
Київ буде чистим щодня
Столичні служби активізують свою роботу, щоб привести місто до ладу

Трамвай на Троєщині 
запрацює у жовтні
Фахівці уже розробили нові зручні маршрути руху електротранспорту

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

У Києві триває розб дова транспортної
мережі міста. Та , до інця нинішньо о
ро запрацюють дві нові станції метро-
політен на К ренівсь о-Червоноармій-
сь ій лінії. А восени розпочне робот ще
одна важлива транспортна ма істраль —
робот після ре онстр ції зап стять

трамвайні лінії на Троєщині. Для них же
розробили два маршр ти, я і дозволять
меш анцям вели о о житлово о масив
ма симально швид о дістатися місця
призначення.

Багаточасові затори і, як наслідок, неможливість

вчасно дістатися центральної частини міста — звичне

явище для мешканців Троєщини — одного з найбільших

житлових масивів столиці. Першим етапом вирішення

цієї проблеми став запуск кільця міської електрички,

яка наразі успішно функціонує. Однак навіть до цього,

безперечно зручного виду транспорту містян, дістатися

було досить важко. Автобусні маршрути, що курсують

спеціально до станцій міської електрички, сподівань не

виправдали, адже затори не дозволяли швидко та якісно

перевезти пасажирів. Як повідомив під час прямого ефі(

ру ТРК "Київ" перший заступник начальника ГУ транс(

порту та зв’язку Іван Шпильовий, саме тому міською

владою було поставлене завдання розробити проект з

відновлення на Троєщині трамвайної колії на відрізку

від вулиці Милославської до проспекту Ватутіна.

"Ця частина трамвайної колії фактично не викорис(

товувалася. Нею рухалися 2(3 трамваї, які не мали ні(

якого значення, в цілому, для достатнього обслугову(

вання жителів Троєщини, що було ще й економічно не(

вигідно. Саме тому прийняли рішення реконструювати

і добудувати трамвайні лінії на відрізку від проспекту

Ватутіна до станції кільцевої електрички, яка тепер на(

зивається "Троєщина",— розповів Іван Шпильовий.

Таким чином, майже за 10 хвилин мешканці, які про(

живають біля швидкісного трамвая, зможуть дістатися

до станцій міської електрички, яка, в свою чергу, допра(

вить їх до всіх трьох ліній метрополітену. Курсувати

трамвай розпочне у жовтні місяці цього року.

Оновлюють та будують лінії за новітніми технологі(

ями. За словами Івана Шпильового, на ділянці обладна(

ють безшумну колію та шумозахисні споруди. Частково

на маршрути запустять і нові вагони, основною перева(

гою яких є низька підлога, що дозволяє безперешкодно

користуватися ними людям з обмеженими фізичними

можливостями. Також для зручності пасажирів буде об(

лаштована і навколишня інфраструктура — збудовані

перехідні мостики та арочні переходи над трамвайними

коліями.

Наразі уже розроблені два нові трамвайні маршрути.

Як повідомили у КП "Київпастранс", перший з них буде

організований від станції "Милославська" до залізнич(

ної платформи "Райдужна". Тут перевезення пасажирів

забезпечуватимуть 10 односкладових трамваїв. На дру(

гому ж, від вул. Сабурова до залізничної платформи

"Райдужна", обслуговуватиме пасажирів 5 двоскладових

трамвайних потягів.

У міжпікові години, коли електричка не функціонує,

трамваї рухатимуться від станції "Милославська" до

станції "Генерала Ватутіна". Ще одне нововведення —

тролейбусний маршрут прискореного руху "Залізнична

станція Зеніт — Транспортно(пересадочний вузол на

просп. Генерала Ватутіна". У планах впровадити від(

окремлені смуги для руху громадського транспорту на

Московському проспекті та вулиці Олени Теліги, що до(

зволить продовжити зазначений маршрут до станцій

метро "Дорогожичі" та "Шулявської". Окрім цього, бу(

дуть внесені зміни і в рух автобусного маршруту № 61

Завдя и доб дованим оліям, меш анці житлово о масив Троєщина вже восени змож ть дістатися трамваєм до найближчої станції місь ої ільцевої еле трич и

Київські підприємства перевірять
свою продукцію на відповідність
"Столичному стандарту якості" 
Голова КМДА підписав розпорядження про
проведення відповідно о он рс

СТОР. 2 

До зливи готові 
Масивні літні дощі стали справжнім випроб ванням
для столичних ом нальних сл жб
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Вітчизняні олімпійці повернулися 
з Лондона 

Останню р п спортсменів рочисто з стрічали в
аеропорт рідні, оле и, вболівальни и

СТОР. 8

У номері

Новини

Київ має намір перевести РДА 
й ключові КП на електронний 
документообіг до 2014
Про це в інтерв'ю "У раїнсь им новинам" розпо-

вів заст пни олови КМДА Оле сандр П занов.
"Роботи йд ть повним ходом. У вітні ми провели

тендер і за йо о рез льтатами вибрали партнера, з
я им же підписали до овір. За альна с ма он-
тра т становила 8,19 млн рн. Але цьо о ро б де
витрачено тіль и 6 млн рн із цих рошей",— пові-
домив Оле сандр П занов. За йо о словами, ошти
на ви онання онтра т виділені й перераховані. Він
розповів, що раніше б в проведений детальний
аналіз стан сфери інформаційних техноло ій
місь адміністрації, щоб ма симально ефе тивно
ви ористати існ ючі системні рес рси й ошти.
"З почат 2013 ро запрацює еле тронний до-
ментообі в апараті КМДА, се ретаріаті Київради

й пілотно в одній з райдержадміністрацій. План ємо
та ож, що до інця 2013 ро на ньо о перейд ть всі
РДА й лючові ом нальні підприємства",— додав
заст пни олови столичної держадміністрації.
Оле сандр П занов зазначив, що працювати з
еле тронним до ментообі ом б д ть сі — від ря-
дових співробітни ів до ерівни ів. Уз одження й
затвердження до ментів б де відб ватися за до-
помо ою цифрово о підпис .
Посадовець розповів, що про рама в цілом роз-

рахована на 2012—2014 ро и, а фінанс вання пе-
редбачено на рівні 80 мільйонів ривень

У День Незалежності України 
на Хрещатику відбудеться 
"Street Fest Kiev — 2012"
Фестиваль в личних с б льт р відб деться сто-

лиці 24 серпня рам ах відзначення Дня Незалежно-
сті У раїни. Ор анізатори першо о молодіжно о фес-
тивалю "Street Fest Київ — 2012" зазначають, що цей
прое т націлений на підтрим талановитої молоді,
по ли аний сприяти розвит молодіжно о мистец-
тва, а та ож пропа анді здорово о і а тивно о спосо-
б життя. Проведення та о о фестивалю підтримала
КМДА. Для часті "стрітфесті" запрошені най ращі
професіонали з та их дисциплін я брей данс, біемі с
(BMX), джампстайл, с ейтборд, фріран та інших.
У про рамі заход — проведення зма ань серед

професіональних оманд, майстер- ласи для почат-
івців, по азові вист пи ращих спортсменів У раїни
в ате орії с б льт р в лично о стилю тощо

Ощадбанк виплатив компенсації
за вкладами Ощадбанку СРСР 
на 2,3 млрд гривень
Державний Ощадний бан станом на 15 серпня ни-

нішньо о ро виплатив омпенсації за в ладами
Ощадбан СРСР на с м 2,28 млрд рн. Про це с а-
зано в повідомленні бан . Для то о, щоб отримати
омпенсацію, в ладни ові необхідно пройти процед -
р а т алізації своїх даних, що проходить в Ощадбан-

з 2 вітня. На сьо одні вже 3,87 млн в ладни ів от-
римали дат й час проведення а т алізації своїх да-
них, з них понад 3,49 млн вже її здійснили.
Ощадбан та ож виплач є омпенсацію в межах

залиш проінде совано о в лад , але не більше,
ніж 500 ривень, спад оємцям в ладни ів, що по-
мерли в 2005—2011 ро ах і не отримали омпенса-
ції втрат від знецінювання рошових заощаджень
протя ом 2005—2009 ро ів, а та ож померлих в
2012 році; або іншим особам, я і взяли на себе ор-
анізацію їхньо о похорон . Та омпенсацію вже
отримали понад 496 тис. спад оємців померлих
в ладни ів на за альн с м понад 241 млн рн. На-
адаємо, що 1 червня Ощадбан почав виплач вати
омпенсації за знеціненими в ладами Ощадбан
СРСР. За даними фін станови, омпенсаційні ви-
плати триватим ть до 25 р дня 2012 ро . Очі є-
ться, що 6 млн ромадян отримають по 1 тис. рн
омпенсацій.

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Євро-2012 Київ з стрів чистим
та охайним. Під час чемпіона-
т всі сл жби міста на тверд
"5" справлялися з підтриман-
ням поряд в столиці У ра-
їни. Наразі ж на в лицях знов
починає пан вати безлад та
сміття. Терміново виправити
цю сит ацію дор чив олова
КМДА Оле сандр Попов.

За словами начальника ГУ контролю

за благоустроєм Сергія Садового, після

спортивного свята ситуація в столиці

значно погіршилася.

"Кияни хочуть жити в чистому Києві.

Ми дуже добре попрацювали під час про(

ведення Євро, провели гарну роботу.

Особливо великий тягар ліг на централь(

ні райони — і вони з ним справилися. Та,

на жаль, на сьогодні ситуація погіршила(

ся. І районні адміністрації, і профільні

організації розслабилися в питаннях бла(

гоустрою міста",— розповів Сергій Садо(

вой.

Так, фахівці ГУ контролю за благоуст(

роєм проаналізували проблематичні пи(

тання та виявили, що ж найбільше не за(

довольняє киян. По(перше, це стихійна

торгівля, яка присутня у кожному районі

міста. Щоб боротися з цим негативним

явищем, Сергій Садовой пропонує поси(

лити у цьому напрямку роботу міліції.

У незадовільному стані знаходиться і

санітарний стан території міста, зокрема

мають місце випадки несвоєчасного ви(

везення побутових відходів, незадовіль(

ний стан зупинок громадського транс(

порту та підземних переходів. Крім того,

виявлені порушення в сфері утримання

зелених насаджень — несвоєчасне вико(

шування трави, значна кількість сухосто(

їв та незадовільний стань місць масового

відпочинку людей. Вже традиційними

стають незакриті аварійні розриття.

Також, за словами Сергія Садового, іс(

нує проблема постійного утворення

сміттєзвалищ на земельних ділянках,

відведених у приватну власність, що не

використовуються за призначенням, на

територіях довгобудів та в малоповерхо(

вій садибній забудові. Вирішити це пи(

тання можливо лише внісши відповідні

зміни до низки законодавчих актів.

Незадоволений станом міста і голова

КМДА Олександр Попов.

"Стан благоустрою зараз не тягне на(

віть на гарну трійку. І це всього за півто(

ра місяці, які пройшли з того часу, як ми

вивели це питання на достойний для сто(

лиці рівень. Київ має відрізнятися гар(

ним благоустроєм не лише під час чем(

піонатів і свят, а щодня. Головам рай(

держадміністрацій та комунальним

службам необхідно негайно активізува(

тися, аби не лише гідно зустріти День

Незалежності, а й привести Київ у на(

лежний стан після святкування. У при(

биранні міста ми маємо утримувати ті

темпи, які були задані під час чемпіонату

з футболу",— зазначив Олександр По(

пов.

Очільник міськадміністрації наголо(

сив на необхідності в найкоротший тер(

мін активізувати всі служби міста, аби

привести до ладу територію столиці. А

також доручив головам РДА та спеціаліс(

там профільних відомств уже зараз роз(

робити міську програму озеленення та

благоустрою на 2013 рік

СТОЛИЦЯ БУДЕ ГОТОВА

ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО
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ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ

СТОР. 2

У МІСТІ 
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Новини

Київські підприємства перевірять 
свою продукцію на відповідність 
“Столичному стандарту якості”
Місь а влада системно та ґр нтовно підійшла до реалізації однієї із
оловних ініціатив Страте ії розвит Києва до 2025 ро — “Зроблено
в Києві”. Для цьо о протя ом останньо о ро олова КМДА Оле сандр
Попов відвідав низ столичних підприємств. За підс м ами з стрічей
із їхніми ерівни ами та оле тивами б ло ладено чимало од про
взаємови ідн співпрацю. Зо рема щодо виробництва дост пних лі ів
для иян, прод тів харч вання для дитячих за ладів, енер озбері а-
ючих систем для житлово о фонд .
“Зроблено в Києві” — це одна із 9 основних ініціатив Страте ії роз-

вит Києва до 2025 ро , я а передбачає вип с прод ції, що відпо-
відає світовим вимо ам. У рам ах реалізації ініціативи ми вирішили за-
провадити про рам “Столичний стандарт я ості”. Вона по ли ана під-
тримати иївсь о о виробни а та збільшити зростання обся ів реаліза-
ції я існої прод ції місь их підприємств”,— зазначив Оле сандр Попов.
Та , очільни міста підписав розпорядження про проведення он р-

с “Столичний стандарт я ості”. Відповідним до ментом створена о-
місія, я очолив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. Вона й
визначить зраз ові с б’є ти осподарювання Києва серед підпри-
ємств, станов та ор анізацій міста, я і отримають відповідні дипломи
та зна и я ості.
Для то о, щоб отримати відзна я ості, виробни и та їхня прод ція

проходитим ть жорст е тест вання е спертної омісії, до с лад я ої
війшли фахівці підрозділів КМДА та Київсь ої тор ово-промислової
палати

Cтолиця буде готова до опалювального сезону 
1 жовтня
За словами першо о заст пни а олови КМДА Оле сандра Ма-

з рча а, цьо о ро ряд с ттєво допомі иянам напередодні ново-
о опалювально о сезон — з державно о бюджет виділена значна
с ма оштів для відш од вання різниці в тарифах на вироблення
теплової енер ії та арячої води. Відш од вання цієї різниці дасть
можливість підприємствам-виробни ам по асити бор и за спожи-
вання аз , що своєю чер ою сприятиме нормальном стабільном
проходженню опалювально о сезон .
“Важливо не тіль и те, що підприємства, я і виробляють теплоно-

сій, розрах ються за спожитий аз та стабільно працюватим ть
протя ом опалювально о сезон , а й те, що ияни платитим ть за
старими тарифами. Завдя и підтримці ряд ми вчасно розпочнемо
опалювальний сезон та подамо тепло домів и меш анців міста”,—
під реслив Оле сандр Маз рча .
За йо о словами, до 24 вересня б д ть завершені ідравлічні випро-

б вання всіх ма істралей міста. “Ми працюємо за рафі ом, я ий ви-
значив олова КМДА, і ми пере онані, що до 1 жовтня місто б де о-
тове до опалювально о сезон ”, — запевнив Оле сандр Маз рча

До зливи готові
Масивні літні дощі стали справжнім випробуванням 
для столичних комунальних служб
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Понеділо , 13- о серпня,
став для водосто ів столи-
ці справжнім випроб ван-
ням на міцність, адже за
день випала більша части-
на місячної норми опадів.
У рез льтаті на ба атьох
автома істралях вир вали
пото и, а на в лиці С ля-
рен а творилося міні-озе-
ро, і рят вальни ам дове-
лося ева ювати 37 осіб із
місця стихійно о лиха. Я
пояснили фахівці, форс-
мажорн сит ацію спричи-
нило підвищення рівня во-
ди річці Сирець, я а ви-
рвалася із залізобетонно о
оле тора.

“У понеділок на одній із камер ко�

лектора, у якому протікає Сирець,

зірвало два люки і вода пішла на по�

верхню, на проїжджу частину. Ста�

лося це через те, що колектор не

впорався із напливом води, — пояс�

нив начальник Головного управлін�

ня з питань надзвичайних ситуацій

КМДА Віталій Пшеничний.— За

один день випало десь 50 мм опадів

при місячній нормі 75 мм”.

Обстеживши місце надзвичайної

пригоди, фахівці з’ясували, що її

причиною стало банальне засмічен�

ня. Наразі бригади КК “Київавто�

дор” разом із рятувальними підроз�

ділами Головного столичного управ�

ління з питань надзвичайних ситу�

ацій працюють над розчищенням

колектора на Куренівці.

“На цьому відрізку колектора рані�

ше ніколи не було проблем,— розпо�

вів “Хрещатику” головний інженер

КК “Київавтодор” Василь Мельни�

ченко.— Вода вийшла на поверхню

через те, що у трубу потрапили чима�

лі уламки дерев (діаметром від 80 мм

до 1 метра), які затримали менші гіл�

ки, пластикові пляшки й інший не�

потріб, і утворили своєрідну “загату”.

Тому вода знайшла для себе вихід на

поверхню. Наразі наші робітники ра�

зом із загоном столичного ГУ з

питань надзвичайних ситуацій при�

ступили до розчищення колектора”.

Як запевнив Василь Мельничен�

ко, дощі, які, за прогнозами сино�

птиків, триватимуть у Києві до кін�

ця тижня, не перешкода для ліквіда�

ції засмічення сирецького колекто�

ра. Крім того, тривають роботи із

підключення до водостоку на вулиці

Бажана. Загалом, на думку фахівців,

зливова каналізація міста досить

успішно впоралася із негодою, адже,

крім Куренівки, не було масштабних

затоплень ні вулиць, ні переходів.

Водночас фахівці наголошують, що

для того, аби великогабаритне сміт�

тя не потрапляло до зливової каналі�

зації, необхідно чистити решітки на

зливоприймачах малих річок —

Сирця, Нивки, а особливо Либеді,

через підвищення вод у якій періо�

дично підтоплює вулиці Старорвок�

зальну, Пестеля та площу Перемоги.

“Зараз критичної ситуації в столи�

ці немає, хоча погодні умови ще нас

хвилюють, бо цілий тиждень трива�

тимуть дощі, — заявив “Хрещатику”

голова КМДА Олександр Попов. —

Ті питання, які є, контролюються

всіма службами міста. Технологічно

є моменти, коли треба дочекатися,

поки не буде дощу, спаде вода, і по�

тім можна провести якісь ремонтні

роботи. Наприклад, в Оболонсько�

му районі зараз ми в такому стані

очікування. Але загалом наші ава�

рійні служби та комунальні підпри�

ємства готові до будь�яких викликів.

І ми обов’язково надамо мешкан�

цям всі необхідні послуги, почина�

ючи від електрики, води, каналіза�

ції. У мене в цьому немає жодних

сумнівів”.

За прогнозами синоптиків, дощо�

ва погода у Києві протримається до

19 серпня. Як повідомив директор

Гідрометцентру Микола Кульбіда, в

Україну скоро повернеться спека.

“Уже з 17–18 серпня можна буде

спостерігати зростання температури

повітря, однак найбільших показни�

ків воно досягне 20—23 серпня, ко�

ли температура повітря знову буде

перевищувати 30 градусів. Тобто літо

в Україну ще повернеться”, — запев�

нив синоптик

У місті з’явиться 
унікальний паркур�парк
У парку "Дружби Народів" завершується спорудження майданчика
для любителів екстремального вуличного спорту
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У др ом сезоні шо
МАЙDАН’S перемо ла
оманда Києва, я а й от-
римала один мільйон ри-
вень для реалізації своєї
мрії. Ви раш переможці
передали міст для спор -
дження пар р-майданчи а
та єдино о в У раїні від-
рито о роллер-дром . Ни-
ні пар “Др жби Наро-
дів” заверш ється йо о б -
дівництво. Частина облад-
нання наразі змонтована,
том молодь має змо
вже сьо одні займатися на
нових тренажерах.

Питання спорудження паркур�

майданчика взяв під особистий

контроль голова КМДА Олександр

Попов. Він пообіцяв сприяти опе�

ративному будівництву унікально�

го екстрим�майданчика та вже дві�

чі особисто інспектував будівниц�

тво. Сьогодні спорудження першо�

го в Україні паркур�парку практич�

но завершене.

Як розповів “Хрещатику” прези�

дент Федерації паркуру України

Олександр Чернобровкін, нині на

об’єкті розпочаті тренування.

“Значна частина конструкцій вже

змонтована, тому парк практично

відкритий. Для спорудження де�

яких конструкцій нам потрібно ще

розрівняти піщану поверхню.

Окрім того, вже збудований рол�

лер�дром, на якому також можна

сьогодні займатися. І це єдиний в

Україні майданчик, де є змога грати

у відкритий роликовий хокей. При

його спорудженні використовува�

лися найнадійніші імпортні деталі,

та й облаштовується він за останні�

ми вимогами і стандартами. Також

тут практично завершене зведення

болдерінгу — спеціальної верти�

кальної стіни, яку зможуть безкош�

товно використовувати для своїх

тренувань скелелази”, — повідо�

мив Олександр Чернобровкін.

Унікальність парку і в тому, що усі

конструкції багатофункціональні і

їх можна трансформувати у різні

тренажери, змінювати положення

та висоту, урізноманітнюючи умови

для тренувань. Для паркур�парку

також встановлюється міцна підос�

нова під збудовані конструкції, аби

вони були краще зафіксовані та

максимально зручні у використанні

для поціновувачів екстриму.

“Ми постійно працюємо над по�

кращенням, удосконаленням усь�

ого екстрим�комплексу. Наша по�

зиція — зробити не швидко, але

якісно. І ми вдячні керівництву

міста за можливість втілити такий

проект у життя. Фактично, єдиний

такий в Україні”, — зазначив

Олександр Чернобровкін 

Майже 600 житлових будинків 
оснастять теплолічильниками
Голова КМДА Оле сандр Попов підписав розпорядження, я им

затвердив перелі об’є тів для ви онання б дівельно-монтажних
робіт із оснащення інженерних вводів житлових б дин ів теплолі-
чильни ами разом із про рамно-апаратною частиною диспетчери-
зації. Розпорядження підписано з метою підвищення я ості надан-
ня житлово- ом нальних посл меш анцям міста.
Відповідно до зазначено о до мента, лічильни и тепла встанов-

лять майже за 600 адресами в сіх десяти районах Києва.
Райдержадміністраціям дор чено забезпечити підрядним ор ані-

заціям дост п для ви онання необхідних робіт із облашт вання жит-
лових б дин ів теплолічильни ами

До страхової компанії 
заявлено позов про стягнення 
понад 30 млн грн
Про рат рою Святошинсь о о район столиці до Господарсь о-
о с д Києва заявлено позов про стя нення із страхової омпанії
“Лемма” 30 150 000 рн страхово о відш од вання зв’яз з на-
станням страхово о випад .
Я повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів із ЗМІ столичної про-
рат ри, 30 млн рн за рішенням Кабмін жовтні 2007 ро б ло

виділено з держбюджет та Державною інноваційною фінансово-
редитною становою надано в редит ТОВ “КБ “Верти аль” для ре-
алізації інвестпрое т із створення с часно о виробництва ба ато-
цільових елі оптерів “КТ-112”.
Фінансові ризи и за до овором редит вання ДІФКУ застрахова-

но ПАТ СК “ЛЕММА”.
Утім, страховою омпанією після настання страхово о випад —

бан р тства ТОВ “КБ “Верти аль” — відмовлено виплаті страхової
с ми

Цифра дня

2 600 000 000 
гривень бюджетної компенсації ПДВ отримали за 7 місяців нинішнього
року столичні підприємства 

Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова
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Тіль и в перший день злив столиці випала більша частина місячної норми опадів

У пар р-пар вже пра тично завершене зведення болдерін — спеціальної верти альної стіни, я змож ть без оштовно
ви ористов вати для своїх трен вань с елелази
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Хрещатик 16 серпня 2012 року

Постанова № 356 від 14 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

надійшли заяви громадян України про

самовисування та інші документи для

реєстрації їх кандидатами у народні де!

путати України в одномандатних вибор!

чих округах.

Розглянувши зазначені документи,

Центральна виборча комісія встановила

їх відповідність вимогам Закону Ук!

раїни "Про вибори народних депутатів

України".

Враховуючи викладене, відповідно до

статей 9, 10, пункту 8 частини другої

статті 30, частини третьої статті 52, час!

тини другої статті 55, частини другої

статті 56, частини першої статті 57, час!

тин першої, другої, шостої, сьомої

статті 59 Закону України "Про вибори

народних депутатів України", керую!

чись статтями 11 ! 13, пунктом 6 статті

19 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

! 20.

2. Витяг із цієї постанови та

посвідчення встановленої форми вида!

ти відповідним кандидатам у народні

депутати України.

3. Цю постанову разом з відповідним

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 комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

В. ШАПОВАЛ

Додаток 19

до постанови Центральної виборчої

комісії від 14 серпня 2012 року № 356

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати 

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 
округах, утворених у межах 

міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 211
Гуляєв Леонід Олексійович, народив!

ся 12 вересня 1958 року в селі Приволь!

не Баштанського району Миколаївської

області, громадянин України, протягом

останніх п'яти років проживає на тери!

торії України, освіта вища, адвокат, без!

партійний, проживає в місті Києві, су!

димість відсутня, самовисування.

Стопник Валерій Анатолійович, на!

родився 4 серпня 1965 року в смт Срібне

Срібнянського району Чернігівської

області, громадянин України, протягом

останніх п'яти років проживає на тери!

торії України, освіта вища, тимчасово

не працює, безпартійний, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, самови!

сування.

Терьохін Андрій Юрійович, народив!

ся 13 грудня 1984 року в селі Бужанка

Лисянського району Черкаської об!

ласті, громадянин України, протягом

останніх п'яти років проживає на тери!

торії України, освіта вища, фізична осо!

ба ! підприємець, безпартійний, прожи!

ває в смт Лисянка Черкаської області,

судимість відсутня, самовисування.

Шпак Ігор Вячеславович, народився

29 сiчня 1975 року в місті Києві, грома!

дянин України, протягом останніх п'яти

років проживає на території України,

освіта вища, директор, ТОВ "Юридич!

ний Центр "Правозахисник ! Го!

лосієво", безпартійний, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, самови!

сування.

Одномандатний виборчий округ № 212
Безсмертна Анжела Олексіївна, наро!

дилася 5 травня 1968 року в місті Києві,

громадянка України, протягом останніх

п'яти років проживає на території Ук!

раїни, освіта вища, директор, дочірнє

підприємство "Гарантія!Торг", без!

партійнa, проживає в місті Києві, су!

димість відсутня, самовисування.

Борисюк Ігор Вікторович, народився

15 березня 1964 року в місті Києві, гро!

мадянин України, протягом останніх

п'яти років проживає на території Ук!

раїни, освіта вища, фізична особа !

підприємець, безпартійний, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, самови!

сування.

Заболотний Сергій Романович, на!

родився 27 вересня 1943 року в селі Ко!

согірка Ярмолинецького району

Хмельницької області, громадянин Ук!

раїни, протягом останніх п'яти років

проживає на території України, освіта

вища, голова правління, Публічне

акціонерне товариство "Завод Укрка!

бель", безпартійний, проживає в місті

Києві, судимість відсутня, самовису!

вання.

Кононенко Володимир Вікторович,

народився 24 травня 1977 року в селі

Жуляни Києво!Святошинського

району Київської області, громадянин

України, протягом останніх п'яти

років проживає на території України,

освіта вища, заступник директора,

дочірнє підприємство "Фуршет

Центр", безпартійний, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, само!

висування.

Магаляс Сергій Володимирович, на!

родився 3 лютого 1972 року в місті

Києві, громадянин України, протягом

останніх п'яти років проживає на тери!

торії України, освіта вища, директор,

ТОВ "Господарник", член Політичної

партії "Фронт Змін", проживає в місті

Києві, судимість відсутня, самовису!

вання.

Михайлова Валентина Ігорівна, наро!

дилася 28 червня 1965 року в місті Кра!

силів Хмельницької області, громадян!

ка України, протягом останніх п'яти

років проживає на території України,

освіта вища, фінансовий директор,

Дочірнє підприємство "Управляюча

Компанія Нерухомістю", безпартійнa,

проживає в місті Києві, судимість

відсутня, самовисування.

Онищенко Юрій Олексійович, наро!

дився 4 серпня 1975 року в місті

Нікольський Джезказганської області,

Казахстан, громадянин України, протя!

гом останніх п'яти років проживає на

території України, освіта вища, фізична

особа ! підприємець, безпартійний,

проживає в місті Києві, судимість

відсутня, самовисування.

Сокор Олександр Віталійович, наро!

дився 14 вересня 1968 року в місті Ва!

сильків Київської області, громадянин

України, протягом останніх п'яти років

проживає на території України, освіта

вища, генеральний директор, ТОВ

"Олсервіс, ЛТД", безпартійний, про!

живає в місті Васильків Київської об!

ласті, судимість відсутня, самовису!

вання.

Спасибко Андрій Валерійович, наро!

дився 7 грудня 1981 року в місті Києві,

громадянин України, протягом ос!

танніх п'яти років проживає на тери!

торії України, освіта вища, заступник

начальника юридичного відділу,

Дочірнє підприємство "Управляюча

Компанія Нерухомістю", член Політич!

ної партії "Фронт Змін", проживає в

місті Києві, судимість відсутня, самови!

сування.

Шетілова Олена Леонідівна, народи!

лася 28 лютого 1963 року в місті Києві,

громадянка України, протягом останніх

п'яти років проживає на території Ук!

раїни, освіта вища, головний бухгалтер,

ТОВ "Ріелті Класік", безпартійнa, про!

живає в місті Києві, судимість відсутня,

самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 214
Шелягов Анатолій Васильович, наро!

дився 2 серпня 1953 року в місті Бобро!

виця Чернігівської області, громадянин

України, протягом останніх п'яти років

проживає на території України, освіта

вища, помічник!консультант народно!

го депутата України, безпартійний, про!

живає в місті Києві, судимість відсутня,

самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 216
Бутенко Олена Василівна, народи!

лася 31 липня 1979 року в місті Києві,

громадянка України, протягом ос!

танніх п'яти років проживає на тери!

торії України, освіта середня, тимча!

сово не працює, член політичної

партії Всеукраїнське об'єднання

"Батьківщина", проживає в місті

Києві, судимість відсутня, самовису!

вання.

Герасимчук Володимир Володимиро!

вич, народився 13 червня 1974 року в

місті Києві, громадянин України, про!

тягом останніх п'яти років проживає на

території України, освіта вища, народ!

ний депутат України, безпартійний,

проживає в місті Києві, судимість

відсутня, самовисування.

Куліков Олексій Костянтинович,

народився 2 квiтня 1985 року в місті

Києві, громадянин України, протя!

гом останніх п'яти років проживає на

території України, освіта середня

спеціальна, тимчасово не працює,

безпартійний, проживає в місті

Києві, судимість відсутня, самовису!

вання.

Черновол Юрій Вікторович, народив!

ся 6 сiчня 1988 року в місті Знам'янка

Кіровоградської області, громадянин

України, протягом останніх п'яти років

проживає на території України, освіта

середня, менеджер, ТОВ "Метал Япи",

безпартійний, проживає в селі Іванківці

Знам'янського району Кіровоградської

області, судимість відсутня, самовису!

вання.

Одномандатний виборчий округ № 218
Шевченко Юрій Михайлович, наро!

дився 21 серпня 1947 року в місті

Дніпропетровську, громадянин Ук!

раїни, протягом останніх п'яти років

проживає на території України, освіта

вища, пенсіонер, безпартійний, прожи!

ває в місті Києві, судимість відсутня, са!

мовисування.

Одномандатний виборчий округ № 219
Антоненко Юлія Миколаївна, наро!

дилася 16 липня 1988 року в місті Києві,

громадянка України, протягом останніх

п'яти років проживає на території Ук!

раїни, освіта незакінчена вища, тимча!

сово не працює, безпартійнa, проживає

в місті Києві, судимість відсутня, само!

висування.

Вінічук Олександр Миколайович, на!

родився 25 серпня 1986 року в місті

Києві, громадянин України, протягом

останніх п'яти років проживає на тери!

торії України, освіта вища, менеджер з

питань регіонального розвитку, журнал

"Вкус жизни", безпартійний, проживає

в місті Києві, судимість відсутня, само!

висування.

Гальченко Олександр Володимиро!

вич, народився 27 червня 1986 року в

місті Києві, громадянин України, про!

тягом останніх п'яти років проживає на

території України, освіта вища, тимча!

сово не працює, безпартійний, прожи!

ває в місті Києві, судимість відсутня, са!

мовисування.

Гуменюк Наталія Володимирівна, на!

родилася 30 грудня 1977 року в селі Гли!

бочок Тростянецького району Вінниць!

кої області, громадянка України, протя!

гом останніх п'яти років проживає на

території України, освіта вища, дирек!

тор, туристична фірма "Делюкс", без!

партійнa, проживає в місті Києві, су!

димість відсутня, самовисування.

Духота Іван Миколайович, народився

4 травня 1983 року в селі Ст. Петрівці

Вишгородського району Київської об!

ласті, громадянин України, протягом

останніх п'яти років проживає на тери!

торії України, освіта середня спеціаль!

на, тимчасово не працює, без!

партійний, проживає в селі Старі

Петрівці Вишгородського району

Київської області, судимість відсутня,

самовисування.

Курбацька Ніна Іванівна, народилася

6 жовтня 1943 року в селі Капулівка

Нікопольського району Дніпропет!

ровської області, громадянка України,

протягом останніх п'яти років проживає

на території України, освіта вища,

пенсіонерка, безпартійнa, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, самови!

сування.

Линник Олег Миколайович, наро!

дився 17 квiтня 1980 року в місті Остер

Козелецького району Чернігівської об!

ласті, громадянин України, протягом

останніх п'яти років проживає на тери!

торії України, освіта вища, тимчасово

не працює, безпартійний, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, самови!

сування.

Яздаускас Маргарита Михайлівна,

народилася 23 жовтня 1991 року в смт

Чоповичі Малинського району Жито!

мирської області, громадянка України,

протягом останніх п'яти років проживає

на території України, освіта вища, ме!

неджер з продажу послуг та надання

доступу до мережі інтернет, ТОВ

"СкайІнет", безпартійнa, проживає в

смт Чоповичі Малинського району Жи!

томирської області, судимість відсутня,

самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 220
Козьменко Святослав Любомирович,

народився 26 сiчня 1983 року в смт Пе!

ченіжин Коломийського району Івано!

Франківської області, громадянин Ук!

раїни, протягом останніх п'яти років

проживає на території України, освіта

вища, викладач кафедри, Національ!

ний медичний університет імені О.О.

Богомольця, безпартійний, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, самови!

сування.

Миронов Валерій Анатолійович, на!

родився 29 листопада 1969 року в місті

Лохвиця Полтавської області, громадя!

нин України, протягом останніх п'яти

років проживає на території України,

освіта вища, заступник директора, ТОВ

"Спортек ЛТД", безпартійний, прожи!

ває в місті Києві, судимість відсутня, са!

мовисування.

Цибулько Володимир Миколайович,

народився 27 травня 1964 року в селі

Хмільна Корсунь!Шевченківського

району Черкаської області, громадянин

України, протягом останніх п'яти років

проживає на території України, освіта

вища, письменник ! самозайнята особа,

безпартійний, проживає в місті Києві,

судимість відсутня, самовисування.

Чорний Микола Миколайович, наро!

дився 8 серпня 1979 року в місті Корос!

тень Житомирської області, громадя!

нин України, протягом останніх п'яти

років проживає на території України,

освіта вища, фізична особа !

підприємець, безпартійний, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, самови!

сування.

Одномандатний виборчий округ № 223
Голодняк Микола Володимирович,

народився 23 травня 1978 року в місті

Чорнобиль Київської області, громадя!

нин України, протягом останніх п'яти

років проживає на території України,

освіта вища, генеральний директор,

ТОВ "Юридична компанія "Вітрило за!

кону", безпартійний, проживає в місті

Києві, судимість відсутня, самовису!

вання.

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Центральна виборча комісія
Постанова № 355 від 14 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих політичною партією Конгрес Українських 
Націоналістів, в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на!

дійшли заяви політичної партії Конгрес

Українських Націоналістів разом з ін!

шими документами щодо реєстрації

кандидатів у народні депутати України,

висунутих на XIV Зборі цієї партії 31

липня 2012 року, в одномандатних ви!

борчих 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

частини третьої статті 53, частини пер!

шої статті 55, частини другої статті 56,

частини першої статті 57, частин пер!

шої, другої, шостої, сьомої статті 59

Закону України "Про вибори народних

депутатів України", керуючись стаття!

ми 11—13, пунктом 6 статті 19 Закону

України "Про Центральну виборчу ко!

місію", Центральна виборча комісія

п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати кандидатів у народні

депутати України, висунутих політич!

ною партією Конгрес Українських На!

ціоналістів, в одномандатних виборчих

округах згідно з додатками 1 — 11.

2. Копію цієї постанови та посвід!

чення відповідних кандидатів у народ!

ні депутати України встановленої фор!

ми видати представнику політичної

партії Конгрес Українських Націона!

лістів.

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.

Голова 
Центральної виборчої комісії 

В. ШАПОВАЛ

Додаток 11 

до постанови 

Центральної виборчої комісії 

від 14 серпня 2012 року № 355 

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 
округах, утворених у межах 

міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 214
Оптимах Оксана Григорівна, народи!

лася 21 листопада 1975 року в місті Ки!

єві, громадянка України, протягом

останніх п’яти років проживає на тери!

торії України, освіта вища, завідувач

сектору обліку фондового відділу, На!

ціональний заповідник "Софія Київ!

ська", член політичної партії Конгрес

Українських Націоналістів, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт

висування — політична партія Конгрес

Українських Націоналістів.

Одномандатний виборчий округ № 216
Петранюк Володимир Іванович, на!

родився 10 жовтня 1953 року в місті Ки!

єві, громадянин України, протягом

останніх п’яти років проживає на тери!

торії України, освіта вища, директор,

Театр української традиції "Дзеркало",

член політичної партії Конгрес Україн!

ських Націоналістів, проживає в місті

Києві, судимість відсутня, суб’єкт вису!

вання — політична партія Конгрес

Українських Націоналістів.
Секретар 

Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ



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 "Епоха честі"
21.25 Гаряча лінія "102"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 "Доброго ранку,

Україно!"
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.10,

1.10 Спорт
6.20 Православний календар
6.25 Заголовки
6.30, 23.20 Від першої

особи
6.50 Господар у домі
6.55 Невідоме від відомих
7.15 Країна online
7.20 Техноера
7.25 Ера бізнесу
7.30 Голос народу
7.35 Тема дня
7.45 М/ф
8.20, 0.35 Експерт на зв`язку
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня.

Спецвипуск
9.40 Агро5news
9.55 Запам`ятай

10.05 Х/ф "Запорожець
за Дунаєм"

11.15 Шеф5кухар
12.05, 15.05, 18.40, 21.20

Діловий світ
12.25 Темний силует
12.35 Право на захист
12.55 Х/ф "Калина

червона"
14.40 Вікно до Америки
15.15 Х/ф "Гіперболоїд

інженера Гаріна"
16.50 Х/ф "День і все

життя"
18.20 Новини
18.55 Паралімпіада52012.

Надихаючи покоління
19.00, 22.15, 23.00 Концерт

"Тобі, єдиній"
20.45 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.30 Країну — народу

21.50 Смішний і ще смішніше
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.45 Т/с "Епоха честі"

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 Шість кадрів
10.35 Х/ф "Москва

сльозам не вірить"
13.45 Т/с "Слідаки"
14.10 Т/с "Остання

зустріч"
15.20 Сімейні драми
16.40 Пробач мене, моя

любов
17.45 "ТСН. Особливе"
18.25 Моя сповідь. 

А. Пугачова
19.30 ТСН
20.15—22.45 Т/с "Без

сліду"
23.50 ТСН
0.05 Х/ф "Кунг Пу. Кулак

атакує"
1.45 Т/с "Остання зустріч"
2.35 Т/с "Слідаки"
3.00 "ТСН. Особліве"
3.25—5.05 Т/с "Без сліду"

ІІННТТЕЕРР
5.30 Т/с "Маршрут

милосердя"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
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 "Моє нове життя"

12.00 Новини
12.25 Т/с "Моє нове життя"
13.25 Детективи
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровинонька"
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Відстебніть

ремені"
22.55 Т/с "Стрілок"
2.30 Подробиці
3.00 Х/ф "Собачий

полудень"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Ефросинія<2"
8.25 Т/с "Слід"
9.00 Т/с "Повернення

додому"
11.00 Т/с "Лігво змія"
12.00 Хай говорять
13.00 Т/с "Слід"
15.35 Щиросердне зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична крапка
18.00 Т/с "Ефросинія<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 "Гра на

виживання"
0.00 Т/с "В полі зору<2"
1.00 Х/ф "Попутник<2"
2.40 Т/с "Помадні

джунглі<2"
3.20 Події
3.35 Події. Спорт
3.40 Т/с "Дорожній

патруль<6"
5.15 Т/с "Лігво змія"

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
4.25 Т/с "Останній акорд"
5.15 Т/с "Бунтівний шлях"
5.55 Т/с "Дружна сімейка"
6.40, 7.05, 7.40, 8.45

Підйом!
6.45 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"
7.30 Репортер
8.30 Репортер
9.00 Т/с "Світлофор"
10.20 Т/с "Батькові

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 Піран`ї
20.00 Т/с "Закрита школа"
21.00 Т/с "Щасливі разом"
22.05 Т/с "Вороніни"
23.10 Новий погляд
0.10 Репортер
0.25 Спортрепортер
0.35 Служба розшуку дітей

0.55 Т/с "Красуні в
Клівленді"

1.40 Т/с "Південна
територія"

2.20—4.20 Зона ночі

ІІССTTVV
5.05 Служба розшуку дітей
5.15 Факти
5.30 "Свiтанок"
6.10 Ділові факти
6.25 Спорт
6.30 Анекдоти по5українськи
6.50 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.40 Провокатор
8.45 Факти
9.30 Спорт
9.35 Надзвичайні новини

10.40 Т/с "Лють"
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Квант

милосердя"
15.25 Т/с "Прокурорська

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

дияволи"
22.40 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.55 Факти. Підсумки дня
0.10 Т/с "Особливо

небезпечний"
1.05 Спорт
1.15 Надзвичайні новини
2.10 Резонансні

пограбування
Великобританії

3.00 Факти
3.30 Т/с "Кістки<5"
4.20 "Про цiкаве"
4.35 "Свiтанок"

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.30 Ф5стиль
7.00 Країна рад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Казка про

щастя"
10.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф "Мільйон в

шлюбній корзині"
14.20 Будь в курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Заручники свободи
16.00 Країна рад
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 Іронія долі 

Б. Брильської
23.00 Х/ф "У попа був

собака"
0.45 Х/ф "Возз`єднання"
2.10 Світські хроніки
2.40 Відділ кадрів
3.05 Заручники свободи
3.35 Країна рад
4.20 Диваки
5.10 Іронія долі Б. Брильської

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
7.00 Т/с "Строгови"
8.30 Агенти впливу
9.00 Православні святі
10.00 Т/с "Каменська<2"
14.15 Х/ф "Гангстери в

океані"
17.00 Т/с "Знахар"
19.00 "Свiдок"
19.30 Т/с "Даішники"
22.00 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"

23.00 Т/с "C.S.I. Нью<
Йорк"

0.00 "Свiдок"

0.30 Х/ф "Онг Бак.
Тайський воїн"

2.30 "Свiдок"
3.00 Речовий доказ
4.00 Агенти впливу
4.30 "Свiдок"
5.00 Уроки тітоньки Сови
5.35 Правда життя

ССТТББ
5.50 Документальний

детектив
6.45 Т/с "Комісар Рекс"
8.45 Неймовірна правда про

зірок
9.45 Х/ф "Криза Віри"

11.50 Х/ф "Була собі
любов"

13.55 Російські сенсації.
Заміж за олігарха

14.55 Битва екстрасенсів
16.00 Все буде добре!
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда

про зірки
19.10 Т/с "Сімейний

будинок"
20.15 Куб
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні
23.25 Паралельний мир
0.45 Т/с "Доктор Хаус"
1.35 Т/с "Комісар Рекс"
3.05 "Вiкна". Спорт
3.15 Х/ф "Чаклун і

румба"
4.35 Нічний ефір

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

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 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 "Два життя Андрія

Кончаловського"
18.00 Новини
18.20 Між нами, дівчатками
19.00 Давай одружимося!
20.00 Хай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Чиста проба"
22.35 Т/с "Доля на вибір"
23.45 Проти ночі
0.45 Давай одружимося!
1.40 Між нами, дівчатками
2.10 Т/с "Серце Марії"
3.05 Модний вирок
4.00 Новини
4.05 Т/с "Чиста проба"

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 "Ефросинья<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 Містечко
23.05 Т/с "Детективне

агентство "Іван та
Мар`я"

0.05 Вісті +
0.20 Т/с "Ад`ютант його

превосходи<
тельства"

1.55 Вісті.ru
2.10 Д/ф "Порт5Артур. Ми

повернулися"
2.55 Новини культури
3.20 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
4.05 Т/с "Ефросинья<2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ
5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

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

згадку
10.05 Найгучніші "Російські

сенсації"
11.50 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

убивці"
20.25 Т/с "Брати"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Москва. Три

вокзали<2"
0.30 Т/с "Глухар.

Повернення"

2.20 Т/с "Прокурорська
перевірка"

3.30 Серед білого дня
4.20 Центр допомоги

"Анастасія"

ТТЕЕТТ
6.00 Т/с "Хто в домі

господар?"
7.15 Мультик з Лунтіком
7.35 Телепузіки
7.55 Лентяєво
8.20 Мультик з Лунтіком
9.00 Т/с "Кремлівські

курсанти"
10.00 Т/с "Всі жінки —

відьми"
11.00 Т/с "Беверлі<хілз

90210. Нове
покоління"

11.55 Т/с "Слон і
принцеса"

12.20 Твою маму!
13.00 Т/с "Деффчонки"
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 "Вісімдесяті"
20.15 Т/с "Деффчонки"
20.55 Т/с "Дітки"
21.55 Даєш молодь!
22.20 Т/с "Гра престолів"
23.25 Слава з С. Славіним
23.35 Дурнєв + 1
0.10 М/с "Масяня"
0.30 Х/ф "Чужий<4.

Відродження"
2.10 До світанку

КК11
5.45 Ранок на К1
7.30 Т/с "Будинок на

Озерній"
11.25 Х/ф "КостяНіка. Час

літа"
13.30 Х/ф "Кардіограма

любові"
15.25 КВН
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг5монстри
20.00 Жіноча ліга
20.35 Понаїхали!
21.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
22.40 Жіноча ліга
23.00 Х/ф "Король

вечірок<3"
2.30 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний
футбол"

6.30—7.30 М/с "Бен 10.
Інопланетна сила"

8.00 Диверсанти Третього
рейху

9.00 ДАІ. Дорожні війни
10.10 Забійне відео
11.15 Божевільне відео по5

українськи52
12.00—15.15 Т/с

"Афганська
примара"

16.20 "9 рота". Як це було
17.00 Зоряні духи
18.00 Диверсанти Третього

рейху
19.00 Забійне відео
19.50 Божевільне відео по5

українськи
21.00 Новини 2+2
21.15 Проспорт
21.20 Х/ф "Чорний пес"
23.20—1.25 Т/с "Секретні

матеріали<5"
2.15 Т/с "Всупереч

тяжінню"
3.45 Божевільна прихована

камера

ППллююсс  ппллююсс

7.00, 12.30, 14.45, 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

фреглів"
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, 20.30 Х/ф "Останнє

літо дитинства"
15.30, 20.00 Єралаш
21.50 М/с "Сімпсони"
23.50 Прихована камера
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ПОНЕДІЛОК CЕРПЕНЬ20

Кінопрем'єри тижня

Future Shorts: Літо 2012
Літня добір а фестивалю о-

рот ометражно о мистецтва
в лючає 7 най ращих фільмів з
сьо о світ . Серед них — ос-
арівсь ий номінант, ла реат
премії BAFTA “Ран ова про -
лян а” про те, я меш анець
Нью-Йор а з стрівся з р ою;

переможець фестивалю Clermont-Ferrand південно о-
рейсь а “Гостя” про історію дорослішання; амери ансь а
анімація “Конспе т з біоло ії”, е спериментальний псев-
додо ментальний фільм “Ми станемо нафтою”, підліт о-
ва мелодрама” Феєрвер “, артина “В личний прода-
вець інемато рафа”, я режисер Клариса Нолл називає
“ орот ометражним іновиробництвом на замовлення”,
історична фантазія “Переполох” про несподіван з стріч
р пи поранених, але від то о не менш злих ві ін ів зі зви-
чайною автоб сної е с рсією XXI століття

Нестримні�2

Сильвестр Сталло-
не, я і в першій час-
тині, б де рати р то-
о хлопця — Барні
Росса, олов за он
найманців, я і бити-
м ться з оловорізами під проводом Жана Вілена (Жан-
Клод Ван Дамм), щоб помститися за смерть бійця зі своєї
оманди — тат ювальни а Т ла (Мі і Р р ). Режисерсь е
рісло в цей раз належить Саймон Уест , відомом за
фільмами “Повітряна в’язниця”, “Лара Крофт: роз радач-
а робниць”, “Механі ”.
Крім Сталлоне і Ван Дамма, в одній інострічці зібра-

лася плеяда ле ендарних а торів-бійців, я і по прав за-
сл жили слав р тих інохлопців: Джейсон Стетхем,
Джет Лі, Дольф Л нд рен. Поряд з динамічними бойо-
вими сценами і захоплюючими спецефе тами фільмі є
ба ато смішних моментів. Герої неначе жарт ють над
своїми образами з інших іноробіт

Будинок з башточкою

У про ат виходить раїн-
сь ий фільм “Б дино з
башточ ою”, що став пере-
можцем он рсної про ра-
ми “Від Сход до Заход ”
Міжнародно о інофестива-
лю в Карлових Варах. Карти-
на поставлена режисером

Євою Нейман за однойменним автобіо рафічним опо-
віданням Фрідріха Горенштейна. Це тра ічна історія
восьмирічно о хлопчи а, я ий повертався з мамою в
рідне місто з ева ації взим 1944 ро . На півдорозі
додом , на невідомом пол стан , мати хлопчи а по-
мирає від тиф . За один день йом доводиться подо-
рослішати та продовжити шлях додом — до дід ся. З
ві на потя а хлопчи востаннє бачить станцію, де назав-
жди залишилася йо о мама, і єдине, що йом запам’-
ятов ється,— старий б дино з башточ ою на приво -
зальній площі

Новини телеканалів

16 – 22 серпня

ГГЕЕГГЕЕММООНН,, ККІІННООММААНН
КОСМОПОЛІС ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4

НЕСТРИМНІ 2 ПАРАЛЕЛЬНІ СВІТИ

ААННШШЛЛААГГ,, ККЛЛААССІІКК
FUTURE SHOTS: ЛІТО 2012

БУДИНОК З БАШТОЧКОЮ

ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ

ЛЮБОВ З ПЕРЕПОНАМИ

ССООЛЛООДДККЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ
NEW VISION IFF – BEST SUMMER SHORTS!

Марина Абрамович. В ПРИСУТНОСТІ ХУДОЖНИКА

16 – 22 серпня

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД ........11.30, 14.30, 17.30, 20.30

ШЕФ ..................................................................13.00, 16.00, 19.00

СМАК ЩАСТЯ..........................................11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00

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

16 – 22 серпня

ДЖУНГЛІ КЛИЧУТЬ! В ПОШУКАХ 
МАРСУПІЛАМІ ................................................................13.20

СМАК ЩАСТЯ ......................................................14.10, 18.00

ЗГАДАТИ ВСЕ ..............................11.40, 15.20, 19,40, 22.00 

ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ ....................................19.10, 21.00, 22.50

ФЕЇ:
ТАЄМНИЦЯ МАГІЧНИХ КРИЛ ..........10.00, 13.50, 17.30

ЛЮБОВ З ПЕРЕПОНАМИ ....................10.00, 16.10, 19.55

ТЕМНИЙ ЛИЦАР. 
ВІДРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ ..........................................16.50

ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ ................................11.50, 21.45

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 4 ..........................10.00, 15.10

НЕСТРИМНІ 2 ......10.00, 11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 19.00,
20.50, 22.40

22 серпня

ПАРАЛЕЛЬНІ СВІТИ ......................................................16.50

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

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

Бронювання квитків: 515�87�81

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Гладчука Вадима Федоровича,
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2743309874.
Банк отримувача: Філія — Шевченківське відділення №5441 AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 320445. Рахунок отримувача: 2643650121365.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Вільдмана Ігора Лазаревича.
Реєстрацшнии номер облікової картки платника податку: 2252303490.
Банк отримувача: ПАТ "Райффайзен банк Аваль" Київська регіональна дирекція
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 26430282086.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Панченка Сергія Федоровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2322213018.
Банк отримувача: Київська філія AT "Місто Банк".
Код банку отримувача: МФО 380593. Рахунок отримувача: 26435001051501.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Гуреєва Василя Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1910512390. 
Банк отримувача: ТВБВ  №10026/0143 філії : Головного управління по м. Києву та Київській
обл. АТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26438500561335.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Мирончука Володимира Назаровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2032709872.
Банк отримувача: Києво:Святошинське відділення ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК".
Код банку отримувача: 300670. Рахунок отримувача: 26438001113216.

Олександр Кривошапко стане ведучим нового проекту про весілля
Прое т Ново о анал за форматом Welcome to My Wedding називатиметься “Весілля б де по-моєм ”.

Вестиме шо Оле сандр Кривошап о, відомий я часни “Х-фа тора” анал СТБ. Зараз співа от ється
до ефір і вивчає раїнсь мов .
В раїнсь ій адаптації олландсь о о шо вед чий не б де план вати й ор анізов вати весілля. За оха-

ні самі сплан ють свою рочист церемонію. Кожний із наречених займеться під отов ою ідеально о ве-
сілля за власним сценарієм, щоб др а половин а нічо о про ньо о не знала. Обов’яз овими є три основ-
ні елементи свята: вбрання, транспорт і місце проведення. Чий план б де втілений життя, стане відомо
тіль и в день одр ження — вед чий шо запропон є за оханим витя н ти жереб три рази і визначити три
с ладові церемонії. Та им чином, б де створений мі с із варіантів весілля наречено о й нареченої. У фіна-
лі пара, я а вже офіційно зареєстр вала свій шлюб, одержить подар но , де та ож не обійдеться без же-
реб
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Спортивні новини

Футбол. Стали відомі три претенденти на звання
найкращого футболіста Європи 
На звання най ращо о ф тболіста Європи за версією UEFA претен-

д ють троє ф тболістів. У спис андидатів на на ород най ращом
ф тболіст Європи в сезоні 2011—2012 ро ів за версією UEFA зали-
шилися: іспанець Андрес Іньєста ("Барселона"), ар ентинець Ліонель
Мессі ("Барселона") і порт алець Кріштіан Роналд ("Реал", Мад-
рид). Ж рі з 53 ж рналістів, я і представляють сі національні асоціа-
ції UEFA, с оротило почат овий списо з 32 андидатів до трьох осіб.
Фінальне олос вання відб деться 30 серпня в Мона о під час жереб-
вання р пово о етап Лі и чемпіонів UEFA. Ж рналісти б д ть оло-

с вати за трьох андидатів прямом ефірі за допомо ою еле тронної
системи. Зазначимо, що на орода най ращом ф тболіст Європи за
версією UEFA існ є др ий рі

Баскетбол. Екс�гравці "Будівельника" 
поповнили склад БК "Донецьк" 
Денис Л ашов і Андрій Малиш поповнили с лад БК "Донець ". Про

це повідомляє офіційний сайт донець о о л б . Денис Л ашов (1989
р.н., 188 см) два останніх сезони провів "Б дівельни ", одна в ос-
танньом з них через травм зі рав лише 16 матчів чемпіонаті С пер-
лі и, маючи 5.1 оч а, 3 передачі й 3.1 підбирання в середньом за р .
До цьо о, на адаємо, молодий захисни спішно вист пав с ладі ін-
шо о столично о л б — "Київ", а та ож ви ли ався до табор націо-
нальної збірної У раїни. Відзначимо й те, що 2011 році Л ашов став
переможцем он рс захисни ів Матч зіро С перлі и.
Форвард Андрій Малиш (1983 р.н., 203 см) б в апітаном БК "Б ді-

вельни ", ди поверн вся 2009-м . Раніше вист пав за "Київ"
(2000—2004), "Б дівельни " (2004—2007), "С михімпром"
(2007—2008), "Чер ась і Мавпи" (2008—2009). У сезоні 2011—2012 ро-
ів раїнець провів 52 матчі в чемпіонаті С перлі и, за підс м ами я их
йо о середньостатистичні по азни и с лали 4.1 оч а й 1.6 підбирання

Теніс. Сергій Стаховський припинив подальшу
боротьбу на турнірі у Цинциннаті 
12-й на т рнірі в амери ансь ом місті Цинциннаті 23-річний хорват

Марін Чиліч на старті зма ань ви рав 102-ї ра ет и світ 25-річно о
Сер ія Стаховсь о о з У раїни. У матчі проти переможця валіфі ації
15-й номер рейтин АТР ви рав з рах н ом 6:3, 4:6, 6:4. За матч хор-
ват зробив чотири брей и проти трьох, сім разів подав навиліт і до-
п стив дві подвійні помил и. На орті тенісисти провели близь о двох
один. Це б ла третя з стріч с перни ів, і Чиліч, я і раніше, не знає
поразо матчах з раїнцем.
У др ом ра нді йом протистоятиме амери анець Джессі Левайн,

я ий ви рав сво о співвітчизни а Дональда Ян а

Веслування. В Києві відбудуться змагання 
на кубок України з академічної греблі 
21 та 22 серпня нинішньо о ро на Тр хановом острові (Дитячо-

юнаць а навчально-спортивна база "Зеніт") пройд ть зма ання на -
бо У раїни з а адемічної реблі. До речі, часни ами зма ань стан ть
олімпійсь і чемпіон и Лондона-2012 Яна Дементьєва, Анастасія Ко-
жен ова, Наталя Дов одь о та Катерина Тарасен о. Почато запливів
о 10.00

Температура +15°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +18°С

Атм. тиск 733 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура +17°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 16 серпня 2012 року

ОВНИ, любов часто помиляється, ідеаліз ючи об’є т обожнен-
ня... Отже, оли ви опинилися в анало ічній сит ації, не впадайте
відчай від розчар вань... Бо саме ваше охання по ли ано від ри-
ти в партнері пре расне і висо е, я е переб ває в “за онсервова-
ном ” стані. Впевнено добивайтеся взаємності!
ТЕЛЬЦІ, ваш Всесвіт — це рідна оселя, займіться енеральним

прибиранням. Є потреба вичистити та по- оролівс и з престижем
облашт вати хатні апартаменти (не має значення, вдома чи на ро-
боті) — ч дово! Адже підсвідомо ви прибираєте та чеп рите свій
д шевний храм, де все має сяяти.
БЛИЗНЯТА, ваші д м и ч дово втіляться в слова, тьох атимете,

мов соловей, тішачи оточення та завойов ючи серця симпати ів.
Охм ряйте ававлерів та пасій платонічно (вішання ло шини на в -
ха теж дозволяється) і не заб дьте освідчитися в оханні постійним
шлюбним с п тни ам. До жовтня долею на ладено заборон на
розп тні ліві романи, с а нів в реч че ає по арання.
РАКИ сама чарівність, проте я що ваша олова ма ітриться від

матеріальних лопотів, нічо о дивно о, за ладається фінансова ба-
за на майб тнє... Постарайтесь он ретно домовитися з висо им
ерівництвом про оплат . А тивно тор йтеся, натя аючи, що за
та о о тр дово о “ оня” (засл вас нівро ) треба давати висо-

цін .
ЛЕВИ, час змінити імідж. Нині ви (пройшовши психоло ічні

трансформації) переб ваєте в стані метели а, що вилетів із о о-
на і пізнає цей незба ненний і та ий пре расний світ! Форт на по-
сміхається, сприяючи шаленій поп лярності та опіці ба атіїв, що
отові на щедрі спонсорсь і реверанси заради вас.
ДІВИ, нама айтеся “від лючитися” від поб тової мет шні та по-

летіти на рилах мрій т ди, де аз а стає дійсністю. Б дьте певні,
завдя и вашим олосальним либинним бажанням з одом той
“фантом” перетвориться на реальність. Нашар вання іюзій ся н -
ло ритичної межі, і ось-ось вам доведеться розірвати ті п та...
ТЕРЕЗИ, знайомство нинішньо о дня чи з стріч з давнім др ом

може поверн ти вас тріпотливе мин ле... Неза інчений роман
спалахне знов , проб дивши захололі серця. На діловом фронті
слід зайнятися мар етин ом, інформаційною підтрим ою та ре ла-
мою бізнес .
СКОРПІОНИ, очі йте зміни ерівництва. Я що ж над вами же

з’явився новий патрон, подбайте, я знайти з ним спільн мов ,
сподобатися, а то й причар вати. Інтриж а не ви лючена. Це по-
сприяє особистом ар’єрном зростанню, фахове реноме вас
ч дове, авторитет арний, а чом б і ні?.. Не про авте свій золотий
шанс, він від Бо а!
СТРІЛЬЦІ, я що вам не дає спо ою поч ття справедливості, м -

чить совість через невисловлене — це нормально. Можете ероїч-
но різати правд -мат вічі, зривати мас и з дв ли их людей, що
жив ть за подвійними стандартами, ви щирий правдолюбець, я о-
о Творець повноважив на та висо місію.
КОЗОРОГИ, ви стомилися в очі ванні справжньом охання? А

може, то ваше виба ливе єство априз є?.. Не дот м ючи, що ви-
со е небесне поч ття має свої фази розвит : роз ішн весн , спе-
отне літо, осінь, отра б ває для одних теплою, а для інших — хо-
лодною, нилою та безплідною...
ВОДОЛІЇ, мірою ціни для вас б де чолові (жін а), отро о ви

охаєте. Тож оли нині ваше серце порожнє, робіть відповідні вис-
нов и... Навчіться вести діало , сяйніть мором, приємними ом-
ліментами, а оловне — не присі йтеся до вад с п тни а (бо й са-
мі не святі) і віддайте йом ермо правління, нехай “забавляється”,
тоді й вам на серці б де радісно та омфортно.
РИБИ, вам, певно, ближчим часом доведеться змінити профіль

діяльності, про рам йте те, що давно зад мали. На сл жбі рожай-
на пора, презентація себе, шановно о, я фахівця широ о о про-
філю, незамінно о і дос онало о, йде на ра, з відповідними мате-
ріальними дивідендами. Дерзайте!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Вітчизняні олімпійці
повернулися з Лондона
Останню групу спортсменів урочисто зустрічали в аеропорту рідні,
колеги, вболівальники 
Олександр ПИРЛИК 
"Хрещатик" 

У вівторо в аеропорт "Бо-
риспіль" приб ли вітчизня-
ні олімпійці. Серед тих,
хто поверн вся, б ли трі-
мфатори зма ань з бо с
Оле сандр Уси та Василь
Ломачен о, срібний при-
зер Лондона-2012 Денис
Беринчи , а та ож "золо-
тий" бо атир-важ ова ови
Оле сій Торохтій. Приєм-
но, що вітчизняні спорт-
смени стали обличчям
цьо орічних Олімпійсь их
і ор, а їхні здоб т и ще
дов о пам`ятатим ть вболі-
вальни и сьо о світ . За-
алом раїнсь а збірна
виборола на Олімпійсь их
і рах Лондоні 20 меда-
лей (6 золотих, 5 срібних
та 9 бронзових) і підс м-

посіла висо е 14 місце
серед 204 раїн часниць.

Українська земля зустріла спорт�

сменів суто британською погодою

— дощем та вітром. Втім, настрій

нашим олімпійцям це аж ніяк не

зіпсувало. Адже їх, як справжніх ге�

роїв, зустрічали червоною доріж�

кою та з оркестром, і, варто зазна�

чити, вони цілком заслужили такі

почесті. Боксери Олександр Усик,

Василь Ломаченко, Денис Берин�

чик, Євген Хитров, Олександр

Гвоздик, важкоатлет Олексій То�

рохтій – усі вони були на головних

ролях у своїх дисциплінах, а їхні

виступи неодноразово зривали

овації місцевої публіки. Від святко�

вої атмосфери не зміг не розчули�

тися президент НОК України Сер�

гій Бубка. "Подивіться на наших

спортсменів, на їх виступи! Ми по�

сіли 14 місце у медальному рейтин�

гу, попереду нас дуже сильні спор�

тивні держави, а ми залишаємося

лідерами. Це дуже класно!", — заз�

начив пан Бубка. І хоча Лондон�

ська олімпіада стала найменш

"прибутковою" на медалі за всю іс�

торію незалежної країни, усі світо�

ві експерти зізнаються, що на це

найбільше вплинули сумнівні суд�

дівські рішення. Українська збірна

втратила щонайменше 4 медалі че�

рез неоднозначні вироки рефері.

Особливо це було помітно у зма�

ганнях з боксу, зокрема у поєдинку

Євгена Хитрова з британцем Енто�

ні Огого. Українець вважався фаво�

ритом у своїй категорії (до 75 кг), і

цей бій усі розглядали як "прохід�

ний". Загалом так все й було: Хит�

ров домінував протягом усього дво�

бою, у другому раунді Огого двічі

побував у нокдауні, і всі думали,

що перемога буде за нами. Втім,

судді були кардинально протилеж�

ної думки — за підсумками трьох

раундів вони зафіксували нічию, а

за додатковими показниками, зок�

рема активністю, віддали перемогу

Огого. Цей вирок став несподіван�

кою не лише для української збір�

ної, а й для місцевих уболівальни�

ків, які протягом кількох хвилин

невтомно освистували його. З того

часу минуло вже більше двох тиж�

нів, а емоції й досі вирують всере�

дині боксерської команди. "Й досі

не можу повірити, моя перемога

була очевидною. Я міг здобути що�

найменше бронзову нагороду... Але

я дуже вдячний моїм партнерам,

вони підтримали мене і довели

усім, що ми найкращі", — сказав

Євген Хитров. Втім, позитивних

емоцій було набагато більше, про

це розповідає олімпійський чемпі�

он у важкій атлетиці Олексій То�

рохтій: "Ви навіть не уявляєте, яке

це приємне відчуття, коли підніма�

ється український прапор і звучить

національний гімн. А та шалена

підтримка, яка відчувалася навіть

за тисячі кілометрів від батьківщи�

ни, не давала мені змоги бодай на

мить сумніватися у своїх силах". 

До речі, наші спортсмени, а точ�

ніше, спортсменки запам`яталися

вболівальникам не лише своїми

спортивними здобутками, а й, зви�

чайно, зовнішністю. Так, згідно з

результатами дослідження, прове�

деного Фондом "Інтеграція" спіль�

но з Моніторинговим агентством

NewsEffector, до рейтингу найкра�

сивіших спортсменок СНД за під�

сумками Олімпіади потрапили дві

українки – Юлія Єлістратова (трі�

атлон), яка посіла 8 місце, та Вік�

торія Рибалко (стрибки у довжи�

ну), яка замкнула чільну десятку.

Участь в опитуванні взяли 17200

чоловік з 9 країн СНД

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 16 серпня

1804 — в Б лонсь ом лісі
пройшло перше на ородження
орденом Почесно о ле іон
1820 — Ніжині оштом нязя

Оле сандра Безбородь а від ри-
то Гімназію вищих на (нині —
Ніжинсь ий ніверситет імені Ми-
оли Го оля)
1902 — народився Юрій Реріх

— російсь ий сходознавець і лін-
віст, автор робіт з діале толо ії
тибетсь ої мови
1925 — відб лася прем'єра

фільм Чарлі Чапліна "Золота ли-
хоман а"
1930 — створено перший зв -
овий ольоровий м льтиплі а-
ційний фільм
1976 — в про аті з'явилася і-

но омедія Ельдара Рязанова "Іро-
нія долі, або З ле им паром!"
(фільм, я ий олишні жителі СРСР
асоціюють з Новим ро ом)
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Юлія Єлістратова посіла 8 місце рейтин на арніших спортсмено з раїн
СНД на Олімпіаді-2012


