ківа. Він додав, що під час з стрічі з
росіянами сторони домовились про постав літа ів
Ан-70 для Міноборони РФ, а та ож з франц зь ими
авіаб дівни ами щодо а тивізації співпраці, зо рема,
створення спільних підприємств. Прем’єр-міністр
привітав президента ДП “Антонов” з підписанням
онтра т

Створено оргкомітет з підготовки 
та проведення в Україні чемпіонату
світу з художньої гімнастики
Кабмін створив ор анізаційний омітет з під отов и

та проведення в У раїні в наст пном році чемпіонат
світ з х дожньої імнасти и. Я зазначив олова Дер-
жавної сл жби молоді та спорт У раїни Равіль Сафі-
ллін, створення ор омітет дозволить ефе тивно
ор аніз вати робот і на стадії під отов и спортивно о
заход , і при йо о безпосередньом проведенні. “Ро-
бота ор омітет б де спрямована на вирішення стра-
те ічних завдань під отов и заход , розв’язання по-
точних проблемних питань, дозволить під от вати
найоптимальніші рішення щодо проведення чемпіона-
т на висо ом ор анізаційном рівні”, — с азав оло-
ва Держмолодьспорт . До часті в роботі ор анізацій-
но о омітет зал чені ерівни и центральних ор анів
ви онавчої влади, провідні фахівці фіз льт рно-спор-
тивної ал зі

Уряд затвердив національний 
проект “Чисте місто”
Про це заявив олова Державно о а ентства з ін-

вестицій та правління нацпрое тами Владислав
Кась ів. “Прое т “Чисте місто” передбачає створення
нової, ще не існ ючої інд стрії в У раїні по переробці
сміття. Я при лад, б д ть взяті 10 сміттєпереробних
заводів з либо им (понад 50%) ст пенем перероб и.
По и що в У раїні немає жодно о та о о завод , і рі-
вень перероб и не перевищ є 5%”, — повідомив
Кась ів

Згідно з документом, передбачено на!

дання одноразової адресної матеріальної

допомоги членам сімей загиблих при ви!

конанні інтернаціонального обов’язку в

Афганістані у розмірі 500 грн.

Також матеріальну допомогу у розмірі

300 грн отримають малозабезпечені та

багатодітні сім’ї, опікуни чи піклуваль!

ники відповідно до Закону України

“Про державну допомогу сім’ям з діть!

ми” та отримувачі пенсійних виплат у

зв’язку з втратою годувальника на дітей!

сиріт. Матеріальну допомогу у розмірі

200 грн виплатять інвалідам з дитинства

та дітям з інвалідністю, малозабезпече!

ним, які проживають разом з інвалідами

І чи ІІ групи внаслідок психічного роз!

ладу, а також інвалідам І групи, розмір

пенсійної виплати яких не перевищує

1400 грн.

Крім того, матеріальна допомога на!

даватиметься на дітей, батьки яких ухи!

ляються від сплати аліментів. Так, осо!

би з інвалідністю ІІ групи, непрацюючі

інваліди ІІІ групи та непрацюючі пен!

сіонери, розмір пенсійних виплат яких

не перевищує 1400 грн, отримають по

100 грн. Таку ж суму виплатять матерям

на дитину до досягнення нею трирічно!

го віку, одиноким матерям, особам, які

отримують компенсації за надання со!

ціальних послуг та які доглядають за ін!

валідами І групи або пристарілими, які

досягли 80!річного віку. Також допомо!

гу у розмірі 100 грн отримають батьки,

що усиновили дитину.

За інформацією ГУ праці та соціально!

го захисту, при наданні допомоги врахо!

вуватиметься: розмір основної пенсії,

пенсія за особливі заслуги перед Укра!

їною, а також інші надбавки і доплати, у

тому числі індексації та підвищення згід!

но законодавства України. Отримання

адресної допомоги здійснюватиметься у

порядку виплати пенсій та грошової до!

помоги за згодою пенсіонерів та отриму!

вачів через їх поточні банківські рахун!

ки, а також у поштових відділеннях.

Зауважимо, що адресна соціальна ма!

теріальна допомога, яка не була своєчас!

но виплачена через незалежні причини

від отримувача (наприклад, у разі його

смерті), виплачуватиметься членам сім’ї

померлого у відповідному порядку. Та!

кож слід врахувати те, що особі, яка од!

ночасно належить до кількох категорій,

надаватиметься одна виплата у більшому

розмірі

У СТОЛИЦІ

ВІДРЕМОНТОВАНО 

52 БЮВЕТНІ КОМПЛЕКСИ 
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МУЗЕЙ ІСТОРІЇ 

КИЄВА ГОТУЮТЬ 

ДО ВІДКРИТТЯ 
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В УКРАЇНІ СТВОРЯТЬ

НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ

ОЦІНКИ АВТОШКІЛ 
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

24 серпня У раїна свят є 21-річницю незалежності. Зна ов
подію відзначатим ть низ ою льт рних та мистець их захо-
дів. До свята столична влада подбала і про фінансов сторон
питання. Та , відповідно до розпорядження олови КМДА Оле -
сандра Попова, соціально незахищені ияни отримають одно-
разов адресн матеріальн допомо .

Я зазначають КП "Київпастранс", незабаром "зелені оридори" для ромадсь о о транспорт з'являться ще на 9 в лицях столиці

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

З почат літа місь і тролейб си та авто-
б си почали орист ватись звільненою
спеціально для них райньою правою
см ою на в лицях Са са ансь о о,
Червоноармійсь ій, Жилянсь ій
та Горь о о. У найближчих планах КП
"Київпастранс" — запровадити та ий “зе-
лений оридор” ще на 9 в лицях міста.
“Хрещати ” дізнавався про перші ре-
з льтати впровадження см для м ніци-
пально о транспорт .
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МІСТО
Хрещатик 9 серпня 2012 року

Новини

Музей історії міста Києва запрацює 
до Дня незалежності
До Дня незалежності У раїни нова б дівля М зею історії міста Києва

від риє свої двері для иян та остей міста. Після восьмирічно о приз -
пинення е спозиційної діяльності, рі тридцятиріччя від дня засн ван-
ня, М зей історії міста Києва запропон є відвід вачам ці ав е спози-
цію. Історія міста роз ривається через розповідь про життя иян — ви-
датних, відомих і невідомих,— починаючи з часів Київсь ої Р сі до сьо-
одення. Я же повідомляв “Хрещати ”, відвід вачі м зею змож ть по-
бачити е спонати, що роз риватим ть різні аспе ти життя меш анців
міста: тор івля, освіта, на а, мистецтво, релі ія, війна. Серед е спона-
тів, я і після тривало о переб вання в м зейном фондосховищі знов
при рашатим ть е спозицію — археоло ічні пам’ят и період Київсь ої
Р сі, символ місь о о самовряд вання — барельєф Архан ела Михаїла
з місь ої рат ші, особисті речі ви ладачів і вип с ни ів оле ії П. Гала-
ана, а триси М. Зань овець ої, живописні роботи М. Прахова, О. М -
раш а, В. Котарбінсь о о, Г. Світлиць о о. Та ож б д ть представлені
матеріали про життя та діяльність прославлено о авіа онстр тора О.
Антонова, всесвітньо відомої оперної співач и Є. Мірошничен о, видат-
но о а тора Б. Ст п и. На адаємо, що цьо о ро М зей історії міста Ки-
єва отримав нове приміщення за адресою— в л. Б. Хмельниць о о, 7

У столиці відремонтували 
52 бюветних комплекси
З ідно щорічно о план заходів, ПАТ “Київводо анал” оновлює бю-

ветні омпле си столиці. На мин лом тижні фахівцями підприємства
б ло ви онано омпле с планових робіт з поряд вання бюветів.
Зо рема очищено зливов аналізацію, здійснено промив та ви о-
нано ремонт 52-х бюветних омпле сів. Крім то о, зроблено плановий
відбір проб води бюветах для здійснення необхідних аналізів. У “Ки-
їводо аналі” та ож повідомили, що с вері на в л. Мартиросяна ви-
онано омпле сн ре онстр цію непрацюючо о бювет , я ий відно-
вить свою робот цьо о місяця

Цифра дня

18 000 000 000 
гривень, таку суму за 7 місяців поточного року столичні платники
податків сплатили до бюджету 

Повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова 
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Лідер рейтин навчальних за ладів середньої освіти

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ
Київсь о о національно о ніверситет імені Тараса Шевчен а

на численні запити бать ів проводить
додат овий набір чнів до

9- о лас (допрофільна під отов а);
10-х ласів (філоло ічний та істори о-с спільствознавчий профіль).

Зарах вання проводиться за рез льтатами вст пних випроб вань.

Наші оординати:
01024, м. Київ-24, пров. Івана Козловсь о о, 3. Тел/фа с: 253-07-89
Web: www.uhl-edu.kiev.ua E-mail: uhl-edu@ukr.net

За нами — висо а я ість освіти.
Че аємо наполе ливих та реативних!!!

Безпека на воді — 
під контролем
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Контроль за безпе ою на водних
об’є тах столиці здійснює нещодав-
но створена Держінспе ція У раїни
на морсь ом та річ овом транс-
порті. За рі своєї діяльності інспе -
ція по азала позитивні рез льтати:
порівнянні з мин лим ро ом на сто-
личних водоймах зменшилася іль-
ість за ибелі людей. О рім то о,
фахівці пильн ють за дотриманням
встановлених норм швид ості пере-
с вання на воді та штраф ють по-
р шни ів.

Минулого року в аваріях на столичних водой�

мах загинуло 9 людей, цього року — 6. “Кияни

стали більш свідомими і обережніше поводяться

на воді. Є у цьому чимала заслуга і нашої інспек�

ції”,— зазначив заступник голови Держінспекції

України з безпеки на морському і річковому

транспорті Микола Северін. Він нагадав, що з ме�

тою підвищення безпеки на водоймах ще у 2005

році Київрада затвердила правила використання

водних об’єктів і перебування на воді. Зокрема

була встановлена максимальна швидкість пересу�

вання на воді в районі Києва — 15 км/год, а також

визначені заборонені для руху плавзасобів зони:

території поблизу пляжів, райони шлюзів, гідро�

електростанцій.

Фахівець прокоментував нещодавню аварію

катера “Ангел” (на Русанівській затоці біля пляжу

“Веселка”). “Наші екс�

перти підтверджують,

що причина аварії — пе�

ренавантаження і не�

правильне маневруван�

ня,— пояснив Микола

Северін.— За правила�

ми, такий катер може

розмістити на борту

близько восьми людей. А на “Ангелі” перебувало

вдвічі більше пасажирів — 15. Друга причина ава�

рії — недостатнє вміння капітана керувати суд�

ном. Є свідок, який розповідає, що катер робив

розворот навколо однієї точки. Ніхто з пасажирів

не постраждав, а катер співробітники МНС від�

тягнули на мілину. Тож вся відповідальність ле�

жить на людині, які керувала судном”,— підсуму�

вав пан Северін.

Він також нагадав,

що для управління

плавзасобом людині

необхідно пройти на�

вчання і, залежно від

категорії судна, отри�

мати відповідний до�

звільний документ —

диплом або сертифікат.

Крім того, працівники інспекції контролюють

рух плавзасобів на водоймах столиці та можуть

притягувати до відповідальності порушників, які

перевищують швидкість, або здійснють маневри,

що є небезпечними. Роблять це інспектори за до�

помогою реєстру номерних знаків плавзасобів.

Для цього у них є всі необхідні технічні засоби, які

дозволяють задокументувати номер, а з допомо�

гою бази даних визначити власника плавзасобу.

За порушення правил пересування на воді ін�

спектори виписують штраф, який значно переви�

щує автомобільний та коливається в межах кількох

сотень гривень. “Відповідальність за перевищення

швидкісного режиму полягає не лише у штрафі.

На порушника складається протокол і він відправ�

ляється на перекваліфікацію та переатестацію.

Вдруге отримати дозвільний документ йому буде

значно складніше”,— підкреслив посадовець.

Наразі працівники інспекції чергують у Гідро�

парку, в районі Русанівки, пасажирських прича�

лів на набережній у будні та вихідні дні, інколи —

і в нічні години

Залізничники 
отримали нагороди
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора олова КМДА Оле -
сандр Попов вр чив 44
відзна и працівни ам Пів-
денно-Західної залізниці
та щиро подя вав за ви-
со ий рівень обсл ов ван-
ня пасажирів під час про-
ведення державі Євро-
2012.

Як зазначив начальник Південно�

Західної залізниці Олексій Кривопі�

шин, щоб достойно прийняти гос�

тей Євро�2012, всі працівники під�

приємства, а це 62 тисячі чоловік,

наполегливо працювали. Відзнаки ж

вручили кращим з найкращих, тим,

хто безпосередньо приймав участь в

організації футбольного чемпіонату.

“Нами були проведені колосальні

підготовчі роботи, і зі своїм завдан�

ням ми впорались з честю та забез�

печили достойний сервіс не лише

для мешканців України, а й для чис�

ленних іноземців, які прибули до

країни. Протягом трьох тижнів про�

ведення футбольного чемпіонату

було перевезено 6 млн пасажирів, і

жодних скарг на обслуговування не

було”,— зазначив "Хрещатику"

Олексій Кривопішин.

Високу якість обслуговування

вболівальників Євро�2012 відмітив і

голова КМДА Олександр Попов.

Він вручив 44 відзнаки працівникам

Південно�Західної залізниці, зокре�

ма почесні грамоти з врученням

іменних годинників та пам’ятні ме�

далі, присвячені 1530�річчю Києва.

“Пройшов вже місяць після закін�

чення Євро — події навіть не націо�

нального, а міжнародного масштабу.

У її організації приймала участь вся

країна, всі її мешканці, але, без�

умовно, є ті люди, колективи, які

особливо себе проявили і на високо�

му рівні забезпечили проведення та�

кого проекту, як Євро�2012. І це ви�

знали не лише українці, а й все єв�

ропейське співтовариство. На мою

думку, футбольний чемпіонат пока�

зав, що українці можуть ставити пе�

ред собою амбітні цілі та втілювати

їх у життя”,— зазначив Олександр

Попов.

Також очільник міськадміністра�

ції подякував залізничникам за вже

реалізовані спільні проекти, зокре�

ма міську кільцеву електричку, яка

успішно функціонує в Києві уже 10

місяців. “Наша плідна та позитивна

співпраця триватиме і надалі. Я пе�

реконаний, що найближчим часом

ми з вами будемо виконувати ще ба�

гато корисних для Києва та України

спільних проектів. Це і будівництво

мостових переходів, нового авто�

вокзалу на Видубичах. Адже Євро —

це завершення спортивних подій, а

для програм розвитку міста — це ли�

ше початок. І той темп, який ми на�

брали щодо розвитку столиці, не зу�

пиниться, а буде лише набирати но�

вих обертів”,— підкреслив Олек�

сандр Попов.

Наостанок Олексій Кривопішин

вручив голові КМДА Олександру

Попову орден за сприяння розвитку

Південно�Західної залізниці

За порушення правил пересування
на воді інспектори виписують

штраф, який значно перевищує
автомобільний та коливається в
межах кількох сотень гривень

Ма симально доп стима швид ість перес вання на воді в районі Києва – 15 м/ од

Голова КМДА Оле сандр Попов вр чив працівни ам Південно-Західної залізниці почесні рамоти, іменні одинни и
та пам`ятні медалі, присвячені 1530-річчю Києва

Порушників швидкості визначають за номерними знаками плавзасобу

МАФи заважають ремонту водопроводу
Про це повідомляє прес-сл жба “Київводо анал ”. 6 серпня на

просп. Перемо и, 48 на водопроводі Д=600 мм сталося пош одження.
Завдя и оперативній роботі аварійних бри ад “Київводо анал ” вилив
води б ло ло алізовано, здійснено необхідне пере лючення, що дало
можливість не обмеж вати водопостачання меш анцям Шевчен ів-
сь о о район . Одна розпочати аварійно-відновлювальні роботи ре-
монтни ам та і не вдалося, ос іль и цьом заважають розміщені без-
посередньо в зоні проля ання водопровод МАФи. Власни тор о-
вельних іос ів відмовився їх демонт вати. На адаємо, що подібних
випад ах власни и тимчасових спор д зобов’яз ються най оротший
термін прибрати іос и за власний ошт. Наразі МАФи з місця аварій-
ної сит ації не прибрано, через що ремонтні роботи не розпочато. У
зв’яз з цим станція метро “Ш лявсь а” залишається без холодно о
водопостачання

Як уберегтися від спеки — 
поради лікарів
Для то о, щоб бере тися від не ативно о вплив спе отної по оди,

необхідно збільшити іль ість вживання рідини, відмовитися від ал о-
олю та носити оловні бори — радять лі арі. Крім то о, меди и на-
поле ливо ре оменд ють носити світлий, зр чний одя із нат ральних
т анин (бавовна, льон), я ий не с ладнює випаров вання воло и. Та-
ож, за можливості, слід обмежити переб вання на в лиці з 12.00 до
16.00. Обов’яз ово треба вживати ба ато води: протя ом спе отно о
дня дорослій людині потрібно випивати не менше 2,5 л рідини. Я що
в приміщенні температ ра повітря перевищ є 28 рад сів, то бажано
орист ватися ондиціонерами, або ж вентиляторами. Важливо пам’-
ятати, що різниця температ ри приміщенні та на в лиці не повинна
перевищ вати 10 рад сів. Не дотрим ючись цьо о правила, д же ле -
о захворіти на нежить, а в іршом випад — на пневмонію або ра-
ди літ. Крім то о, я омо а частіше треба проводити воло е приби-
рання приміщень, мити р и і обличчя холодною водою чи обтирати-
ся воло ою х стин ою
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Протягом трьох тижнів проведення футбольного
чемпіонату Євро$2012 Південно$Західною залізницею

було перевезено 6 млн пасажирів 

Олександр Попов подякував їм за вдало проведене Євро�2012
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ВИБОРИ�2012
Хрещатик 9 серпня 2012 року

Центральна виборча комісія
Постанова № 181 від 7 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Партією регіонів, 
в одномандатних виборчих округах

Постанова № 193 від 7 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах 
у порядку самовисування

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви громадян України про са�
мовисування та інші документи для ре�
єстрації їх кандидатами у народні депу�
тати України в одномандатних вибор�
чих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону Укра�
їни "Про вибори народних депутатів
України".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини дру�
гої статті 30, частини третьої статті 52,
частини другої статті 55, частини дру�
гої статті 56, частини першої статті 57,
частин першої, другої, шостої, сьомої
статті 59 Закону України "Про вибори
народних депутатів України", керу�
ючись статтями 11—13, пунктом 6
статті 19, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну ви�
борчу комісію", Центральна виборча
комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, які балотуються в од�
номандатних виборчих округах у поряд�
ку самовисування, згідно з додатками
1 — 12.

2. Витяг із цієї постанови та посвід�
чення встановленої форми видати від�
повідним кандидатам у народні депута�
ти України.

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам ма�

сової інформації для оприлюднення у
триденний строк з дня її прийняття, а
також оприлюднити на офіційному
веб�сайті Центральної виборчої комі�
сії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 12 
до постанови 

Центральної виборчої комісії 
від 7 серпня 2012 року № 193

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 
округах, утворених у межах 

міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 211
Макарян Артур Владиславович, наро�

дився 2 вересня 1982 року в місті Баку
Ордженікідзевського району, Азербай�
джан, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, менеджер, За�
крите акціонерне товариство "С. В. Т. А.",
безпартійний, проживає в селі Заводів�
ка Березівського району Одеської об�
ласті, судимість відсутня, самовисуван�
ня.

Одномандатний виборчий округ № 213
Соколовський Валентин Іванович,

народився 3 листопада 1947 року в ст
Переяслівська Переяслав�Хмельниць�
кого району Київської області, громадя�
нин України, протягом останніх п’яти
років проживає на території України,
освіта вища, генеральний директор,
фірма "ЗовнішЕкспоБізнес", безпартій�
ний, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 214
Сміхун Валентин Іванович, народив�

ся 9 липня 1967 року в селі Високе Теті�
ївського району Київської області, гро�
мадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території
України, освіта вища, начальник відді�
лу, компанія "Стандарт", член Соціаліс�
тичної партії України, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 215
Козловський Ігор Васильович, на�

родився 24 квiтня 1968 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на те�
риторії України, освіта середня спеці�
альна, директор, ТОВ "Хантер�Авто�
див", безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 216
Самсон Юрій Петрович, народився

27 жовтня 1982 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх

п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, головний редактор,
видавництво "Фіто", безпартійний, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 219
Копистко Василь Васильович, наро�

дився 7 лютого 1964 року в селі Жере�
бецьке Козелецького району Чернігів�
ської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
інженер, компанія "Рєвєрс", безпартій�
ний, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Лащенко Микола Петрович, наро�
дився 24 листопада 1956 року в селі
Крушинка Васильківського району Ки�
ївської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта середня
спеціальна, пенсіонер, безпартійний,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 220
Лук’янюк Микола Володимирович,

народився 5 квiтня 1956 року в селі Ага�
тівка Бердичівського району Житомир�
ської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
директор, ТОВ "ЛТ�Інвест", безпартій�
ний, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Меленівська Наталія Василівна, на�
родилася 5 квiтня 1984 року в селі Бри�
лівка Ставищенського району Київ�
ської області, громадянка України, про�
тягом останніх п’яти років проживає на
території України, освіта вища, тимча�
сово не працює, безпартійнa, проживає
в місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Одномандатний виборчий округ № 222
Родинський Ігор Олегович, народив�

ся 17 липня 1976 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, головний спеціаліст,
управління охорони здоров’я Соло�
м’янської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації, член Партії регіо�
нів, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 223
Лебедівський Валерій Анатолійович,

народився 2 лютого 1962 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, голова, гро�
мадська організація "Асоціація демо�
кратичного розвитку і самоврядування
України", безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

До Центральної виборчої комісії 
3 серпня 2012 року надійшли заяви
Партії регіонів разом з іншими доку�
ментами щодо реєстрації кандидатів у
народні депутати України, висунутих 30
липня 2012 року на XIV з’їзді цієї партії,
в одномандатних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону Укра�
їни "Про вибори народних депутатів
України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�
тів України", керуючись статтями 11—
13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�
гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих Партією
регіонів, в одномандатних виборчих
округах згідно з додатками 1—27.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику Партії регіонів з пра�
вом дорадчого голосу.

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової
інформації для оприлюднення у три�
денний строк з дня її прийняття, а та�
кож оприлюднити на офіційному веб�

сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 26 
до постанови 

Центральної виборчої комісії 
від 7 серпня 2012 року № 181

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 
округах, утворених у межах 

міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 211
Лисов Ігор Володимирович, наро�

дився 14 липня 1958 року в місті Хмель�
ницькому, громадянин України, протя�
гом останніх п’яти років проживає на
території України, освіта вища, народ�
ний депутат України, член Партії регіо�
нів, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, суб’єкт висування — Партія
регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 212
Фурсов Андрій Кузьмич, народився

22 сiчня 1961 року в місті Челябінську,
Росія, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, генеральний
директор, ТОВ "А. К. Ф. Трейдінг", член
Партії регіонів, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, суб’єкт висуван�
ня — Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 213
Борисов Валерій Дмитрович, наро�

дився 31 травня 1957 року в місті Кілія
Одеської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
народний депутат України, член Партії
регіонів, проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, суб’єкт висування —
Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 214
Хмель Анатолій Олексійович, наро�

дився 3 березня 1959 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, директор, 
ТОВ "ХАО", член Партії регіонів, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
суб’єкт висування — Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 215
Рижова Вікторія Олексіївна, народи�

лася 9 травня 1969 року в місті Києві,
громадянка України, протягом останніх
п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, вчитель математики,
спеціалізована школа з поглибленим
вивченням англійської мови № 23 міста
Києва, член Партії регіонів, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт
висування — Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 216
Свищук Данило Олександрович, на�

родився 28 сiчня 1969 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, директор,
ТОВ "Дніпрянка", член Партії регіонів,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, суб’єкт висування — Партія ре�
гіонів.

Одномандатний виборчий округ № 217

Годунов Юрій Борисович, народився
13 листопада 1971 року в місті Ставро�
полі, Росія, громадянин України, про�
тягом останніх п’яти років проживає на
території України, освіта вища, дирек�
тор, ТОВ "МЖК ОБОЛОНЬПРОЕКТ",
член Партії регіонів, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, суб’єкт вису�
вання — Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 218
Калашніков Олег Іванович, народив�

ся 6 листопада 1962 року в місті Рівному,
громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, голова Всеукраїн�
ської громадської організації "Загально�
воїнська спілка України", член Партії
регіонів, проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, суб’єкт висування —
Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 219
Трошин Сергій Михайлович, наро�

дився 15 травня 1963 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта середня спеціальна,
льотчик�випробувач, ДП "Антонов",
член Партії регіонів, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, суб’єкт вису�
вання — Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 220
Арканова�Чорна Ольга Юріївна, на�

родилася 29 листопада 1963 року в місті
Дніпропетровську, громадянка України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
заступник начальника, головне управ�
ління у справах сім’ї, молоді та спорту
Київської міської державної адміністра�

ції, член Партії регіонів, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт
висування — Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 221
Кущ Олексій Іванович, народився 

1 червня 1979 року в місті Підгорне Во�
ронезької області, Росія, громадянин
України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта
вища, голова первинної профспілкової
організації студентів та аспірантів На�
ціонального транспортного університе�
ту, член Партії регіонів, проживає в міс�
ті Києві, судимість відсутня, суб’єкт ви�
сування — Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 222
Луцький Максим Георгійович, наро�

дився 4 червня 1976 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, народний депутат
України, член Партії регіонів, проживає
в місті Києві, судимість відсутня,
суб’єкт висування — Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ № 223
Куташев Ігор Вікторович, народився

27 травня 1953 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, голова правління,
ПАТ "Київський мотоциклетний за�
вод", член Партії регіонів, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт
висування — Партія регіонів.

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Ділові новини

Уряд гарантує стабільність цін 
на продукти харчування
Про це заявив прем’єр-міністр Ми о-

ла Азаров. “В У раїні абсолютно аран-
тована стабільність цін на прод ти хар-
ч вання. Хліба в державі вистачає, і для
підвищення цін немає жодних підстав.
Вони б д ть стабільні всій раїні, в то-
м числі в областях, де зафі совано не-
врожай. Це офіційна заява ряд ”,— за-
значив Ми ола Азаров. Він повідомив,
що Міністерство а рарної політи и й
продовольства підтвердило про ноз
рожаю зерна цьо о ро розмірі по-
над 45 млн тонн, додавши, що з рах -
ванням ре ордних перехідних запасів
пропозиція зерна на рин становитиме
близь о 58 млн тонн при потребі вн т-
рішньо о споживання на рівні 28 млн
тонн. Прем’єр під реслив, що про нози
про підвищення цін на прод ти харч -
вання в У раїні, і зо рема на хліб, є сві-
домою дезінформацією, на нітанням ін-

фляційних очі вань і ш одять націо-
нальним інтересам держави

Створять національну 
систему оцінки автошкіл

Прем’єр-міністр Ми ола Азаров вист -
пає за створення національної інформа-
ційної системи для оцін и автош іл. “Не-
обхідно створити національн інформа-
ційн систем , що дасть змо дати оцін-

ожній автош олі, залежно від то о,
с іль и ДТП трапилося з вини її вип с -
ни ів”,— с азав прем’єр-міністр. Азаров
зазначив, що зараз ба атьох автош о-
лах занижені я існі ритерії під отов и
водіїв. Та ож з вини інстр торів с оро-
ч ється час пра тичних занять на рсах.
Прем’єр-міністр під реслив необхідність
підвищення ритеріїв оцін и автош іл і
введення с ворих сан цій за недостатню
під отов водіїв, повідомляють У раїн-
сь і новини

Кабмін передбачить на потреби 
інвалідів майже 15 млрд гривень
Уряд має намір виділити 14,9 млрд
ривень на реалізацію державної цільо-
вої про рами “Національний план дій
щодо реалізації онвенції про права ін-
валідів” в 2012–2020 ро ах. Про це
йдеться постанові № 706. У поточно-
м році на ці цілі план ється виділити
779,5 млн рн, в 2013 році — 1 млрд
160 млн рн. Метою про рами є забез-
печення реалізації прав і задоволення
потреб інвалідів нарівні з іншими ро-
мадянами, поліпшення мов їх життєді-
яльності. Про рама передбачає облаш-
т вання до 2015 ро з рах ванням по-
треб інвалідів 15% об’є тів ромадсь о-
о призначення, транспортної інфра-
стр т ри і транспорт , до 2018 ро —
35%, до 2020 ро — 50%. План ється,
що зайнятість ромадян з обмеженими
можливостями б де щорічно збільш -
ватися на 14-15 тис. осіб

За два місяці “Укрзалізницею” 
перевезено 31,8 млн пасажирів
Упродовж червня-липня нинішньо о ро-
залізничним транспортом перевезено

31,8 млн пасажирів. Зо рема червні йо-
о посл ами с ористалися понад 15 млн
пасажирів, липні (за попередніми дани-
ми) — понад 16 млн. Про це повідомив
перший заст пни начальни а оловно о
пасажирсь о о правління “У рзалізниці”
І ор Бре с. За йо о словами, на літній пе-
ріод збільшено іль ість ва онів та схеми
існ ючих поїздів. Та за два місяці літа до
с лад поїздів додат ово б ло в лючено
941 ва он на 2 тис. 711 рейсів. Це при то-
м , що через старіння р хомо о с лад
робочий пар пасажирсь их ва онів, в по-
рівнянні з мин лим ро ом, с оротився на
860 ва онів. За алом для обсл ов вання
поїздів ви ористов ється понад 5 тис. па-
сажирсь их ва онів, з я их близь о 2 тис.
обладнано системою ондиціювання по-
вітря, а решта — системою вентиляції

Призупинено імпорт продуктів
харчування бразильської 
та білоруської фірм
Державна ветеринарна й фітосані-

тарна сл жба приз пинила імпорт в
У раїн м’яса й м’ясопрод тів омпа-
нії Sadia S. A. Sif 1 (Бразилія), а та ож
молочних прод тів і дитячо о харч -
вання підприємства “Белла т” (Біло-
р сь). Про це с азано в повідомленні
Держветсл жби. Державний на ово-
дослідний інстит т лабораторної діа-
ности и й ветеринарно-санітарної
е спертизи виявив зраз ах прод ції
Sadia S. A. Sif 1 хвороботворн ба те-
рію Listeria monocytogenes, а в с хій
молочній с міші для дитячо о харч -
вання виробництва омпанії “Бел-
ла т” — цвіль. У підс м Держвет-
сл жба приз пинила ввіз в У раїн про-
д ції тваринно о походження обох
омпаній, повідомляють У раїнсь і
новини



ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05, 17.40
Мультляндія

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

Тижневик
13.20, 23.45 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

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

Дивіться, хто прийшов
15.40 Прогулянки містом
16.10 В центрі уваги
18.10, 22.00 Т/с "Стеж за

мною"
19.25, 1.10 Столиця
20.00 Т/с "Справедливі"
21.25 Гаряча лінія "102"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00 Новини
6.10, 7.05, 23.10, 1.10 Спорт
6.20 Православний календар
6.25 Заголовки
6.30, 23.20 Від першої особи
6.50 Господар в домі
6.55 Невідоме від відомих
7.15 Країна online
7.20 Техноера
7.25 Ера бізнесу
7.30 Глас народу
7.35 Тема дня
7.45 М/ф
8.00 Олімпіада52012.

Церемонія відкриття
11.05 Вікно в Америку
11.25 Агро5news
12.00 Темний силует
12.10 Право на захист
12.30, 15.20, 18.35, 21.25

Діловий світ
12.55 Олімпіада52012.

Церемонія закриття
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.30 Т/с "Звільнення" 
17.00 Т/с "Повернення

Будулая" 
18.50 Паралімпіада52012.

Надихаючи покоління
18.55 Концерт "Мамо, вiчна i

кохана"
20.45 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.35 Країну – народу
21.55 Смішний і ще смішніший
22.20 Осінній жарт з...
22.55 "Трійка", "Кено", "Секунда

успіху"
23.00, 1.00 Пiдсумки
23.45 Х/ф "Епоха честі"
0.35 Експерт на зв'язку

11++11

6.15 ТСН
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 М/с "Тімон і Пумба" 
7.40 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Їх вдачі
11.05 Х/ф "Ангел

мимоволі" 
13.30 Х/ф "Іронія долі, або

З легкою парою!" 
17.45 ТСН. Особливе
18.25 Т/с "Вольф Мессинг.

Людина, яка бачила
крізь час"

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Трохи не в собі" 
22.30 Ілюзія безпеки
23.55 ТСН
0.10 Х/ф "Хлопець з

Філадельфії" 
1.50 Х/ф "Кімната смерті" 
3.40 ТСН
4.10 Т/с "Трохи не в собі"

ІІННТТЕЕРР

4.50 Т/с "Маршрут
милосердя"

6.15 Слідство вели...
7.00 Ранок з Інтером
8.40 Т/с "Салямі" 
12.40 Слідство вели...
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Чекай мене
18.00 Т/с "Кровиночка" 
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Лист очікування"
0.05 Т/с "Голоси" 
2.05 Х/ф "Любов одна" 
3.35 Подробиці
4.05 Знак якості

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія>2" 
8.15 Т/с "Слід" 
10.00 Т/с "Глухар.

Повернення" 
11.00 Т/с "Лігво змія" 
12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Слід" 
15.35 Щиросерде визнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Єфросинія>2" 

19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Катіна Любов>2" 
21.00 Т/с "Глухар.

Повернення" 
22.00 Х/ф "Зелена миля" 
1.50 Х/ф "Поліція Маямі.

Відділ нравів" 
3.50 Події
4.05 Події. Спорт
4.10 Хай говорять
5.00 Т/с "Лігво змія" 
5.45 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

4.25 Т/с "Останній акорд" 
5.10 Т/с "Бунтівний шлях" 
5.55 Т/с "Дружна сімейка" 
6.30 Очевидець. Смішно до

болю
9.05 Т/с "Світлофор" 
10.20 Т/с "Татусеві доньки" 
13.30, 14.35 Kids' Time
13.35 М/с "Пригоди Джекі

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

вродливою" 
17.50 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.25 Спортрепортер
19.35 Піраньї
20.00 Т/с "Закрита школа"
21.00 Т/с "Щасливі разом"
22.05 Т/с "Вороніни" 
23.10 Новий погляд
0.15 Спортрепортер
0.25 Служба розшуку дітей
0.40 Т/с "Красуні в

Клівленді" 
1.25 Т/с "Врятувати Грейс" 
2.05–4.00 Зона ночі

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Факти
5.40 Свiтанок
6.20 Ділові факти
6.35 Спорт
6.40 Анекдоти по5українськи
7.05 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Провокатор
8.45 Факти
9.30 Спорт
9.35 Анекдоти по5українськи
9.40 Т/с "Далекобійники"
11.45 Х/ф "Помри, але не

зараз"
12.45 Факти
12.55 Спорт

13.00 Х/ф "Помри, але не
зараз"

15.00 Т/с "Прокурорська
перевірка"

16.15 Т/с "Далекобійники"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.15 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Морські дияволи"
21.35 Т/с "Прокурорська

перевірка"
22.45 Весела подорож
23.30 Т/с "Особливо

небезпечний"
0.35 Надзвичайні новини
1.45 Спорт
1.55 Т/с "Дружини

футболістів.
Додатковий час"

2.20 Факти
2.50 Т/с "Кістки>5"
3.35 Про цiкаве
4.20 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.30 Ф5стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Казка про щастя" 
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Як коваль щастя

шукав" 
13.30 М/ф
14.25 Будь в курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Заручники свободи
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.55 Відділ кадрів
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.05 Т/с "Казка про щастя" 
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.40 Пізнє щастя О. Волкової
22.55 Х/ф "Побачити

Париж і померти" 
1.20 Х/ф "Секс з

фантазією" 
2.50 Світські хроніки
3.15 Відділ кадрів
3.40 Заручники свободи
4.10 Країна порад
4.55 Екстремікс
5.10 Пізнє щастя О. Волкової

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 0.00
Київський час

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

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

7.00–21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 4.15
Бізнес5час

7.20 Автопілот5новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія5новини
9.10, 19.20 Інвест5час
9.20, 13.20, 14.20 5 елемент

10.30, 11.10, 12.15
Республіка

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

5.15 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час5тайм
22.00, 2.30 Податковий

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

news

ННТТНН

6.00 Легенди кримінального
розшуку

6.35 Х/ф "Добровольці"
8.30 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.00 Випадковий свідок
10.15 Т/с "Каменська>2"
14.50 Х/ф "Фронт за лінією

фронту" 
18.30 Правда життя
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Даїшники"
22.00 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець" 

23.00 Т/с "C.S.I. Нью>Йорк" 
0.00 Свiдок
0.30 Х/ф "Засуджений" 
2.40 Свiдок
3.10 Речовий доказ
4.20 Агенти впливу
4.45 Свiдок
5.15 Уроки тітоньки Сови
5.40 Правда життя

ССТТББ
5.50 Документальний детектив

6.40 Т/с "Комісар Рекс" 
8.40 Неймовірна правда про

зірок
9.40 Х/ф "Мільйонер" 
11.55 Т/с "Тетянин день" 
13.55 Російські сенсації. Брат

за брата
14.55 Битва екстрасенсів
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини

18.10 Неймовірна правда про
зірок

19.05 Т/с "Сімейний
будинок" 

20.15 Куб
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні
23.25 Паралельний світ
0.45 Т/с "Доктор Хаус" 
1.35 Т/с "Комісар Рекс" 
3.05 Вiкна. Спорт
3.15 Х/ф "Швидкий поїзд" 
4.50 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

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

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Т/с "Серце Марії"
13.25 Фазенда
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 ЖКГ
16.20 Хочу знати
17.00 Д/ф "Три життя Євгенія

Євстігнєєва"
18.00 Новини
18.20 Між нами, дівчатками
19.00 Давай одружимося!
20.00 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Будинок

зразкового
утримання"

22.40 Т/с "Доля на вибір"
23.45 Проти ночі
0.40 Давай одружимося!
1.35 Нехай говорять
2.20 Т/с "Серце Марії"
3.05 Модний вирок
4.00 Новини
4.05 Т/с "Будинок

зразкового
утримання"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Кімната сміху

10.00 Вісті
10.30 Т/с "Самара"
11.30 З новим будинком!
12.10 Про найголовніше
13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.05 Люблю, не можу!
15.00 Т/с "Єфросинія>2"
16.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Вісті. Спорт

16.55 Т/с "Інститут
шляхетних дівчат"

17.50 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Т/с "Самара"
20.20 Т/с "Таємниці

слідства"
22.15 Городок
23.05 Т/с "Детективне

агентство "Іван та
Мар`я"

0.05 Вісті +
0.20 Х/ф "Пригоди

Шерлока Холмса і
доктора Ватсона. ХХ
століття
починається", с. 1

1.55 Вісті.ru
2.10 Свідки
2.55 Новини культури
3.20 Т/с "Інститут

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

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

Мухтара>2"
9.00 Сьогодні
9.25 А. Журбін. Мелодії на

пам'ять
10.05 Найгучніші "Російські

сенсації"
11.45 Музичні історії
12.00 Сьогодні
12.30 До суду
13.30 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Судовий детектив
16.40 Серед білого дня
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.35 Говоримо і показуємо
19.25 Т/с "Профіль вбивці"
20.25 Т/с "НС. Надзвичайна

ситуація"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Москва. Три

вокзали"
0.30 Т/с "Глухар.

Повернення"
2.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.30 Серед білого дня
4.20 Центр допомоги

"Анастасія"

ТТЕЕТТ
6.00 Дізнайся як
6.15 Дім52
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Телепузики
7.55 Лєнтяєво

8.20 Мультик з Лунтиком
9.00 Т/с "Кремлівські

курсанти" 
10.00 Т/с "Всі жінки –

відьми" 
11.00 Т/с "Беверлі>хіллз

90210. Нове
покоління" 

11.55 Т/с "Слон і принцеса" 
12.20 Твою маму!
13.00 Т/с "Дєффчонкі" 
13.35 Одна за всіх
14.00 Т/с "Маргоша" 
15.00 Т/с "Кремлівські

курсанти" 
16.00 Чортиці в спідницях
16.35 Одна за всіх
17.00 Т/с "Хто в домі

господар?" 
17.40 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
18.45 Бардак
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Т/с "Восьмидесяті"
20.15 Т/с "Дєффчонкі" 
20.55 Т/с "Реальні пацани" 
22.00 "Даешь молодежь!"
23.05 Дурнєв + 1
23.30 М/с "Масяня" 
0.00 Дім52
1.00 Х/ф "Чужий>3" 
2.45 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 Х/ф "В очікуванні

кохання"
11.30 Х/ф "Сліпе щастя"
15.30 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг5монстри
20.00 Жіноча ліга
20.35 Панаєхало!
21.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
22.40 Жіноча ліга
23.00 Х/ф "Я ненавиджу

день Святого
Валентина"

1.00 Обережно! Кастинг!
1.25 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний
футбол"

6.30–7.30 М/с "Бен 10.
Інопланетна надсила52" 

8.00 Таємниці часу. Сонце
прокидається

9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.45 Забійне відео

10.50 Божевільне відео по5
українськи52

11.35–14.50 Т/с "Афганська

примара"

15.55 Таємниці світу

17.00 Таємниця вірусу смерті

18.00 Військова контррозвідка

19.00 Забійне відео

19.50 Божевільне відео по5

українськи

20.35 Божевільне відео по5

українськи52

21.00 Новини 2+2

21.15 Проспорт

21.20 Т/с "Втеча" 

23.40 Т/с "Секретні

матеріали>5" 

0.40 Проспорт

0.45 Т/с "Секретні

матеріали>5" 

1.45 Т/с "Тяжінню

всупереч" 

3.30 Божевільна прихована

камера

ППллююсс  ппллююсс

7.00, 12.30, 19.00 М/ф

7.30, 16.00 М/с "Лабораторія

Декстера"

8.00, 12.00 Марві Хаммер

8.30, 11.30 М/с "Скеля

фрегглів"

9.00, 16.30 М/с "Великий і

маленький"

9.30, 17.00 М/с "Маленька

принцеса"

10.00, 17.30 М/с "Обережно,

ведмеді!"

10.30, 18.00 М/с "Рожева

пантера"

13.30 Х/ф "Людина з

бульвару

Капуцинів"

15.30, 20.00 Єралаш

20.30 Х/ф "Кортик"

21.50, 23.50 М/с "Сімпсони"

22.50 Все про секс

0.50 Прихована камера
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ПОНЕДІЛОК CЕРПЕНЬ13

Кінопрем'єри тижня

“Згадати все”
Через 22

ро и амери-
ансь ий ре-
жисер Лен
Уайсман зняв
рімей фан-
т а с т и ч н о о
бойови а, в
я ом спец-

а ента з за ад овим мин лим Д ласа К ейда замість
Арнольда Шварцене ера зі рав ірландсь ий іноа тор
Колін Фаррел. Перша е ранізація оповідання “З либин
пам’яті” фантаста Філіпа Ді а тоді отримала спеціаль-
ний “Ос ар” за віз альні ефе ти. Життя оловно о ероя
перевертається, оли він дізнається про те, що є шпи -
ном ала тично о значення, йо о життя і родина — під-
ставні, а ожна др а людина нама ається йо о вбити.
Щоб врят ватися, Д лас необхідно б дь-я им чином
поверн ти собі втрачен пам’ять

“Гавана, я люблю тебе”

Цьо о раз
в об’є тиві
відомих ре-
жисерів, зо -
рема волода-
ря “Срібно о
в е д м е д я ”
Берлінале -
бинця Х ана
Карлоса Та-
біо, — столи-
ця Острова
Свободи, е -
зотичне місто Гавана. У алейдос опі з семи орот о-
метражо є все, чим ба ата К ба: співач и і м зи а,
амери ансь і форди, ром і си ари, трансвестити і о е-
ан, б дні і свята, місцеві звичаї і чорнош ірі шамани. В
одній з новел- орот ометражо знявся сербсь ий режи-
сер Емір К ст ріца, серед “зір ових” а торів можна по-
бачити та ож Бенісіо дель Торо і Джоша Хатчерсона

“Космополіс”

Канадсь ий
режисер Девід
К р о н е н б е р
(“М ха”, “Е -
зистенція”, “Не-
безпечний ме-
тод”) зняв нов
артин за од-
нойменним ро-
маном Дона
Делілло. У цен-
трі оповідан-

ня — 24 одини з життя 28-річно о мільярдера-фінанси-
ста Ері а Пе ера (Роберт Паттісон), я ий зрадж є своїй
молодій др жині, зазнає напад і разом втрачає все
своє майно. Дія стріч и роз ортається на Манхеттені
протя ом однієї доби

На “ТЕТі” анімаційний персонаж
висміюватиме шоу"бізнес
20 серпня на теле анал “ТЕТ” старт є новий аніма-

ційний прое т “Слава зі Славе ом Славіним”. Героєм
прое т стане персонаж, я ий завітав до У раїни з
Польщі Славе Славін. Тема про рами — раїнсь ий
і світовий шо -бізнес. За п’ять хвилин в “першом шо
про шо -бізнес” він б де висміювати вітчизняних та
зар біжних зіро не ірше за Д рнєва. Виробництвом
про рами займається ст дія “Пост модерн” на замов-
лення анал “ТЕТ”. Щотижневий прое т “Слава зі
Славе ом Славіним” виходитиме в ефір пізно вночі

Знімають 
мелодраму “Камінний гість”
Film. ua розпочинає робот над телевізійним філь-

мом “Камінний ість”. Режисер — Анатолій Матеш о,
продюсером вист пив Роман Балаян. За жанром “Ка-
мінний ість” — мелодрама. Головна ероїня про -
рор, я а п’ять ро ів том втратила охано о чолові а.
Я ось вона несподівано помічає вартирі сліди чи-
єїсь прис тності. Це відч ття доводить її до відчаю.
Зрештою вона виріш є, що вартирі переб ває д х її
чолові а і починає з ним спіл ватись. Одна з одом
виявляється, що в її аміні сидить невідомий чолові ,
я ий перехов ється через обвин вачення вбивстві. У
фільмі знімаються Марія Ш шина, Андрій Федорцов,
Оле сій Череватен о, Ірма Вітовсь а, Андрій Самінін,
Андрій Ісаєн о, Андрій Дербін, Анастасія Матеш о

На “Новому каналі” розпочався 
сезон побачень навпомацки
На аналі старт вали зйом и дейтин -шо “Ближче

до тіла” за франц зь им форматом Can You Feel Love
(“Чи можеш ти відч ти охання”).
Йо о вед чими стали Володимир Дантес і Ві торія

Бат ї. “Головне завдання — зробити смішний, весе-
лий і модний прое т. Ми хочемо, щоб часни и, ерої
та лядачі отримали позитивний заряд настрою, від-
ч ли раж. Зараз відбираємо часни ів за та ими
ритеріями: поч ття мор , швид ість реа ції і поп -
лярність серед молоді”, — зазначила продюсер про-
е т Оль а Балабан. У прое ті оловний ерой з стрі-
неться із сімома “претендентами на йо о серце”. Він
обиратиме партнера в шести ра ндах. При цьом
тіль и в першом він побачить сіх претендентів, а
далі б де обирати за олосом, запахом, на доти та
за поціл н ом. У шостом , вирішальном , ра нді з
двох претендентів, що залишилися, часни вибирає
одно о, ер ючись своєю інт їцією. У фінал вийде
той, хто пройде перевір всіма поч ттями ероя. Піс-
ля цьо о ерой і йо о обраниця знайомляться та за 60
се нд мають пройти “Тест на с місність”. Я що пара
впорається із завданням, її че ає с перприз

На “К1” змагатимуться “Монстри
шопінгу”
13 серпня о 19:00 в ефірі теле анал “К1” старт є

прое т “Шопін Монстри”. У про рамі щотижня в бо-

ротьб вст патим ть 4 часниці, ожної з я их б де
три тисячі ривень і три одини час для шопін на за-
дан тем . Після марафон по ма азинах ероїня дня
на поді мі в б дин “Шопін Монстрів” представляти-
ме с перницям свій образ. А вони — виставлятим ть
оцін и. Учасниця, я а набрала найбільш іль ість ба-
лів від с перниць і е сперта, отрим ватиме приз тиж-
ня 5000 рн і звання справжньо о “Шопін Монстра”

Зірка “Пекельної кухні” взявся 
за українські ресторани

15 серпня на аналі “1+1” старт є прем’єра ново о
лінарно о ріаліті-шо “На ножах” з Арамом Мнаца-
ановим. У цьом прое ті теле анал допома атиме
власни ам ресторанів, афе та пабів зробити їхній
бізнес спішним. Учасни ами “На ножах” стали рес-
торани, я і знаходились за ро до бан р тства. За
словами творців шо , теле анал отримав понад 3000
заяво від рестораторів, для я их часть прое ті б -
ло останнім шансом врят вати свій бізнес. З них б -
ло обрано 12 за ладів з різних міст (Києва, Одеси,
Львова, Донець а, Ялти тощо).
Арам Мнаца анов разом з помічни ами-е спертами

ш атиме проблеми та допома атиме власни рес-
торан їх вирішити. У про рамі аналіз ватим ться сі
аспе ти ресторанно о бізнес : меню, ло істи , ін-
тер’єр, шеф- харя, сомельє. “У новом шо не б де
зма ання між часни ами, — вважає Арам Мнаца а-
нов. — Т т мене зма ання само о з собою: я зро-
бити та , щоб люди повірили в себе, повірили в про-
фесію і зроз міли, що лише та ий підхід принесе їм
роші? Тіль и та ий — іншо о не може б ти!” Я роз-
повів продюсер шо Андрій Слободян “На ножах” —
це прое т, я ий має надихн ти власни ів бізнес : “Ми
роз ажемо про всі недолі и та перева и ресторанної
інд стрії та по ажемо при лади спішно о мене-
джмент . Про рама — це пра тичний майстер- лас
для людей, я і хоч ть дося ти спіх в житті”, — впев-
нений він. На сьо одні вже відзнято 10 епізодів теле-
про рами. Вона виходитиме щосереди о 20.15

Новини телеканалів

9 – 16 серпня

ГГЕЕГГЕЕММООНН,, ККІІННООММААНН
КОСМОПОЛІС ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4

ТЕМНИЙ ЛИЦАР ПОВЕРТАЄТЬСЯ

ААННШШЛЛААГГ,, ККЛЛААССІІКК
ОСТАННІЙ ДЕНЬ НА ЗЕМЛІ

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2. Я ТЕБЕ ХОЧУ

ЧЕРВОНІ ВОГНІ ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ

ДЖУНГЛІ КЛИЧУТЬ! В ПОШУКАХ МАРСУПІЛАМІ

ССООЛЛООДДККЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ
NEW VISION IFF – BEST SUMMER SHORTS!

Марина Абрамович. В ПРИСУТНОСТІ ХУДОЖНИКА

9 – 16 серпня

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД ..................12.00, 15.30, 19.00

СУПЕР МАЙК ................................................13.40, 17.10, 20.40

4:44 ОСТАННІЙ ДЕНЬ НА ЗЕМЛІ....11.00, 13.00, 15.00,

17.00, 19.00, 21.00, 23.00

ІВАН ЦАРЕВИЧ ТА СІРИЙ ВОВК..............................10.00

Кожного четверга — АНГЛІЙСЬКИЙ КІНОКЛУБ: 
РРооззвваажжааяяссьь  ——  ннааввччааййссяя!!

Школярам, студентам та пенсіонерам з понеділка по п’ятницю 
до 17.00 — знижки (крім прем’єрних днів)

сайт кінотеатру: www.kinopanorama.com.ua
Адреса: Киев, ул. Шота Руставели, 19

телефони: 287"30"41 ; 287"11"35 (автовідповідач)

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

9 – 16 серпня

ДЖУНГЛІ КЛИЧУТЬ! В ПОШУКАХ 
МАРСУПІЛАМІ ....................................................10.00, 18.00

ОСТАННІЙ ДЕНЬ НА ЗЕМЛІ ..............11.50, 15.20, 18.35

ЗГАДАТИ ВСЕ ..........................................10.00, 12.10, 14,20, 
16.30, 18.00, 20.00, 22.20

ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ ....................................18.40, 20.30, 22.20

КРОК ВПЕРЕД 4....................................................11.50, 15.50

ВІРНА СПРАВА ....................................................10.00, 19.40

ТЕМНИЙ ЛИЦАР. 
ВІДРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ ........11.40, 16.10, 18.50, 21.50

ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ ....................11.35, 16.00, 21.15

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4 ..10.00, 11.50, 14.00, 20.00

ТРИ МЕТРИ НАД РІВНЕМ НЕБА 2 ..........................13.50

МАДАГАСКАР 3 ................................................................13.30

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

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

Бронювання квитків: 515"87"81

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Шахи. Антон Коробов — чемпіон України
В Києві завершився 81-й чемпіонат У раїни з шахів. Перше місце, за

підс м ами т рнір , зайняв Антон Коробов, я ий набрав 8 очо із 11-
ти можливих. Та им чином хар ів’янин став дворазовим чемпіоном
раїни — перший тит л він завоював рівно десять ро ів том — в
2002-м . Коробов не про рав жодної партії і на оч о випередив най-
ближчих переслід вачів. 2-3 місця поділили Оле сандр Арещен о (Л -
ансь ) та Андрій Воло ітін (Львів) — по 7 очо . Втім, за додат овими
по азни ами ращим виявився спортсмен з Л ансь , я ий і став
срібним призером. Воло ітін , відповідно, вр чена бронзова медаль.
Лише четвертим фініш вав рейтин -фаворит т рнір Р слан Понома-
рьов, я ий набрав 6 очо . Ба ато в чом вирішальними для йо о ре-
з льтат стали дві несподіваних пораз и білими. Відзначимо, що від-
раз два часни и т рнір значно підвищили свої рейтин и — Коробов
і Арещен о подолали познач 2700 п н тів.
За алом т рнірі брали часть 12 провідних росмейстерів раїни.

Зо рема, 16-й чемпіон світ ФІДЕ, фіналіст К б а світ Р слан Поно-
марьов, дворазові переможці Всесвітніх шахових Олімпіад с ладі
збірної У раїни Павло Ельянов і Оле сандр Моїсеєн о, олімпійсь і
чемпіони Захар Єфимен о та Андрій Воло ітін, дворазовий чемпіон
У раїни Єв ен Мірошничен о та інші відомі шахісти

Бокс. Визначено дату поєдинку 
між Олександром Повєткіним 
та Хасимом Рахманом
Володар тит л “ре лярно о” чемпіона світ за версією WBA с -

перваж ій вазі 32-річний росіянин Оле сандр Повєт ін проведе захист
тит л проти е с-чемпіона світ 39-річно о амери анця Хасима Рах-
мана Поєдино пройде 29 вересня в Гамб рзі (Німеччина). На ада-
ємо, що цей двобій повинен б в відб тися 14 липня, проте йо о дове-
лося перенести на пізніший термін через травм Рахмана, отриман
під час під отовчо о збор . На цьом тижні Повєт ін розпочне трен -
вання під ерівництвом Костянтина Цзю

Футбол. Київському “Арсеналу” 
присуджено технічну поразку
Тиждень том “Арсенал” ви рав з рах н ом 3:0 словенсь о о л -

б “М ра”, одна онтрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА прис ди-
ла “М рі” технічн перемо , ос іль и автор третьо о ол равець
“Арсенал ” Ері Мат під час ри повинен б в відб вати др ий матч
дис валіфі ації. Двоматчев дис валіфі ацію Мат отримав за чер-
вон арт , відбір овом матчі Лі и Європи УЄФА проти “Порт ” 19
серпня 2010 ро , оли він ще захищав ольори “Ген а”. Матч в Пор-
т алії амер нець проп стив, проте з тих пір не брав часть в євро-
б ах. У підс м рез льтат иївсь ої з стрічі с асований, і до вирі-

шально о матч в Словенії “М ра” підійде з перева ою над “Арсена-
лом” — 3:0. На Мат б ла по ладена двоматчева дис валіфі ація,
я а почнеться з найближчо о матч , тобто з сьо однішньої ри-відпо-
віді

Температура +22°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 52 %

Температура +26°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 37 %

Температура +3°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 50 %

Прогноз погоди на 9 серпня 2012 року

ОВНИ, від ладіть нові почини, найдоцільніше розвивати зап -
щені раніш прое ти та вдало с ористатися плодами мин лих звер-
шень. Проявіть розс дливість і онстр тивність, б дьте наполе -
ливі, терплячі й цілеспрямовані в дося ненні поставленої мети. На
чільне місце поставте проблеми, пов’язані зі здоровим харч ван-
ням та дбайливим розподіленням фінансів.
ТЕЛЬЦІ, зан рьтеся в нас щні сімейні т рботи, не вапливо і по-

слідовно виріш йте р тинні питання в поб товій, професійній сфе-
рі, віддавши перева особистим потребам. Фізичне самопоч ття
є інди атором за ально о стан здоровя. Принаймні млявість і де-
пресія діа ност ють про на наявність вашом ор анізмі прихова-
них неполадо , а, можливо, і хронічних захворювань.
БЛИЗНЯТА, вн трішня врівноваженість — ось оловна психоло-

ічна точ а опори для підрим и армонії з нав олишнім світом.
День армічний, том вам слід заховатися від аласливо о соці м
і поб ти один на один із собою чи зан ритися ці аве заняття.
РАКИ, стабільний емоційний фон сприятиме спо ою та певне-

ності в собі. Влашт йте приятельсь з стріч, об оворіть з побра-
тимами он ретні пра тичні плани на майб тнє, одна все, що сто-
с ється матеріальних апетитів, не слід а тивіз вати, це сейсмічна
зона. Зась е оїзм , нехай вас єднають д ховні інтереси, тоді свята
др жба отримає нове дихання!
ЛЕВИ, я що вами ер ватиме ви ода, нічо о дивно о, тр д з ме-

тою зба ачення (а не заради творчої самореалізації) нині є ціл ом
нормальним і н ти спин за опій и ви не налаштовані. Тіль и не
перевтомлюйтеся, бо ор анізм не залізний. Стос н и “начальни -
підле лий”, “бать и-діти”, сімейні цінності, майнові питання потре-
б ють особливої ва и.
ДІВИ, нині вами ер ватиме природний пра матизм, що не до-

зволить розпорош вати сили на вітер. Б дь-я а робота ви он ва-
тиметься з ма симальною приб т овістю та рентабельністю. Інте-
рес до подорожей, освіти, спіл вання з авторитетними фі рами,
іноземцями теж матиме с то пра тичний підте ст. В незнайомом
місці чи ч жом оле тиві ви здатні блис че адапт ватися.
ТЕРЕЗИ, ради альний поворот в новом напрямі за рож є не-

вдачею. Займайтеся розпочатими раніш дов остро овими прое -
тами, особливо їх пра тичною стороною. С оріше всьо о, остро
постан ть питання, пов’язані зі спад ом, редитами, фамільними
цінностями, сплатою подат ів, с місним майном.
СКОРПІОНИ, ви прославитеся залізобетонною впертістю, неба-

жання міняти позицію і підлаштов ватися під інтереси людей несе
р йнівні тенденції на шлях особистих онта тів. Одна майте на
вазі, саме осмічна за ономірність: “подібне приваблює подібне”
нині спрацьов є блис че, демонстр ючи ваші вн тріщні проблеми
через поведін оточення.
СТРІЛЬЦІ, займіться лі вально-профіла тичними заходами,

посидьте на дієті, ваше здоров’я під за розою, харч вання має б -
ти лише нат ральним, б дь-я і ал о ольні зловживання забороне-
ні. На сл жбі одним з я най ращих стим лів для ви онання р тин-
них обов’яз ів б де перспе тивою хорошо о заробіт . Проте ліві
підробіт и не повинні завдати щ оди основним робочим зобов’-
язанням.
КОЗОРОГИ, завдя и пра матичним природнім інстин там ви

міцно стоятимете на землі і зр шити вас, під пивши д ховним ін-
тересом, б де неможливо! Все баз ватиметься на мер антильно-
сті, і навіть близь і люди оцінов ватим ть вас по ш алі ви оди. Але
збит ів все одно не ни н ти! Любовні побачення, розважальні за-
ходи ліпше від ласти.
ВОДОЛІЇ, день ризовий, ви, я натя н та стр на, що може ож-

ної миті лопн ти..., м дро лавір йте між наеле тризованими полю-
сами: сім’єю, подр жжям, роботою, ні з им не з’ясов йте стос н-
и, не нав’яз йте власні по ляди, ожен нехай залишається при
власній д мці. І знайте: в сімейних стінах причаївся л авий до 12
вересня, тож апітальним домашнім бла о строєм, плею-прода-
жею майна ліпше не займатися. Гроші під ть на вітер.
РИБИ, візьміть тайм-а т в роботі, відпочиньте, “марафонити” на

сл жбі сенс немає, лінь и і потреба в омфорті всеодно візьм ть
ор , зате па за допоможе зе ономити сили, я і знадобляться піз-
ніше для прод тивної діяльності. Можна посмітити рошима, при-
дбати орисні добротні речі, прод ти, предмети роз оші

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамо" вдруге перемогло
"Фейєнорд"
Столичний клуб зумів пробитися до 4�го кваліфікаційного раунду
Ліги чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо иївсь е “Дина-
мо” з міло пробитися в
чер овий валіфі аційний
ра нд Лі и чемпіонів, обі-
равши за с мою двох з -
стрічей олландсь ий “Фе-
йєнорд”. Після перемо и в
першом матчі в Києві з
рах н ом 2:1 віце-чемпіон
У раїни з мів не лише
втримати здоб т перева-
, а й перемі олланд-

сь ий л б матчі в Рот-
тердамі з рах н ом 1:0.
Переможний ол на стадіо-
ні “Де К йп” на останніх
се ндах матч провів ра-
щий бомбардир иян
цьом сезоні Бра н Ідейє.
Сво о наст пно о с перни-
а “біло-сині” дізнаються
вже 10 серпня після же-
реб вання, я е відб деть-
ся швейцарсь ом Ньоні.

До Голландії на матчвідповідь 3

го кваліфікаційного раунду Ліги

чемпіонів “Динамо” прибуло зі

стриманим оптимізмом. Тиждень

тому кияни здобули перемогу з ра

хунком 2:1, хоча пропустили перши

ми гол на початку другого тайму. Ро

зуміючи важливість результату у

матчівідповіді, Юрій Сьомін в пе

реддень поєдинку дав відпочити

майже всім гравцям “основи”. На

гру з “Кривбасом” тільки Велозу,

Коваль і Попов вийшли з перших

хвилин матчу з числа тих гравців,

що грали з голландцями.

Сам матч активніше розпочали

господарі поля. Голландці з перших

хвилин взяли на себе ініціативу і від

разу ж кинулися атакувати. І вже на

6й хвилині зі штрафного у них ви

ник цілком реальний шанс для взят

тя воріт. Захисник киян Бетао виграв

боротьбу за м’яч, але вибив його не

вдало — на Рубена Схакена, який

пробив дуже сильно, але у цьому епі

зоді чудеса реакції продемонстрував

молодий голкіпер “Динамо” Мак

сим Коваль, зумівши відбити м’яч.

“Синьобілі” ж намагалися діяти

обережно і не поспішали йти упе

ред, зробивши ставку на довгі паси в

напрямку Брауна Ідейє. Втім, ніге

рійця щільно блокували захисники

роттердамського клубу. Тому пер

ший гольовий момент біля воріт

господарів виник без його участі. На

11й хвилині Мілош Нінкович після

навісу Огнена Вукоєвича пробив під

поперечину, але голкіпер “Фейє

норда” в останню мить зумів лікві

дувати загрозу. Після цього моменту

гра стала досить рівною, але обидва

суперника і не думали поступатися

ні в одному з єдиноборств.

Перші хвилини другого тайму ста

ли повним відображенням стартової

45хвилинки. На 51й хвилині гос

подарі створили найреальнішу наго

ду відкрити рахунок. Після фланго

вої передачі ворота киян впритул

розстрілював Лекс Іммерс, втім, на

падник влучив у голкіпера. Час

спливав, а рахунок залишався не

змінним. Господарі намагалися під

вищити темп гри, але без “свіжих”

футболістів це було зробити нелег

ко. Гравці “Динамо” не поспішали,

грали спокійно, але в атаці — безре

зультатно...

Матч вже добігав кінця, коли на

90й хвилині Юрій Сьомін вирішив

випустити на поле Гармаша замість

Нінквича. Саме Денис і став співав

тором забитого голу. Ідейє, опинив

шись перед штрафним майданчи

ком суперника, вирішив зіграти в

“стінку” з Гармашем і, знову отри

мавши м’яч, відправив його повз

Мюлдера у ворота. Кінцівка по

єдинку виявилась досить несподіва

ною, але не менш радісною для віт

чизняних вболівальників! Тож раху

нок 1:0 і — київському “Динамо” за

лишилось пройти ще один кваліфі

каційний етап, аби потрапити до

групового раунду Ліги чемпіонів
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Цей день в історії 9 серпня

1483 — від рита ле ендарна
Си стинсь а апела
1803 — відб лась перша де-

монстрація пароплава, винайде-
но о Робертом Ф лтоном
1848 — на Б овині б ло с а-

совано ріпацтво
1914 — народилась Т ве Янс-

сон, шведсь а письменниця, ав-
тор а ни про м мі-тролей
1938— народився Леонід К ч-

ма, др ий Президент У раїни
1938 — народився Оле сандр

Омельчен о, олишній місь ий
олова Києва, деп тат Верховної
ради У раїни
1945 — США с ин ли ядерн

бомб на На аса і. Постраждало
півмільйона людей
1999 — Борис Єльцин назвав
олов ФСБ Володимира П тіна
своїм спад оємцем

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Півзахисни иївсь о о "Динамо" Оле Г сєв (зліва) боротьбі проти форварда "Фейєнорда" Р бена Сха ена


