
Київ має стати ближчим для туристів
Закордонних мандрівників приваблюватимуть цікавими ярмарками 
та мовною доступністю
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Учора під час проведення р ло о стол
"Київ — т ристичне майб тнє" представ-
ни и місь ої влади, посольств, тор ово-
промислових палат об оворювали питан-
ня, пов’язані з розвит ом т ристичної а-
л зі міста. А приводом до ці аво о діало-

став Міжнародний день т ризм , я ий
щорічно відзначають 27 вересня.

"Міжнародний день туризму — це не лише свято, а пе�

редусім гарна нагода поговорити про розвиток цієї галузі

в майбутньому, — зауважив перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак. — Крім того, нам дуже ці�

каво почути думку наших закордонних колег, особливо

після проведення Євро�2012".

Серед питань, які обговорювали експерти — підготов�

ка кваліфікованих фахівців галузі туризму, зокрема екс�

курсоводів, які вільно володіють іноземними мовами, а

також розвиток туристичної інфраструктури. У най�

ближчі роки Київ планує реалізувати низку цікавих про�

ектів. Зокрема велику увагу буде приділено інформуван�

ню потенційних закордонних мандрівників про Київ че�

рез мережу Інтернет. Про це розповіла начальник управ�

ління туризму КМДА Тетяна Слишик.

"Сьогодні ми маємо конкретні плани щодо розвитку

туристичної інфраструктури столиці на найближчі роки,

— наголосила пані Слишик. — Насамперед ми розроб�

ляємо схему руху містом туристичних автобусів. Крім

того, плануємо збільшити кількість корисної інформації

про наше місто в Інтернеті саме іноземними мовами,

аби гості могли через мережу забронювати місця в готе�

лях, здійснити віртуальні ознайомчі мандрівки містом".

Важливою складовою розвитку туризму є організація

промо� та прес�турів для представників закордонних і

українських ЗМІ, а також збільшення щорічних івент�за�

ходів у столиці (виставок, фестивалів, ярмарків). "Для під�

вищення туристичної привабливості в більшості європей�

ських міст із початком зимових свят відкриваються ярмар�

ки, де не тільки продають сувеніри, прикраси, їжу та на�

пої, а й створюють казковий настрій та атмосферу свята.

Україна багата традиціями, і Київ повинен стати турис�

тичним центром гарних вражень та здійснення мрій. Уже

цього року з Дня Святого Миколая до Різдва ми плануємо

організувати для гостей столиці "Різдвяне селище" та "Різ�

двяний ярмарок", — повідомила Тетяна Слишик.

Керівник Німецького товариства міжнародного спів�

робітництва GIZ Матіас Брандт повідомив, що німецькі

фахівці готові взяти активну участь у розробці туристич�

ної програми для Києва, адже, як свідчать результати

моніторингу, найбільш відвідувані міста Європи — Лон�

дон та Париж — мають відповідні програми і докладають

чимало зусиль для реклами своїх вже відомих пам’яток.

А на думку заступника голови місії посольства королів�

ства Швеції в Україні Мортона Енберга, Київ (як і вся

Україна) є дуже цікавим з точки зору розвитку еко туриз�

му, і саме на цьому місцевій владі потрібно зробити ак�

цент, аби повторити успіх Євро�2012

Місто зроблять 
комфортнішим
У столиці з’являться два унікальні парки, а набережна отримає нове життя

Замість пустки — унікальний
фонтан

На більш ніж чотирьох гектарах парку

"Вербовий гай", що в Дніпровському

районі, роботи тривають повним ходом.

До кінця жовтня тут планують обладнати

доріжки для променаду шириною в 6

метрів, встановити освітлення та дитячі

майданчики. А вже весною завершать

роботи з озеленення, встановлять аль�

танки, ротонди, світломузичний фонтан

та пам’ятник видатному українському

актору Івану Миколайчуку.

За словами начальника бюро типово�

го експериментального проектування

КО "Інститут Генерального плану м. Ки�

єва" Тетяни Макогон, водограй буде

справді дивовижним та навіть у зимовий

час своїм зовнішнім виглядом прикра�

шатиме парк.

"Ця споруда працюватиме в декількох

режимах. Так, деякі форсунки імітувати�

муть нефи київських храмів, які добре

видно з цього берега Дніпра. А оскільки

основна тематика зеленої зони — верби,

то за допомогою спрямованих струменів

та підсвічення імітуватимуться і крони

схилених до води дерев. Також у фонтані

передбачена функція розпилення, яка

утворюватиме водний екран, на який

можна буде спроектувати будь�яке зоб�

раження. Чаші водограю оздоблять ста�

роруськими орнаментами, а між ними

встановлять світильники. Тож навіть у

холодну пору року споруда яскраво виді�

лятиметься на загальному фоні парку",—

розповіла "Хрещатику" Тетяна Макогон.

Ще однією родзинкою "Вербового

гаю" буде пам’ятник легендарному укра�

їнському актору Івану Миколайчуку,

який проживав поблизу, на вулиці Сера�

фімовича, 5. Наразі розробляється про�

ект майбутнього монументу.

Подбали проектанти і про те, щоб у

парку було зручно малечі. Тут встанов�

лять декілька дитячих майданчиків, тре�

нажерний комплекс, а згодом облашту�

ють і місце для занять екстремальними

видами спорту.

Щодо озеленення, то на території вже

висаджено близько 150 дерев. За словами

першого заступника голови КМДА

Олександра Мазурчака, вже навесні фа�

хівці за необхідності досадять тут са�

джанці. А основний акцент зроблять на

квітковому оформленні зеленої зони.

"Тут можна встановити дуже красиве

ампельне озеленення, облаштувати де�

кілька квіткових клумб. Адже на проме�

наді шириною в шість метрів таке

оформлення буде тільки радувати від�

відувачів. Однак основна ідея в тому, щоб

облаштувати парк, який не буде перена�

сичений кущами та деревами, а матиме

вдосталь відкритого простору",— зазна�

чив Олександр Мазурчак.

Помилуватися оновленим парком

мешканці столиці зможуть уже наступ�

ного року, до Дня Києва. Однак на цьому

роботи не припинять і зелена зона буде

продовжена вздовж Дніпра ще майже на

7 гектарів.

Відродження Тельбіна

Оновлять комунальники і територію

навколо озера Тельбін. Першу чергу ре�

конструкції зеленої зони планують завер�

шити вже навесні. На території у понад 

2 гектари облаштують верхню частину пар�

ку та центральну алею, укріплять доріжки,

реконструюють два дитячі майданчики та

встановлять тренажерний комплекс.

Також тут з’явиться красиво оформле�

на вхідна група та експозиційний май�

данчик, на якому представлять змінні

експозиції паркової скульптури та квіт�

кове оформлення. За словами Тетяни

Макогон, з’являться на території і два

пандуси, пристосовані для пересування

людей з обмеженими фізичними можли�

востями, які з’єднують верхню частину

парку з нижньою кільцевою доріжкою.

Як зазначив голова КМДА Олександр

Попов, приведуть до ладу і саму водойму та

пляжі навколо неї. Вже найближчим часом

тут встановлять земснаряд, який очистить

підземні джерела озера, а згодом — облаш�

тують місця для відпочинку біля води.

Закінчення на 2	й стор.

Я запевняють КМДА, та ою расивою після ре онстр ції стане вся набережна Дніпра

Киян захистять у надзвичайних 
ситуаціях
Рят вальні сл жби міста провели планові навчання
та по азали відмінний рез льтат

СТОР. 2

Гриби на міських ярмарках можна
продавати тільки за наявності 
документів
Про це зазначають в ГУ тор івлі та поб тово о об-
сл ов вання населення КМДА

СТОР. 2

ЄБРР профінансує модернізацію
ЖКГ та транспорту у 15
українських містах
Про це заявив дире тор бан в У раїні Андре К све

СТОР. 3

У номері

Новини

Метрополітенівці країн СНД 
зібралися у Києві для обміну 
досвідом
Київсь ий метрополітен запросив оле із Міжна-

родної Асоціації "Метро" для об оворення на альних
питань ф н ціон вання підзем и. Із 25 до 27 верес-
ня фахівці метрополітенів раїн СНД обмінювати-
м ться досвідом е спл атації, технічно о обсл ов -
вання та ремонт поїздів метро.
Е сперти роз лядатим ть особливості е спл ата-

ції ва онів різних моделей, проведення ремонт р -
хомо о с лад із застос ванням новітніх техноло ій,
а та ож апітально о ремонт в мовах депо, мож-
ливість модернізації застаріло о обладнання, впро-
вадження ліматичних станово пасажирсь их
ва онах тощо. Напрацьовані за важення та пропо-
зиції метрополітенівці висловлять виробни ам ва-
онно о обладнання, я их та ож зал чили до прове-
дення онференції. З стріч проводиться для то о,
щоб фахівці, я і безпосередньо е спл ат ють об-
ладнання, мали змо поставити питання виробни-
ам ва онів з метою визначення подальшої пер-
спе тиви розвит . Київсь і метрополітенівці поді-
ляться з оле ами досвідом е спл атації ново о р -
хомо о с лад раїнсь о о виробництва та по а-
ж ть розроблене своїми фахівцями обладнання,
я е спішно е спл ат ється сл жбою р х столичної
підзем и

Державна іпотека набирає обертів
Я що 2011 році лише 290 ромадян змо ли с о-

ристатися іпотечним редит ванням за про рамою
ДІУ, то за майже дев’ять місяців поточно о ро вже
820 раїнців отримали можливість придбати влас-
не житло, ви ористов ючи іпотечн про рам . На ці
цілі б ло спрямовано понад 200 млн рн. Про це по-
відомив олова правління Державної іпотечної ста-
нови Валентин Рибач . Він на олосив, що тіль и
серпні нинішньо о ро бан ами-партнерами ДІУ,
я их нарахов ється 113, надано 174 піль ових ре-
дити для придбання житла на с м майже 43 млн
рн. На адаємо, що березні 2012- о прем’єр-мі-
ністр Ми ола Азаров поставив завдання збільшити
цьо оріч обся и іпотечно о редит вання населення
вдвічі. Державна іпотечна станова не тіль и ви о-
нала завдання, а й збільшила по азни майже втри-
чі. "На роз ляді в ДІУ знаходяться ще 220 заяво на
с м 46 млн рн. Динамі а зростання іпотечно о
редит вання дозволяє спро ноз вати перевищен-
ня до інця ро по азни а 1000 редитів, наданих
для придбання житла", — зазначив олова правлін-
ня ДІУ. Валентин Рибач та ож додав, що станом
на 25 вересня на балансі ДІУ — 5163 редити на с -
м 847 млн рн

Авіасалон Авіасвіт*ХХІ розпочав 
роботу на аеродромі "Київ*Антонов"
Учора розпочав свою робот VIII Міжнародний

авіа осмічний салон "Авіасвіт-ХХІ". Він триватиме
протя ом 5 днів. Цьо о ро на виставці вперше
представляють свою авіатехні представни и Ізра-
їлю, Казахстан , Італії та Пер . Попередньо заяв
на часть в авіасалоні подали понад 300 омпаній-
часниць із 35 раїн. Серед них вітчизняні ДП "Анто-
нов", ВАТ "Мотор Січ", ДП "Завод 410 ГА"; російсь і
ВАТ "Вертольоти Росії", ВАТ "ОАК", партнер ДП ККБ
"ЛУЧ"; іноземні: британсь а омпанія Selex Galileo,
німець а — Brоtje-Automation GmbH, амери ан-
сь а — Laversab, швейцарсь а — Pilatus Aircraft Ltd
та ін. Від чора на території аеродром "Київ-Анто-
нов" в смт. Гостомель відвід вачам демонстр ють
найс часніші зраз и авіаційної техні и, літальні апа-
рати всіх типів та призначень, ра етні системи, ос-
мічні техноло ії. Традиційно під час вистав и відб -
ватим ться демонстраційні польоти авіатехні и і лі-
тальних апаратів та авіашо . До слова, сьо одні
авіасалон відвідає прем'єр-міністр У раїни Ми ола
Азаров

КИЇВ ТА МАЛЬТА 
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Київсь а влада продовж є а тивні роботи з ре онстр ції та
б дівництва пар ів і с верів на всій території міста. Та , лише
цьо о ро столиці облаштовано близь о 30 зелених зон. У
планах — привести до лад схили Дніпра, а та ож території
нав оло водної артерії. Вчора олова КМДА Оле сандр Попов
відвідав дві зелені зони — "Вербовий ай" та "Тельбін", де на-
разі тривають роботи зі створення надс часно о пар ово о се-
редовища.
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Привітання голови КМДА зі Всесвітнім 
днем туризму та Днем туризму в Україні
Вітаю зі Всесвітнім днем т ризм та Днем т ризм в У раїні — свя-

том сіх, о о ваблять близь і й дале і мандрів и, а тивний і змістов-
ний відпочино . Т ризм, я ий називають соціальним феноменом іль-
ох останніх століть, — це ціла сфера життя, що охоплює мільйони
людей, різні ал зі е ономі и, е оло ію та виробництво, сприяє по-
жвавленню міжнародних обмінів та людсь их онта тів.
Наше місто Київ, з йо о ви ідним еополітичним розташ ванням, іс-

тори о- льт рними пам’ят ами, неповторними раєвидами та ні-
альними архіте т рними омпле сами, ба атою спадщиною, безцін-
ними ре реаційними рес рсами та привітними і щирими людьми, має
всі мови для розвит т ристичної інд стрії.
Я впевнений, основні здоб т и т ристичної ал зі Києва ще попере-

д . Треба ще ба ато і наполе ливо працювати, аби т ризм впевненіше
піднявся на но и, наб в більшо о динамізм своєм розвит , став
взаємови ідним і для т ристів, і для т ристичної інд стрії, і для держа-
ви. Наше місто варте то о, щоб либше від рити перед світом свої ні-
альні природні ба атства, самоб тність своєї історії, льт ри, народ-
них звичаїв і традицій.
Щиро бажаю працівни ам інд стрії т ризм ва омих здоб т ів, міц-

но о здоров’я та творчої насна и, а т ристам — завзяття, ці авих з -
стрічей і від риттів пізнанні нав олишньо о світ .

З повагою,  голова КМДА Олександр Попов

Київ та Мальта співпрацюватимуть 
в економічній та гуманітарній галузях
Про по либлення співпраці між Києвом та С веренним Війсь овим

Мальтійсь им Орденом в е ономічній та манітарній сферах домовили-
ся олова КМДА Оле сандр Попов та новопризначений Надзвичайний
та Повноважний Посол Орден в У раїні Па ль Фрідріх фон Ф рхерр.
Зо рема Мальта отова запропон вати до реалізації в У раїні ціл низ-

соціальних про рам сферах боротьби з нар оманією, підтрим и мо-
лоді, розвит освіти та соціально о захист . Крім то о, за словами дип-
ломата, інвесторам з Мальти Київ ці авий я новий та перспе тивний
е ономічний рино . Тож посол пообіцяв сприяти нала одженню діало
між бізнес- олами двох сторін. “Я в захваті від Києва, це надзвичайно
расиве, динамічне місто, я е швид о розвивається. Пере онаний, що
т т ми зможемо реаліз вати чимало плідних і ці авих прое тів. Особис-
то я налаштований на онстр тивн співпрацю різноманітних ал -
зях”,— запевнив Па ль Фрідріх фон Ф рхерр. Оле сандр Попов приві-
тав посла із призначенням на посад та запевнив отовності до спів-
праці із дипломатичною місією та Мальтійсь им Орденом. “Я радий ві-
тати вас нашом місті. Готовий запевнити, що ияни чи не най остин-
ніші люди світі, тож пере онаний, що Київ стане для вас одним із най-
любленіших міст світ ”,— зазначив Оле сандр Попов

Цифра дня

2 586 500 000 
гривень становили обсяги капітальних інвестицій у житлове
будівництво в столиці впродовж січня—червня 2012 року (8,8 % від
загального обсягу капітальних інвестицій у цілому по місту) 
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Киян захистять 
у надзвичайних ситуаціях
Рятувальні служби міста провели планові навчання та показали 
відмінний результат

За умовами планових навчань, на

АТ “Укрриба” сталася аварія — вна�

слідок тріщини у контейнері в повіт�

рі розповсюдилося 800 кг зрідженого

аміаку. Миттєво спрацювали автома�

тизовані системи виявлення та опо�

віщення, що є на території підпри�

ємства. Уже через 10—15 хвилин до

установи прибули рятувальні підроз�

діли МНС, зокрема воєнізований

гірничорятувальний загін та хіміко�

радіологічна лабораторія. “У першу

чергу фахівці заміряють рівень кон�

центрації аміаку в повітрі, знаходять

потерпілих та надають їм першу ме�

дичну допомогу. Одразу після цього

до роботи залучається другий загін,

який безпосередньо усуває причину

витікання аміаку з контейнера”,—

коментує “Хрещатику” розвиток по�

дій начальник відділу планування та

підготовки у сфері цивільного захис�

ту Солом’янської РДА Ростислав

Кравченко.

Поки рятувальники допомагали

потерпілим, на місце аварії прибула

карета швидкої. “Якщо є потерпілі,

проводиться їх термінова евакуація

у лікувальний заклад. Якщо ж скарг

немає, тоді громадяни переїжджа�

ють у збірний евакуаційний пункт,

що знаходиться в екологічно без�

печній зоні”,— розповів головний

лікар Київського міського центру

екстреної медичної допомоги Сер�

гій Тихенко.

Тим часом біля контейнера пра�

цюють пожежники. Вони утворю�

ють водяну завісу, яка зупиняє роз�

повсюдження аміачної хмари. А но�

воприбулі бригади аварійно�ряту�

вальної служби вже розгортають ме�

теорологічну станцію, визначають

курсування аміачної хмари та по�

вторно заміряють рівень його кон�

центрації в повітрі. Після закінчен�

ня операції проводиться знезара�

ження території.

Керівництво Солом’янської РДА

та ГУ з питань надзвичайних ситу�

ацій оцінили роботу усіх задіяних у

навчаннях підрозділів на “відмін�

но”. “За підсумками навчань усім

його учасникам ми виставили най�

вищу оцінку — “готові до дій за при�

значенням”,— зазначив “Хрещати�

ку” начальник ГУ з питань надзви�

чайних ситуацій КМДА Віталій

Пшеничний. До речі, всього у заході

взяли участь 147 осіб та було задіяно

17 одиниць спецтехніки.

За словами пана Пшеничного,

сьогодні в місті нараховується 552

потенційно небезпечних об’єкти,

які використовують аміак, хлор,

ртуть, паливно�мастильні матері�

али. “Наразі на цих підприємствах

встановлюють автоматизовані сис�

теми раннього виявлення надзви�

чайних ситуацій. Наступного року

ми розпочнемо будівництво єдиної

системи оперативно�диспетчер�

ського управління у місті. Також бу�

де організовано роботу кризового

центру”,— підсумував Віталій Пше�

ничний

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Солом’янсь ом районі відб лося навчання ор анів
правління та сил цивільно о захист щодо лі відації
наслід ів надзвичайних сит ацій. Б ло змодельовано
три аварійні сит ації: лют вання ци лон в місті, схо-
дження з олій двох цистерн і вилив бензин та виті
аміа на підприємстві “У рриба”. Останню рят вальни-
и опрацьов вали на пра тиці.

Співробітники столичної СБУ затримали 
на хабарі працівника Держтехногенбезпеки
Співробітни и СБУ затримали працівни а Солом’янсь о о районно-
о відділ Головно о правління Держтехно енбезпе и м. Києві під
час отримання хабара. Зловживаючи сл жбовим становищем, інспе -
тор вима ав 16 тисяч ривень від ерівни а столично о омерційно о
підприємства за невжиття заходів із приз пинення діяльності підпри-
ємства. Виявивши під час перевір и фірми пор шення норм пожежної
безпе и, сл жбовець мав с ласти а т та нарах вати штрафні сан ції.
Натомість за рошов вина ород він пообіцяв “вирішити питання” на
ористь підприємства.
20 вересня співробітни и столично о Управління СБ У раїни затри-

мали 30-річно о сл жбовця під час отримання ним першої частини ха-
бара в розмірі 12 тисяч ривень.
За матеріалами СБУ про рат рою м. Києва стосовно зловмисни а

пор шено римінальн справ за ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кри-
мінально о оде с У раїни. Затриманом обрано мір запобіжно о
заход ви ляді тримання під вартою. Наразі слідство триває, повідо-
мили “Хрещати ” в прес-cе торі правління СБУ м. Києві

Гриби на міських ярмарках 
можна продавати тільки 
за наявності документів
Про це в прямом ефірі теле анал “Київ” розповів начальни відділ

продовольчих рес рсів ГУ тор івлі та поб тово о обсл ов вання насе-
лення КМДА Сер ій Прилєп о. “Це д же важливе питання, і для нас во-
но а т альне. У випад , оли людина приїжджає на ярмаро і хоче
продавати риби, з нашо о бо є одна вимо а: продавець повинен
надати до мент, я ий підтвердж є, що цей прод т перевірений вете-
ринарно-санітарною сл жбою. Ці до менти нас на ярмар ах переві-
ряють фахівці ветеринарної та санітарної сл жби”,— розповів він.
О рім то о, посадовець зазначив, що ярмар и, я і проводять в Оболон-
сь ом , Шевчен івсь ом , Дарниць ом і Голосіївсь ом районах сто-
лиці, є най спішнішими

Закінчення. Початок на 1�й стор.

Знаково, що обидві зелені зони

були створені за ініціативи громад�

ськості, і наразі місцеві мешканці

активно беруть участь у розбудові

парків. Як зазначив голова ОСНу

"Березняки�Тельбін" Валерій Гума�

ненко, всі їх пропозиції були врахо�

вані міською владою, а місцеві меш�

канці й надалі допомагатимуть роз�

вивати та підтримувати порядок в

оновлених зелених зонах.

"У нас глобальні плани щодо на�

ведення ладу на цих територіях та

організації тут сучасних місць для

відпочинку людей. Наразі по всій

столиці відбувається широкомасш�

табна реконструкція парків та скве�

рів. У кожному районі по кілька та�

ких об’єктів. І дуже приємно, що

люди, які проживають поблизу цих

зелених зон, беруть активну участь у

їх розбудові. Ми робимо все, щоб їх�

ні побажання були максимально

враховані. Адже тільки завдяки та�

кій співпраці ми зможемо створити

паркове середовище, у якому буде

комфортно відпочивати всім", — за�

значив Олександр Попов.

Оновлення набережної

У рамках традиційного осіннього

місячника з благоустрою та озеле�

нення міста голова КМДА оглянув

територію поблизу транспортної

розв’язки на примиканні Дніпров�

ського узвозу до Набережного шосе

(частини набережної на території

Старонаводницького парку).

Після закінчення ремонту на цій

території протяжністю 300 метрів

було висаджено 250 дерев — черво�

ні дуби, липи, катальпи та бузок, а

також створені квіткові композиції,

встановлені лави та урни. Окрім то�

го, тут оновлено паркове освітлен�

ня, аби кияни могли прогулюва�

тись у вечірній час. До речі, на всій

території змонтований автоматич�

ний полив, контролювати який

можна дистанційно за допомогою

комп’ютера. "Озеленення та об�

лаштування зони для відпочинку

тут виконано на сучасному якісно�

му рівні, що стане прикладом для

подальшої реконструкції набереж�

ної Дніпра", — зауважив Олександр

Попов.

Як розповів "Хрещатику" началь�

ник КО "Інститут генерального пла�

ну м. Києва" Сергій Броневицький,

у планах міської влади комплексно

привести до ладу схили Дніпра та те�

риторії навколо водної артерії. А в

майбутньому — навіть поєднати їх

річковим трамвайчиком

До інця жовтня пар "Вербовий ай" план ють обладнати доріж и для променад шириною в 6 метрів, встановити
освітлення та дитячі майданчи и

Місто зроблять комфортнішим
У столиці з’являться два унікальних парки, 
а набережна отримає нове життя

Столичні немовлята — 
у надійних руках
Іноземні фахівці високо оцінили роботу Київського перинатального центру
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У лютом цьо о ро на базі поло о-
во о б дин № 7 б ло створено Ки-
ївсь ий перинатальний центр. За ві-
сім місяців йо о ф н ціон вання іс-
тотно підвищилася інтенсивність ро-
боти саме з ва ітними із р пи ризи-
. Зо рема вдвічі зросла іль ість

народжених із ва ою до іло рама.
Вчора з діяльністю станови та мо-
вами обсл ов вання пацієнтів озна-
йомилися перший заст пни лави
Адміністрації Президента Ірина А і-
мова спільно із міжнародними фа-
хівцями ал зі а шерства та іне-
оло ії.

За даними перинатального центру, від почат�

ку роботи в ньому проліковано 283 недоноше�

них немовляти, з яких 259 виписані додому.

“Серед них вісім дітей мали при народженні

екстремально низьку вагу — до одного кілогра�

му,— розповіла “Хрещатику” завідуюча відді�

ленням ІІ етапу виходжування недоношених ді�

тей Валентина Бачинська.— У нас створені умо�

ви для сумісного перебування матері та дитини

від моменту народження і до виписки. Причому

ми навчаємо жінок доглядати за новонародже�

ними”. Наразі у центрі усі пологи проходять в

індивідуальних пологових залах із застосуван�

ням сучасних перинатальних технологій. По�

стійно зростає частота партнерських пологів (у

присутності батька), які складають 80 % від усі�

єї кількості.

Показником високого професіоналізму меди�

ків є сяючі очі матерів. “Ми пробули у центрі

майже три місяці. Це моя перша дитина. Але за�

вдяки допомозі медсестер та лікарів мені було

нескладно опанувати те, що потрібно для догля�

ду за немовлям”,— зазначає Лілія Сихалюк, ма�

ти семимісячного Захарія, який народився з ва�

гою 825 г. Сьогодні Захарко важить 4,5 кілогра�

ма та, за словами лікарів, нормально розвиває�

ться.

Як зазначила перший заступник глави Адмініс�

трації Президента Ірина Акімова, важливо, щоб

доступ до таких закладів мали всі жінки, у яких є

серйозні ризики при вагітності. “За вісім місяців

роботи Центру ми побачили, що суттєво збільши�

лася кількість таких пацієнтів. Це свідчить про те,

що сюди приходять саме ті жінки, яким потрібна

вузькоспеціалізована та високоякісна допомога. І

це для нас — позитивний сигнал, адже кількість

врятованих життів невпинно зростає”,— зазначи�

ла високопосадовець.

Високий рівень обслуговування у Київському

перинатальному центрі відзначають не лише па�

цієнти, а й закордонні медики. “Ця медична уста�

нова надає весь спектр вузькоспеціалізованої та

якісної медичної допомоги вагітним жінкам та

новонародженим. Ви взяли на себе серйозні зо�

бов’язання і чудово їх виконуєте. Тож вам потріб�

но рухатися у тому ж напрямку, щоб ті найкращі

напрацювання, які будуть зібрані у цьому пери�

натальному центрі, практикувалися в інших за�

кладах за межами Києва”,— зазначив президент

Європейської Ради та колегії з акушерства і гіне�

кології професор Тахір Мамуд.

Наразі перинатальні центри функціонують у

Києві, Кіровоградській, Харківській, Донецькій,

Житомирській, Дніпропетровській областях. До

кінця року їх буде відкрито ще чотири
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Тенденції

Ділові новини

Співпраця з компанією
“Шеврон” триватиме
Президент У раїни Ві тор Ян -
ович Нью-Йор провів з стріч
із ерівництвом омпанії “Шев-
рон” — президентом “Шеврон
Північна Амери а” Гарі Л етом та
віце-президентом “Шеврон Євро-
па, Євразія та Близь ий Схід”
Ієном Ма дональдом. “Ми маємо
вели і надії на співпрацю з ва-
ми”,— с азав Ві тор Ян ович на
почат з стрічі. Він відзначив
взаємн заці авленість сторін в
ефе тивном співробітництві. Пан
Л ет свою чер під реслив, що
омпанія “Шеврон” задоволена
частю в он рсах на видоб то
в леводнів на території У раїни.
“Сподіваємося, по завершенню
всіх процесів щодо нашої часті в
розробці родовищ в У раїні нас
вели і перспе тиви співпраці
нафто азовій промисловості”,—
с азав він. Бізнесмен та ож висо-
о оцінив прозорі он рсні про-
цед ри, в я их брала часть в
У раїні омпанія “Шеврон”. На а-

даємо, травні цю омпанію б ло
о олошено переможцем он рс
на видоб то в леводнів межах
Олесь о о родовища Львівсь ій
та Івано-Фран івсь ій областях

Держінвестпроект розпочав
світове роуд�шоу

“Для раїнсь их бізнесменів
перше від ривається ні альна
можливість презент вати власні
інвестиційні прое ти в межах сві-
тово о ро д-шо , та ий спосіб
вони мож ть заявити про себе на
міжнародній арені та встановити
прямі онта ти з потенційними
іноземними інвесторами”, — за-
явив олова раїнсь ої деле ації
та ерівни Державно о а ент-
ства з інвестицій та правління
національними прое тами Влади-
слав Кась ів. За йо о словами, на
відмін від мин ло о ро , в рам-
ах цьо орічно о ро д-шо пе-
редбачено підписання од з ін-
весторами за іль ома національ-
ними прое тами: “Від ритий

світ”, “Повітряний е спрес”,
“Чисте місто”, “LNG термінал”,
“Олімпійсь а надія 2022”, “Зелені
рин и”, “Технополіс” та “ІнтерМе-
ді алЕ оСіті”. У рам ах заход
наша деле ація, рім національ-
них прое тів, пропон ватиме
партнерам інвестиційні прое ти
раїнсь их ре іонів та ознайо-

мить із можливостями вітчизня-
них омпаній

Митниця і Асоціація 
платників податків 
підписали меморандум
Державна митна сл жба У ра-

їни й Асоціація платни ів подат ів
домовилися про співробітництво.
Сторони підписали відповідний
меморанд м про партнерство.
До мент передбачає створення
в У раїні сприятливо о подат о-
во о лімат , сприяння розвит
підприємництва шляхом вдос о-
налення й спрощення митних
процед р. Митниця й Асоціація
мають намір спільно працювати

над дос оналенням адміністр -
вання різних подат ів і зборів, а
та ож сприяти реалізації інтере-
сів платни ів подат ів при здійс-
ненні зовнішньое ономічної ді-
яльності

ЄБРР профінансує 
модернізацію ЖКГ 
та транспорту у 15 містах
Про це заявив дире тор ЄБРР

в У раїні Андре К све . “Мин -
ло о тижня ми вперше представ-
ляли нашій раді дире торів про-
е т, де б демо фінанс вати я
мінім м 15 міст, щоб вони мо ли
модерніз вати системи тепло- і
водопостачання, а та ож ом -
нально о транспорт ”, — с азав
він. К све зазначив, що та і
прое ти мож ть б ти профінан-
совані в рам ах нової ініціативи
ЄБРР “Східноєвропейсь а енер-
озбері аюча про рама”. Фінан-
с вання може с ладатися із ре-
дит і рант , я ий виділяється з
оштів цільово о фонд . “До 50 %

оштів може б ти виділено на
безоплатній основі з оштів цьо о
фонд ”,— с азав він. З йо о слів,
редити мож ть надаватися на
10—12 ро ів на мовах омерцій-
ної став и під арантії місь ої вла-
ди, повідомляють “У раїнсь і но-
вини”

Україна буде з газом

Оператор азотранспортної сис-
теми У раїни омпанія “У ртранс-
аз” станом на 22 вересня на ро-
мадила в підземних сховищах 18,3
млрд б. м природно о аз . З
почат сезон за ач вання в ПСГ
надійшло 11,4 млрд б. м бла ит-
но о палива. “У ртранс аз” інфор-
м є, що станом на 1 вересня в
рам ах під отов и до осінньо-зи-
мово о період 2012—2013 ро ів
омпанія ви онала основні роботи
з обстеження й апітально о ре-
монт лінійної частини ма істраль-
них азопроводів, азопере ач -
вальних а ре атів, свердловин під-
земних сховищ аз й ре онстр -

ції протипожежної системи й а-
бельних ліній еле тропередач. Всі
заплановані роботи з під отов и
до опалювально о сезон план -
ється завершити до почат жовт-
ня, що дасть змо під от вати а-
зотранспортн систем до безпе-
ребійно о транспорт вання бла-
итно о палива споживачам У ра-
їни й раїн Європи, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Міськрада об’єднала 
два столичних КП

Київрада хвалила рішення що-
до реор анізації КП “Київсисте-
моменеджмент” шляхом приєд-
нання йо о до КП “Київсь е інвес-
тиційне а ентство”. За хвалення
рішення про олос вали 83 деп -
тати. За ономірність прийняття
цьо о рішення, відповідно до
прое т , об мовлена намірами
підвищити Києві ефе тивність
інвестиційної діяльності та реалі-
зації пріоритетів розвит місь о-
о осподарства

Гардероб 
через 
Інтернет
Услід за побутовою технікою 
в онлайн�продажі виходять
одяг, взуття та аксесуари
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

В інтернет-ма азинах п ють одя 14 % раїнців,
даний се мент займає п’ят частин онлайн-рин .
За словами е спертів, він може значно розширити-
ся, зважаючи на шалені “на р т и” б ті ів, одна
вибрати одя на моніторі не та просто, я , примі-
ром, техні . Пош ові системи взялися лі від вати
даний недолі .

За статистикою, за останній рік в Україні було здійснено 1,7 млн

онлайн�покупок і витрачено на них мільярд доларів. Звичайно, домі�

нуюча частка інтернет�торгівлі припадає на побутову та комп’ютер�

ну техніку. В Україні одяг, взуття та аксесуари займають лише 20 %

цього ринку.

Разом з тим, експерти відзначають збільшення віртуальних мага�

зинів одягу. На це є кілька причин: по�перше, вартість товару, що не

передбачає в собі оренду приміщення для магазину та інших витрат,

які з цим пов’язані; по�друге, це фактори часу і широта вибору. За лі�

чені години можна “зайти” в кілька десятків онлайн�магазинів і роз�

дивитися сотні речей, тоді як в офф�лайні цього фізично зробити не�

можливо. Однак є суттєві недоліки купівлі елементів гардеробу через

Інтернет — їх не можна приміряти і не всім магазинам варто довіря�

ти.

Як зазначають фахівці, новий сервіс пошукової системи garderob.

yandex.ua може усунути згадані проблеми. “При виборі одягу людина

дивиться спочатку на саму річ, а вже потім на етикетку і цінник. І на

відміну від побутової техніки, де важливі технічні характеристики,

одяг, перш за все, повинен людині подобатися зовні,— розповідає

керівник Яндекс. Маркету Олексій Авдей.— Ми зробили наголос на

візуальному виборі: у результатах пошуку одразу видно, як виглядає

річ, а при бажанні її можна наблизити і розглянути детальніше”.

Згаданий сервіс об’єднує на своєму ресурсі різнопланові інтернет�

магазини. Він нічого не продає, лише надає сфокусовану інформа�

цію. Крім того, ресурс пропонує безліч фільтрів, за якими можна пі�

дібрати оптимально бажаний варіант одягу: за брендом, фасоном,

кольором, розміром тощо. Уже після вибору відбувається перехід

безпосередньо на сторінку магазину, який пропонує потрібну спожи�

вачеві річ. 

Важливо, що служба контролю якості регулярно перевіряє усі ма�

газини, з якими працює, у тому числі, стежить за достовірністю ін�

формації про наявність товарів, ціною, термінами доставки. “Ми не

працюємо з закладами, які збувають підробки, надають недостовірну

інформацію чи не виконують своїх зобов’язань”,— наголошують у

компанії.

Керівник одного з інтернет�магазинів Артем Бойко запевнив, що

проблем із поверненням грошей за товар, який з тих чи інших при�

чин не підійшов користувачеві, не виникає. “Ми працюємо в рамках

законодавства, тому протягом 14 днів із моменту отримання товару

його можна повернути й отримати гроші”,— сказав Артем Бойко.

Зазначимо, що новий “гардеробний” сервіс запрацював паралель�

но в Україні та Росії. Щоправда, у сусідів на ресурсі вже зареєстрова�

но дві сотні онлайн�магазинів, у нас — лише 20. Розробники проекту

запевняють, що їх стане більше. Додамо, що в українській мережі іс�

нують й інші сайти, які збирають інформацію про магазини одягу та

взуття. Єдина відмінність — на них не завжди можна придбати одяг.

Максимум — це роздивитися і взяти адресу реальної торгової точки
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Криміналізація 
наклепу відміняється?
На Грушевського вже переосмислюють покарання 
за образу честі й гідності
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Ці аві події відб ваються
під полом на Гр шев-
сь о о: 18 вересня Верхов-
на Рада 215-ма олосами
хвалила в першом читан-
ні за онопрое т № 11013
(щодо посилення відпові-
дальності за пося ання на
честь, ідність та ділов
реп тацію людини). А рівно
через тиждень, 25 верес-
ня, йо о автор Віталій Ж -
равсь ий заявив про необ-
хідність від ли ання цьо о
до мента...

На появу спірного законопроек�

ту вже відреагував Президент Укра�

їни Віктор Янукович, зазначивши,

що влада має законодавчо забезпе�

чувати умови, необхідні для нор�

мальної роботи ЗМІ. “Журавський

не випадково прийняв рішення про

відкликання цього документа. Він

почув мою точку зору, точку зору

своїх однопартійців. Такі рішення

приймати поспіхом не можна”,—

сказав Віктор Янукович під час

спілкування з журналістами в Нью�

Йорку.

На його думку, автор резонанс�

ного законопроекту зараз хоче ви�

правити свою помилку. Глава дер�

жави наголосив на необхідності

уважного підходу до підготовки

будь�яких законів — і особливо

тих, що стосуються виконання зо�

бов’язань України перед Радою Єв�

ропи. На переконання Президента,

подібні законодавчі документи ма�

ють отримувати оцінку європей�

ських експертів. “Якщо ми говори�

мо, що створюємо для ЗМІ всі умо�

ви, а робимо навпаки — цього ніхто

не зрозуміє”,— сказав Віктор Яну�

кович.

Гострі кути круглих столів

Віталій Журавський уже хоче від�

кликати свій законопроект у зв’яз�

ку з тим, що “запропонована зако�

нодавча ініціатива буде сприймати�

ся як мінімум з недовірою”. За йо�

го словами, “в суспільстві давно

назріла необхідність посилення

відповідальності за посягання на

честь і гідність кожної людини”.

Повернутися до цієї проблеми Жу�

равський планує після завершення

парламентських виборів через про�

ведення круглих столів, в яких візь�

муть участь журналісти, правоза�

хисники та вчені.

Коли саме (і яким чином) буде

відкликано законопроект № 11013?

Наразі відомо лише одне: на період

наступного сесійного тижня (з 2 по

5 жовтня) до порядку денного його

ще не внесли. Можливо, це питан�

ня буде вирішено, так би мовити,

“в робочому порядку” під час чер�

гового парламентського засідання.

Але вже сьогодні можна спрогнозу�

вати: навряд чи з першого грудня

2012 року українців зможуть при�

тягнути до кримінальної відпові�

дальності за наклеп (як це сказано

в законопроекті № 11013).

Поява цього документа виклика�

ла неоднозначну оцінку серед полі�

тиків і громадськості. Як стверджує

парламентський омбудсмен Вале�

рія Лутковська, впровадження у

вітчизняне законодавство “антина�

клепної” ініціативи призведе до

обмеження прав і свобод громадян.

І, ясна річ, нашим політикам не

варто повертатися у часи СРСР, ко�

ли Кримінальний кодекс передба�

чав покарання за наклеп і образи.

У 2001 році, коли ухвалювали но�

вий КК, законодавці відмовилися

від цих складів злочинів. Один з ар�

гументів — довести, що наклепник

свідомо був обізнаний про хибність

розповсюджуваних відомостей, до�

сить важко. За великим рахунком,

потерпілого від наклепу (образи)

цікавить насамперед відновлення

власної репутації та отримання

компенсації за переживання, по�

в’язані з порушенням його прав. У

такому разі притягувати винного до

кримінальної відповідальності зов�

сім не потрібно.

Очевидно, що в нинішніх умовах

народні обранці будуть змушені від�

мовлятися від попередньої

пропозиції Журавського щодо вне�

сення до Кримінального кодексу

статті 145�1 (наклеп): покарання

штрафом (в розмірі від 200 до 1500

неоподатковуваних мінімумів дохо�

дів громадян), чи виправними робо�

тами або позбавленням волі на

строк до трьох років (із позбавлен�

ням права обіймати певні посади

або займатися певною діяльністю на

строк від одного до трьох років).

Чому ж Верховна Рада спочатку

підтримала криміналізацію накле�

пу? Цілком вірогідно, що таке рі�

шення ухвалили, посилаючись не

лише на досвід європейських країн

(зокрема Німеччини, Австрії,

Франції, Чехії та Польщі), а й на рі�

шення Держдуми РФ. У Росії, як ві�

домо, вже прийнято закон, який по�

вернув відповідальність за наклеп із

сфери адміністративних правопору�

шень до кримінальних злочинів.

Цілком вірогідно, що українські

парламентарі нарешті прислуха�

ються до висновку головного на�

уково�експертного управління

(ГНЕУ) Верховної ради: “Поняття

“наклеп”, “образа”, як і “честь”,

“гідність” та “ділова репутація” ма�

ють суб’єктивний індивідуально

визначений характер. Відповідно й

рішення про звернення до суду в

цьому випадку має приймати осо�

ба, котра зазнала негативних на�

слідків від поширення завідомо не�

правдивих, недостовірних та нега�

тивних відомостей або інформації

чи від образи”.

Позиція ЦК

У Цивільному кодексі (ЦК) до�

сить детально виписано механізм

захисту немайнових благ особи. А

тому всі, хто вважають, що на них

було зведено наклеп, можуть ско�

ристатись його положеннями для

захисту в разі поширення неправ�

дивої інформації про себе.

З юридичної точки зору, честь,

гідність і ділова репутація відно�

сяться до особистих немайнових

прав (ст. 270 ЦК). Кожна особа має

право звернутися до суду. При цьо�

му передбачено відшкодування мо�

ральних збитків (заподіяних вна�

слідок приниження честі та гідно�

сті фізичної особи, а також її діло�

вої репутації). Розмір такого від�

шкодування визначає суд у залеж�

ності від характеру правопорушен�

ня, глибини фізичних страждань,

погіршення здібностей потерпілого

або позбавлення його можливості

їх реалізувати (ст. 23 ЦК).

Використовуючи своє право на

звернення до суду, людина, чиї осо�

бисті немайнові права порушені,

має можливість отримати адекват�

ну компенсацію за порушення цих

прав. До речі, стягнення штрафів у

порядку кримінального судочин�

ства здійснюється на користь дер�

жави, а не потерпілого. А щоб

останній міг отримати компенса�

цію за моральний і матеріальний

збиток, він повинен пред’явити

цивільний позов у порядку кримі�

нального судочинства.

Крім того, для відновлення ста�

тус�кво законодавство передбачає

право особи (немайнові права якої

порушено) на спростування інфор�

мації (ст. 277 ЦК). Наприклад, як�

що права були порушені через ту чи

іншу газету (телеканал), то й

спростування недостовірної інфор�

мації мають бути оприлюднені в

цьому ж ЗМІ. Тож чинне цивільне

законодавство повністю задоволь�

няє демократичні вимоги захисту

честі, гідності та ділової репутації.

До того ж, описана практика поши�

рена в цивілізованому світі і на сьо�

годнішній день визнається най�

оптимальнішою.

Повертаючись до законопроекту

№ 11013, варто зазначити, що він

не врегульовує питання щодо тлу�

мачення запропонованого виду

злочину. Наприклад, що таке “не�

пристойна форма” і як її визначи�

ти? І, зрештою, як бути зі свободою

слова, гарантованою 34 статтею

Конституції? То чи ж варто дивува�

тися, що одними з перших законо�

проект депутата Журавського поча�

ли критикувати журналісти (адже в

разі його затвердження будь�якого

з них можна буде притягнути до

кримінальної відповідальності,

звинувативши у наклепі). До суду

справа, може, й не дійде, але сам

факт притягнення до кримінальної

відповідальності може зіпсувати

нерви надовго

На появу спірного законопроекту вже відреагував
Президент України. Віктор Янукович зазначив, що

влада має законодавчо забезпечувати умови, необхідні
для нормальної роботи ЗМІ
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ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05 Мультляндія
7.25 Київ. Музика
8.00 СТН. Спорт. Тижневик

10.15 Прогулянки містом
13.20, 0.20 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 22.00,

0.00, 1.20 СТН
15.10, 2.10, 5.35 Дивіться, хто

прийшов
15.40, 21.25 Гаряча лінія "102"
16.10, 1.45 У центрі уваги
17.10 Т/с "Епоха честі"
18.00 Т/с "Відчайдушні

батьки"
18.50, 19.20, 23.55 Міський

дозор
19.30 Столиця
21.00 Якісне життя
22.25 Служба порятунку
23.00 Т/с "Служба

порятунку. Загін
112"

2.35 Київ. Музика

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 "Доброго ранку,
Україно!"

6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новинии
6.10, 7.05, 8.05, 23.10, 1.10

Спорт
6.15, 7.10, 8.10, 23.15, 1.15

За 80 днів навколо
спорту

6.25, 7.40 Тема дня
6.30 Православний календар
6.35 М/ф
6.45 Вчимося разом
6.50, 7.50 Господар в будинку
7.20 Країна online
7.25 Техноера
7.30 Ера бізнесу
7.35 Голос народу
8.20, 0.40 Між рядків
8.40 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.15, 11.50, 20.55 Офіційна

хроніка
9.35 Легко бути жінкою

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

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

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

1  
17.00 Концерт "Мамо, рiдна i

кохана!"

18.00 Свобода вибору.
Реальне життя

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

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

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

11++11

6.15 ТСН
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Шість кадрів
11.05 Т/с "Слідаки"
12.30 Зніміть це негайно
13.35 Повне перевтілення.

Будинок за тиждень
14.35 Російські сімейні драми
16.45 ТСН.  Особливе
17.25 Х/ф "Операція "И" та

інші пригоди
Шуріка"  

19.30 ТСН
20.15 Багаті теж плачуть
21.30 Х/ф "Диявол носить

"Прада"  
0.00 ТСН
0.15 Вечірній Ургант
0.55 Х/ф "Нінзя" 
2.25 Х/ф "Компенсація" 
3.50 Т/с "Слідаки"
4.15 Х/ф "Операція "И" та

інші пригоди
Шуріка"  

ІІННТТЕЕРР
5.30 Х/ф "Сирота

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

кохаючи" 
12.00 Новини

12.45 Т/с "Не відрікаються
кохаючи"

13.45 Детективи
14.10 Слідство вели...
15.05 Право на зустріч
16.10 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровинонька" 
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Подробиці. Неформат
20.40 Спорт в Подробицях
21.00 Т/с "Чкалов" 
23.15 Т/с "Шаповалов"
1.15 Х/ф "Злочинна

пристрасть" 
2.45 Подробиці
3.15 Подробиці. Неформат
3.25 Спорт в Подробицях
3.25 Суперспоруди старовини:

2

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

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

10.00 Т/с "Карпов"  
12.10 Нехай говорять
13.10 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросердне зізнання
16.00 Право на захист
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Джамайка"  
19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Країна 03"  
21.10 Т/с "Карпов"  
22.15 Х/ф "На межі"  
0.20 Х/ф "Обговоренню не

підлягає"  
2.10 Т/с " У полі зору=3"  
3.30 Події
3.45 Події. Спорт
3.50 Говорить Україна
4.30 Т/с "Дорожній

патруль=10"  
5.15 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.10 Т/с "Стройбатя"  
6.00 Очевидець. Найбільш

шокуюче відео
6.40, 7.05, 7.40, 8.45 Підйом!
6.45 Очевидець. Найбільш

шокуюче відео
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Т/с "Не народися

вродливою" 
9.55 Т/с "Вороніни" 

13.20, 14.20 Kids' Time
13.25 М/с "Пригоди Джеки

Чана" 
14.50, 15.50 Teen Time

14.55 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 Піраньї
19.55 Т/с "Закрита школа" 
21.00 Т/с "Татусеві доньки" 
22.05 ФБР
23.00 Т/с "Світлофор" 
0.05 Т/с "Звабливі і вільні" 
1.00 Репортер
1.20 Спортрепортер
1.30 Служба розшуку дітей
1.35 Т/с "Ясновидець=4" 
2.20 Т/с "Останній акорд" 
3.05–5.10 Зона ночі

ІІССTTVV

5.25 Служба розшуку дітей
5.35 "Світанок"
6.40 Ділові факти
6.50 Спорт
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.40 Факти тижня
8.45 Факти
9.30 Спорт
9.35 Надзвичайні новини

10.40 Х/ф "Година пік=2"
12.40 Анекдоти по:українськи
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Година пік=3"
14.55 Т/с "Прокурорська

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

ситуація"
22.40 Факти. Підсумки дня
22.55 Свобода слова
1.00 Спорт
1.10 Надзвичайні новини
2.10 Факти
2.40 Свобода слова
4.15 "Світанок"

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.25 М/ф
6.30 Ф:стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Дві сестри" 

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "І ще одна ніч

Шахерезади" 
13.30 М/ф
14.20 Будь у курсі!
15.00 Соціальний пульс
15.20 Дика Америка

16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
18.00 48 годин на подорож
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс
19.05 Т/с "Дві сестри" 
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.50 День, коли Земля

змінилася
23.00 Алло, лікарю!
23.55 Т/с "Рани" 
1.05 Світські хроніки
1.35 48 годин на подорож
2.00 Дика Америка
2.30 Країна порад
3.15 Диваки
4.10 Т/с "Рани" 
5.00 День, коли Земля

змінилася

55��йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі до
14.00

14.20 5 елемент
15.00–21.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Уперед, на Олімп!
16.15 Мотор
17.25 У кабінетах
18.15, 4.40 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, 3.00, 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
3.40 Ранок із зіркою
4.10 У кабінетах

ННТТНН

5.55 Х/ф "Вторгнення" 
7.30 Агенти впливу
8.30 Правда життя
9.00 Т/с "Розкол"

10.55 Т/с "УГРО=2"
15.00 Т/с "Каменська=4"
18.30 Правда життя
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Літєйний"
21.45 Свiдок

22.00 Т/с "Криміналісти.
Мислити, як
злочинець" 

23.00 Т/с "C.S.I. Нью=Йорк=
7" 

0.00 Свiдок
0.30 Х/ф "Ударна група" 
2.15 Свiдок
2.45 Речовий доказ
3.35 Агенти впливу
4.05 Свiдок
4.40 Уроки тітоньки Сови
5.35 Правда життя

ССТТББ
5.20 Документальний детектив
6.15 Т/с "Комісар Рекс"  
7.00 Усе буде добре!
9.00 Неймовірна правда про

зірок
10.40 Х/ф "Навчаю гри на

гітарі"  
14.45 Екстрасенси ведуть

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

зірок
20.00 Куб:3
22.00 "Вiкна". Новини
22.20 Детектор брехні:2
23.20 Т/с "Доктор Хаус"  
0.25 Т/с "Комісар Рекс"  
1.25 "Вiкна". Спорт
1.35 Х/ф "Ад'ютант його

превосходительства
"  

2.50 Краще на ТБ
2.55 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

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

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
12.55 Т/с "Серце Марії"
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.10 Дешево і сердито
15.55 Т/с "Фурцева"
17.00 Д/ф "Олег Ефремов.

Голос усередині мене"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Чкалов"
23.45 Вечірній Ургант
0.20 Нічні новини
0.35 Т/с "Без свідків"
1.05 Нехай говорять

2.00 Т/с "Серце Марії"
3.05 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Шукачі

10.00 Вісті
10.30 1000 дрібниць
11.15 Про найголовніше
12.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.00 Люблю, не можу!
14.55 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
15.50 Вісті. Спорт
16.00 Вісті
16.30 Вісті. Москва
16.50 Т/с "Останній

кордон"
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.30 Прямий ефір
20.20 Т/с "Скліфосовський"
22.10 Т/с "Зоннентау"
23.05 Черговий по країні. М.

Жванецький
0.00 Т/с "Опери. Хроніки

забійного відділу"
0.50 Дівчата
1.30 Вісті +
1.45 Т/с "Ходіння по

муках"
3.10 Прямий ефір
3.45 Вісті.ru
4.05 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.55 НТВ вранці
7.40 Т/с "Повернення

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

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

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

перевірка"
19.35 Говоримо й показуємо
20.25 Т/с "Карпов"
22.15 Сьогодні

22.40 Т/с "Москва. Три
вокзали=4"

23.35 Дзвінок долі
0.30 Т/с "Злочин буде

розкритий"
2.20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.25 Суд присяжних
4.25 У зоні особливого ризику

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

курсанти" 
9.45 Т/с "Всі жінки =

відьми" 
10.45 Т/с "Беверлі=хиллз

90210. Нове
покоління" 

11.45 Твою маму!
12.25 Маша і моделі:2
12.50 Т/с "Зайцев +1" 
13.30 Т/с "Маргоша" 
14.30 Т/с "Кремлівські

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

няня" 
18.50 Богиня шопінгу
19.30 Бардак
19.55 "Даешь молодежь!"
20.30 Т/с "Зайцев +1" 
20.55 Т/с "Діффчатка" 
21.20 Ка$та
22.00 Т/с "Барвіха=2 !" 
23.00 Дурнєв + 1
23.25 Слава з С. Славіним
23.35 М/с "Масяня" 
0.00 Дуже грубо для Ю:туба
0.25 Бардак
0.55 У Тета тато!
1.20 Досвідос
1.45 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.50 Т/с "Баффі =

переможниця
вампірів"

10.45 Х/ф "Дорожня банда
"4 лапи"  

12.40 Т/с "Баффі =
переможниця
вампірів"

14.15 Звана вечеря
15.15 КВК
18.00 Звана вечеря

19.00 Шопінг:мостри
20.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
22.35 Штучки
23.00 ШОУМОНРОУ
23.35 Х/ф "Дівчина мого

кращого друга" 
3.00 Т/с "Кайл XV"
3.40 Мобільні розваги
4.00 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.40 М/с "Бюро надприродних

розслідувань" 
7.35 ДАІ. Дорожні війни
8.00 Т/с "Горець" 
9.00 Невільники Всесвіту

10.10 Паралельні світи
11.15 Х/ф "Влада вогню" 
13.45 Т/с "Солдати=4" 
15.55 Т/с "Спецгрупа" 
18.00 ДАІ. Дорожні війни
19.00 Т/с "ППС" 
20.00 Божевільне відео по:

українськи:2
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Щоденники Ралі

Фараонів
21.35 Х/ф "Солдати

фортуни" 
0.05 Х/ф "Глибоке

занурення" 
2.10 Т/с "Острів любові" 
4.40 Божевільна прихована

камера
5.00 Телемагазин

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

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

Декстера"
8.00, 17.00 М/с "Видри"
8.30, 16.30 М/с "Перчинка

Енн"
9.00, 17.30 М/с "Ллойд в

космосі"
9.30, 18.00 М/с "Гаджет і

гаджетины"
10.30 М/с "Скеля Фрегглів"
11.30 Марві Хаммер
13.30 Х/ф "Йшов собака по

роялю"
14.50 Єралаш
20.30 Х/ф "Міо, мій Міо"
22.20 Т/с "Саша + Маша"
23.20 Прихована камера
1.00 Старовинні відкриття
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ПОНЕДІЛОК ЖОВТЕНЬ1

“Доля янголів”
У про ат ви-

ходить нова
тра і омедія
ласи а бри-
тансь о о соц-
реалізм Кена
Ло ча “Доля
ян олів”, я а
отримала приз
ж рі на цьо о-
річном Канн-
сь ом інофестивалі. У центрі артини — історія моло-
до о бать а Роббі, я ий бажає зав’язати зі злочинами,
але ньо о нічо о не виходить. У чер овій справі Роббі
вдається ни н ти в’язниці, але йо о відправляють на
прим сові роботи. Йом та йо о новим товаришам Ріно,
Альберт і Мо призначають наставни а Генрі, я ий потай
навчає їх мистецтва де стації віс і. Роббі від риває в
собі справжній талант, я ий дозволяє йом відрізняти
найрід існіші і доро і сорти, але чи вдасться йом відмо-
витися від римінально о мин ло о і не ви ористов вати
цей дар злочинах?

“Петля часу”

Головний е-
рой, бандит-
бивця з Канзас
майб тньо о в
2042 році (Джо-
зеф Гордон-Ле-
вітт) ви он є
бр дн робот
для орпорацій з
2072 ро : с -

ває людей, присланих з майб тньо о, і знищ є їх тіла —
це ращий спосіб позб тися до азів. Одно о раз хроно-
анал приносить в мин ле людин , в я ій оловний ерой
впізнає себе само о, постаріло о на 30 ро ів (Брюс Віл-
ліс). Зас джений до смерті орист ється се ндним
здив ванням сво о ата і вті ає; за ибель тепер за ро-
ж є самом ерою

“Експат”

А ент ЦРУ Бен
Ло ан виріш є и-
н ти робот зара-
ди своєї 15-річної
доч и Емі. Одна
бажання нала оди-
ти стос н и з
донь ою обертає-
ться для ньо о
смертельною не-
безпе ою. Не ро-
з міючи причин, він втрачає все, починаючи від своїх
бан івсь их рах н ів та заощаджень і за інч ючи рома-
дянством. Керівництво спецсл жби, йо о е с-робото-
давці, б вально “пере риває исень” і нама ається зни-
щити Ло ана і все, що з ним пов’язано. Починається по-
лювання...

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
27 вересня (четвер) — 19.00 гастролі Малого театру “Горе

від розуму”, Олександр Грибоєдов

28 вересня (п’ятниця) — 19.00 гастролі Малого театру

“Горе від розуму”, Олександр Грибоєдов

29 вересня (субота) — 19.00 гастролі Малого театру “На

всякого мудрого достатньо простоти”, Олександр Ос�

тровський

30 вересня (неділя) — 19.00 гастролі Малого театру “На

всякого мудрого достатньо простоти”, Олександр Ос�

тровський

1 жовтня (понеділок) — 19.00 гастролі Малого театру

“Спадкоємці Рабурдена”, Еміль Золя

2 жовтня (вівторок) — 19.00 гастролі Малого театру

“Спадкоємці Рабурдена”, Еміль Золя

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

27 вересня (четвер) — 19.00 “У неділю рано зілля копа�

ла...”, Ольга Кобилянська, інсценізація Неди Нежданої

28 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Райськеє діло”, авто�

портрет перед дзеркалом за творами Івана Малковича

28 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Момент кохання”, ін�

сценізація Тараса Жирка за творами Володимира Винни�

ченка, слідчий експеримент, камерна сцена

29 вересня (субота) — 19.00 “Сон смішної людини”, ін�

сценізація Петра Панчука за оповіданням Ф. Достоєв�

ського, камерна сцена

29 вересня (субота) — 19.00 “Гімн демократичної моло�

ді”, трагікомедія, Сергій Жадан

30 вересня (неділя) — 12.00 “Бременські музиканти”,

мюзикл, Геннадій Гладков, Василій Ліванов, Юрій Ентін

30 вересня (неділя) — 19.00 “Мартин Боруля”, комедія,

Іван Карпенко�Карий

30 вересня (неділя) — 19.00 “Я — спадкоємець”, Едуар�

до де Філіппо, камерна сцена

2 жовтня (вівторок) — 19.00 “Едіт Піаф. Життя в кре�

дит”, мюзикл, Юрій Рибчинський, Вікторія Васалатій

3 жовтня (середа) — 19.00 “Романси. Ностальгія”, му�

зична вистава, Олександр Білозуб, за мотивами п’єси М.

Севастіану “Безіменна зірка”

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР НА ЛИПКАХ

27 вересня (четвер) — 19.00 “Шалений день”, Велика сцена

28 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Ромео і Джульєтта”, Ве�

лика сцена

29 вересня (субота) — 11.00 “Велосипед з червоними

колесами”, Мала сцена

29 вересня (субота) — 12.00 “Снігова королева”, Вели�

ка сцена

29 вересня (субота) — 19.00 “Сон літньої ночі”, Велика

сцена

30 вересня (неділя) — 11.00 “Зеленими пагорбами оке�

ану”, Мала сцена

30 вересня (неділя) — 12.00 “Кицин дім”, Велика сцена

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ

27 вересня (четвер) — 19.00 “Звідки беруться діти”, лі�

рична комедія, в ролях — Маша Єфросиніна та Даша

Малахова, малий зал Палацу “Україна”

28 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Трактирщиця”, коме�

дія, малий зал Палацу “Україна”

28 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Моє сторіччя”, мело�

драма, театральна гостьова

29 вересня (субота) — 19.00 “La bonne Anna, або Як збе�

регти сім’ю”, комедія, малий зал Палацу “Україна”

29 вересня (субота) — 19.00 “Майстер�клас Марії Кал�

лас”, драма, театральна гостьова

2 жовтня (вівторок) — 19.00 прем’єра “Лист Богу”, лі�

рична комедія, театральна гостьова

3 жовтня (середа) — 19.00 прем’єра “Тріо мі бемоль”,

лірична комедія, театральна гостьова

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ

27 вересня (четвер) — 19.00 “Дрібний біс”, 2 години 35

хвилин

28 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Чотири причини вийти

заміж”, бродвейська комедія про кохання, 1 година 40

хвилин

29 вересня (субота) — 15.00 “Трохи вина... або 70 обер�

тів”, Малий зал, 1 година 40 хвилин

29 вересня (субота) — 19.00 “Глядачі на виставу не до�

пускаються!”, 3 години 40 хвилин

30 вересня (неділя) — 15.00 “Мене немає (Пізно ляка�

ти...)”, малий зал, 2 години

30 вересня (неділя) — 19.00 прем’єра “Войцек. Карна�

вал плоті”, 1 година 40 хвилин

2 жовтня (вівторок) — 19.00 “Сірано де Бержерак”, 2

години 40 хвилин

3 жовтня (середа) — 19.00 “Чотири причини вийти

заміж”, бродвейська комедія про кохання, 1 година

40 хвилин

ТЕАТР “СУЗІР’Я”
27 вересня (четвер) — 19.00 прем’єра “Ниоткуда с любо�

вью”, емігрантський мюзикл, Й. Бродський, О. Вертин�

ський, О. Галич та інші

28 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Цвєтаєва + Пас�

тернак”, роман життя, Євгенія Чуприна, мікросце�

на

29 вересня (субота) — 19.00 прем’єра “Ниоткуда с лю�

бовью”, емігрантський мюзикл, Й. Бродський, О. Вер�

тинський, О. Галич та інші

30 вересня (неділя) — 19.00 “Леттіс і Лавідж”, забави з

примарами, Пітер Шеффер

3 жовтня (середа) — 19.00 “Довершений Чарлі”, іро�

нічна мелодрама для повнолітніх, Лев Хохлов

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ

27 вересня (четвер) — 19.00 Ульяна Лопатіна та інші зір�

ки російського балету, “Павлова�гала”, концерт, присвя�

чений Анні Павловій

28 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Спляча красуня”, балет,

П. Чайковський

29 вересня (субота) — 19.00 “Дон Карлос”, опера на 3

дії, Дж. Верді

30 вересня (неділя) — 12.00 “Лускунчик”, балет на 2 дії,

П. Чайковський

30 вересня (неділя) — 19.00 “Кармен”, опера на 3 дії,

Ж. Бізе

2 жовтня (вівторок) — 19.00 “Перехрестя”, балет�трип�

тих, М. Скорик, Київ модерн балет

3 жовтня (середа) — 19.00 “Жізель”, балет на 2 дії, А. Адан

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

28 вересня (п’ятниця) — 19.00 “Містер Ікс”, оперета І.

Кальмана

29 вересня (субота) — 19.00 “Моя чарівна леді”, мю�

зикл

30 вересня (неділя) — 12.00 “Білосніжка та семеро гно�

мів”, музична казка В. Домшинського

30 вересня (неділя) — 19.00 “Welcome to Ukraine, або

Подорож у кохання”, романтичний мюзикл

2 жовтня (вівторок) — 19.00 “Летюча миша”, оперета,

Й. Штраус

3 жовтня (середа) — 19.00 “Фіалка Монмартру”, опере�

та І. Кальмана

Кінопрем'єри тижня ТЕАТРАЛЬНА АФІША 
на 27 вересня — 3 жовтня

27 вересня – 3 жовтня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
ОРДА СПАДОК БОРНА

ХОЛОСТЯЧКИ ДОЛЯ АНГЕЛІВ

ОСЕЛЯ ЗЛА. ВІДПЛАТА

АНШЛАГ, КЛАСІК
MANHATTAN SHORT FILM FESTIVAL � 2012

ПРОЩАВАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА!

КОРОЛІВСТВО ПОВНОЇ ЛУНИ

ПРИСУТНІСТЬ ПИШНОТИ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ЗВІРІ ДИКОГО ПІВДНЯ ЦЕЗАР МАЄ ПОМЕРТИ

NEW VISION � BEST AUTUMN SHORTS!

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26

м. «Контрактова площа»

205�59�51 (автовідповідач),

417�27�02 (бронь),

417�30�04 (адмін.)

www.zhovten�kino.kiev.ua

Інформаційний
спонсор
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Спортивні новини

Важка атлетика. Українські спортсмени 
серед призерів Чемпіонату світу
У Словаць ом місті Кошице завершився Чемпіонат світ з важ ої ат-

лети и серед юна ів та дівчат до 17 ро ів, інформ є офіційний сайт
Держсл жби сім’ї, молоді та спорт . У зма аннях взяли часть 410 ат-
летів з 38 раїн. У раїн на т рнірі представляло 15 спортсменів. Віт-
чизняні важ оатлети завоювали др е за ально омандне місце чоло-
вічом залі та третє — жіночом . У раїнсь і спортсмени, я і вибо-
роли на ороди світової першості: Ірина Деха ( ате орія +69 ) — сріб-
ло рив , Анастасія Романова — бронза поштовх та за с мою (+69
), І ор Конотоп (ва ова ате орія 85 ) — золото поштовх та с мі

за дві дисципліни та бронза рив , Володимир Гоза ( ате орія 85
) — перший рив , третій с мі

Теніс. Сергій Стаховський припинив боротьбу 
на турнірі в Таїланді
В Бан о (Таїланд) на т рнірі АТР Thailand Open на від ритих ор-

тах (хард) з призовим фондом $ 551 000 в одиночном розряді відб -
лися матчі першо о ола. 26-річний раїнсь ий тенісист Сер ій Ста-
ховсь ий, я ий нині світовом рейтин на 96-м місці, не змі подо-
лати бар'єр першо о ола, пост пившись трьох сетах 31-й ра етці
світ 26-річном сербові Ві тор Троїць і, посіяном під 6-м номе-
ром — 3:0 (7:6, 5:7, 3:6). Матч тривав 2 одини 14 хвилин. Сер ій Ста-
ховсь ий зробив 4 брей и і 6 разів втратив подач . Та ож на рах н
раїнця 4 ейси при відс тності подвійних помило проти 5 ейсів і двох

подвійних серба

Регбі. Київський "Егер" здобув перемогу 
в національному чемпіонаті
Відб лося два матчі вищій лізі чемпіонат У раїни з ре бі-15, пові-

домляє прес-сл жба ФРУ. У р пі "А" івано-фран івсь ий "Роланд"
приймав иївсь ий "Е ер". Незважаючи на те, що це б ла ра за пер-
ше місце, очі ваної інтри и лядачі не побачили. Перший тайм прой-
шов при досить рівній боротьбі з невели ою перева ою "Е ера". За-
вершилася перша соро ахвилин а з рах н ом 17:0 на ористь иян. А
ось вже до др ої половини ри застос вати словоспол чення "рівна
боротьба" в рай с ладно. Столична оманда б ла явно сильнішою за
своїх с перни ів. У підс м 47:5 — впевнена перемо а остей, я а до-
зволила столичном оле тив вийти на перше місце в р пі "А". У па-
ралельном матчі в р пі "Б" РК "Рівне" приймав феодосійсь е "Море".
Господарі, про равши двох попередніх т рах иївсь ом "Антарес ",
з перших хвилин взялися виправляти своє т рнірне становище. Він ер
Андрій Хр щю дебюті з стрічі зробив занос і вивів "Рівне" вперед —
5:0. Я з'яс валося з одом, ця спроба та і залишилася єдиною ре-
з льтативною для осподарів першом таймі. "Моря и" швид о з пи-
нили стартовий натис рівненчан і почали ди т вати свою р . Я на-
слідо , на перерв оманди пішли з рах н ом 5:22 на ористь остей.
Др а половина матч по с ті стала дзер альним відображенням пер-
шої. Гості начисто пере равали своїх с перни ів. У підс м — 24:51 на
ористь "Моря"

Температура + 15°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +17°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 77 %
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ОВНИ, розслабтеся й пливіть за течією подій, менше слів, біль-
ше діла. Нині можна добитися значно о спіх в таємних справах,
прое тах, пов'язаних із заочною освітою, зар біжним бізнесом.
Ймовірно, ви захочете зробити щось і для д ховно о вдос онален-
ня: приміром, по аятися в неправедних вчин ах. Цьо о дня ваші
емоції і потреби мають армічний підте ст, ретельно дослідіть о-
рінь своїх мотивацій, перед сім взаємин з жін ами та особами, що
ви он ють опі нсь роль, аби ваша воля, свобода вибор нічим
не обмеж валися.
У ТЕЛЬЦІВ є всі підстави дивитися віддалене майб тнє з

оптимізмом і надією. Енер ійно продовж йте початі напередодні
справи, є шанс примножити спіх на теренах зміцнення ділової ре-
п тації, пош ів заст пництва, незвичайних прое тів, розширення
пізнань в я ій-неб дь ал зі, за ріплення др жніх онта тів.
У БЛИЗНЯТ тя а до впливових, поважних персон а тивіз ється,

слід задіяти психоло ічні таланти. Швидше за все, вас привертатиме
спіл вання з людиною, ерівним персоналом, співтовариством, я і
впродовж тривало о час б ли незаперечним авторитетом.
У РАКІВ битиме пот жний фонтан енер ії. Я що ви працювати-

мете не через пень олод , а б дете тр дитися з д шею, ер -
ючись творчим натхненням або висо ими бла ородними зад ма-
ми, ваші шанси на спіх зрост ть ба ато ратно. Поталанить зроби-
ти трі мфальний прорив сфері освіти, т ризм , юриспр денції,
добродійності, релі ії, медицини, на ових досліджень.
ЛЕВИ, хоча ви й залежні від інших людей, одна блис че вий-

дете з б дь-я ої с р ти, ризові сит ації лише піднім ть тон с.
Втім, не припис йте собі всіх засл , щасливий збі обставин — то
Р а Божа, і ч жі поблаж и та бла ородство — її плоди. Ува а не-
порядним боржни ам: саме час пороз мітися з редиторами (мо-
ральними, матеріальними) та відновити втрачен реп тацію.
ДІВИ, я що шалена а тивність та б нтарсь а зароз мілість

партнерів переходитиме всі межі, поставтеся до то о прово ацій-
но о навіженства терпляче, не артаючи самолюбство. То від л а-
во о. Б дьте дипломатичними, йдіть на омпроміс і спроб йте роз-
адати таємницю їх д рної поведін и, ос іль и рано чи пізно це вам
неодмінно стане в на оді.
ТЕРЕЗИ, я що ви за лопотані пош ом нової роботи (престиж-

ної ліні и), ви її знайдете. З широ им олом повноважень і добро-
зичливим оле тивом. Особам, о о на меті пройти омпле сне
лі вання (обстеження), не слід боятися додат ових витрат, ваші
роші б д ть ви ористані за призначенням.
СКОРПІОНІВ бал ватиме форт на, нічо о не вима аючи взамін.

Реалізація творчих зад мів пройде на ра, любовний шлях б де с-
телено вітами щастя. З'явиться чер овий привід пишатися своїми
чадами. З силля, я і ви олись при ладали для їх виховання, та
роші, що в ладали в освіт , поверн ться до вас сторицею.
На СТРІЛЬЦІВ форт на заче алася в рідних стінах. Яс рава па-

літра емоцій зробить ваші стос н и з домочадцями, земля ами
ори інальними, насиченими, неповторними. Влашт йте сімейне
свято, радо запросіть дале их родичів і давніх др зів до оселі, по-
м’яніть пред ів. Я що вас охопить носталь ія за мин лим, місцями
народження, дитинством, зан ртеся спо ади — то цілющий баль-
зам для д ші.
КОЗОРОГИ, день сприяє навчанню, лі відації про алин в освіті,

інформаційній необізнаності, зо рема для повторення і відтворен-
ня в пам'яті вже знайомо о раніше матеріал . Р шайте в мандри
по неосяжних просторах Інтернет , шанси познайомитися з поп -
лярними, авторитетними людьми д же висо і. Б дьте а тивними,
не омпле с йте, ви особистість з неординарними здібностями,
що є беззаперечним фа том, і засл ов єте на спіл вання з
людьми відповідно о рівня.
Для ВОДОЛІЇВ острий лопіт — це базові життєві цінності, їх

асортимент широ ий: то не лише роші та матеріальні засоби, а й
давня др жба, я існа різностороння освіта, ба аті спо ади, сл ж-
бовці з джерелом досвід , приховані психоло ічні резерви, д хов-
ні й етичні цінності. Облиште ло і та аналіти , вони вам нині не
др зі. Спирайтеся на вн трішнє ч ття, воно під аже, я с ориста-
тися тим ба атством.
РИБИ щасливо борсатим ться в теплом Гольфстрімі, ламати

олов в напр жених розд мах та прорах н ах страте ій дій не тре-
ба, більшість сит ацій — давно знайомі. Плюс несподіване везін-
ня. Можете сміливо звертатися до старих др зів, наставни ів, по-
ровителів, начальни ів — вони не відмовлять допомозі

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Сокіл" та "Донбас" здобули
вольові перемоги
Відбулися матчі вітчизняної першості з хокею
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У ре лярном чем-
піонаті з хо ею ПХЛ
відб лися матчі за
частю чемпіона та
віце-чемпіона У ра-
їни. Та , Донець
місцевий "Донбас"
з стрічався з "Лева-
ми" зі Львова. Матч
видався досить на-
пр женим і завер-
шився перемо ою
осподарів з рах н-
ом 4:3. У Броварах
столичний "Со іл"
приймав "Динамо" з
Хар ова. Попри те,
що ості двічі вели
рах н , все ж силь-
нішими виявилися
ияни. З стріч за-
вершилася з рах н-
ом 4:3.

Гравці "Донбасу" активні�

ше розпочали матч у До�

нецьку. Господарі прагли ви�

правдатися перед своїми

вболівальниками за поразку

у попередньому турі від

львів'ян. Підопічні Олексан�

дра Микульчика одразу ж

захопили ініціативу і досить

швидко відкрили рахунок у

матчі. У цьому їм "допомог�

ли" самі гості. Після вилу�

чення одного з хокеїстів

"Леви" не змогли встояти

перед стартовим штурмом

донбасівців і пропустили

вже на 3 хвилині зустрічі. У

господарів майданчика від�

значився Євгеній Нікіфо�

ров. Не минуло й п’яти хви�

лин, як львів’яни отримали

друге вилучення і донеччани

знову реалізували більшість.

Точним ударом подвоїв пе�

ревагу Роман Благой. Здава�

лося, що за такої гри "Дон�

бас" спокійно завершить

матч розгромною перемо�

гою. Втім, хокеїсти зі Львова

продемонстрували справж�

ній бійцівський характер і до

кінця першого періоду зумі�

ли відігратися. Спочатку Ві�

талій Кириченко після по�

дачі Ігора Шаманського

скоротив відставання, а за 3

хвилини до кінця стартової

двадцятихвилинки Павло

Поправка зрівняв рахунок:

2:2. 

Другий період гравці обох

команд розпочали обережні�

ше, втім, ігрова перевага все

ж таки була на боці "Донба�

су". Господарі гостріше діяли

в атаці і не припускалися по�

милок у захисті. Досягти ме�

ти донеччанам вдалося у се�

редині другої третини матчу.

Дмитро Тарасов скористався

точним пасом Олександра

Овсяннікова і вивів свою

команду вперед. А через 7

хвилин перевагу господарів

подвоїв Віталій Анікєєв.

Варто зазначити, що четвер�

ту шайбу гравці "Донбасу"

закинули у більшості. Раху�

нок 4:2 зберігся до кінця

другого періоду.

У заключній двадцятихви�

линці гості діяли більш гос�

тро. Львів’яни хотіли будь�

що відігратися, і на 12 хви�

лині періоду їм вдалося ско�

ротили відставання. До того

ж гол вийшов дуже видо�

вищним. Єгор Посєвін зумів

обійти майже увесь захист

донеччан і з нульового кута

пробити повз голкіпера гос�

подарів Михайла Балабана.

Далі темп гри на майданчи�

ку дещо знизився, тож матч

так і закінчився з рахунком

4:3.

В іншому поєдинку, де ві�

це�чемпіон країни "Сокіл"

приймав харківське "Дина�

мо", перемога господарям

майданчика також далася

дуже важко. Зустріч коман�

ди розпочали більш ніж ре�

зультативно. Вже на 6 хви�

лині матчу рахунок був 2:1

на користь гостей. Гравці

харківського клубу відкрили

рахунок на третій хвилині

гри, відзначився Роман

Блох. Щоправда, статус�кво

було відновлено вже через

20 секунд, результативний

кидок на свій рахунок запи�

сав Роман Безчасний. Але

динамівець Артем Бондарєв

знову вивів свою команду

уперед вже на 6 хвилині.

Схоже, що потужний старт

дещо знесилив гравців, і до

кінця першого періоду раху�

нок не змінювався.

Друга третина матчу

пройшла за непоступливої

боротьби, і лише перед са�

мою перервою гравцям "Со�

кола" вдалося організувати

дві результативні атаки.

Спочатку відзначився Сер�

гій Харченко, а потім Олек�

сандр Матвійчук вивів свою

команду уперед 3:2.

У дебюті заключного пе�

ріоду команди обмінялися

закинутими шайбами, тож

гра завершилася перемогою

столичного клубу 4:3
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Цей день в історії 27 вересня

Сьо одні відзначають Між-
народний день т ризм .
1781 — с ладі Росії творене

Київсь е, Черні івсь е, Нов о-
род-Сіверсь е намісництва
1825 — в Ан лії п стили в е с-

пл атацію перший світі паровоз
1885 — Хар ові від ритий

Південноросійсь ий техноло іч-
ний інстит т — перший Росій-
сь ій імперії вищий технічний на-
вчальний за лад
1895 — шведсь ий хімі , інже-

нер і підприємець Альфред Но-
бель підписав розпорядження
про створення після йо о смерті
фонд , отрий розпоряджати-
меться йо о спадщиною і виділя-
тиме частин приб т ів на премії
людям, я і зробили найбільший
внесо розвито фізи и, хімії,
медицини, літерат ри і за ально-
о мир
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
при рашена
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носять на
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піднос

омпозитор,
піаніст, "Поема
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тит л
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Евтерпа (міф.)

сильний натис
(заст.)

земноводна
тварина

церемонія
введення на

посад
президента

вели ий
нелітаючий
птах (австр.)

безшлюбність
(цер .)

єврей.
письменни ,
"Мот е-вор",
"Апостол"

о ремий
період, стадія

двос ладова
стопа

стадія розвит
омахи

нота

одиниця площі

3,14159...

"Вбивство на
в лиці Мор " —
письменни

представни и
знаті (ст. Рим.)

отр та

автор, я ий не
назвав сво о

імені

шанобливе
звертання до
старших за
ві ом (тюр .)

частина поїзда
польсь ий

омпозитор 19
ст.

засіб, я ий
може

допомо ти в
сіх випад ах
життя (міф.)

частина
обличчя

р. поет,
"Сива ластів а",
поема "Доро а"

бо місяця,
м дрості,

письма (є ип.
міф.)

Щойно равець "Донбас " Дмитро Тарасов (лівор ч) за ин в третю шайб ворота "Левів"
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