
День Незалежності кияни відсвяткують 
у рідному місті
Популярними у ці дні будуть Майдан, парки, виставка квітів та кінотеатри

У столиці відкрили дитячий 
оздоровчо�водолікувальний 
комплекс
Він працюватиме на базі консультативно�діагностичного центру 
в Дарницькому районі

Як розповіла “Хрещатику” завідувач

відділення відновлювального лікування

КНП “Консультативно�діагностичний

дитячий центр Дарницького району 

м. Києва”, при якому відкрито водний

комплекс, Олена Бойко, на таку подію

район чекав з 1994 року, і вже зараз на всі

водолікувальні процедури значний по�

пит. “Так, у нас є малий лікувальний ба�

сейн, де передбачене плавання дітей ві�

ком від 6 місяців до трьох років в присут�

ності батьків, та великий лікувальний ба�

сейн з температурою води 27—33°С. При

цьому це не просто плавання, а спеціаль�

ні вправи у воді. Також у нас передбачені

процедури підводного душу�масажу, гід�

ролазерного масажу, термотерапії, душ

Шарко, зала ЛФК”,— зазначає Олена

Григорівна.

Усього у Центрі проводитиметься 9 ви�

дів бальнеологічних процедур та ліку�

вальна фізкультура. Такий вид оздоров�

лення необхідний для дітей з захворю�

ваннями нервової системи, опорно�ру�

хового апарату та взагалі для гармоній�

ного розвитку дитини. Вік пацієнтів,

яких тут обслуговуватимуть, від першого

місяця життя до 18 років. Всі послуги

безкоштовні, а працюватиме Центр у дві

зміни. На оснащення приміщень витра�

тили понад 1,5 млн грн.

У Києві такий водно�лікувальний ком�

плекс перший. Як зазначив начальник

ГУ охорони здоров’я та медичного забез�

печення КМДА Віталій Мохорєв, оздо�

ровчі послуги, які відтепер зможуть от�

римувати діти Дарницького району,

спрямовані, в першу чергу, на профілак�

тику захворювань.

“При кожній дитячій поліклініці пе�

редбачено функціонування басейнів, за�

лів ЛФК, кімнат для термічного лікуван�

ня. Але давайте говорити правду, що не

скрізь вони працюють і не скрізь вони є.

Цей проект є першим подібного типу в

Києві, коли під одним дахом, в одному

приміщенні наявні всі необхідні умови

для водної реабілітації. Таке комплексне

поєднання органічно вписується в про�

цес реформування охорони здоров’я,

який наразі триває у столиці”,— повідо�

мив пан Мохорєв.

За його словами, з часом такі центри

будуть створені у кожному районі міста.

Так, вже у першому півріччі наступного

року оздоровчо�водний комплекс з’я�

виться у Деснянському районі.

Урочисто перерізав стрічку при від�

критті нового закладу голова КМДА

Олександр Попов. Він оглянув примі�

щення та ознайомився з обладнаними

кімнатами Центру. Очільник міськадмі�

ністрації подякував керівництву закладу

за ініціативність, а районній владі за під�

тримку такого проекту.

“Це справді перший такий Центр, але

я переконаний, що не останній. На жаль,

він не працював довгий період часу, з се�

редини 90�х років, і сьогодні практично

має друге народження, але вже на новому

сучасному рівні. Тут діти за допомогою

відповідних методик будуть проходити

процес лікування і профілактики, а це

стане запорукою того, що ми виховаємо

здорове покоління”,— наголосив Олек�

сандр Попов

Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ: 
"Найкращим стимулом у придбанні
житлової нерухомості є пільгове
кредитування та будівництво 
економного житла" 
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Київ працює для людей 
За останній рі столиця реаліз вала низ тран-
спортних, б дівельних та соціальних прое тів
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Київське "Динамо" впевнено
перемогло "Боруссію" 

Столичний л б вдало розпочав останній валіфі а-
ційний ра нд Лі и чемпіонів
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У номері

Новини
I Всеукраїнські пляжні ігри 
відбудуться у столиці в п’ятницю
24 серпня на території спортивно о омпле с

“Місто Спорт ” (Гідропар ) о 15.00 розпочнеться од-
на з найяс равіших подій світі пляжно о спорт —
I Все раїнсь і пляжні і ри (Ukrainian Beach Games).
З на оди відзначення 21-ї річниці Дня Незалежності
У раїни на най ращом пляжном майданчи
держави “У ртеле ом Арена” збер ться найсильніші
представни и семи пляжних омандних видів спор-
т . Під час заход часни и демонстр ватим ть свою
сил , витривалість та міння. У по азових матчах
“best of the best” ияни та ості міста змож ть поба-
чити вірт озність пляжних волейболістів, ф тболістів,
пляжно о ре бі, спортсменів ф тволею та алтимат
(фрізбі). Крім то о, і рах братим ть часть ерої
липнево о чемпіонат світ з пляжно о андбол —
срібні призери т рнір в Омані. Та ож відб деться
матч з пляжно о ф тбол між збірними Києва та
Дніпропетровсь а, що розпочнеться о 17.50, а на
остей свята че ає яс рава шо -про рама за частю
ращих МС, DJТs, оманд черлідерів

Рух автотранспорту Набережним
шосе в районі Поштової площі 
буде тимчасово обмежено
З метою вчасно о ви онання робіт з ре онстр ції

транспортної розв’яз и на Поштовій площі та введен-
ня її в е спл атацію передбачено част ове обмеження
р х автотранспорт Набережним шосе. Про це пові-
домили ом нальній орпорації “Київавтодор”. Та , з
22.00 26 серпня 2012 ро б де за рито р х сіх видів
автотранспорт двома см ами в обох напрям ах На-
бережнимшосе на ділянці від мост Метро до в л. Бо-
ричів звіз. У КК “Київавтодор” звертаються до водіїв
з проханням з роз мінням поставитися до тимчасових
незр чностей, пов’язаних із ре онстр цією транс-
портної розв’яз и

Придніпровська залізниця 
призначила 3 додаткові поїзди 
до Дня Незалежності України
Про це с азано в повідомленні Придніпровсь ої за-

лізниці. За даними відомства, призначено поїзд
№ 501/502 “Дніпропетровсь — Запоріжжя — Сімфе-
рополь”, відправлення із Дніпропетровсь а 22 серпня
о 20.11, приб ття до Запоріжжя о 22.27, відправлен-
ня із Запоріжжя о 23.00 і приб ття до Сімферополя 23
серпня о 4.05.
Та ож призначено поїзд № 544/543 “Дніпропет-

ровсь — Севастополь”, відправлення із Дніпропет-
ровсь а 23 серпня о 13.52 і приб ття до Севастополя
о 23.00. І третій поїзд № 546/545 “Севастополь —
Дніпропетровсь ”, відправлення із Севастополя 26
серпня о 22.05 і приб ття Дніпропетровсь 27 серп-
ня об 11.09

З 1 вересня розпочнеться черговий
етап реєстрації та актуалізації 
даних вкладників Сбербанку 
колишнього СРСР
Це стос ється в ладни ів, дані про я их не б ло

внесено до “Реєстр в ладни ів заощаджень рома-
дян”, а та ож а т алізація в ладни ів, дані про я их
внесені до “Реєстр в ладни ів заощаджень рома-
дян” та я і отримали 2008 році омпенсацію в пов-
ном обсязі. Щоб здійснити реєстрацію, в ладни ам
потрібно отримати час та дат реєстрації своїх даних.
При цьом зателефон вати на “ аряч телефонн лі-
нію” за номером 0 800 212 000 (без оштовно зі ста-
ціонарних телефонів по У раїні) або (044) 364-21-21
(відповідно до тарифів У ртеле ом ) та доче атися
з’єднання з оператором. Лінія працює з 9.00 до 18.00
без вихідних. Та заповнити спеціальн форм в розді-
лі “Інформація для в ладни ів Сбербан олишньо о
СРСР” на сайті Ощадбан www.oschadnybank.com

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Більшість раїнців, зо рема і меш анці
столиці, свят ватим ть День Незалежно-
сті з національним олоритом. Дехто об-
рав “морсь і” подорожі до Одеси та Кри-
м . Із зар біжних напрям ів найпоп ляр-
нішими стали Пра а, Стамб л, Вільнюс,
Париж та Тбілісі.

За даними туристичних компаній, 60% українців на

вихідні, присвячені національному святу, вибрали від�

починок в Україні. Крим, Одесу, Львів, Карпати співвіт�

чизники вважають ідеальним варіантом для короткої

відпустки. Не тільки з патріотичних міркувань — напе�

редодні навчального року захотіли бути поближче до

дому. За релакс на Батьківщині готові заплатити від 150

до 1800 гривень на добу.

“Це останні літні вихідні, які можна провести всією

сім’єю або в компанії. Тому туристи вибирали місця по�

ближче. І, в основному, біля моря. До того ж, якщо від�

почивати їде велика компанія, то в Україні провести ви�

хідні буде дешевше”,— говорить заступник директора з

туризму однієї зі столичних туристичних агенцій Ольга

Юденко.

У святкові дні ціни на проживання в кримських готе�

лях надвисокі. Відразу ж після Дня Незалежності відпо�

чинок помітно подешевшає: Крим відкриває оксамито�

вий сезон — і ціни впадуть на 30%.

Ще 20% туристів вирішили провести 3�4 дні святко�

вих вихідних за кордоном. В даному випадку вибір

припав на Прагу, Стамбул, Вільнюс, Ригу, Париж,

Канни, Тбілісі. Витрати на закордонні вікенди скла�

дають від 500 до 1500 євро на одну людину з перельо�

том. У даному сегменті напрямків туристів переважно

цікавили насичені екскурсійні програми, можливості

шопінгу.

І решта 20% туристів — люди, які побажали в остан�

ній тиждень літа організувати повноцінну відпустку. Ця

категорія вибрала досить дорогі напрямки: Сейшели,

Ібіцу, Мексику, Бахрейн, Мальдіви. На такий відпочи�

нок витратять 2000 $ — 3000 $ на одну людину з пере�

льотом.

“Традиційно на початку вересня туроператори будуть

підбивати підсумки літнього сезону. Вже зараз можемо

сказати, що цей рік був більш сприятливий для турис�

тичної галузі, ніж кілька попередніх,— вважає Ольга

Юденко.— Турпотік зріс на 15%, і ми сподіваємося збе�

регти цю тенденцію і в зимовий період”.

Статистика запитів в бізнес�довідці “123” свідчить

про те, що святкові вихідні на День Незалежності кияни

проводять активно і різноманітно. Так, цього року в пе�

редсвятковий тиждень кількість запитів, наприклад, по

музеях зросла на 23%, по виставках — у 2,3 разу, серед

заходів найбільш активно цікавляться виставкою квітів,

яка проходитиме на Співочому полі.

Цікаво, що за даними передсвяткового тижня, поміт�

не деяке зниження попиту на ресторани і піцерії (на

10% і 13% відповідно). Водночас виріс попит на кав’яр�

ні (плюс 18%). “Це говорить про те, що кияни орієнто�

вані на мобільність і видовища”,— коментують у бізнес�

довідці “123”

У МІСТІ ДЕМОНТОВАНО

659 РЕКЛАМНИХ

КОНСТРУКЦІЙ 
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НА МІСЦІ СУХИХ ЛИП НА

ХРЕЩАТИКУ ВИСАДЯТЬ

КАШТАНИ 
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КИЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ

ПОВЕРНУТО 1,2 ГА

ЗЕМЛІ НА ДАРНИЦІ 

СТОР. 2

ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА

НА НАСТУПНИЙ

ТИЖДЕНЬ
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Наразі Дарниць ом районі меш ає близь о 75 тисяч дітей,
26 тисяч з я их знаходяться під диспансерним на лядом з хро-
нічними патоло ічними станами. В той же час 75% цієї р пи
потреб ють омпле сної системно-фізіотерапевтичної та баль-
неоло ічної профіла ти и. Одна протя ом останніх 10 ро ів,
зв’яз з відс тністю в дитячих полі ліні ах район водолі -
вальних оздоровчих омпле сів, діти не мали змо и в повном
обсязі отрим вати всю необхідн про рам лі вання та реабі-
літації. Вчора ж, за часті олови КМДА Оле сандра Попова,
б в від ритий перший столиці водний омпле с, я ий перед-
бачає різноманітні види лі вання за допомо ою води.

У новом Центрі є два лі вальних басейни, малий – для дітей ві ом від 6 місяців до трьох ро ів, та вели ий – з температ рою води 27—33°С
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Новини

З початку року у місті демонтовано 
659 незаконних рекламних конструкцій
Я повідомив заст пни олови КМДА Оле сандр П занов, протя-
ом липня в Києві б ло демонтовано 178 ре ламних онстр цій.
Усьо о ж з почат ро в столиці стало на 659 неза онних носіїв
ре лами менше.
“Демонтаж залишається найбільш дієвим методом боротьби з

розміщенням неза онної ре лами. Коли КП “Київре лама” прибирає
неза онн онстр цію, її власни , по-перше, залишається без при-
б т , отрий отрим вав від її ви ористання. По-др е, він зобов’я-
заний омпенс вати роботи з демонтаж та сплатити ошти за збе-
рі ання демонтованих ре ламних засобів. А це значні витрати”, —
під реслив Оле сандр П занов.
Зі 178 онстр цій, що б ли демонтовані протя ом липня, най-

більш іль ість — 78 одиниць — с лали вивіс и. Крім то о, б ло
прибрано 75 щитів (що стояли о ремо та б ли розміщені на фаса-
дах б дівель), 8 т мб, 3 телевізійних е рани, 1 онстр цію на дах
та 13 ре ламних засобів інших видів.
О рім то о, з почат ро б ло с асовано 236 дозволів на розмі-

щення зовнішньої ре лами зв’яз із за інченням термін їхньої дії.
Я повідомлялося, першом півріччі 2012 ро до бюджет Ки-

єва б ло перераховано 41 млн рн за орист вання місцями для
розміщення зовнішньої ре лами. Усьо о до інця ро план ється
отримати 81 млн рн

На місці сухих лип на Хрещатику висадять 
каштани
Та е рішення б ло прийнято з метою по ращення стан зелених

насаджень центральній частині міста, повідомив ендире тор КО
“Київзеленб д” Михайло Царен о.
“Комісія о лян ла зелені насадження на території Шевчен івсь о-
о район . Це обстеження пов’язано із втратою де оративної цінно-
сті в личних зелених насаджень на Хрещати . Фахівці замінять с -
хостійні дерева на аштани (м’ясочервоні “Бріоті”), я і не пош о-
дж ються аштановою мін ючою міллю. Вже сьо одні б ли розпоча-
ті роботи зі знесення с хостійних лип”, — пояснив Михайло Царе-
н о.
За йо о словами, питання про замін лип на аштани м’ясочерво-

ний “Бріоті” б ло підтримано на засіданні омісії з напрацювання
пропозицій з по ращання стан зелених насаджень на в лиці Хре-
щати .
“Знесення с хостійних дерев проводилося на підставі а т обсте-

ження, по оджено о встановленом поряд ”, — додав Михайло
Царен о.
На адаємо, що період проведення Євро-2012 значна частина

дерев на Хрещати потрапила в межі фан-зони. Роботи з апре-
монт зелених дерев заплановані на осінь. Навесні проведено ли-
ше знесення стовб рів, я і всохли, том числі й де іль ох дерев
аштана інсь о о на б льварній частині в лиці. На їх місці та ож
висадять аштани (м’ясочервоні “Бріоті”)

Київ працює для людей
За останній рік столиця реалізувала низку транспортних, 
будівельних та соціальних проектів
Напередодні Дня Незалеж-
ності У раїни иївсь а вла-
да підбиває підс м и своєї
роботи за останній час. Ді-
яльність столиці сфо с -
валася одраз за іль ома
напрям ами — місті о-
т ються до б дівництва
четвертої лінії метро, а -
тивно зводять піль ове
житло, вип с ають на в -
лиці новий ромадсь ий
транспорт та запровадж -
ють масштабні соціальні
про рами.

Метро рухається 
на Троєщину

У вересні в Києві стартує будів�

ництво першої станції метро на Тро�

єщину. Про це повідомили в прес�

службі Київської міськдержадмініс�

трації. За словами голови КМДА

Олександра Попова, будівництво

розпочнеться з найбільш проблем�

них ділянок на правому березі Дніп�

ра. Нова лінія метро буде складатися

з 12�ти станцій.

Також цього року столична влада

має намір розпочати будівництво

станції “Райдужна”, яка розташову�

ватиметься за Подільсько�Воскре�

сенським мостовим переходом. Вже

до кінця серпня буде укладено угоду

з представниками російської дер�

жавної корпорації “Банк розвитку і

зовнішньоекономічної діяльності”

(Зовнішекономбанк).

Як повідомлялося, інвестори, за

рахунок яких буде вестися будівниц�

тво метро на Троєщині, вкладуть у

проект близько 1,6 мільярда доларів.

Інвесторів вдалося переконати в то�

му, що щоденні поїздки півмільйона

киян з району Троєщина і назад —

це відмінна інвестиція.

Проект четвертої гілки метро є од�

ним із пріоритетних у “Стратегії

розвитку Києва до 2025 року”, який

був представлений інвесторам з

України та світу на I Київському ін�

вестиційному форумі. Четверта лінія

метрополітену дозволить вирішити

транспортну проблему для близько

500 тисяч мешканців лівого берега,

зокрема, житлових масивів Воскре�

сенка, Райдужний, Вигурівщина�

Троєщина.

Нагадаємо, що за останній рік у

столиці було відкрито ювілейну

п’ятдесяту станцію на Куренівсько�

Червоноармійській лінії — “Вистав�

ковий центр”. Збудували її у рекорд�

ні строки — всього за рік, замість за�

планованих за проектною докумен�

тацією 20 місяців. Киянам обіцяють

подовжити цю лінію до Одеської

площі та відкрити до кінця року ще

дві нові станції —”Іподром” та “Те�

ремки”.

Зручний громадський 
транспорт

“Найкращому транспорту в Києві

бути” — і це не порожній лозунг, а

реалії столичного життя. Так, від по�

чатку року місто отримало понад 500

одиниць нового громадського

транспорту. Це рекордне оновлення

рухомого складу за останні роки.

Більша частина машин сьогодні вже

працює на лініях. Останні партії за�

куплених тролейбусів та автобусів

з’являться на столичних вулицях

уже найближчим часом.

Загалом міська влада закупила

500 одиниць громадського транс�

порту. “За кредити Європейського

банку реконструкції і розвитку

(ЄБРР) було придбано 185 автобу�

сів МАЗ великої і надвеликої міст�

кості та 202 тролейбуси “Богдан”

також великої та надвеликої міст�

кості. Окрім того, у нас є ще два

транші для отримання кредиту. Що

дозволило збільшити кількість за�

куплених тролейбусів “Богдан” до

320, — розповів “Хрещатику” пер�

ший заступник начальника ГУ

транспорту та зв’язку КМДА Іван

Шпильовий. — Сьогодні на лініях

уже працює 162 автобуси та 75 тро�

лейбусів. Наразі триває поставка

наступних партій громадського

транспорту. Тому вони вже най�

ближчим часом почнуть перевозити

пасажирів”.

Усі закуплені автобуси і тролейбу�

си будуть спрямовані на маршрути,

які обрали самі кияни. Новий гро�

мадський транспорт значно покра�

щить якість обслуговування переве�

зень. Адже всі машини обладнані

поліпшеною системою вентиляції

салонів та двигунами Euro�3, що до�

зволяє мінімізувати викиди шкідли�

вих речовин у повітря. Також нові

тролейбуси пристосовані для пере�

везення людей з обмеженими фізич�

ними можливостями.

Окрім того, до 2025 року в столиці

буде суттєво оновлений трамвайний

парк. До цього часу міська влада

планує закупити понад 200 нових

вагонів. Частина їх буде власного

виробництва.

Додамо, що восени розпочне ро�

боту ще одна важлива транспортна

магістраль — у роботу після рекон�

струкції запустять трамвайні лінії на

Троєщині. Для них уже розробили

два маршрути, які дозволять меш�

канцям великого житлового масиву

максимально швидко дістатися міс�

ця призначення.

Столиця також активно взялася за

створення у місті велосипедних до�

ріжок. Наступного року у Києві пла�

нують облаштувати веломаршрути

протяжністю 38 км.

Крім того, у квітні голова КМДА

Олександр Попов відкрив нову

транспортну розв’язку (естакаду) на

примиканні Дніпровського спуску

до Набережного шосе. Трохи пізні�

ше було введено в експлуатацію

транспортну розв’язку на перетині

бульвару Дружби народів і Наддніп�

рянського шосе. Розв’язка виконана

на різних рівнях, з тунелями й еста�

кадами, і є першою такого типу в

Україні. Вона дозволила збільшити

пропускну спроможність транс�

портного вузла вдвічі.

Столиця будує доступне
житло

З ініціативи Президента України

наразі в державі реалізуються дві

програми щодо здешевлення для

громадян цін на “квадратні метри”.

Це, власне, програма “Доступне

житло”, відповідно до якої держава

компенсує компанії�забудовнику

30% від вартості квартир, та держ�

проект, який передбачає здешевлен�

ня іпотечних кредитів для придбання

помешкань громадянами, які потре�

бують поліпшення житлових умов.

Столиця активно приймає участь

у програмах, що спрямовані на от�

римання пільгового житла. Нещо�

давно голова КМДА Олександр По�

пов оглянув будівництво житлового

комплексу на вулиці Анни Ахмато�

вої, де 120 квартир дістануться май�

бутнім власникам за зазначеними

програмами.

Як розповів “Хрещатику” голова

правління — президент ХК “Київ�

міськбуд” Ігор Кушнір, на сьогодні

цей майданчик є найбільшим з тих,

де компанія планує реалізовувати

квартири за програмами доступного

житла.

“В Києві нами проектується та бу�

дується одночасно півмільйона

квадратних метрів житла. Цього ро�

ку в експлуатацію буде здано близь�

ко 240 тисяч квадратних метрів жит�

лових площ. Зараз люди стали охочі�

ше купувати квартири за програма�

ми доступного житла. Так на сього�

дні в нас вже зарезервовано близько

180 квартир, підписано 90 договорів.

Загалом ми запланували до кінця

року за програмами соціального

житла здати 360 квартир”, — відмі�

тив Ігор Кушнір.

Зазначимо, що “доступні кварти�

ри” компанія “Київміськбуд” будує

за 5�ма адресами в Києві: на вул. Ан�

ни Ахматової, 8�А, на вулиці Хо�

рольській, 1�А, Ревуцького, 7�В,

Лиськівській, 7 та на перетині Хар�

ківського шосе і вулиці Вірменської.

У житловому комплексі на вул.

Анни Ахматової отримати доступне

житло зможуть 120 киян (загалом тут

передбачено 900 помешкань). Наразі

вже зарезервовано 50 квартир.

Голова КМДА Олександр Попов

зазначив, що у столиці відбувається

значне підвищення темпів будів�

ництва житла — за півроку збудова�

но понад 550 тис. кв. м. “У нас за

перше півріччя спостерігається

зростання на 3,4% в порівнянні з

минулим роком, який, нагадаю, був

рекордним. А якщо взяти дані, на�

приклад, 2009 року, то зростання

становить 50%. І такі темпи ми не

будемо зменшувати. Адже у нас є

можливості будувати житло, є по�

тужні компанії, які зводять його

якісно та за доступною ціною”,— за�

уважив Олександр Попов.

Додамо, що вчора на вул. Бор�

щагівській за участі голови КМДА

Олександра Попова відбулося від�

криття ще одного будинку в рамках

державної програми “Доступне

житло”.

Соціальні проекти для киян

У столиці підведені підсумки

першого етапу реалізації масштаб�

ного соціального проекту. За цей

час було видано 2310 соціальних

карток. Першими їх отримали бать�

ки багатодітних родин, соціальні

працівники, пенсіонери й інваліди.

Дехто з них вже користується

“Карткою киянина” для проїзду у

метрополітені та отримує 30 %

знижки на ліки в мережі аптек

“Фармація”. Запровадження про�

екту буде поступовим — усі пільгові

категорії киян, а це близько 700 ти�

сяч громадян, отримають картки до

кінця цього року.

“Картка киянина” виконує три

функції — банківської картки, дис�

контної та як пільговий проїзний

документ у громадському транспор�

ті. На першому етапі вона діє лише у

метрополітені, де вже встановлена

автоматизована система пропусків.

Згодом її дія пошириться і на інші

види громадського транспорту.

Зазначимо, що столична влада

продовжує відкривати у місті амбу�

латорії сімейної медицини, які мак�

симально наближають лікарів до

людей. Зокрема до Дня Києва у

Шевченківському районі був від�

критий вже восьмий медзаклад та�

кого типу, у Дарницькому районі —

дев’ятий

Підготувала Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Київській громаді повернуто 1,2 га землі 
на Дарниці
Рішенням Господарсь о о с д Києва задоволено позов про ра-

т ри столиці та розірвано до овір оренди земельної ділян и пло-
щею 1,2 а і вартістю понад 14 млн рн на в лиці Світлій, 3 Дар-
ниць ом районі. Про це “Хрещати ” повідомили відділі зв’яз ів
із ЗМІ столичної про рат ри.
Київрадою земельн ділян 2004 році б ло передано в дов о-

стро ов оренд одном із столичних заб довни ів для б дівництва
та е спл атації омпле с з технічно о обсл ов вання автомобілів.
Утім, заб довни ом самовільно змінено цільове призначення зе-

мельної ділян и і вже розпочато б дівництво житлово о омпле с .
Після набрання рішенням за онної сили б д ть вжиті заходи до

йо о ви онання та повернення землі територіальній ромаді
столиці

Майже 185 тисяч квітів прикрашатимуть 
квітковий годинник
Ще один сюрприз до свят вання 21-річниці Незалежності У ра-

їни при от вали зеленб дівці иянам та остям столиці — замінили
омпозицію віт ово о одинни а.
Цьо о раз фахівці-дизайнери КО “Київзеленб д” розробили про-

е т в раїнсь ом народном стилі. За альна онцепція омпози-
ції — почато жнив та щедрий врожай.
Серед с ладових частин омпозиції — олос и пшениці, итиці
алини та волош и. Циферблат ви онано в ольорах прапора У ра-
їни — синьо о (а ерат м) та жовто о ( оле с лимонний).
За важимо, що на за альній площі вітни а (148,78 в. м) зелен-

б дівці Печерсь о о район висадили 184 тис. 900 вітів.
Квіт овий асортимент одинни а с ладають: оле с лимонний,

альтернантера “Ван-Г тта”, альтернантера “А рея”, бе онія черво-
на, цинерарія, а ерат м. Інертний матеріал — марм рова рихта

Цифра дня

52 000 000 
гривень, на таку суму за 7 місяців нинішнього року погасили
заборгованість по заробітній платі 1096 столичних підприємств

Про це повідомили в прес4службі ДПС м.Києва 
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 23 серпня 2012 року

Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ: 

"Найкращим стимулом у придбанні 
житлової нерухомості є пільгове кредитування
та будівництво економного житла"
Столиця спішно реаліз є одра-
з іль а б дівельних прое тів —
йдеться про створення дешево о
житла, ре онстр цію Поштової
площі, захист від афер на рин
нер хомості. Детальніше про це
в інтерв’ю “Хрещати ” розповів
деп тат Київради, президент
Конфедерації б дівельни ів
У раїни Лев Парцхаладзе.

Київ будує “Доступне житло”
— На сьогодні Київ є лідером з реалізації со�

ціальної ініціативи Президента за програмою
“Доступне житло”. У столиці з моменту старту
програми вже укладено кілька десятків догово�
рів та надано стільки ж кредитів. Як ви оцінюєте
подальше виконання цієї ініціативи? Як вона
вплине на розвиток будівельної галузі країни?

— Така програма вплине на розвиток буді�

вельної галузі в Україні позитивно. Взагалі я

вважаю, що найкращим стимулом для лю�

дей у придбанні житлової нерухомості є га�

рантоване пільгове кредитування та будів�

ництво економного житла, ціна якого буде

значно менша, ніж сьогоднішні пропозиції

на ринку нерухомості. Тому я підтримую

програму “Доступне житло”, але бачу в ній

кілька важливих недоліків. Наприклад, в ній

закладена компенсація ставки кредитування

до 3 %, іншими словами, різницю між став�

кою річного банківського кредиту, яка може

становити 20 %, і пільговою ставкою в 3 %,

яку буде сплачувати учасник програми “До�

ступне житло”, повинна компенсувати дер�

жава. Якщо вдасться врегулювати це питан�

ня, то кількість бажаючих придбати житло

на таких умовах буде значно більшою.

На мою думку, загалом було б значно кра�

ще, якби такі кредити під 3 % річних надавав

напряму державний банк, а не звичайні ко�

мерційні банки. Таким чином держава могла

б взяти на себе гарантії щодо дешевого кре�

дитування населення, і це б підвищило дові�

ру до самої програми пільгового житла.

— Держава пропонує громадянам програму
дешевого житла — 70 % на 30 %, а також іпо�
течні кредити під 3 % річних на 16 років. Що
потрібно змінити, аби житло було дійсно до�
ступним?

— Частково я вже відповів на ваше запи�

тання. По�перше, на мою думку, необхідно

розробити державну програму будівництва

економного житла. В ідеалі — це типовий

проект 4�поверхових будинків, без ліфтів та

підземних паркінгів. Такі будинки, якщо ми

говоримо конкретно про Київ, будуть розта�

шовуватись на периферії столиці та у містах�

супутниках. Для того, щоб такі економні бу�

динки користувались великим попитом, не�

обхідно підвищити якість транспортного

сполучення між Києвом та невеликими міс�

тами, які знаходяться у радіусі 10—20 кіло�

метрів від межі міста.

По�друге, необхідно розробити доступну

для всіх систему кредитування, яка б за ра�

хунок низької вартості квартири у середньо�

му не перевищувала вартість оренди одно�

кімнатної квартири в Києві. Тобто потрібно

забезпечити і гарантувати таку ставку щомі�

сячних виплат по кредиту, яка була б вигід�

нішою за оренду чужої нерухомості. Коли

потенційний покупець буде знаходитись пе�

ред вибором, орендувати йому однокімнат�

ну квартиру за 3500 грн на місяць чи жити у

власній нерухомості і сплачувати за неї ті ж

3500 грн на місяць за кредитом протягом

4—5 років, то вибір, на мою думку, буде оче�

видним. Така нерухомість може стати пана�

цеєю для тих сімей, які зараз орендують

житло у Києві, а купити власну квартиру у

кредит їм не вистачає коштів.

Столиці терміново потрібен зонінг
території

— Нещодавно урядова делегація побувала в
Італії, де вивчала досвід будівництва доступ�
ного житла. Було заявлено, що Україна вико�
ристовуватиме будівельні технології італій�
ських, німецьких та фінських колег. Наскіль�
ки це перспективно?

— Без сумнівів, досвід європейських країн

нам дуже цікавий і для нас дуже корисний.

Питання на сьогоднішній день полягає не

скільки у самій технології будівництва, адже

ми наразі використовуємо ті ж самі принци�

пи та загальні схеми будівництва, що й наші

європейські колеги, скільки у собівартості

будівництва. Головне, що нам потрібно от�

римати зараз,— це практичний досвід, який

допоможе нам зменшити собівартість будів�

ництва (виготовлення дешевих та якісних

будівельних матеріалів, ергономічне вико�

ристання техніки, чітка система взаємодії з

державними органами).

— Останнім часом у столиці все більше на�
рікань на забудовників. В центрі уваги Андрі�
ївський узвіз — три місяці тому там знесли
приміщення старої фабрики, а нині тривають
підготовчі будівельні роботи на історичній
Замковій горі. Столична влада називає дії за�
будовників варварськими. Як ви вважаєте, як
можна зупинити забудову у центральній части�
ні міста і чи варто це робити?

— Києву терміново потрібен зонінг — до�

кумент, про який я так часто кажу. Зонінг —

це система документацій, яка визначає

функціональне призначення та рамкові по�

казники використання окремих земельних

ділянок. У зонінгу є перелік обмежень за ці�

льовим призначенням, поверховістю, щіль�

ністю забудови, показниками безпеки, еко�

логічними і санітарними нормами та багать�

ма іншими нормативами, які повинні врахо�

вуватись при відведенні тієї чи іншої земель�

ної ділянки під забудову.

Зонінг — це щит, завдяки якому мешканці

міст зможуть захистити своє право на ком�

фортне життя і водночас зберегти історич�

ний вигляд міста. Важливо зробити ще одну

ремарку: зонінг після розробки коригується

на громадських слуханнях. Тільки після все�

бічного обговорення і врахування всіх думок

він затверджується, таким чином можли�

вість забудови історичної

частини міста, можли�

вість забудови з порушен�

ням будівельних норм

повністю блокується.

У радянські часи буді�

вельні норми, так звані

ДБНи, враховувались.

Райони та житлові маси�

ви будувались з урахуван�

ням потреб мешканців

(на 1000 проживаючих у районі будували

певну кількість шкіл, дитячих садочків, гас�

трономів, лікарень, стадіонів). Тобто завдя�

ки запровадженню зонінгу вдається позбу�

тися хаотичної забудови місцевості.

Після введення зонування території

вдасться уникнути конфліктних ситуацій

між будівельними компаніями, владою та

місцевими мешканцями. Перед прийняттям

кінцевого варіанту зонінгу міста проводять�

ся громадські обговорення для того, щоб

громадськість внесла корективи та дала зго�

ду на прийняття кінцевого варіанту доку�

мента. Оскільки зонінг можна переглядати

лише раз на 5 років, він дозволяє унеможли�

вити виникнення конфліктів навколо буді�

вельних проектів.

— Хотілося б почути вашу думку як фахівця
з приводу реконструкції одного з найважливі�
ших транспортних вузлів у центрі столиці —
Поштової площі. Якою вона має бути в ідеалі?

— По�перше, Поштова площа — це одна з

важливих транспортних магістралей у Ки�

єві, це місце з’єднання лівого та правого бе�

регів Дніпра. По�друге, Поштова площа —

це місце, де необхідно зберегти історичну

зону. Реконструкція Поштової площі повин�

на врахувати обидва напрямки: потрібно

зробити ефективну дорожню розв’язку, але

разом з тим зробити все необхідне, щоб від

цього не постраждав історичний вигляд пло�

щі.

Захист від будівельних афер

— Ви є президентом Конфедерації будівель�
ників України. Нещодавно КБУ оприлюднила
попередній “чорний список” недобросовісних
компаній�забудовників. Як це вплине на ситу�
ацію у будівельній галузі України?

— В сфері будівництва існують як сумлін�

ні, так і несумлінні забудовники. Під несум�

лінними забудовниками ми маємо на увазі

всіх тих, хто підвів власних клієнтів та спап�

люжив ім’я і престиж своїх колег�будівель�

ників в Україні. Ми вносимо у цей “чорний

список” всіх несумлінних забудовників: по�

чинаючи від шахраїв та аферистів, які мали

за мету вкрасти кошти покупців нерухомо�

сті, закінчуючи дилетантами — тими, хто

взявся за будівництво і не зміг виконати бу�

дівельний проект або здав його у неналежній

якості.

За допомогою створен�

ня списку сумлінних і не�

сумлінних будівельних

компаній ми хотіли допо�

могти громадянам розі�

братися, з ким слід пра�

цювати, а до кого зверта�

тися не потрібно.

Рішення про внесення

до “чорного списку” не�

сумлінних компаній

приймається колегіально і тільки після про�

ведення публічного обговорення у колі по�

важних експертів. Шансу, що сумлінного за�

будовника віднесуть до “чорного списку”,

немає. По�перше, він має можливість захи�

щати свою позицію у судовому порядку, по�

друге, “чорний список” має лише рекомен�

даційний характер. Інакше захистити по�

купців квартир від афер типу “Еліта�центр”

неможливо, адже аферисти завжди будуть

знаходити можливість обійти закони і нажи�

ватися на бажанні громадян купувати деше�

ву нерухомість.

Маю надію на те, що завдяки цій ініціати�

ві ми зможемо раз і назавжди вирішити

проблему будівельних афер в Україні і підви�

щити рівень довіри до сумлінних будівель�

ників 

Розмову вів 
Павло БІЛОЗЕРСЬКИЙ

спеціально для “Хрещатика”

Постанова № 544 від 21 серпня 2012 року,  м. Київ
Про внесення змін до деяких постанов Центральної 
виборчої комісії

Керуючись статтями 11�13 Закону
України “Про Центральну виборчу ко�
місію”, Центральна виборча комісія 

п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до деяких постанов

Центральної виборчої комісії згідно з
додатками 1�15.

2. Копію цієї постанови разом з відпо�
відним додатком видати відповідним
кандидатам у народні депутати України,
які балотуються в одномандатних ви�
борчих округах у порядку самовисуван�
ня, представникам політичних партій,
які висунули кандидатів у народні депу�
тати України в загальнодержавному ба�
гатомандатному та одномандатних ви�
борчих округах.

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком (витягом із додатка) надіслати
відповідним регіональним друкованим
засобам масової інформації для опри�
люднення у триденний строк з дня її
прийняття, крім змін, що стосуються
кандидатів у народні депутати України,
зареєстрованих у загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, а
також оприлюднити на офіційному веб�
сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Витяг із додатка 3
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 21 серпня 2012 року № 544

ЗМІНИ,
які вносяться до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 7 серпня 2012 року № 181,

щодо кандидатів у народні депута�
ти України Парасківа О. Д.,

Брайка С. Б., Гнатюка Ю. П.,
Шутка В. Л., Богуслаєва В. О.,

Березкіна С. С., Кузьменка С. А.,
Тернікова Ю. М., Костенка О. М.,

Баранова К. В., Мураєва Є. В.,
Дмитрука М. І., Дерикота М. В.,

Тандури В. М., Фурсова А. К.,
Трошина С. М.

15. Викласти позицію щодо кандидата
у народні депутати України Фурсова
Андрія Кузьмича, зареєстрованого в од�
номандатному виборчому окрузі № 212,
у такій редакції:

“Фурсов Андрій Кузьмич, народився
22 лютого 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 вису�
вання — Партія регіонів”.

16.  Викласти позицію щодо кандида�
та у народні депутати України Трошина
Сергія Михайловича, зареєстрованого в
одномандатному виборчому окрузі
№ 219, у такій редакції:

“Трошин Сергій Михайлович, наро�
дився 15 травня 1963 року в місті Києві,
громадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, льотчик�випробувач,
ДП “Антонов”, член Партії регіонів, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
суб’єкт висування — Партія регіонів”.

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Витяг із додатка 7
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 21 серпня 2012 року № 544

ЗМІНИ,
які вносяться до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2012 року № 248,

щодо кандидатів у народні 
депутати України Щиковського

О. Д., Петрової Т. А., 
Селіванова В. М.

3.  Викласти позицію щодо кандидата
у народні депутати України Селіванова
Вадима Миколайовича, зареєстровано�
го в одномандатному виборчому окрузі
№ 216, у такій редакції:

“Селіванов Вадим Миколайович, на�
родився 16 травня 1968 року в місті За�
поріжжі, громадянин України, протя�
гом останніх п’яти років проживає на
території України, освіта вища, тимча�
сово не працює, член Партії регіонів,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, самовисування”.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т.  ЛУКАШ

Додаток 10
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 21 серпня 2012 року № 544

ЗМІНИ,
які вносяться до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 13 серпня 2012 року № 315,

щодо кандидата
у народні депутати України

Власкова В. Б.

Викласти позицію щодо кандидата у
народні депутати України Власкова Вік�
тора Борисовича, зареєстрованого в од�
номандатному виборчому окрузі № 221,
у такій редакції:

“Власков Віктор Борисович, наро�
дився 15 червня 1961 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�

ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, заступник на�
чальника відділу, Національний Києво�
Печерський історико�культурний запо�
відник, безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, суб’єкт вису�
вання — Демократична партія угорців
України”.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Додаток 11
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 21 серпня 2012 року № 544

ЗМІНИ,
які вносяться до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 14 серпня 2012 року № 355,

щодо кандидата
у народні депутати України

Оптимах О. Г.

Викласти позицію щодо кандидата у
народні депутати України Оптимах
Оксани Григорівни, зареєстрованої в
одномандатному виборчому окрузі
№ 214, у такій редакції:

“Оптимах Оксана Григорівна, наро�
дилася 21 листопада 1975 року в місті
Києві, 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”.

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т.ЛУКАШ

Витяг із додатка 12
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 21 серпня 2012 року № 544

ЗМІНИ,
які вносяться до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 14 серпня 2012 року № 356,

щодо кандидатів
у народні депутати України 

Шахова В. М., Біленького О. Ю.,
Трофімової С. В.

1.  Викласти позицію щодо кандидата
у народні депутати України Шахова Во�
лодимира Миколайовича, зареєстрова�
ного в одномандатному виборчому
окрузі № 104, у такій редакції:

“Шахов Володимир Миколайович, на�
родився 17 травня 1949 року в місті Брянка
Луганської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років проживає
на території України, освіта середня спеці�
альна, пенсіонер, безпартійний, проживає
в місті Брянка�2 Луганської області, суди�
мість відсутня, самовисування”.

2.  Викласти позицію щодо кандидата
у народні депутати України Біленького
Олександра Юрійовича, зареєстровано�
го в одномандатному виборчому окрузі
№112, у такій редакції:

“Біленький Олександр Юрійович, на�
родився 3 червня 1974 року в смт Реше�
тилівка Полтавської області, громадя�
нин України, протягом останніх п’яти
років проживає на території України,
освіта вища, тимчасово не працює, член
Політичної партії “Партія українського
народу”, проживає в смт Решетилівка
Полтавської області, судимість відсут�
ня, самовисування”.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ
Закінчення на 4	й стор.

Зонінг — це щит, завдяки
якому мешканці міст

зможуть захистити своє
право на комфортне

життя і водночас
зберегти історичний

вигляд міста 



ТТРРКК  ККииїївв

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Повнота радості життя
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
17.40 Мультляндія
18.00, 22.00 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112"

19.30, 1.10 Столиця
21.25 Гаряча лінія "102"
23.45 Суспільна приймальня
2.25 Київ. Музика

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Театральні сезони
14.35 Вікно до Америки
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.20, 18.45, 21.25 Діловий

світ
15.30 Паралімпіада(2012.

Надихаючи покоління
15.35 Х/ф "Солом`яний

капелюшок"
17.50 Д/с "Наші"
19.00 Агро(news
19.15 Місце зустрічі
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.35 Країну — народу
21.55 Смішний і ще смішніше
22.25 Жарт з...
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.10, 1.10 Спорт
23.20 Від першої особи
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 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1

9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Моя сповідь. 
М. Євдокимов

11.25 Зніміть це негайно
12.30 Ілюзія безпеки
13.40 Т/с "Слідаки"
14.05 Т/с "Остання

зустріч"
15.15 Російські сімейні драми
17.45 "ТСН. Особливе"
18.25 Т/с "Скліфосовський"
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Післязавтра"
23.00 ТСН
23.15 Х/ф "Погана

компанія"
1.25 Х/ф "Ворон"
2.50 Російські сімейні драми
3.40 Т/с "Слідаки"
4.05 Т/с "Остання зустріч"
4.55 Ілюзія безпеки

ІІННТТЕЕРР

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Т/с "Однолюби"
16.15 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровинонька"
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.45 Подробиці. Неформат
20.55 Спорт в Подробицях
21.00 Т/с "Однолюби"
23.15 "Позаочi"
0.15 Х/ф "Тобі

справжньому"
3.10 Подробиці
3.40 Д/с "В центрі подій(3"

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Т/с "Слід"
15.35 Щиросердне зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
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"

22.10 Х/ф "Драйв"
0.20 Х/ф "Казки Півдня"
3.00 Щиросердне зізнання
3.30 Події
3.45 Події. Спорт
3.50 Критична точка
4.20 Т/с "Дорожній

патруль(7"
5.10 Срібний апельсин 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00, 14.40 Kids' Time
14.05 М/с "Пригоди Джекі

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

вродливою"
17.55 Т/с "Вороніни"
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Піран`ї
20.00 Т/с "Закрита школа"
21.00 Т/с "Щасливі разом"
22.05 Т/с "Вороніни"
23.10 Т/с "Короткий курс

щасливого життя"
0.10 Т/с "Світлофор"
1.15 Репортер
1.30 Спортрепортер
1.40 Служба розшуку дітей
1.45 Т/с "Красуні в

Клівленді"
2.25 Т/с "Останній акорд"
3.15—5.10 Зона ночі

ІІССTTVV

5.25 Служба розшуку дітей
5.35 "Свiтанок"
6.20 Ділові факти
6.30 Спорт
6.35 Анекдоти по(українськи
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.30 Т/с "Морпіхи"
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Морпіхи"
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 "Кодекс честі(2"
1.05 Спорт
1.15 Надзвичайні новини
2.10 Резонансні

пограбування
Великобританії

3.00 Факти
3.30 Т/с "Герої(4"
4.15 "Про цiкаве"
4.30 "Свiтанок"

ТТООННІІСС

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Світ за тиждень
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 "Принцеса і

жебрак"
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.40 Озброєні тварини
23.00 Х/ф "Французькі

поцілунки"
0.50 Х/ф "Справжня

жінка"
2.15 Світські хроніки
2.40 Відділ кадрів
3.05 Заручники свободи
3.30 Країна рад
4.20 Диваки
5.05 Озброєні тварини

55��йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі 
до 14.00 

14.20 5 елемент
15.00—21.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Вперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25 У кабінетах
18.15 Територія закону

18.40, 22.40, 0.00 Київський
час

18.50, 23.40, 0.30, 3.25 Час
спорту

19.30, 2.10 Час інтерв`ю
19.50, 2.30, 3.30, 4.30,

6.25 Хроніка дня
20.10, 21.10, 1.00, 5.00

Час. Підсумки дня
21.40, 6.00 Час(тайм
22.00, 2.40 Податковий

щоденник
22.25, 23.20, 0.15, 3.15,

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

4.35 Огляд преси
3.00 Час(тайм
3.40 Ранок із зіркою
4.10 У кабінетах
4.40 Територія закону

ННТТНН

6.00 Легенди кримінального
розшуку

7.00 Випадковий свідок
7.30 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Православні святі

11.00 Т/с "Каменська(3"
15.00 Х/ф "Фронт в тилу

ворога"
18.30 Правда життя
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 "Полювання на

звіра"
2.15 "Свiдок"
2.45 Речовий доказ
3.45 Агенти впливу
4.15 "Свiдок"
4.45 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ

Профілактика на каналі 
до 12.00

12.00 Зоряне життя. Під
скальпель заради мрії

14.45 Битва екстрасенсів

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

про зірок
20.00 Куб(3
22.00 "Вiкна". Новини
22.40 Детектор брехні(2
23.45 Т/с "Доктор Хаус"
0.45 Т/с "Комісар Рекс"
2.20 "Вiкна". Спорт
2.30 Х/ф "Рідня"
4.00 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"
13.20 Фазенда
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 ЖКГ
16.15 Хочу знати
16.55 Д/ф "Тетяна Тарасова.

"У мене не крижане
серце"

18.00 Новини
18.20 Між нами, дівчатками
19.00 Давай одружимося!
19.55 Хай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Чиста проба"
22.35 Т/с "Забутий"
23.45 Д/ф "Воскреслі тіні.

Іван Грозний і
Володимир
Старицький"

0.50 Запах
1.40 Між нами, дівчатками
2.20 Т/с "Серце Марії"
3.10 Давай одружимося!
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 1000 дрібниць
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 "Ефросинія(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 "Салямі"
20.20 Т/с "Таємниці

слідства"
22.15 Фільм про фільм "Вони

билися за Батьківщину"
23.05 Т/с "Виклик"
0.05 Вісті +
0.20 Х/ф "Театр", с. 1
1.55 Вісті.ru
2.10 Д/ф "Три дні Юрія

Гагаріна. І все життя"
2.55 Новини культури
3.20 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
4.05 Т/с "Ефросинія(2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.55 НТВ вранці
7.40 Т/с "Повернення

Мухтара(2"
8.35 Надзвичайна подія
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
10.05 Найгучніші "Російські

сенсації"
12.00 Сьогодні
12.35 Серед білого дня
13.30 Т/с "Морські

дияволи(4"
14.30 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 До суду
16.30 Суд присяжних
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Брати"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Москва. Три

вокзали(2"
0.30 Т/с "Глухар.

Повернення"

2.25 Суд присяжних
3.25 Серед білого дня
4.15 Центр допомоги

"Анастасія"

ТТЕЕТТ

6.00 М/с "Світ Квеста"
6.25 Т/с "Дітки"
7.15 Мультик з Лунтіком
7.35 Телепузики
7.55 Твініси
8.20 Мультик з Лунтіком
8.55 Т/с "Кремлівські

курсанти"
9.55 Єралаш

10.25 Х/ф "Як вийти заміж
за мільйонера"

12.00 Х/ф "Закоханий і
беззбройний"

13.35 Т/с "Деффчонки"
14.00 Т/с "Маргоша"
15.00 Т/с "Кремлівські

курсанти"
16.00 "У Тета мама!"
16.35 "Даешь молодежь!"
17.00 Одна за всіх
17.40 Т/с "Моя прекрасна

няня"
18.45 Маша і моделі(2
19.15 Богиня шопінгу
19.55 "Даешь молодежь!"
20.20 Т/с "Деффчонки"
21.00 Т/с "Дітки"
22.05 Одна за всіх
22.30 Т/с "Гра престолів"
23.40 Слава з С. Славіним
23.50 Дурнєв + 1
0.15 М/с "Масяня"
0.40 Х/ф "Скайлайн"
2.10 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.25 Х/ф "Бруно"

10.50 Х/ф "Запитай Сінді"
12.45 Т/с "Кайл XV"
13.45 Т/с "Баффі —

переможниця
вампірів"

15.35 КВН
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг(монстри
20.00 Далекі родичі
21.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"

23.00 Х/ф "Заведемо
дитину"

2.45 Т/с "Кайл XV"
3.30 Мобільні розваги
3.45 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний
футбол"

6.30 М/с "Оггі і кукарачі(2"
7.00 М/с "Оггі і кукарачі(3"
8.00 Т/с "Кобра 11.

Дорожня поліція"
9.00 ДАІ. Дорожні війни

10.00 Забійне відео
11.05 Божевільне відео по(

українськи(2
11.50 Х/ф "Розжалуваний"
14.00 Т/с "Солдати"
16.10 Крила Росії
17.40 Ударна сила
18.00 Золото безодні
19.00 Т/с "Брати"
20.00 Помста природи
20.35 Божевільне відео по(

українськи(2
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф "Невиправний"
0.00 Х/ф "Під замком"
1.50 ДАІ. Дорожні війни
2.30 Х/ф "Вікно

навпроти"
4.00 Телемагазин 

ППллююсс  ппллююсс

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00, 20.30 Х/ф "Рудий,
чесний, закоханий"

15.30, 20.00 Єралаш
16.00 М/с "Лабораторія

Декстера"
16.30 М/с "Великий і

маленький"
17.00 М/с "Маленька

принцеса"
17.30 М/с "Обережно,

ведмеді!"
18.00 М/с "Рожева пантера"
19.00 М/ф
21.50 М/с "Сімпсони"
23.50 Прихована камера
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ПОНЕДІЛОК CЕРПЕНЬ27

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 90. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Ліневича Олександра Станіславовича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2797716356. 
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк". 
Код банку отримувача: 300023. Рахунок отримувача: 26431010576402.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про  відкриття   поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 92. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кацуби Сергія Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2881300315. 
Банк отримувача: ПАТ "ВТБ Банк", Відділення "Узинське". 
Код банку отримувача: 321767. Рахунок отримувача: 26433010250054.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про   відкриття   поточного рахунку виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 93. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Онищенка Олександра Романовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2529210098.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Київське ГРУ.
Код банку отримувача: 321842. Рахунок отримувача: 26434053100905.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про  відкриття   поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 93. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Медведєва Олександра Васильовича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2608014979. 
Банк отримувача: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", Київське ГРУ. 
Код банку отримувача: 321842. Рахунок отримувача: 26439053100911.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про  відкриття   поточного рахунку виборчого  фонду  кандидата у народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 93. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Смірнова Олександра Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2442307277. 
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Київське ГРУ. 
Код банку отримувача: 321842. Рахунок отримувача: 26436053100817.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про відкриття поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 93. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Ярої Оксани Олександрівни. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2550803969.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Київське ГРУ.
Код банку отримувача: 321842. Рахунок отримувача: 26438053100547.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у  народні депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 95. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Юракова Олександра Дмитровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2317013599.
Банк отримувача: ПАТ "Радикал Банк", Вишневе відділення.
Код банку отримувача: 319111. Рахунок отримувача: 26433001004235.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про  відкриття   поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні  депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 95. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Плоської Ольги Геннадіївни. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2355203022. 
Банк отримувача: ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК". 
Код банку отримувача: 300249. Рахунок отримувача: 26434075067001.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 95.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Нікітчука Володимира Олеговича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2185716836.
Банк отримувача: ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК".
Код банку отримувача: 300249. Рахунок отримувача: 26438075074001.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду  кандидата у  народні депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 95. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кутового Вячеслава Григоровича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2604605515.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Київське ГРУ.
Код банку отримувача: 321842. Рахунок отримувача: 26433053100768.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про  відкриття   поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у  народні депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 98. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Чередніченка Юрія Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2227604913.
Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль".
Код банку отримувача: 322904. Рахунок отримувача: 2643600282792.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 98.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Ковалевича Ігора Капітоновича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2202405992.
Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль".
Код банку отримувача: 322904. Рахунок отримувача: 2643000282884.

Закінчення. Початок на 3�й стор.

Витяг із додатка 14

до постанови Центральної 
виборчої комісії

від 21 серпня 2012 року № 544

ЗМІНИ,
які вносяться до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 16 серпня 2012 року № 438,

щодо кандидатів у народні 
депутати України Макаренка 

П. Д., Островського О. А., 

Махортова О. Ю., 
Волковоя Л. А.

4. Викласти позицію щодо кандидата
у народні депутати України Волковоя
Леоніда Анатолійовича, зареєстрованоB
го в одномандатному виборчому окрузіB
№ 219, у такій редакції:

“Волковой Леонід Анатолійович, наB
родився 21 жовтня 1959 року в місті
Жовті Води Дніпропетровської області,
громадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території УкраB
їни, освіта вища, головний спеціаліст,
управління житловоBкомунального госB

подарства Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації,
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування”.

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ
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Спортивні новини

Київ спортивний. В столиці відбудеться фінал
четвертого всеукраїнського чемпіонату 
з баскетболу 3х3
У День Незалежності У раїни о 10.00 на Хрещати відб деться чет-

вертий все раїнсь ий чемпіонат з бас етбол 3х3 "У раїнсь а стріт-
больна лі а-2012". У фінальном поєдин зійд ться 750 ращих
спортсменів з різних міст раїни. У самом серці столиці за звання
чемпіонів в лично о бас етбол вирішальном т рнірі зма атим ться
40 чоловічих, 16 жіночих та 16 юнаць их оманд.
Крім то о, разом із зма аннями професіональних спортсменів спро-

б вати свої сили змож ть та ож пересічні ияни та ості міста он р-
сах для лядачів. Примітно, що від ритом т рнірі зі стрітбол мож ть
брати часть сі оманди і равці, що не потрапили фінал. Видовищ-
не спортивне дійство відб ватиметься на 10 майданчи ах одночасно.
У рам ах заход та ож пройд ть вист пи фіналістів телешо "У раїна
має талант", оманди бас етбольних фристайлерів "Герої майданчи-
ів", брей -данс шо , по азові вист пи оманди "Street workout", а та-
ож ба ато інших спортивно-м зичних а тивностей.
Переможці т рнірів б д ть на ороджені б ом, медалями, рошови-

ми призами та пам'ятними подар н ами від партнерів. Ор анізатори
т рнір : У раїнсь а федерація бас етбол 3х3, Національна федерація
бас етбол У раїни. Т рнір проходить за підтрим и КМДА

Легка атлетика. Вітчизняні спортсмени посіли три
призових місця на престижному міжнародному
турнірі в Угорщині
В Б дапешті (У орщина) відб вся міжнародний т рнір з ле ої атле-

ти и — "Меморіал Іштвана Гюлаі". У раїнсь і спортсмени зайняли три
призових місця — одне др е та два третіх. У чолові ів потрійном
стриб Шериф Ель Шериф б в др им з рез льтатом 16,98 м, пост -
пившись амери анцеві Крістіан Тейлор (17,30 м). Єв ен Семенен о
посів п'яте місце (16,03 м). У стриб ах висот Оле сандр Нартов по-
ділив третє місце з росіянином Ярославом Риба овим — по 2,24 м. Ан-
дрій Процен о б в восьмим з рез льтатом 2,20 м. Перемо по спро-
бах здоб в ре Констадінос Баніотіс (2,24 м), обійшовши Міхала Ка-
бел (2,24 м) зі Словаччини. У бі на 400 м раїн а Наталія Пи ида
посіла третє місце (51,30 с.), а перемо ла Шері а Вільямс з Ямай и
(50,34 с.), випередивши італій Лібанія Гренот (50,55 с.). У бі на 200
м Ві торія П'ятачен о фініш вала четвертою (23,28 с.). Перемо
зма аннях здоб ла дворазова олімпійсь а чемпіон а Лондона-2012
амери ан а Саня Річардс-Росс (22,70 с.), др ою б ла Алін Бейлі з
Ямай и (23,02 с.), третьою — амери ан а Лорін Вільямс (23,09). У ме-
танні молота раїнець Оле сандр Дри оль по азав шостий рез льтат
71,49 м. Перемі орець Кріжтіан Парс (79,74 м), др е місце росі-
янина Сер ія Литвинова (77,97 м), третє — чеха Л аша Меліхов
(76,65 м)

Температура +22°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +25°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +19°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 69 %

Прогноз погоди на 23 серпня 2012 року

ОВНИ, час змінити страте ію дій, орієнт ючись на здоровий
л зд та інт їцію. Ви більше не зобов'язані знаходитися на полі с -
противни а і рати за йо о жорст ими правилами. На чільном міс-
ці опиняться питання, пов'язані з редитами, спад ом, бор ами,
се с альними взаєминами, різноманітними е спериментами та
випроб ваннями. Не бійтеся е стрим , сьо одні саме відважним
від риті всі доро и!
ТЕЛЬЦІ, день промайне на онфронтаційній хвилі, що за арт є

д х. У ба атьох з'явиться новий партнер. С перни ів поважайте та
переймайте в них най ращі методи боротьби, запозич йте досвід

он рентів, адже нахаби здатні приспати ваш пильність під-
ст пною подвійною та ти ою. Шлюбні д елі, що розпалюють при-
страсті, зрештою вінчаються взаємним се с альним потя ом, а
мови ділової співпраці доведеться пере лян ти, іна ше залишите-
ся в про раші.
БЛИЗНЯТА, дайте бій нестат ам, натхненно тр діться та " ле-

пайте" роші я на основній, та і "лівій" роботі. Емоційний тон с
на ма сим мі, що може призвести до с тичо з оле ами, втім, дар
психоло а вас блис чий, на ньо о й по ладайтеся.
РАКИ, день форт нний, ви маєте ні альн на од інт їтивно об-

рати ті сфери діяльності, де творча самореалізація пройде на ра,
б ття стане омфортнішим, на д ші завесняніє. На діловом , сер-
дечном , інтимном фронті б дете поза он ренцією! Головне —
не пробайди вати цей золотий час, а ви ористати з ма сималь-
ною прод тивністю свої іпнотичні чари!
ЛЕВИ, домашні справи наб вають для вас особливо о значення

і стан ть аталізатором дій. Пра ніть до омпроміс , атмосфера в
сім'ї наеле тризована, достатньо іс ри непороз мінь, і запалає
во нище сваро . Тим паче, що поб тові проблеми шт рм ватим ть
звід сіль. Коріться, для дося нення психоло ічної армонії в роди-
ні слід іти на пост п и, любити шлюбних обранців. І затямте: ваші
жертви є армічною розплатою за о ріхи, доп щені в мин лом .
Зміна місця проживання протипо азана.
ДІВИ, р хайтеся, не сидіть воч ою, свіжі враження, зміна жит-

тєво о ландшафт нині потрібні, я повітря. При от йтеся до інтри-
ючих новин, соро а на хвості може принести не зовсім приємн

насторож юч звіст , я ої ви боялися. Я що емоції заш алювати-
м ть, вип стити т "пар " ліпше в спіл ванні з жін ами, чолові ів
не чіпайте.
ТЕРЕЗИ, радійте, сьо одні форт на до вас милостива, ощасли-

вить подар н ом чи підвищенням зарплати. Нарешті аманець
розтовстіє. Кохайтеся з роботою, шефом (він та ий чарівний!), за-
ладайте підґр нтя для майб тньо о ар'єри.
СКОРПІОНИ, виходьте на романтичне полювання, протилежна

стать захваті від вашої чарівності, тож всі, хто пра не влашт ва-
ти особисте життя, здатні це ле о зробити. Вибір за вами, вирі-
ш йте, о о вп стити в серце, а з им полюбовно розійтися, я що
стос н и себе вичерпали. З підписанням ділових онтра тів, навіть
оли вам омпаньйони ідеально підходять, поче айте.
СТРІЛЬЦІ, день армічний, пливіть за течією подій, не с ньте

носа до ч жо о проса, тримайтеся від фінансових авантюр, ле -
оважних любовних інтри , романтичні ш ри-м ри — це обл дна
спо са, я що лібідо заш алює, охм ряйте постійно о партнера, то
посланець Всевишньо о, від я о о залежить ваше щастя. Знайте:
б дь-я ий поворот подій дня несе не тіль и розчар вання, а й ве-
ли і плюси на майб тнє.
КОЗОРОГИ, запор ою приємно о спіл вання б де позитив-

ний емоційний резонанс між вами і співбесідни ом. Саме він до-
поможе швид о і безболісно зала одити онфлі ти, майстерно
с н ти поб тові, фінансові с переч и. Особливо з жін ами, я ими
ви здатні психоло ічно маніп лювати, вірт озно налаштов ючись
на їхню д шевн хвилю.
ВОДОЛІЇ, для реалізації поставленої мети доведеться до ласти

ма сим м з силь. Я що шеф запросить на илим, в зв'яз із на-
пр женою обстанов ою поводьтеся толерантно, ни айте с пере-
чо , одна і не давайте привод для с мнівів та на леп на свою
адрес . Вам та ож доцільно зар читися підтрим ою жін и ( оле и,
вдячної лієнт и) або с ористатися сімейною проте цією.
РИБИ, життєвий шлях б де стелено вітами спіх , порад є

сфера приб т ів, таланитиме на любовном фронті, очі ється ви-
знання творчих засл . Почини, пов'язані із зар біжним бізнесом і
дальніми поїзд ами, обіцяють спіх, але цьо о дня їх не варто за-
ріплювати до ментально. Не зловживайте е оїстично іпнотич-
ною владою над людьми, а орист йтеся тією чарівною палич ою
заради бла а та любові, аби всім б ло добре

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Київське "Динамо" впевнено
перемогло "Боруссію"
Столичний клуб вдало розпочав останній кваліфікаційний раунд 
Ліги чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В рам ах першо о матч відбір ово-
о ра нд плей-офф Лі и чемпіонів
иївсь е "Динамо" завітало до мен-
хен ладбахсь ої "Бор ссії". Проп с-
тивши першими, столичні ф тболіс-
ти з міли не лише зрівняти рах но ,
а й здоб ти впевнен перемо з ра-
х н ом 3:1. Голами відзначилися Та-
рас Михали , Андрій Ярмолен о, а
та ож Лю де Йон , я ий вразив
власні ворота. Та им чином, "дина-
мівці" здоб ли відч тн перева пе-
ред домашнім матчем.

Чи не всі експерти розцінювали шанси супер�

ників у цій парі як рівні. Кияни підійшли до про�

тистояння з німцями на тлі першої невдачі сезону

в чемпіонаті України. Поразка від полтавської

"Ворскли" виявилася досить болючою і дала при�

від для певної критики футболістів. А "Боруссія"

вже давненько не брала участі в Лізі чемпіонів, та

й влітку команду покинули лідери — Данте, Ройс і

Нойштадтер. Майже всім їм знайшлася адекватна

заміна, але про зіграність було важко судити. При

цьому свою першу перемогу в сезоні німецькі фут�

болісти вже здобули, не зазнавши ніяких складно�

щів з проходженням у другий раунд Кубка країни.

Менхенгладбах зустрів "динамівців" заповне�

ним вщерть стадіоном. Склади команд не здивува�

ли: тренери кинули в бій всіх, кого вважали на да�

ний момент найсильнішими. "Боруссія" з перших

хвилин матчу не дозволяла суперникові взяти м'яч

під контроль, нав'язавши "Динамо" жорсткий ко�

мандний пресинг. Вже на другій хвилині зустрічі

захисники киян були змушені виносити м'яч зі

своєї штрафної. Гості одразу ж відповіли виходом

Ідейє на ударну позицію, що закінчився неточним

пострілом Брауна. Біля воріт Максима Коваля

"пожежа" ледь не виникла спочатку після подачі з

флангу, а потім і після розіграшу кутового, втім,

поки що "біло�синім" вдавалося зберегти ворота

"сухими". Але на 21�й хвилині господарі поля таки

домоглися свого — Аранго виконав прекрасну діа�

гональну передачу, Ринг красиво втік від захисни�

ка і точним ударом вивів свою команду уперед —

1:0. На 24�й хвилині Аранго ледве не вийшов на

рандеву з Ковалем, але невдало прийняв м'яч.

Вболівальники "Динамо" трохи заспокоїлися піс�

ля 30 хвилин гри, коли Гармашу вдався потужний

удар з�за меж штрафної, після чого голкіпер "Бо�

руссії" тер Штеген перевів м'яч на кутовий. Після

подачі корнера Тарас Михалик першим встиг на

підбір і пробив з двадцяти семи метрів. М'яч рико�

шетом від Даемса влетів у сітку, 1:1, і психологічна

перевага перейшла на бік гостей. А на 36�й хвили�

ні господарі помилилися в центрі поля, Гармаш

тут же віддав точний пас вперед по правому флан�

гу на Андрія Ярмоленка і той, витримавши паузу,

пробив повз тер Штегена.

У другому таймі нічого не змінилося: господарі

взяли м'яч під контроль, намагаючись "розкача�

ти" оборону суперника. На 52�й хвилині Даемс

отримав м'яч на лівому фланзі і навісив у штраф�

ну "Динамо". Люк де Йонг переграв у повітрі Ми�

халика і пробив у сантиметрах від штанги. Посту�

пово у киян почали виникати проблеми. Було по�

мітно, що втомився Ярмоленко, а Михалик, який

отримав травму ще до перерви, попросив допомо�

ги лікарів. Не дивно, що наставник "Динамо"

Юрій Сьомін випустив Огнена Вукоєвича, спро�

бувавши зробити акцент на оборону. А на 81�й

хвилині Велозу подав штрафний на половині по�

ля "Боруссії", де Йонг випередив Тайво з Ідейє і

зрізав м'яч у сітку власних воріт, 1:3! Після цього

гравці німецького клубу остаточно зневірилися у

власних силах. Команда втратила швидкість,

гравці почали частіше помилятися. Натомість ки�

яни спокійно контролювали гру і довели матч до

перемоги
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Цей день в історії 23 серпня
Сьо одні відзначається День

Державно о Прапора У раїни, а
та ож Європейсь ий день пам'яті
жертв сталінізм та нацизм

1382 — вперше б ла застосо-
вана артилерія в Росії, трапилося
це під час оборони Мос ви від
татарсь о о набі хана Тохтами-
ша
1770 — ан лійсь ий апітан

Джеймс К о олосив Австралію
власністю Ан лії
1799 — в Сан т-Петерб рзі

заборонено носити ба енбарди
1866 — за Празь ою одою

Венецію передано Італії
1913 — Копен а ені (Данія)

від рито пам'ятни Р салочці —
ероїні аз и Ганса Христіана Ан-
дерсена
1935 — на баштах Кремля

встановлені р бінові зір и, ви-
роблені в Донбасі
1942 — почато оборони Ста-

лін рада
1948 — в Амстердамі (Нідер-

ланди) створено Всесвітню ра-
д цер ов — міжнародна ор а-
нізація, що об'єдн є близь о
400 мільйонів християн з сьо о
світ
1975 — від риття Хар івсь о о

метрополітен
1991 — Борис Єльцин азом

з пинив діяльність КПРС і вип с
азети "Правда"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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