
В рамках Днів Києва у Москві відбудеться 
бізнес�форум
Головною темою заходу стане залучення інвестицій у мегаполіси

Дружнє плече — кожному
Місто підтримуватиме центри соціальних служб для покращення надання
послуг киянам

"Однією з основних новацій у рамках ре�

алізації соціальних ініціатив Президента

України є розвиток мережі соціальних по�

слуг. Зокрема збільшення кількості фахів�

ців соціальної роботи, які сьогодні викону�

ють дуже важливу функцію безпосеред�

нього контакту з киянами та їхніми роди�

нами, що опинилися у складних життєвих

обставинах. Столична соціальна робота

має свою специфіку і певні традиції, на ча�

сі — вдосконалення надання системної до�

помоги найуразливішим категоріям меш�

канців міста",— зазначив Віктор Корж.

Як зауважив директор Київського місь�

кого центру соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді Валерій Танцюра, для по�

ліпшення здійснення соціальної під�

тримки сімей, які опинились у складних

життєвих обставинах, з 2012 року до ме�

режі центрів влилось 12 тисяч фахівців із

соціальної роботи. Відповідно, штат сто�

личної мережі збільшився на 564 особи.

Фахівці із соціальної роботи працюють

з наступними категоріями населення:

сім'ями з дітьми, де є складні відносини

між батьками, непорозуміння між бать�

ками та дітьми, родинами, де зловжива�

ють алко\наркотичними речовинами, де

є особи з інвалідністю, де один із членів

родини повернувся з місць позбавлення

волі; сім'ї, де є прояви насильства, особи

з числа дітей�сиріт до 23�х років та інші.

Один із напрямків соціальної роботи,

якому зараз приділяють багато уваги, це

супровід і опіка сімей, які опинилися у

складних життєвих умовах. За словами

директора Подільського районного у міс�

ті Києві центру соціальних служб Лариси

Кліопи, наразі у них перебувають на облі�

ку 353 такі сім'ї, у яких виховуються по�

над 600 дітей. Про те, кому потрібна ад�

ресна допомога, соціальні працівники

дізнаються і від співробітників міліції, лі�

карів та педагогів, а часто буває і так, що

кияни самі повідомляють у центр про

своїх сусідів, які потребують підтримки.

Зокрема пані Лариса розповіла про одну

із подільських сімей, яка уже більше року

знаходиться під їхнім патронатом. За цей

час завдяки старанням співробітників бу�

ла оформлена інвалідність матері, яка має

важку недугу і фактично прикута до ліж�

ка, переоформлено право опіки над дити�

ною на бабусю, а дівчинку влаштовано у

безплатні гуртки та секції. Крім того, ро�

диною переймається благодійний фонд. І

таких випадків, коли втручання соціаль�

них працівників покращує якість життя

киян, а буває і рятує їх, чимало.

Як розповіла завідувач психологічної

служби згаданого Центру Віра Дрізо, як�

що ще десять років тому до їхньої служби

зверталося мало людей, бо ж українці

часто живуть за принципом "не виносити

сміття з хати", то тепер кияни розуміють,

що фахова консультація психолога може

вирішити чимало проблем. Цікаво, що

звертаються сьогодні за порадою діти і

дорослі, підлітки і пенсіонери. А для то�

го, аби охопити якомога більшу аудито�

рію, фахівці Центру упродовж трьох ро�

ків навчають педагогів та класних керів�

ників, як допомогти дітям і батькам, як�

що виникають певні непорозуміння.

До речі, Лариса Кліопа відзначила, що

на сьогодні вирішено дуже важливе для

соціальних працівників транспортне пи�

тання. "Подільський район дуже "протяж�

ний", і людям доводиться по кілька разів

на день курсувати з одного кінця району в

інший, а завдяки тому, що ми тепер маємо

"Картку киянина", це не б'є по кишенях

наших співробітників",— пояснила вона.

До речі, як нагадав Віктор Корж, дня�

ми голова КМДА Олександр Попов пові�

домив, що соціальні працівники будуть

користуватися підтримкою міської влади

і отримуватимуть муніципальну 20 %

надбавку до заробітної плати. Аби кожен

мешканець столиці мав можливість звер�

нутися та отримати допомогу соціальних

працівників, у Києві відновлять роботу

цілодобової гарячої лінії психологічної

підтримки "Телефон довіри".

"Ми робимо усе можливе, щоб і в кож�

ній сім'ї, і в місті був спокій, а люди, які

потребують допомоги, отримували її",—

наголосив Віктор Корж

Під час візит до Подільсь о о районно о м. Києві центр соціальних сл жб для сім`ї, дітей та молоді заст пни олови КМДА Ві тор Корж зазначив, що місь а влада й надалі
зосередж ватиме ва на підтримці най разливіших ате орій иян

Реформи тривають 

Наст пно о ро позитивні зміни тор н ться
соціально о забезпечення дітей-сиріт, а рарно о і
ом нально о омпле сів та дорі

СТОР. 2 

У Києві діють центри 
для ВІЛ�інфікованих дітей 
та молоді 
Столична влада забезпеч є т рботою та ва ою
шляхом повно о охоплення соцпосл ами
най разливіші ате орії населення

СТОР. 2 

"Піраміди" підуть "у тінь" 
Нові правила надання фінансових посл с ладнять
життя шахраїв, але не вбереж ть раїнців від
необачних вчин ів із рошима

СТОР. 3

У номері

Новини
Київ співпрацюватиме з Японією
щодо модернізації вагонів метро
Японія отова й надалі п вати в У раїни воти на

парни ові ви иди в атмосфер . Та им чином,
прое т із модернізації ва онів метрополітен може
отримати продовження. Про це олова КМДА Оле -
сандр Попов заявив в ефірі про рами "Столиця" на
теле аналі "Київ".
"Ми продовж ємо дис сію щодо подальшої спів-

праці з японцями, оштом я их рам ах Кіотсь о о
прото ол ми наразі здійснюємо либо модерніза-
цію ва онів метрополітен , я і б ли вироблені 40 ро-
ів том . За цей час ожен із них перевіз близь о 40
мільйонів пасажирів, при цьом я ість метал , із я о-
о ви отовлений орп с, може просл жити, за вис-
нов ами фахівців, ще ро ів 20. Том ми прийняли рі-
шення, що доцільніше б де зе ономити на вироб-
ництві орп сів, натомість оснастити ва они с час-
ним обладнанням та найновітнішими техноло іями. Я
ще раз хоч під реслити, що т т д же серйозн під-
трим нам особисто надав Президент У раїни,
адже ці ошти Кіотсь о о прото ол мо ли потрапи-
ти в б дь-я ий ре іон, але їх отримав саме Київ",—
зазначив Оле сандр Попов. Та , вартість одно о мо-
дернізовано о ва он становить близь о 1 млн євро,
тоді я ва он подібно о лас ошт є 1,5 млн євро.
Разом із тим, модернізовані ва они дозволять

е ономити до 40 % споживання еле троенер ії. Крім
то о, завдя и новом віз , розробленом раїн-
сь ими фахівцями, пасажири в салоні потя а менше
відч ватим ть роз ач вання та вібрації, до то о ж
б д ть значно понижені ш мові параметри всереди-
ні р хомо о с лад

У столиці триває осінній огляд
вулично"дорожньої мережі
За інформацією столичної ДАІ, з 1 по 20 жовтня

проводиться осінній омісійний о ляд в лично-до-
рожньої мережі. Заходи відб ватим ться за частю
представни ів сл жб автомобільних дорі , ом -
нальних ор анізацій, місцевих ор анів ви онавчої
влади, підрозділів Державтоінспе ції, У рзалізниці
та У ртрансінспе ції. Під час о ляд фахівці переві-
рять стан по риття проїжджої частини (наявність де-
формацій ви ляді ям овості, осідань, олійності),
збіч, трот арів, технічних засобів ор анізації до-
рожньо о р х , автопавільйонів, робот зовнішньо о
освітлення, тримання залізничних переїздів. Осо-
блива ва а надаватиметься перевірці ви онання
заходів зі зниження аварійності в місцях онцентра-
ції ДТП, встановленню технічних засобів ор анізації
дорожньо о р х на аварійно небезпечних ділян ах
дорі та відновленню зовнішньо о освітлення.
Та ож б де перевірено отовність виробничих під-

розділів дорожньо- ом нальних ор анізацій до ро-
боти зимовий період (технічний стан сні оприби-
ральної техні и та навантаж вачів, наявність необ-
хідно о запас паливно-мастильних матеріалів та пі-
щано-соляної с міші) та їх отовність до введення
обмежень або за риття р х на доро ах під час мож-
ливо о вини нення надзвичайних сит ацій наслідо
різ о о по іршення по одних мов

Рятувальники проведуть
профілактично"інформаційний
рейд по приватному сектору
Сьо одні об 11.00 співробітни и Головно о прав-

ління та районних підрозділів ДСНС У раїни м. Ки-
єві спільно з представни ами ор ан самоор аніза-
ції населення "Комітет мі рорайон Ж ляни", право-
охоронних ор анів та сл жби "Київенер о" прове-
д ть спільний профіла тично-інформаційний рейд зі
стан пожежної безпе и приватних житлових б дин-
ів, а та ож роз'яснювальн робот серед населен-
ня щодо правил безпечної е спл атації опалюваль-
но о обладнання в осінньо-зимовий пожежонебез-
печний період

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Бізнес-фор м "Мос ва-Київ: інвестиційна
привабливість ме аполісів", я ий відб -
деться 18 жовтня в рам ах Днів Києва
Мос ві, збере представни ів влади та ін-
весторів обох столиць для об оворення
інвестиційних можливостей та взаємови-
ідної співпраці. Учора за частю дире -
тора Департамент промисловості та
розвит підприємництва Людмили Дени-
сю відб лася ор анізаційна нарада з пи-
тань проведення цьо о заход . Під час
з стрічі б ли представлені презентаційні
матеріали 32-х столичних підприємств-
часни ів бізнес-фор м .

Під час панельної дискусії "Інвестиційна привабли�

вість мегаполісів", яка стане основним заходом бізнес�

форуму, представники мерій та компаній�інвесторів ді�

литимуться своїм досвідом з розбудови міст. Форум, ор�

ганізований Київською міською державною адміністра�

цією, стане майданчиком для обміну інформацією та

досвідом, а також для обговорення необхідних заходів з

поліпшення інвестиційної привабливості міст та інно�

ваційного розвитку економіки мегаполісів.

Програма обговорення охопить низку питань: як

зробити місто центром залучення інвестицій та що

приваблює інвестора у мегаполісах. У рамках просу�

вання інвестиційних можливостей української столи�

ці, зокрема, ітиметься про Стратегію розвитку Києва

до 2025 року, в якій передбачено реалізацію низки

масштабних інвестпроектів загальною вартістю понад

22 млрд доларів США. Також своє бачення інвестицій�

них перспектив Києва та Москви (ринків, обсягів, ін�

фраструктури, комфортності проживання, співпраці з

владою та бренду мегаполісів) дадуть представники

провідних українських, російських та міжнародних

компаній.

"Протягом останнього десятиріччя Київ залишається

містом зосередження економічного життя України та

активно трансформується у регіональний центр вкла�

дення інвестицій. Уже сьогодні провідні міжнародні

рейтинги відзначають, що у найближчі десятиріччя Ки�

їв буде демонструвати найкращу динаміку покращення

своїх позицій у різних напрямах ділової активності. Так,

цього року вперше, за даними авторитетного дослі�

дження Top 100 Outsourcing Destinations, Київ посів ви�

щу позицію, порівняно з Москвою та Варшавою. Проте

ми не зупиняємося на досягнутому, сьогодні ми знахо�

димося на порозі впровадження масштабних інвести�

ційних проектів, до яких відкрито готові залучати інвес�

торів. Саме для широкого представлення наших страте�

гічних напрямків та налагодження бізнес�контактів ми

організовуємо бізнес�форуми у ділових столицях сві�

ту",— зазначив голова КМДА Олександр Попов.

На події вперше буде представлено новий інвестицій�

ний проект столичної влади — Промисловий вузол "Ки�

ївська бізнес�гавань" у Деснянському районі, реалізація

якого спрямована на виконання стратегічних цілей міс�

та: розвитку інновацій та конкурентних кластерів, ство�

рення умов для розвитку нових міських центрів, залу�

чення центральних та регіональних офісів великих на�

ціональних та міжнародних компаній. Первинним ін�

вестором та співініціатором проекту виступила група

компаній АВЕК.

Панельна дискусія відбудеться у форматі "Погляд з

Києва" та "Погляд з Москви" за участю перших заступ�

ників мера Москви та голови КМДА, провідних фінан�

сових установ, компаній та організацій. Свою участь у

форумі підтвердили більш ніж 50 компаній, які пред�

ставлені у Києві, серед них: "Оболонь", "Фармак", Bionic

Hill, АВЕК та інші

180 ТИСЯЧ ЮНИХ КИЯН

ВІДВІДУЮТЬ

ПОЗАШКІЛЬНІ ГУРТКИ

СТОР. 2

ПЛАТНИКІВ ПДВ 

У СТОЛИЦІ

ПОБІЛЬШАЛО

СТОР. 3

БЕЗРОБІТНИХ 

СТАЛО 

МЕНШЕ

СТОР. 3

ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА

НА НАСТУПНИЙ

ТИЖДЕНЬ

СТОР. 4—7

17 жовтня 2013 ЧЕТВЕР № 151 (4358)
Ф

о
то

 О
ле

кс
ія

 ІВ
А

Н
О

В
А

Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

Місь а влада зосередить ва на підтримці най разливіших
ате орій иян. Зо рема а тивно розвиватим ть мережі соці-
альних сл жб, через я і надаватим ть допомо сім тим, хто
опинився с ладних життєвих обставинах і потреб є допомо и.
Цьо о тижня ожном районі Києва відб ваються з стрічі е-
рівни ів столиці із соціальними працівни ами, аби с оордин -
вати їхню робот і зробити її більш ефе тивною. Та , чора за-
ст пни олови КМДА Ві тор Корж проінспе т вав Подільсь ий
районний м. Києві центр соціальних сл жб для сім'ї, дітей та
молоді.
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Новини

180 тисяч юних киян відвідують позашкільні
гуртки та заняття
У столиці а тивно впровадж ють соціальні ініціативи Президента

У раїни в рам ах про рами “Діти — майб тнє У раїни”, завдя и чом
близь о 180 тисяч дітей мають змо відвід вати позаш ільні заняття,
ш оли та се ції. Про це олова КМДА Оле сандр Попов розповів в ефі-
рі про рами “Столиця” на теле аналі “Київ”. “У нас приблизно 180 ти-
сяч дітей охоплено різними позаш ільними спортивними се ціями,
ш олами льт рно о спрям вання, мистець о о спрям вання, тобто
це насправді д же вели а система, я а дає той величезний потенціал,
я ий потім робить Київ містом, відомим на весь світ”,— зазначив
Оле сандр Павлович. На адаємо, 2013 рі Президентом о олошено
ро ом позаш ільної освіти. Наразі в системі освіти Києва ф н ціон є
65 позаш ільних навчальних за ладів

З прийняттям Генплану ситуація з вимкненням
світла зникне
Новий Генеральний план Києва, я ий план ють прийняти вже наст п-

но о ро , передбачає замін існ ючих та б дівництво нових еле троме-
реж. Про це олова КМДА Оле сандр Попов розповів в ефірі про рами
“Столиця” на теле аналі “Київ”, відповідаючи на запитання иянина про
перевантаження еле тричної мережі. Та , за йо о словами, переванта-
ження еле тричної мережі вини ло через масштабне б дівництво нових
об’є тів та зношеність мереж в районах старої заб дови. Виправити си-
т ацію допоможе новий Генплан столиці, я ий дасть відповідь на питан-
ня, я розвивати місто з рах ванням техноло ічних можливостей —
енер о-, водо-, теплопостачання. “Ця тема не менш а т альна, і т ди
теж потрібно в ладати мільярди доларів оштів, являєте, я в масшта-
бах міста оновити всю цю техноло ію? Це величезні обся и фінанс ван-
ня, і “Київенер о” це робить в останні ро и, в ладає в це інвестиції, без-
мовно, хотілося б масштабніше і більше, але є певні можливості. Сьо-
одні в Києві та і проблеми об’є тивно вини ли, і потрібно де іль а ро-
ів, щоб зб д вати нові підстанції, замінити мережі, обмежити, можли-
во, б дівництво в дея их районах”,— зазначив Оле сандр Попов

Цифра дня

5 238 грн 
становив середній розмір заробітної плати штатних працівників
підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 осіб
і більше) у липні поточного року, що у 4,6 разу вище рівня мінімальної
заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1
147 грн). Порівняно з червнем 2013 року розмір заробітної плати
збільшився на 2,6 %, а порівняно з липнем 2012 року — на 11,4 %. 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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У нових вагонах міської електрички будуть 
місця для велосипедів і лиж
Під час прес-т р на “Крю івсь ий ва оноб дівний завод” роз лядало-

ся питання створення на базі підприємства р хомо о с лад для місь ої
еле трич и. Саме та е завдання на ви онання ініціатив Президента У ра-
їни щодо розвит транспортної інфрастр т ри та поліпшення я ості на-
дання посл населенню поставив олова КМДА Оле сандр Попов на на-
ст пний рі . “Ми отримали завдання за пити в наст пном році 4 нових
поїзди для місь ої еле трич и. Наразі роз лядається можливість при-
дбання та о о р хомо о с лад на мовах лізин . Щодо вимо до нових
ва онів, то вони обов’яз ово мають б ти облаштовані місцями для людей
із особливими потребами, місцями для велосипедів і лиж, а та ож від ид-
ними сидіннями, я і випад значної за р женості можна прибрати”,—
розповів ж рналістам заст пни олови КМДА Михайло Костю . Він та ож
зазначив, що, можливо, нових ва онах б де троє дверей замість двох,
та вони б д ть більш широ ими. Та ож, за словами Михайла Костю а,
зміни передбачаються і в ор анізації р х місь ої еле трич и. Зо рема б -
де застосований та званий човни овий р х, тобто замість повно о іль-
ця еле трич а робитиме два пів р а, що зменшить час її слід вання

У рамках Днів Києва у Москві відбудеться 
низка культурних заходів
З 17 до 19 жовтня Мос ві триватим ть Дні Києва. Протя ом трьох

днів мос вичі та ості столиці із Російсь ої Федерації змож ть відвіда-
ти низ льт рних заходів та ознайомитися з раїнсь ою льт рою.
О рім офіційних заходів, засідань тематичних р лих столів та бізнес-
фор м , родзин ою Днів Києва стане розмаїта льт рна про рама.
Та , 17 жовтня Мос овсь ом драматичном театрі імені О. С. П ш і-
на а тори Національно о а адемічно о театр російсь ої драми імені
Лесі У раїн и зі рають вистав “Насміш вате моє щастя”. То о ж дня
Київ подар є мос овсь ом м зею М. Б л а ова зменшен опію пам’-
ятни а видатном письменни , встановлено о в Києві. 18 жовтня з на-
оди офіційно о від риття Днів Києва Мос ві Мос овсь ом міжна-
родном домі м зи и відб деться онцерт майстрів оперної сцени. А в
Національном льт рном центрі У раїни Мос ві відб деться від-
риття ювелірної вистав и Коле ційно о дом “Лобортас”, фотовистав-
и “Один день із життя Києва” і “1025 ро ів Хрещення Київсь ої Р сі”.
Та ож иївсь а деле ація відвідає Бібліоте раїнсь ої літерат ри в
Мос ві. Увечері 18 жовтня Мос овсь ом драматичном театрі імені
О. С. П ш іна а тори Національно о а адемічно о театр російсь ої
драми імені Лесі У раїн и зі рають вистав “Наполеон і Корси ан а”. У
с бот , 19 жовтня, Державном центральном онцертном залі “Ро-
сія” відб деться феєричне дійство — онцерт Національно о засл же-
но о ансамблю танцю У раїни ім. П. П. Вірсь о о

Вогнеборці врятували мешканців квартири 
у Дарницькому районі
До оперативно- оординаційно о центр ГУ ДСНС У раїни м. Києві

надійшло повідомлення від меш анців ба атоповерхів и Дарниць о-
м районі по в л. Вербиць о о, 10, що із с сідньої вартири ч ти за-
пах дим . За ви ли ом виїхала 24-та пожежно-рят вальна частина, і
вже за іль а хвилин во неборці приб ли до місця події. В вартирі
знаходилося двоє людей, я і міцно спали. Їх вчасно вдалося розб ди-
ти і вивести з помеш ання, в я ом вже зайнялась еле троплита на
хні. За асили пожеж за допомо ою во не асни а.
Я з’яс валося пізніше, осподиня залишила ввім неною еле тро-

плит , щоб прос шити в ній насіння. Завдя и вчасном повідомленню
до Сл жби порят н “101” і швид ом реа ванню пожежних вдалося
ни н ти людсь их жертв та врят вати майно людей.
ГУ ДСНС У раїни м. Києві на ад є про дотримання правил пожеж-

ної безпе и меш анцями вартир. Не залишайте ввім нені без на ля-
д еле тро- та азові плити, не ви ористов йте їх для обі рів вартир.
Ні в я ом разі не залишайте їж на ввім неній плиті без на ляд . Ко-
ли виходите з вартири чи ля аєте спати, вими айте всі еле тропри-
лади і азові плити

Реформи тривають
Наступного року позитивні зміни торкнуться соціального 
забезпечення дітей�сиріт, аграрного і комунального комплексів та доріг
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Забезпечення дітей-сиріт житлом,
збільшення сімейних форм вихован-
ня та ої малечі, а та ож ремонт до-
рі , розвито а рарно о омпле с
та належно о транспортно о дост п
до сільсь о осподарсь их об’є тів —
та і першочер ові завдання перед
рядом та ерівни ами центральних
та місцевих ор анів влади поставив
Президент У раїни Ві тор Ян ович.
Вчора лава держави відвідав з ро-
бочим візитом Київсь область та
взяв часть виїзном засіданні Ра-
ди ре іонів Борисполі.

Наразі вся Україна стрімко увійшла в опалю�

вальний сезон, тож Президент України наголосив

на першочерговій необхідності забезпечення теп�

лопостачання об’єктів соціальної інфраструкту�

ри.

“Житловий фонд, об’єкти соціальної і культур�

ної сфери, школи, дитячі садки, лікарні, громад�

ські заклади — це найперше завдання, яке ми по�

винні забезпечити, тобто завершити планові ро�

боти на об’єктах теплопостачання і сформувати

запаси палива”,— сказав глава держави.

За словами Президента, під час підготовки до

зимового періоду необхідно врахувати минуло�

річні недоліки з метою запобігання їх повторен�

ню.

Він також заявив, що у 2014 році на повну по�

тужність повинен запрацювати Державний фонд

регіонального розвитку. Це відомство має стати

важливим джерелом акумулювання коштів на

розвиток комунального господарства.

Одним із пріоритетних завдань у наступному

році для влади будь�яких рівнів має залишатися

соціальна підтримка дітей�сиріт. Наразі лідера�

ми з влаштування дітей�сиріт у дитячі будинки

сімейного типу є Київська, Харківська та До�

нецька області. Тож глава держави доручив Ка�

бінету Міністрів провести засідання з питання

розвитку сімейних форм виховання. Зазначи�

мо, що на сьогодні в інтернатах знаходиться

близько 13 тисяч дітей�сиріт, а за останні роки

у прийомних родинах розміщено 7 тисяч малю�

ків.

Ще одним важливим питанням, на якому

закцентував увагу Віктор Янукович, є забезпечен�

ня житлом дітей�сиріт, які досягли повноліття.

Президент зазначив, що під час навчання ці діти

матимуть змогу жити у гуртожитках, а після цьо�

го держава повинна подбати про забезпечення їх

власними квадратними метрами. “Ми з вами доб�

ре знаємо, що, коли ці діти виростають, їм нема

де жити і працювати. На цьому у них завершуєть�

ся життя. Про них нема кому подбати, крім дер�

жави. І цією програмою треба опікуватись уже

сьогодні, тому що ця проблема існує сьогодні, а

далі вона буде ще більше загострюватись, і нам її

треба вирішувати”,— сказав Президент.

Вагомим завданням на наступний рік для дер�

жави залишається і розвиток аграрного комплек�

су, зокрема фермерських господарств та сімейних

ферм.

“Сьогодні ми занадто захопилися великотовар�

ним виробництвом, а фермерське господарство

сьогодні кинуте напризволяще — немає належної

уваги з боку держави”,— сказав Віктор Янукович.

Президент зауважив, що нині практично від�

сутня система мотивацій для фермерів, що при�

зводить до стримування розвитку фермерських

господарств і негативно впливає на експортний

потенціал країни. Водночас він наголосив, що са�

ме фермерські господарства забезпечують най�

більшу кількість робочих місць.

Для виконання цих завдань розвиватимуть й

інфраструктуру в сільській місцевості. Зокрема

Президент звернувся до Міністерства регіональ�

ного розвитку, Міністерства агропромислової по�

літики з вимогою спільно розробити програми

розвитку інфраструктури села, будівництва житла

для людей та об’єктів інфраструктури.

Для стимулювання розвитку сільськогосподар�

ського виробництва планують розробити і про�

граму відновлення судноплавства на Дніпрі. За

словами глави держави, для розвитку економіки

важливо не лише зібрати великий врожай, а й за�

безпечити його зберігання та транспортування.

На переконання Віктора Януковича, використан�

ня Дніпра для перевезення сільськогосподарської

продукції сприятиме розвитку агропромислового

комплексу в цілому. Глава держави зазначив, що в

Раді регіонів беруть участь представники бізнесу,

які готові вкладати кошти в розчищення русла

Дніпра.

Подбають і про розвиток транспортної інфра�

структури в цілому по Україні. Так, Президент

України наголосив на важливості розробки про�

грами будівництва місцевих доріг на наступний

рік.

“Ми з вами бачимо, що без якості будівництва

доріг, без якості ремонту доріг нам далі утримува�

ти дорожнє господарство неможливо”,— сказав

глава держави

У Києві діють центри для 
ВІЛ�інфікованих дітей та молоді
Столична влада забезпечує турботою та увагою шляхом повного
охоплення соцпослугами найуразливіші категорії населення

“Центр дає дітям те, чого їм не ви�

стачає в родинах. Тут вони можуть

проводити цілий день, відзначити

разом свято. Діти тут звикли одне до

одного, вони тут як одна велика ро�

дина. Нам постійно допомагають

волонтери. І якщо потрібна якась

допомога, ми знаємо, що нам тут не

відмовлять”. Такі слова дуже часто

можна почути в центрах допомоги

дітям “зі статусом”. Марія Олексіїв�

на, бабуся дитини з ВІЛ, вже десять

років регулярно відвідує Київський

міський правобережний центр для

ВІЛ�інфікованих дітей та молоді.

Тут вона може не тільки отримати

безкоштовну юридичну допомогу,

проконсультуватися з психологом, а

й довірити власних онучок кваліфі�

кованим соціальним робітникам.

Міська влада так само намагається

брати постійну участь в роботі цен�

трів. Днями заступник голови

КМДА Віктор Корж відвідав Київ�

ський міський правобережний центр

для ВІЛ�інфікованих дітей та молоді.

Метою візиту було не тільки переві�

рити роботу комунальної установи, а

й на власні очі побачити досягнення

та проблеми таких центрів. Поспіл�

кувавшись з волонтерами, відвідав�

ши майстер�клас для дітей, пред�

ставник КМДА зазначив, що роботи

ще багато і що у влади вже є плани

щодо подальшої діяльності.

“Київська міська влада займає до�

сить активну позицію щодо проблем

дітей та молоді. В місті розбудовує�

ться мережа соціальної допомоги

людям, які опинилися у складних

життєвих обставинах. І хоча поста�

новка роботи з цією категорією ки�

ян у місті визнана однією з найкра�

щих у країні, ми розуміємо, що нам

ще багато чого треба зробити. Це

медичні, соціальні і правові аспекти

проблеми. Ми будемо регулярно

відвідувати ці заклади, будемо ство�

рювати єдиний фронт турботи і об’�

єднувати зусилля наших департа�

ментів охорони здоров’я, соціальної

роботи, освіти і науки — всіх, хто

потрібен для того, щоб створити

нормальні умови”,— зазначив Вік�

тор Корж.

Директор Правобережного цен�

тру для ВІЛ�інфікованих дітей та

молоді Людмила Пілявська розпові�

ла про поточні проблеми та завдан�

ня установи. За словами керівника

центру, особлива увага в роботі уста�

нови приділяється саме дітям тому,

що більшість з них відвідують центр,

не знаючи про свій діагноз.

“Головна місія нашого центру по�

лягає в тому, щоб створити умови

для соціалізації та адаптації дітей та

молоді. Завдяки спеціалістам ми на�

магаємось зробити все можливе для

того, щоб дитина тут розвивала�

ся”,— розповіла вона.

Для Правобережного центру, як і

для інших подібних установ в Укра�

їні, питання належного фінансуван�

ня завжди залишається актуальним.

Але, мабуть, ще важливішим є пи�

тання кадрової забезпеченості. Для

роботи в центрах не кожний викла�

дач підійде. Іноді наявних спеціаліс�

тів не вистачає. Так, хоча на обліку в

Правобережному центрі знаходять�

ся 277 осіб, спеціалістів із соціальної

роботи лише троє. Велику допомогу

надають волонтери та громадські

організації.

За словами Олени Іванівни, соц�

працівника Правобережного центру

для ВІЛ�інфікованих дітей і молоді,

волонтери беруть участь в кожному

заході центру. “Ми працюємо і з

батьками, і з дітьми. Постійно про�

водимо заходи, навіть возимо дітей в

санаторії. В центрі, наприклад, ді�

ють такі програми, як “Школа ран�

нього розвитку” для молодих мам із

ВІЛ, також програма “Професіо�

нал” для молоді, яка готується до

дорослого життя та визначається з

майбутньою роботою”. Також за�

вдяки громадським організаціям та

благодійникам діти часто безкош�

товно відвідують цікаві спортивні та

культурні заходи. Саме за підтримки

благодійників нещодавно діти цен�

тру безкоштовно побували на фут�

больному матчі збірної України. Це

викликало багато позитивних емо�

цій 

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

З 2007 ро в столиці діють центри для ВІЛ-інфі ова-
них дітей та молоді. По и що їх тіль и два, “правобе-
режний” та “лівобережний”, одна можливо, що в не-
дале ом майб тньом іль ість центрів збільшиться. В
столиці офіційно на диспансерном облі переб ває
10 тис. ВІЛ-інфі ованих осіб. І для ожної людини з
цим діа нозом, та само, я і для її близь их, вини а-
ють проблеми із сприйняттям їх с спільстві. Ще важ-
че дітям, я і мають діа ноз ВІЛ. Їм доводиться не тіль-
и долати нероз міння оточ ючих, а й адапт ватися до
життя “зі стат сом”. У цьом їм допома ають подібні
центри — місця, де діти мож ть весело проводити час,
а бать и отримати орисні поради та допомо .

Президент У раїни Ві тор Ян ович під час виїзно о засідання Ради ре іонів заявив, що наст пно о ро
позитивні зміни тор н ться соціально о забезпечення дітей-сиріт, а рарно о і ом нально о омпле сів та дорі

З 2007 ро в столиці діють центри для ВІЛ-інфі ованих дітей та молоді.
По и що їх тіль и два, "правобережний" та "лівобережний", одна можливо,
що в недале ом майб тньом іль ість центрів збільшиться

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



Ділові новини
Держпідтримка 
по�європейськи
8 жовтня 2013 ро Верховна

Рада прийняла в першом читан-
ні прое т За он У раїни "Про
державн допомо с б'є там
осподарювання" (№ 2749) та за-
онопрое т "Про внесення зміни
до статті 35 Бюджетно о Коде с
У раїни" (щодо державної допо-
мо и с б'є там осподарювання,
реєстраційний № 2750), розроб-
лені Антимонопольним омітетом
в рам ах реалізації пріоритетів
Поряд денно о асоціації У ра-
їна — ЄС, на ад ють відомстві.
Метою прийняття є створення в
У раїні інстит ційних, правових та
ор анізаційних засад ф н ціон -
вання прозорої системи держдо-
помо и, що має забезпечити мі-
німізацію не ативно о вплив
держдопомо и на он ренцію,
сприятиме створенню рівних
мов діяльності с б'є тів оспо-
дарювання на товарних рин ах,
стим люватиме держпідтрим
ре іонально о розвит малороз-
винених ре іонів, реалізацію важ-
ливих за альнодержавних прое -
тів, технічний розвито та іннова-
ції. Та ож запровадження за оно-
давчо за ріплено о механізм
онтролю за впливом держдопо-
мо и на он ренцію сприятиме
ви онанню дося н тих процесі
пере оворів з ЄС домовленостей
щодо зобов'язань У раїни, пе-
редбачених розділом "Державна

допомо а" У оди про зон вільної
тор івлі з ЄС. Реформ вання сис-
теми держдопомо и с б'є там
осподарювання, відповідно до
положень прое т За он , забез-
печить реформ вання системи
держдопомо и найбільш ефе -
тивний спосіб з рах ванням між-
народно о досвід ; прозорість
щодо надання та ви ористання
держдопомо и, а та ож ви онан-
ня міжнародних зобов'язань
У раїни, об мовлених Поряд ом
денним асоціації У раїна — ЄС

Дерегуляція на практиці

Комітет з питань підприємниц-
тва, ре ляторної та антимоно-
польної політи и ВР провів сл -
хання на тем "Дере ляція се -
торі мало о та середньо о бізне-
с : стан та перспе тиви". За сло-
вами олови омітет Оле сандри
К жель, сьо одні дере ляція но-
сить фасадний хара тер, тож по-
трібно поверн тися до не хильно-
о ви онання за он про основні
засади державної ре ляторної
політи и. На сл ханнях б ло пре-
зентовано дослідження Володи-
мира Д бровсь о о, старшо о
онс льтанта Київсь ої ш оли
е ономі и та члена на лядової ра-
ди "CASE У раїна" на тем : "Чом
не працює дере ляція?". В ньом
зазначається, що дере ляція від-
б лася і мала відч тний вплив,
але інші с ладові політи и держа-

ви звели її ефе т нанівець. Рес-
понденти відмічають значне по-
іршення різних с ладових діло-
во о лімат в останні ро и. При-
чинами різ о о с орочення мало-
о бізнес називається подат о-
вий тис та адміністр вання, не-
чесна он ренція, монополізація
тощо. Е ономі а, особливо малий
бізнес, підійшли до тієї межі, де
подальше збільшення подат ово-
о тис за незмінних інших мов
неможливе і онтрпрод тивне.
Мова має йти про підвищення
ефе тивності витрачання бюдже-
т я перед мов для реально о
зниження подат ово о тис ,
вжиття заходів для зниження " о-
р пційно о подат ", демонополі-
зації та вирівнювання он рент-
но о поля. Бізнес потреб є надій-
но о захист прав власності, від-
новлення с дово о захист та об-
меження сваволі чиновни ів і он-
тролерів. Владі необхідно опера-
тивно виправляти сі помил и та
неефе тивно працюючі норми,
зо рема лі відацію з бних на-
слід ів непрод маної відміни сві-
доцтва про держреєстрацію. За-
мість формальної дере ляції вар-
то зосередитися на відновленні
ви онавчої дисципліни самій
владі, бо без цьо о най ращі за-
они залишаться на папері. Зо -
рема треба підвищити відпові-
дальність чиновни ів за неналеж-
не дотримання за онодавства і
водночас відновити чи створити

дієві правові та адміністративні
інстр менти для виявлення та по-
арання пор шни ів. Фахівці та-
ож вважають, що і малий бізнес
має на даном етапі віді рати
лючов роль дере ляції, аби
зробити її дієвою,— майже всі
респонденти с аржаться на дер-
жав і водночас сподіваються са-
ме на її позитивн роль щодо
вдос оналення ділово о лімат

Безробітних стало менше

У вересні офіційний рівень безро-
біття в У раїні знизився на 0,1 п. п.
до 1,5 %. Я повідомила Державна
сл жба статисти и, на 1 жовтня
Державній сл жбі зайнятості б ли
зареєстровані 422,1 тис. безробіт-
них. Кіль ість безробітних, я і
одержали держдопомо верес-
ні, становила 326,9 тис. осіб. Се-
редній розмір допомо и на одно о
безробітно о становив 1 108 рн.
На адаємо: станом на 1 вересня
б ло зареєстровано 435,4 тис.
безробітних, серпні офіційний рі-
вень безробіття збері ся на рівні
1,6 %. Тоді допомо отримали
339,4 тис. безробітних, її середній
розмір с лав 1 136 рн

Нотаріусам відкрито реєстри

Відтепер нотарі си при вчиненні
нотаріальних дій з об'є том нер -
хомо о майна мають дост п до Ре-
єстр прав власності на нер хоме

майно, Єдино о реєстр заборон
відч ження об'є тів нер хомо о
майна, Державно о реєстр іпоте
та Державно о реєстр обтяжень
нер хомо о майна. При цьом , я -
що Державном реєстрі прав від-
с тні відомості про зареєстровані
речові права на нер хомість, об'-
є т незавершено о б дівництва та
обтяження, нотарі с зможе отри-
мати інформацію про зареєстро-
вані права власності або інші речо-
ві права — з Реєстр прав власно-
сті на нер хоме майно; про обтя-
ження речових прав — з Єдино о
реєстр заборон відч ження об'є -
тів нер хомо о майна; про іпоте-
и — з Державно о реєстр іпоте .
Анало ічні зміни внесено до По-
ряд дост п державних ви онав-
ців до Державно о реєстр речо-
вих прав на нер хоме майно. Рані-
ше при вчиненні нотаріальних дій
нотарі си направляли запити до
ор анів держреєстрації прав для
перевір и інформації про об'є т
нер хомо о майна в Реєстрі прав
власності на нер хоме майно,
Єдином реєстрі заборон відч -
ження об'є тів нер хомо о майна
та Державном реєстрі іпоте .
Я за важ ють в Держпідпри-

ємництві, фізичні та юридичні
особи та ож матим ть змо от-
рим вати в повном обсязі інфор-
мацію про речові права на нер -
хоме майно. Відповідна норма пе-
редбачена прое том За он "Про
внесення змін до дея их за оно-

давчих а тів У раїни (щодо вдос-
оналення вре лювання відносин
на об'є ти нер хомо о майна)"
(реєстр. № 2049а), прийнятим
Верховною Радою першом чи-
танні мин ло о тижня. Зо рема,
передбачається, що інформація
про речові права на нер хоме
майно повинна б де надаватися в
повном обсязі я на запити ор а-
нів влади, та і за заявами фізич-
них або юридичних осіб

Платників ПДВ побільшало

Еле тронні сервіси спростили
процед р отримання свідоцтва
платни а ПДВ. З почат 2013 ро-

столиці видано 12 222 в аза-
них свідоцтв. Про це повідомила
начальни Головно о правління
Міндоходів м. Києві Ірина Носа-
чова. За її словами, січні-верес-
ні мин ло о ро с б'є ти оспо-
дарювання отримали 7 532 сві-
доцтва платни а ПДВ. За алом
станом на 1 жовтня на облі ГУ
Міндоходів м. Києві переб ває
понад 64 тисячі платни ів ПДВ.
"Щомісячно Києві реєстр ються
майже півтори тисячі нових плат-
ни ів подат на додан вартість.
Лише вересні цьо о ро свідоц-
тва платни а ПДВ отримали 1 340
столичних с б'є тів осподарю-
вання. Та а позитивна динамі а
ви ли ана перш за все спрощен-
ням реєстраційних процед р",—
зазначила Ірина Носачова
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"Піраміди" підуть "у тінь"
Нові правила надання фінансових послуг ускладнять життя шахраїв, але не вбережуть українців 
від необачних вчинків із грошима

Відсотки гарні, а під ними —
крах

Хто не хотів би розбагатіти без

особливих зусиль? На цей гачок лов�

лять спритники довірливих грома�

дян не лише у нас. Фінансове шах�

райство — світова проблема, і навіть

країни, котрі є визнаними економіч�

ними лідерами, не в змозі подолати

це явище. Перша "піраміда" виникла

у США у 1919 році. А найкатастро�

фічнішу за наслідками вважають

структуру з 7�ми албанських "піра�

мід", котрі наприкінці 90�х років ми�

нулого століття видурили у мешкан�

ців держави майже 30 % ВВП кра�

їни. Після краху спалахнули завору�

шення, уряд захищала армія (хоча

його це не врятувало від відставки),

загинули люди. У нас розмах "фінан�

сових пірамід" був значно меншим,

але процеси по "Кінгс кепітал" та

"Еліта�центр" тягнуться й досі, а

воскреслий "МММ" став предметом

ще однієї кримінальної справи. Утім

"піраміди" — не єдиний спосіб виду�

рити гроші у пересічних українців.

Спритники користувалися прогали�

нами у законодавстві і крізь шпа�

ринку, віднайдену таким собі паном

Мавроді, пропонували різноманітні

схеми, як�от: "спілки", "союзи",

"пенсійні спілки", "каси взаємодо�

помоги", що виявлялися тими ж та�

ки видозміненими "пірамідами".

Сутність таких схем, утім, однакова:

перші інвестори отримують високі

прибутки за рахунок тих, хто вкла�

дає гроші після них, доки потік

охочих не всохне. За ознаками, "пі�

раміда" завжди пропонує прибутки,

вищі за середньоринкові, або заман�

ливі умови кредитування, або й ін�

ший "гачок", і відрізнити, де справді

фінансова структура діє чесно, а де

просто привабливі умови для при�

криття шахрайства, складно навіть

спеціалістам. Ще складніше контро�

люючим органам. Наше законодав�

ство начебто й визначає, що таке фі�

нансова послуга, але у цьому випад�

ку структури не підпадали під дію

закону про фінпослуги, бо формаль�

но таких не надавали. Дарма що за

суттю ці послуги були фінансовими,

зовні присікатися контролюючим

структурам було ні до чого. Та навіть

якби й були причини перевірити та�

ку структуру, довести порушення

складно, оскільки громадяни�учас�

ники добровільно віддавали свої

гроші.

Що не дозволено —
заборонено

Тож уряд і вирішив одним махом

побороти фінансові "піраміди" та

шахрайські "кредитні союзи", "інвес�

тиційні спілки" і т. п. Відділити по�

рядних від шахраїв у Кабміні вирі�

шили у радикальний спосіб: заборо�

нити надання фінпослуг поза тим

переліком, який є. Відповідний за�

конопроект було внесено у Верховну

Раду ще у квітні поточного року, а

ухвалили його народні депутати 10

жовтня. Сутність документа у тому,

що вносяться поправки у статтю 5

Закону України "Про фінансові по�

слуги та державне регулювання рин�

ків фінансових послуг", які закрива�

ють ту шпаринку, котру намацали

Мавроді та його ідейні послідовни�

ки. Відтепер діяльність із надання

фінпослуг, котрі не визначені у пере�

ліку статті 4 даного закону, заборо�

няється. При цьому державні орга�

ни, котрі регулюють ринки фінпос�

луг, можуть приймати рішення, чи

належить послуга до фінансової, із

відповідними наслідками для тих,

хто її надає. Іншими словами, або фі�

нансова послуга, або зась. Як зазна�

чив у своєму виступі голова підкомі�

тету Комітету з питань фінансів та

банківської діяльності Олександр

Єдін, документ розширює та уточ�

нює перелік фінпослуг: "Для чого це

необхідно? Насамперед, в цьому є

потреба, коли регулятор нічого не

може вчинити з псевдокомпаніями,

що надають псевдофінансові послу�

ги, наприклад, "МММ" чи "Кінгс ке�

пітал". Оскільки закон, а відтак і пов�

новаження Нацкомфінпослуг не по�

ширюються на цих ділків, то регуля�

тор нічого не може з ними вдіяти, і

вони продовжують ошукувати гро�

мадян". Начебто усе владналося?

"Пірамідам" — зась, ошуканих гро�

мадян стане менше. Та не все одно�

значно. Ще до прийняття закону на

початку жовтня Верховний Суд

України виніс рішення, згідно з

яким, якщо компанія має ліцензію

на здіснення фінпослуг від Нацфін�

послуг, то вона не є "фінансовою пі�

рамідою". Експерти розцінили такий

крок ВС як певною мірою послаб�

лення для "фінансових пірамід", хоча

презумпція невинуватості діє і на

ринку фінпослуг, тому теоретично

жодна структура не може бути визна�

на шахрайською, якщо це не доведе�

но судом. Відтак поправки у законо�

давство, котрі ухвалила з подачі Каб�

міну Верховна Рада, унеможливлю�

ють зловживання і рішенням ВС.

Мавроді "надихає" 
на творчість... законодавчу

Наступ на шахрайські оборудки

на фінансовому ринку України тіль�

ки розпочинається. На розгляді у

комітетах Верховної Ради перебува�

ють відразу декілька проектів, при�

свячених цій проблемі. Цього разу

депутатська ініціатива з красномов�

ною назвою "Про заборону фінансо�

вих пірамід в Україні", у якому дано

визначення, що "фінансовою піра�

мідою" є будь�яка операція з фінан�

совими активами, спрямована на

отримання вигоди за рахунок пере�

розподілу активів інших осіб. За "пі�

раміду" можна отримати до 3�х років

в'язниці, а то й до 8�ми, із конфіска�

цією майна, якщо завдано значної

шкоди або "піраміда" побудована зу�

мисно групою осіб. Ще один проект

стосується обігу електронних гро�

шей та заборони "фінансових піра�

мід". У ньому дається не лише ви�

значення "піраміди", а й ретельно

перераховуються ознаки такої, а та�

кож врегульовується питання емісії

та обігу електронних грошей, котрі

можуть бути як знаряддям, так і

предметом шахрайства. Цей доку�

мент досі на ознайомленні у депута�

тів, на відміну від попереднього, що

пройшов розгляд у профільному ко�

мітеті й отримав схвальний висно�

вок.

Утім у депутатському середовищі

ставлення до таких ініціатив дещо

прохолодне. З одного боку, пробле�

ма існує, а збитки, завдані будівни�

чими "пірамід" українцям, нарахо�

вують мільярди. З іншого, діяль�

ність "пірамідників" — це правопо�

рушення, і його ще треба довести,

себто був злий умисел чи наївне ба�

жання ощасливити ближніх. На по�

чатковому етапі помітити злий уми�

сел надзвичайно складно, а заборо�

на реклами "пірамід" мало що дасть,

оскільки вони, як і респектабельні

установи, пропонують вигідні від�

сотки, умови тощо. Як відділити

благе від грішного? Відповіді наразі

не існує, тож законодавцям є над

чим сушити мізки. А організаторам

"пірамід" — розмірковувати над

тим, як відійти "у тінь", оскільки са�

ме там ще для них залишилося міс�

це. До речі, коли Кабмін лише схва�

лив проект, що днями став законом,

Сергій Мавроді на своєму сайті ви�

клав статтю, в якій послався на три�

валість процедур ухвалення законів

в Україні, й саме цим мотивував, що

його новоствореному "дітищу" нічо�

го не загрожує. Давав він близько

трьох років на ухвалу цього закону.

Стаття вийшла у березні цього року.

Минуло трішки більше півроку, і до�

кумент став законом. Але у комен�

тарях до статті вже було окреслено

можливі (на той момент) схеми ви�

воду МММ з�під удару. Перша: да�

ємо один одному у борг, оскільки

просто допомога, без відшкодуван�

ня, підпадає під оподаткування.

Другий спосіб — просто не "світити�

ся", зареєструватися як організація

взаємодопомоги, а чим саме люди

один одному допомагають, це вже

їхня справа. І звісно, спритники

особливу увагу звернуть на елек�

тронні гроші. Хтозна, може, виник�

нуть подвійні, а то й потрійні струк�

тури, де за пристойним фасадом ді�

ятимуть, на другому�третьому рів�

нях, як окремі підструктури або й

співробітники, саме "піраміди",

тільки приховані від стороннього

ока.

Громадянам на замітку:
ознаки "піраміди"

Доки у Верховній Раді та у Кабмі�

ні думають, що б іще вигадати проти

"пірамід", варто звернути увагу на те,

як законодавці застерігають проти

них. Отже, на думку депутатів,

структура є "фінансовою пірамі�

дою", якщо збереження внеску

вкладника досягається за рахунок

грошей інших вкладників, а свідчен�

ням того, що новостворене "щось" є

саме "пірамідою", виступають вимо�

ги до вкладника залучити активи ін�

ших вкладників, сплатити збір, пла�

тіж (побор) за залучення його акти�

ву, прив'язка права повернення

вкладником своїх коштів до якоїсь

певної події чи ситуації, а розмір чи

час отримання прибутку по внесках

залежить від самого вкладу чи обі�

цяється після розіграшу, жеребку�

вання та ін

Успішність боротьби з шахраями залежатиме від міліції
Президент У раїнсь о о аналітично о центр

Оле сандр ОХРІМЕНКО
Поправ и Верховна Рада хвалила орисні, та нас іль и спішною

б де боротьба із шахраями, залежить від то о, я вправно застос ють
нов "зброю" правоохоронні ор ани. Цей за он має дозволити міліції
ловити різно о род ор анізаторів прихованих "фінансових пірамід" на
арячом . Раніше не б ло римінальної відповідальності за створення
"фінансових пірамід", а тіль и за шахрайство. Але шахраї — люди до-
свідчені, і том д же часто свої схеми мас вали під півлю товарів
р пах, під бла одійні ор анізації або під л б продаж . У рез льтаті, не
завжди ле о б ло довести фа т шахрайства, ос іль и жертва цих
" л бах за інтересами" сама вист пала в я ості ор анізатора, отже, не
б ло і фа т ор анізації шахрайства. Нині нове за онодавство чіт о
об мовлює, що всі ор анізації, незалежно від форми власності та на-
зви, що надають фінпосл и по зал ченню оштів, зобов'язані мати лі-
цензію Нац омфінпосл . Та чи вдасться поставити та ий спосіб на-
дійний бар'єр фінансовим махінаціям, зо рема "пірамідам", все зале-
жатиме від міліції та інших правоохоронних ор анів. За он надав їм сі
можливості для виявлення "фінансових пірамід" під б дь-я ою личи-
ною. Я що вони вчасно реа ватим ть на появ "фінансових пірамід",
то змож ть оперативно припиняти злочинн діяльність, відта раїнці
б д ть менше втрачати оштів.

Допоможе тільки лікбез споживачів фінпослуг
Е сперт з питань захист прав споживачів фінпосл

Мирослава МУЛЯР
Вчинення шахрайства шляхом "фінансової піраміди", я правило,

проводиться під при риттям діяльності страхових ор анізацій, під ви-
лядом зал чення оштів людей б дівництво, за допомо ою інстр -
ментів надання фінпосл в Інтернеті, сфері діяльності редитних спі-
ло та інвестиційної діяльності (придбання товарів р пах). Саме ці
сфери діяльності є зр чними інстр ментами для вчинення шахрайства
шляхом "фінансової піраміди". Ось чом зазначені сфери фінпосл
треба більш ретельно та зважено онтролювати на предмет можливо-
о шахрайства, щоб не доп стити "фінансової піраміди". На жаль, за-
онопрое ти, що по ли ані боротися з пірамідами, нія им чином не за-
хищають ромадян від фінансово о шахрайства, а тіль и сприяють вчи-
ненню ор пційних правопор шень. Захоч ть фінансов операцію ви-
значити "фінансовою пірамідою" — та і б де, без б дь-я о о чіт о о
посилання на за он. Саме ре лятори, а не за они б д ть визначати,
я і фінпосл и б д ть віднесені до "фінансових пірамід", що фа тично
є наділенням цих ор анів за онодавчими повноваженнями, а це с пе-
речить Констит ції. На все це в аз є своїх за важеннях і Головне
юридичне правління ВР. Тож аби безпечити себе, ромадяни мають
насамперед не сподіватися на держав , а підвищ вати свою фінансо-
в рамотність.

КОМЕНТАРІ ЕКСПЕРТІВ

За ознаками, "піраміда" завжди пропонує прибутки,
вищі за середньоринкові, або заманливі умови
кредитування, або й інший "гачок", і відрізнити, 

де справді фінансова структура діє чесно, а де просто
привабливі умови для прикриття шахрайства, складно

навіть спеціалістам

Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

"Ле і" роші чат ють на співвітчизни ів, особливо иян,
б вально біля ожно о стовпа. Але заманливим пропо-
зиціям недов о ще ловити на " ачо " довірливих пере-
хожих. Верховна Рада мин ло о тижня хвалила зміни
до за он про надання фінансових посл , з ідно з я и-
ми встановлено їхній чіт ий перелі . Усе, що поза
ним,— забороняється. У та ий спосіб ряд, що б в с б'-
є том за онодавчої ініціативи, вважає можливим подо-
лати "фінансові піраміди" та інші шахрайсь і схеми на
рин фінпосл . Але чи дійсно є перепони для шахраїв,
розбирався "Хрещати ".



"МАЛАВІТА"
Країна: США, Франція
Ст дія: Europa Corp,
Relativity Media
Режисер: Лю Бессон
У ролях: Роберт
де Ніро, Діанна А рон,
Томмі лі Джонс,
Мішель Пфайффер
Тривалість: 111 хв.
Ві ові обмеження:
16 ро ів

Фільм знятий за
мотивами роман Тоніно Бена вісти "Малавіта" (2004).
Назва на сицилійсь ом слен означає мафію, а в
артині є лич ою соба и.
Колишній бос мафії Джованні Манцоні, я ий допомі ФБР
заарешт вати мафіозі, з родиною приїжджає під
при риттям Францію. Йо о безпе я свід а
забезпеч є а ент ЦРУ. Одна мафіозні замаш и Манцоні,
а та ож йо о родини — др жини, я а влаштов є пожеж
в с пермар еті, здирни а і шахрая сина і доч и-
садист и — не дають їм можливості надов о осісти в
одном місті і залишитися непоміченими.
У інотеатрах "У раїна", "Ме апле с",
"М льтипле с", мережах інотеатрів "Баттерфляй",
"Одеса іно" і "Лінія іно"

"РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА"
Країна: США, Італія
Ст дія: Amber
Entertainment
Режисер:
Карло Карлей
У ролях: Д лас Б т,
Хейлі Стейнфілд,
Стеллан С арс ард,
Пол Джаматті
Тривалість: 97 хв.
Ві ові обмеження:
12 ро ів

Найвідоміша тра едія Вільяма Ше спіра в ласичном
ви онанні. Верона. Епоха Ранньо о Відродження. Юна і
дівчина з воро ючих сімей за ох ються одне в одно о,
але не мож ть б ти разом. Лише смерть на пі
забороненої пристрасті допома ає Ромео і Дж льєтті
врят вати своє охання.
Картина знята в тих же місцях, де за те стом Ше спіра
роз ортається дія — на нат рі і в справжніх історичних
зам ах Верони і Мант ї в Італії.
У інотеатрах "Жовтень", "У раїна", "Ме апле с",
"М льтипле с", мережі інотеатрів "Баттерфляй"

"ПЛАН ВТЕЧІ"
Країна: США
Ст дія: Summit
Entertainment
Режисер: Мі аель
Хафстрем
У ролях: Сильвестр
Сталлонне, Арнольд
Шварцне ер, Кертіс
Дже сон
Бюджет: 70 мільйонів
доларів США
Тривалість: 100 хв.
Ві ові обмеження:
16 ро ів

Один із найвидатніших світових фахівців з систем
безпе и по одж ється на останню ризи ов операцію:
вте ти з с персе ретної висо отехноло ічної в`язниці, я
називають "Гробницею". Обд рений і помил ово
в`язнений, Рей Бреслін зм шений зверн тися за
допомо ою до римінальни а Еміля Ротмайера, щоб
розробити відчайд шний і пра тично нездійсненний план
втечі з найзахищенішої в`язниці світі.
У інотеатрах "У раїна", "Ме апле с",
"М льтипле с", мережах інотеатрів "Баттерфляй",
"Одеса іно" і "Лінія іно"
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ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ
УКРАЇНКИ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 
18 жовтня (пт.) — 19.00 "Дивна місіс
Севідж", тра і омедія, 2 од. 45 хв.
18 жовтня (пт.) — 20.00 "Страждання
юно о Вертера", драма, 1 од.
19 жовтня (сб.) — 16.00 "І ри на задньом
дворі", драма, 1 од. 30 хв.
19 жовтня (сб.) — 19.00 "Дядеч ів сон",
тра і омедія, 2 од. 30 хв.
19 жовтня (сб.) — 20.00 "Оле сандр
Вертинсь ий. Бал Господень...",
моноспе та ль, 1 од. 30 хв.
20 жовтня (нд.) — 18.00 "Пізансь а вежа",
фарс, 2 од.
20 жовтня (нд.) — 19.00 "Бабине літо",
лірична омедія, 2 од. 35 хв.
20 жовтня (нд.) — 20.00 "Edith Piaf: життя
в рожевом світлі", 1 од. 20 хв.
21 жовтня (пн.) — 19.00 № 13
("Божевільна ніч, або Весілля Пі дена"),
омедія, 2 од. 30 хв.
21 жовтня (пн.) — 20.00 "Жирна свиня",
1 од. 35 хв.
22 жовтня (вт.) — 19.00 "Уявний хворий",
омедія, 2 од. 35 хв.
22 жовтня (вт.) — 20.00 "Прощальне
тан о", тра і омедія, 2 одини 30 хвилин

ТЕАТР
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
17 жовтня (чт.) — 19.00 "Момент охання",
інсценізація Тараса Жир а за творами
Володимира Винничен а, слідчий
е сперимент
17 жовтня (чт.) — 19.00 "Кін IV",
тра і омедія, Гри орій Горін
18 жовтня (пт.) — 19.00 "Соло для
одинни а з передзвоном", Освальд
За радни , з на оди ювілею народно о
артиста У раїни Станіслава Стан евича
19 жовтня (сб.) — 19.00 "Квіт а Б дя ",
за мотивами п`єси Ми оли К ліша "Ма лена
Граса"
20 жовтня (нд.) — 12.00 "Натал а
Полтав а", раїнсь е м зично-драматичне
ро о о, Іван Котляревсь ий

20 жовтня (нд.) — 19.00 "Ромео і
Дж льєтта", Вільям Ше спір
22 жовтня (вт.) — 19.00 "Я —
спад оємець", омедія, Ед ардо де Філіппо
22 жовтня (вт.) — 19.00 "Перехресні
стеж и", тра іфарс, за однойменною повістю
Івана Фран а
23 жовтня (ср.) — 19.00 "Сон смішної
людини", інсценізація Петра Панч а за
оповіданням Ф. Достоєвсь о о
23 жовтня (ср.) — 19.00 "Гре Зорба",
театральний роман, Ні ос Казандза іс

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80,
www.drama�comedy.kiev.ua 
17 жовтня (чт.) — 19.00 прем`єра
"Ідеальна пара", Мар Камолетті, 2 од.,
цільовий спе та ль
18 жовтня (пт.) — 19.00 "Міл ий біс",
тра і омедія, Федір Соло б, 2 од. 35 хв.
19 жовтня (сб.) — 15.00 "Море... Ніч...
Свіч и...", неви адана історія на
Середземном морі, Йосеф Бар-Йосеф,
1 од. 50 хв.
19 жовтня (сб.) — 19.00 "Небезпечні
зв`яз и", Шодерло де Ла ло, 3 од.
20 жовтня (нд.) — 15.00 "Гол бчи и мої!..",
Ф. Достоєвсь ий, О. Володін, 1 од. 40 хв.
20 жовтня (нд.) — 19.00 "Чер а", О.
Мардань, 2 од. 50 хв.
21 жовтня (пн.) — 19.00 "Чотири причини
вийти заміж", омедія про охання, Р. Баер,
2 од.
22 жовтня (вт.) — 19.00 "Глядачі на
вистав не доп с аються!", М. Фрейн,
3 од. 40 хв.
23 жовтня (ср.) — 19.00 "Дзвіно з
мин ло о", А. Крим, 1 од. 30 хв.
23 жовтня (ср.) — 19.00 "Не все от
масляна", омедія, Оле сандр Островсь ий,
2 од. 45 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна"), 
Тел: (044) 33�222�17, www.theatreonpodol.com 
17 жовтня (чт.) — 19.00 "Мертві д ші",
омедія за поемою М. Го оля, 2 од. 20 хв.,
малий зал Палац "У раїна"

18 жовтня (пт.) — 19.00 прем`єра "Паст а
для самотньо о чолові а", іронічний дете тив,
театральна остьова
18 жовтня (пт.) — 19.00 прем`єра,
"Лебедине озеро. С тін и", м зичний
спе та ль, театральна остьова
19 жовтня (сб.) — 19.00 "Я — Марія
Каллас", драма, 2 од. 20 хв., театральна
остьова
19 жовтня (сб.) — 19.00 "Звід и бер ться
діти", лірична омедія, 2 од. 30 хв., малий
зал Палац "У раїна"
20 жовтня (нд.) — 19.00 "Фараони",
омедія-фарс, 2 од. 15 хв., малий зал
Палац "У раїна"
20 жовтня (нд.) — 19.00 "Льов ш а",
розповідь про єврейсь е щастя, 1 од. 40 хв.,
театральна остьова

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
17 жовтня (чт.) — 19.00 "Роман до тора",
стилізація-жарт, А. Чехов, 2 од. 10 хв.
18 жовтня (пт.) — 19.00 "Людина та
Вічність", філософічний жарт, А. К рейчи ,
2 од. 30 хв.
19 жовтня (сб.) — 19.00 прем`єра
"Мольєріана", М. Б л а ов
20 жовтня (нд.) — 19.00 "Шалений день",
омедія, П.-О. Бомарше, 3 од.
20 жовтня (нд.) — 19.00 "Сирена та
Ві торія", омедія, О. Галін

ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
17 жовтня (чт.) — 19.00 "Весела вдова",
оперета, Ф. Ле ар
18 жовтня (пт.) — 19.00 "Welcome to
Ukraine, або Подорож охання",
романтичний мюзи л
19 жовтня (сб.) — 19.00 "Бал Савойї",
оперета, П. Абрахам
20 жовтня (нд.) — 19.00 "Ци ансь ий
барон", оперета, Й. Штра с
22 жовтня (вт.) — 19.00 "Квіт а
Монмартр ", оперета, І. Кальман
23 жовтня (ср.) — 19.00 "Та е єврейсь е
щастя", мюзи л, І. По лад

ЦИРК
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua
18 жовтня (пт.) — 19.00, 19 жовтня (сб.) — 13.00,
17.00, 20 жовтня (нд.) — 13.00, 17.00 про рама "Караван
ч дес", дітям до 5-ти ро ів вхід без оштовно без надання
вільно о місця

ТЕАТР НА ЛИПКАХ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
17 жовтня (чт.) — 14.00 "Поліанна", драма, Е. Портер, 2
од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
18 жовтня (пт.) — 12.00 "Вождь червонош ірих",
тра і омедія, за мотивами оповідання О`Генрі, 1 од. 45 хв.,
для дітей від 7-ми ро ів
18 жовтня (пт.) — 12.00 "Поліанна", драма, Е. Портер, 2
од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
19 жовтня (сб.) — 12.00 "Чарівна Пеппі", м зична вистава
на 2 дії, А. Лінд рен, 1 од. 40 хв., для дітей від 7-ми ро ів
20 жовтня (нд.) — 11.00 "Велосипед з червоними
олесами", неймовірна при ода на 1 дію, Т. Власова, 1 од.
10 хв., для дітей від 5-ти ро ів
20 жовтня (нд.) — 12.00 "Король Дроздобород", м зична
вистава, Г. Чеховсь и, 1 од. 50 хв., для дітей від 7-ми ро ів
20 жовтня (нд.) — 13.00 "Велосипед з червоними
олесами", неймовірна при ода на 1 дію, Т. Власова, 1 од.
10 хв., для дітей від 5-ти ро ів
22 жовтня (вт.) — 12.00 "Добрий Хортон", м зична вистава,
Ю. Чеповець ий, 1 од. 44 хв., для дітей від 5-ти ро ів

ТЕАТР ОПЕРИ
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua 
17 жовтня (чт.) — 13.00 "Лісова пісня", літерат рно-
м зична омпозиція за твором Лесі У раїн и на м зи
М. С ор льсь о о, 1 од. 25 хв.
18 жовтня (пт.) — 13.00 "Спляча рас ня", балет-феєрія на
2 дії, П. Чай овсь ий
18 жовтня (пт.) — 19.00 "Средь ш мно о бала...", вечір
романс ви онанні солістів
19 жовтня (сб.) — 12.00 "Стій ий олов`яний солдати ",
м зична аз а-феєрія на 2 дії, 1 од. 45 хв.
19 жовтня (сб.) — 19.00 "Двоє на ойдалці", балет на 1 дію, Й.
С. Бах, Ч. Вер ас, "In Pivo Veritas", балет на 1 дію на ірландсь
м зи та м зи доби Ренесанс , "Київ модерн-балет"
20 жовтня (нд.) — 12.00 "Л с нчи ", балет-феєрія на 2 дії,
П. Чай овсь ий
20 жовтня (нд.) — 15.00 "Л с нчи ", балет-феєрія на 2 дії,
П. Чай овсь ий
22 жовтня (вт.) — 13.00 "Л с нчи ", балет-феєрія на 2 дії,
П. Чай овсь ий
23 жовтня (ср.) — 19.00 "Квартет-а-тет", балет на 1 дію на
м зи А. Мааса, "Underground", "Київ модерн-балет"

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Адреса: вул. Грушевського, 1�а 
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua 
19 жовтня (сб.) — 11.00 "Про роч Ряб та сонеч о
золоте", М. Петрен о, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
19 жовтня (сб.) — 13.00 "Царівна-Жаба", А. Дєж ров, 40
хв., для дітей від 4-х ро ів
19 жовтня (сб.) — 15.00 "Веселі ведмежата", М.
Поліванова, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
19 жовтня (сб.) — 17.00 "Пітер Пен", Є. О ородній за Дж.
Баррі, 60 хв., для дітей від 5-ти ро ів
20 жовтня (нд.) — 11.00 "Г сеня", Н. Гернет, 40 хв., для
дітей від 3-х ро ів
20 жовтня (нд.) — 13.00 "За щ чим велінням", Є.
Тараховсь а, 50 хв., для дітей від 3-х ро ів
20 жовтня (нд.) — 15.00 "Дюймовоч а", Б. Заходер, за Г.
Х. Андерсеном, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів, вистава
російсь ою мовою
20 жовтня (нд.) — 17.00 "Золотий лючи ", О. Толстой, 65
хв., для дітей від 3-х ро ів

ДИТЯЧА АФІША ТЕАТРАЛЬНА АФІША 17—23 жовтня

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35, 15.45
Мультляндія

7.20, 17.10 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.30, 4.10 Столиця
10.15 Зроблено в Києві
13.20, 23.25, 5.00

Громадська
приймальня

15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.25, 3.45
СТН

15.10 Гаряча лінія "102"
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
17.30, 2.15 Якісне життя
18.00, 22.00, 0.50 Клуб

гумору
21.25, 4.35 Служба

порятунку

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 23.00, 1.00 Підсумки
6.25 Доброго ранку, Україно!
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30

Новини
6.15, 7.05, 8.05, 23.15

Спорт
6.35 Хочу все знати
6.45, 7.45 Гість студії
7.20, 8.20 Тема дня
7.25 Країна online
7.35 Ера бізнесу
8.15 Огляд преси
8.35 Ранкові поради
8.45 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.50 Політтеатр
10.10 Без цензури
10.40, 15.35 Т/с "Таємниця

старого мосту" 
11.30 Секрети успіху
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.20, 17.40, 21.30

Діловий світ
12.25 Книга.ua
12.55 Як це?
13.20 Не вір худому кухареві
13.45 Хто в домі господар?
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.30 Життя на рівних
16.20 Т/с "Вічний поклик" 
18.05 Агро8News
18.45 Фінансова перспектива
18.55 Сільрада
19.15 Фестиваль "Сміхота"

20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.40 Світ спорту
21.45 Хіти ХХ століття
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"
23.25 На слуху
23.50 Великі битви
0.40 Від першої особи

11++11

6.00 ТСН. Тиждень
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Економічна правда
8.10 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.05 Т/с "Тисяча і одна

ніч" 
10.45 Х/ф "Сила серця"
14.45 Х/ф "Операція "Ы"

та інші пригоди
Шурика" 

16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с "Кохання й

покарання" 
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Свати$6" 
22.45 Гроші
23.55 ТСН
0.10 Х/ф "Алі" 
3.00 ТСН. Особливе
3.25 Т/с "Тисяча і одна

ніч" 
4.50 ТСН
5.05 Гроші

ІІННТТЕЕРР

5.25 Х/ф "Кактус і Олена" 
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Х/ф "Танці

маріонеток"
12.00 Новини
12.20 Х/ф "Танці

маріонеток"
13.45 Судові справи
14.40 Сімейний суд
15.45 Чекай на мене
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.00 Т/с "Дельта"
20.00 Подробиці

20.30 Т/с "Вона не могла
інакше"

22.25 Т/с "Легальний
допінг"

Нічна профілактика

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

5.10 Х/ф "Серце без
замка" 

7.00 Події
7.30 Щиросердне зізнання
8.00 Т/с "Подружжя"
9.00 Події
9.10 Т/с "Слід" 
10.00 Х/ф "Намисто" 
12.00 Нехай говорять
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10 Т/с "Слід" 
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Поцілуй! Нова

історія" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Карпов$2" 
22.00 Т/с "Слід" 
22.50 Х/ф "Як украсти

хмарочос" 
1.00 Х/ф "Страх" 
2.35 Щиросердне зізнання
3.15 Події
3.35 Говорить Україна
4.15 Нехай говорять
5.05 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.25, 6.10 Teen Time
5.30 Т/с "Вперед —

до успіху" 
6.15 М/с "Губка Боб" 
7.00 Підйом!
9.00 Х/ф "Сутінки" 
11.15 Х/ф "Сутінки. Сага.

Затемнення" 
13.50, 14.35 Kids' Time
13.55 М/с "Губка Боб" 
14.55 Т/с "Друзі" 
16.00 Т/с "Дві дівиці на

мілині" 
16.55 Т/с "Бальзаківський

вік"
18.00 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с "Вороніни" 
21.00 Т/с "Останній з

Магікян" 
22.00 Т/с "До смерті

красива" 
23.00 Співай, якщо зможеш
0.30 Репортер

0.40 Т/с "Бальзаківський
вік"

1.40 Т/с "Вероніка Марс" 
3.05 Служба розшуку дітей
3.10—5.20 Зона ночі

ІІССTTVV

4.50 Служба розшуку дітей
5.00 Світанок
6.00 Ділові факти
6.10 Економічний інтерес
6.20 Т/с "Таксі"
6.45 Т/с "Леся + Рома"
7.30 Ділові факти
7.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини
10.10 Анекдоти по8українськи
10.15 Т/с "Диверсант.

Кінець війни"
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Диверсант.

Кінець війни"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Пастка"
22.00 Четверта башта
23.00 Свобода слова
1.05 Х/ф "Посейдон" 
2.40 Про8Ziкаве.ua
2.50 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Майстер подорожей
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
Профілактика на каналі 

до 14.30
14.30 Майстер подорожей
15.00 Соціальний пульс
15.15 Соціальна економіка
16.10 Рідкісний вид
16.40 Цивілізація Incognita
16.50 Алло, лікарю!
17.50 Алло, адвокате!
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 В бій ідуть одні дівчата
21.00 Соціальний пульс
21.25 Соціальна економіка
21.35 Зіркові історії. А.

Шарапова. Посмішка
для мільйонів

22.40 Економічний пульс
22.45 По сліду снігової

людини
23.45 Рідкісний вид
0.30 Т/с "Ескорт$

агентство" 
1.35 Календар Live
2.00 Амурні мелодії

2.15 Х/ф "Одкровення
Мелісси" 

4.00 Телебачення,
телебачення.
Документи, свідоцтва,
враження

4.30 Ах, не говоріть мені про
кохання

5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30—18.30, 22.30—5.30
Час. Важливо (кожні
півгодини)

6.35, 7.10, 8.10, 22.35,
23.15, 0.15, 2.35,
3.35 Бізнес8час

6.40, 18.10, 0.00, 3.20,
4.35 Місцевий час

6.55, 7.15, 8.15, 8.35,
11.35 Хроніка тижня

7.00—19.00, 22.00—23.00
Час новин (щогодини)

7.20 Час економіки
7.40 Автопілот8новини
7.45, 18.20, 23.40, 0.20,

6.20 Час спорту
8.45 Трансмісія8новини
8.50, 23.45, 0.55 Огляд

преси
9.35, 13.35, 14.35 5 елемент
10.35 Велика політика
11.15, 20.00, 1.15, 1.35,

5.00, 5.35 Час.
Підсумки дня

12.35 Новинометр
15.35 Новини Київщини
16.35 Машина часу
17.35, 0.35 В кабінетах
18.35 Територія закону
19.45, 22.40, 23.35, 3.15,

6.15 Хроніка дня
21.40, 3.00, 4.00 Час8тайм
22.10 Податковий щоденник
23.25 Crime news
1.00 Час новин
2.40, 4.40 Життя цікаве
3.30 Час. Важливо
3.40 Кіно з Я. Соколовою
4.15 Гра долі

ННТТНН

5.40 Х/ф "Салон краси" 
7.05 Х/ф "Вторгнення" 
8.35 Агенти впливу
9.30 Правда життя
10.00 Х/ф "Випадок в

квадраті 36$80" 
11.15 Т/с "Далекобійники"
15.10 Т/с "Білі вовки"
19.00 Свідок

19.30 Т/с "Вулиці
розбитих 
ліхтарів$9"

21.30 Свідок
22.00 Т/с "Елементарно" 
23.00 Т/с "CSI. Майамі$10" 
0.00 Т/с "Забуті" 
1.00 Т/с "Закон і порядок" 
1.55 Свідок
2.25 Речовий доказ
2.55 Агенти впливу
3.55 Свідок
4.25 Правда життя
5.25 М/ф

ССТТББ
5.30 Чужі помилки.

Випробування для
самотньої мами

6.15 Все буде добре!
7.55 Неймовірна правда про

зірок
9.35 Зіркове життя. Роль

ціною в життя
10.35 Х/ф "Любов і

голуби" 
12.45 Битва екстрасенсів.

Чоловіки проти жінок
15.00 Звана вечеря
16.00 Все буде добре!
18.00 Вікна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
19.55 Куб84
22.00 Вікна. Новини
22.25 Детектор брехні84
23.25 Один за всіх
0.50 Т/с "Доктор Хаус" 
1.50 Х/ф "Справа № 306" 
3.05 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

4.00 Новини
4.05 Доброго ранку!
8.00 Новини
8.15 Контрольна закупівля
8.50 Жити здорово!
9.55 Модний вирок
11.00 Новини
11.15 Час обідати!
11.55 Доброго здоров'ячка! 
12.40 Істина десь поряд
13.00 Інші новини
13.20 Т/с "Домробітниця"
14.00 Новини
14.15 Т/с "Слід"
15.00 В наш час
15.55 Наодинці з усіма
17.00 Вечірні новини
17.45 Давай одружимося!
19.00 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Син батька

народів"

22.45 Д/ф "Василь Сталін.
Розплата"

23.45 Т/с "Домробітниця"
0.20 Х/ф "Ти і я"
2.00 Новини
2.05 Нехай говорять
2.55 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
10.00 Вісті
10.30 1000 дрібниць
11.15 Про найголовніше
12.00 Т/с "Таємниці

інституту
благородних
дівиць"

13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.00 Особливий випадок
15.00 Т/с

"Скліфосовський"
16.00 Вісті
16.10 Вісті. Москва
16.35 Т/с

"Скліфосовський"
17.30 Прямий ефір
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.50 Т/с "Свати$6"
22.05 Т/с "Право на

правду"
23.05 Підірвати СРСР.

Ядерний апокаліпсис
0.00 Т/с "Вольф Мессінг.

Той, хто бачив
крізь час"

0.55 Дівчата
0.35 Х/ф "Багач,

бідняк...", с. 1
3.15 Прямий ефір
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

Мухтара$2"
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

пам'ять
10.05 Ти не повіриш!
11.00 ДНК
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.35 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні

15.30 Суд присяжних.
Остаточний вердикт

16.40 Т/с "Справа лікарів"
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо і показуємо
20.25 Т/с "Карпов$2"
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с "Ментівські

війни$7"
0.35 Т/с "Ведмежий кут"
2.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.40 Говоримо і показуємо
4.35 І знову здрастуйте!

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша8слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтіком
8.20 М/с "Шоу Гарфілда" 
8.55 Єралаш
9.50 Країна "У"
10.55 Т/с "Та, що говорить

із примарами" 
11.55 Зупиніть, я закохалася!
13.55 Богиня шопінгу
16.00 Т/с "Маленькі

таємниці" 
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу
20.00 Т/с "Вісімдесяті" 
21.00 Країна "У"
22.05 Віталька
23.05 Дурнєв + 1
23.45 Т/с "Секс і місто" 
0.25 Т/с "Та, що говорить

із примарами" 
1.15 Теорія зради 
2.00 Твою маму!
2.25 До світанку

КК11

6.30 TOP SHOP
7.30 М/ф
10.45 Х/ф "Бєспрєдєл в

середній школі"
12.20 Велика різниця
13.25 КВК
16.00 Вечірній квартал
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
21.00 Розсміши коміка
22.00 Леся Здєся
22.25 Х/ф "Володар

стихій"
0.25 Х/ф "Занепалий$3"
2.00 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
6.55 Т/с "Сищики$4" 
10.55 Х/ф "Біле золото" 
12.45 Т/с "Кріт$2" 
19.00 Т/с "Лінійний відділ" 
21.00 Новини 2+2
21.25 ДжеДАІ
22.00 Х/ф "Квант

милосердя" 
0.10 Х/ф "Бій на смерть" 
2.10 Х/ф "Відьма" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00 Знімала мама
7.00, 12.15 М/с "Бджола

Майя 3D"
7.15, 12.00 М/с "Олівія"
7.30, 11.15, 17.10 М/с

"Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка"

7.45, 11.00, 21.15 М/с
"Смішарики. Пін8код"

8.00, 10.30 М/с "Дружба —
це диво"

8.30 М/с "Клуб Міккі8Мауса"
8.55 М/с "Джейк і пірати з

Нетландії"
9.20 М/с "Маленькі

Ейнштейни"
9.45 М/с "Перехрестя в

джунглях"
10.05 М/с "Контраптус —

геній"
11.30, 17.30 М/с "Свинка

Пеппа"
12.30, 18.00 М/с "Смурфіки"
13.00, 18.30 М/с "Циповіль"
13.30 М/с "Догтаньян"
14.00 Єралаш
15.00 М/с "Досконала

Людина8павук"
15.30 М/с "Кім П'ять8з8

плюсом"
16.30 М/с "Фінеас і Ферб"
19.00 М/с "Ліло і Стіч"
19.30 М/с "Чорний плащ"
20.00 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

21.00 Казка з татом
21.55 М/с "Оггі та кукарачі"
23.00 М/с "Час пригод"
0.00 М/ф

АНОНСИ на ТРК "Київ"

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net

ЖИТТЯ НА ТЕРЕМКАХ
Терем и — мі рорайон, я ий з висоти пташино о польот схожий на
бджолині соти. Хто вони — орінні терем івчани? Ком вдалося пе-
редбачити появ с часних планшетів 30 ро ів том ? А ще ми та и
з’яс вали — іподром — живий — і щонеділі т т вир ють неабия і при-
страсті. Терем и мають власні д ховний, на овий та льт рний осе-
ред и — детальніше про них дивіться про рамі.
“Про лян и містом”, 17 жовтня о 21.25

ОЛІЯ, ЙОГУРТИ ТА СПІДНЯ БІЛИЗНА
Дивіться свіжом вип с — про олію, що додає стравам сма , а
ор анізм здоров’я. Я виробни и вибирають соняшни , що здатен
поділитися найціннішим? А та ож — чи всі йо рти одна ово орисні?

Крім то о, я а спідня білизна здатна надати фі рі дос оналості? Про
останні розроб и дизайнерів роз аж ть про рамі.
“Я існе життя”, 19 жовтня о 10.00

СЕКРЕТИ ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ

Знімальн р п про рами полонила малеча! І прим сила відвідати за-
вод дитячо о харч вання та подивитись, я виробляють молочні ласо-
щі для дітей, дізнатись, чом се рет славнозвісної дитсад ової аші,
та під лян ти, я столичні мам сі по-хитром заохоч ють своїх малю-
ів взятися за лож ! Про це та ба ато іншо о дивіться с бот на те-
ле аналі “Київ”.
“Зроблено Києві”, 19 жовтня о 10.30

з 17 жовтня

КІНОПРЕМ’ЄРИ
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Спортивні новини

Футбол. Національна збірна зіграє у плей�офф
Національна ф тбольна збірна У раїни з рах н ом 8:0 обі рала на

виїзді оманд Сан-Марино за лючном матчі валіфі ації на Чемпіо-
нат світ -2014. До лали з силля до роз ром с перни а й представ-
ни и столично о “Динамо”. Зо рема на 55-й хвилині півзахисни “бі-
ло-синіх” Андрій Ярмолен о довів перева раїнсь ої др жини до
5:0, а рівно через 10 хвилин Роман Без с зробив рах но 7:0. Та им
чином вітчизняна оманда посіла др е місце р пі Н, відставши від
збірної Ан лії на одне оч о. Представни и Т манно о Альбіон обі ра-
ли на своєм полі оманд Польщі з рах н ом 2:0 і напрям вийшли на
Чемпіонат світ -2014. Та им чином, раїнці зі рають листопаді в
сти ових матчах з однією із оманд, я а та ож зайняла др е місце в
одній із р п. С перни збірної У раїни визначиться 21 жовтня під час
жереб вання швейцарсь ом Цюріх . Ним стане одна з чотирьох
збірних — Франції, Швеції, Р м нії чи Ісландії

Бокс. Українці знову не можуть пробитися 
до фіналу
У др ий день Чемпіонат світ з бо с серед чолові ів У раїна втра-

тила др о о бо сера — В’ячеслав Кисліцин не з мів пробитися до др -
о о ра нд ва овій ате орії до 64 . С перни ом 27-річно о Кислі-
цина в 1/32 фінал б в одноліто з Ізраїлю І ор Лазарєв. Бій завершив-
ся несподівано швид о. Вже в першом ра нді раїнець двічі поб вав
но да ні. Після то о, я вдр е наш бо сер оп стився на настил рин-
, рефері з пинив поєдино . Та им чином, В’ячеслав Кисліцин зазнав

пораз и технічним но а том в першом ра нді. Для збірної У раїни це
вже др а втрата на старті нинішньої світової першості. На адаємо, ра-
ніше завершив свій вист п Оле сандр Шепелю ате орії до 52

Теніс. Сергій Стаховський почав з перемоги 
на Кубку Кремля
У раїнсь ий тенісист Сер ій Стаховсь ий вийшов до др о о ола

К б а Кремля в Мос ві з призовим фондом 823 550 доларів. На стар-
ті раїнець швид о впорався з сьомою ра ет ою т рнір порт аль-
цем Жоао Со зою — 6:4, 6:3. Наст пним с перни ом нашо о тенісис-
та б де переможець пари Жірі Весели (Чехія) — Ед ард Роже-Вассе-
лін (Франція). У той же час раїнсь ий тенісист Оле сандр Недовєсов
не змі вийти др ий ра нд К б а. У стартовом матчі Оле сандр
про рав Андрію Гол бєв з Казахстан — 2:6, 5:7. Всьо о 1 один і 15
хвилин провела і Леся Ц рен о на тенісном т рнірі. Вже в першом
олі др а ра ет а У раїни пост пилася росіянці Світлані К знєцовій —
5:7, 2:6. Раніше зачохлила ра ет в Мос ві і раща вітчизняна тені-
сист а Еліна Світоліна

Самбо. Наші самбісти здобули 15 медалей 
на Чемпіонаті світу
У місті Салоні и (Греція) пройшов Чемпіонат світ з самбо серед

юніорів, юна ів та дівчат. У раїнсь а збірна завоювала 15 на ород: 3
золоті, 3 срібні та 9 бронзових. У т рнірі взяли часть близь о 500
спортсменів із 27-ми раїн

Температура +8°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +11°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +7°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 17 жовтня 2013 року

ОВНИ, я з армоніз вати в собі романти а й навіжено о е спе-
риментатора?.. Завдання с ладне, але посильне. День принесе
наснажливі любовні сюрпризи. Я що за р тили роман на стороні,
при от йтеся завдя и щасливом збі обставин (плюс власній
ори інальності) до стрім о о розвит подій.
ТЕЛЬЦІ, про н дь заб дьте, події дня мотивовані армічно,

збері айте самовладання й не дійте під впливом спонтанних ім-
п льсів відповідальн мить. Хоча спо са за р тити фінансов чи
любовн авантюр надзвичайно висо а. Плюс дізнаєтеся ба ато
чо о ці аво о для себе, що б ло під таємничим по ровом, позб в-
шись самообманів. Бережіться жіно , саме вони, о аянні, здатні
підс н ти свиню чи зад рманити олов .
БЛИЗНЯТА, дов ола вас все непро нозовано — партнерсь і,

др жні, любовні взаємини роз ортаються за непередбач ваним
сценарієм. Романтичне захоплення зб рить поч ття, вірвавшись
революційним вітром серце. Повся денна робота перетвориться
на нестерпн м , том , аби не впасти в депресію, спроб йте
знайти собі ори інальне про ресивне хобі на свій сма .
РАКИ, жа че бажання ро вати в но з про ресом і б ти в ря-

дах першопрохідців може похитн ти стабільність раніше створено-
о життєво о ф ндамент . Ви в е зальтованом стані, жадання
змін і острих відч ттів може зі рати злий жарт насамперед з ти-
ми, хто націлений на стрім ар’єр . Вони мож ть раптово вирі-
шити, що займаються не тим, чим треба, і різ о розверн тися в не-
безпечном напрямі.
ЛЕВИ, нині створені всі перед мови для появи вашом житті

ново о хобі або раптової романтичної любові. С оріше всьо о, ви
знайдете своє щастя в незвичній обстановці і при несподіваних
обставинах. Об’є том сердечних симпатій може стати меш анець
віддалено о ре іон або представни іншої льт ри, чи б дете
втя н ті вірт альний флірт.
ДІВИ, несподіваний випадо може повністю змінити ваші поточ-

ні плани. Нині найрозс дливіші і найобережніші особи здатні втра-
тити олов і по натися за мрією, що є провидінням. Я що постій-
ний діловий партнер або пасія дізнаються про ваші подви и, вам
навряд чи допомож ть виправдання. Позб детеся частини рошей,
спо ою в сім’ї або доро оцінної довіри своєї половин и. Займіться
менш небезпечними справами, приміром, оновленням дизайн
вартири або офіс .
ТЕРЕЗИ, це день сюрпризів. Т ман н дь и розвіється, ви потра-

пите в оло про ресивних ори інальних людей, з я ими б де весе-
ло і ці аво. Ба атьом пощастить зав’язати партнерсь і ділові со-
юзи. У шлюбних пар атмосфера наповнена б нтарсь им д хом. Не
нама айтеся передбачити заздале ідь, що с аже (зробить) ваша
половин а в наст пний момент.
СКОРПІОНИ, мають шанс добре заробити, тр діться на совість,

робочо о ент зіазм вам не позичати, а отримані ошти можете
щедро тратити. Навіть оли аманець спорожніє, не жал йте, ото-
чення ідно оцінить ваші лицарсь і вчин и. Ощаслививши о ось
приємним подар н ом, я оюсь посл ою, бла одійною допомо-
ою, ви примножите власне щастя.
СТРІЛЬЦІ, день сприятливий для спішної зміни імідж . До ва-

шої природної чарівності слід додати модний ардероб, стильн
зачіс , попрацювати над манерою поведін и. Все має б ти на
найвищом естетичном рівні. За алом від прихильни ів не б де
відбою, поп лярність заш алюватиме. Трі мфи вас очі ють на лю-
бовном фронті, ре ламній сфері, в модельном та шо -бізнесі.
КОЗЕРОГИ, день стресовий, наповнений непередбач ваними

подіями. Ладьте з домочадцями, не вдавайтеся до е спериментів
на домашній території, мож ть вини н ти невідворотні поб тові
проблеми. Щось зламається, вийде з лад обладнання. Не ре о-
менд ється міняти еле тропровод , займатися системою освіт-
лення і си налізацією, встановлювати незнайоме про рамне за-
безпечення на особистий омп’ютер.
ВОДОЛІЇ, день наповнений стрім ими подіями, що відб вати-

м ться з вашої азартної подачі, або ви б дете незба ненним чином
їх передбачати. Можливі раптові орот і поїзд и, несподівані з -
стрічі, нестандартні захоплення. Вас приваблюватим ть про ре-
сивні методи, небезпечні досліди і е сперименти: приміром, з
еле три ою, омп’ютерними мережами, і рами, про рамами, но-
ваційними техноло іями та обладнанням. Союзни и неодмінно
знайд ться і розділять ваш ент зіазм.
РИБИ, приб т и й витрати нині армонійно співісн ват м ть на

вашом “подвір’ї”. Гроші те тим ть різь пальці, я вода, адже до-
ведеться робити непередбачені по п и. Особистий досвід (аби
не про олотися з придбанням) не стане на оді, по ладайтеся на
йо о величність щасливий випадо . І пильн йте, аби не розтринь-
ати ч жі (чи шлюбно о партнера) роші!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Ольга Харлан — найкраща
спортсменка місяця
Вітчизняна фехтувальниця отримала нагороду від НОК
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вчора в Олімпійсь ом до-
мі відб лася традиційна
церемонія на ородженя
на ращо о спортсмена мі-
сяця. Цьо о раз почесн
на ород отримала фехт -
вальниця Оль а Харлан.
Варто зазначити, що по-
дібн відзна спортсмен-
а отрим є вже вшосте,
що є абсолютним ре ор-
дом серед вітчизняних ат-
летів.

Вже восьмий рік поспіль Націо�

нальний олімпійський комітет

України продовжує традицію, запо�

чатковану у 2005�му — нагороджен�

ня найкращого спортсмена місяця.

Минулий проміжок був насиченим

на спортивні події, однак нагорода

все ж таки знайшла свого власни�

ка — нею виявилася одна з найтиту�

лованіших українських фехтуваль�

ниць Ольга Харлан. Спортсменці

вже не звикати до подібних відзнак,

але цього разу НОК не зміг не звер�

нути увагу на визначні здобутки

спорстменки. Так, в Будапешті фех�

тувальниця зуміла здійснити свою

мрію — стати чемпіонкою світу в

особистій першості. А вже через

кілька днів разом з Галиною Пун�

дик, Оленою Вороніною та Аліною

Комащук піднялась на найвищу

сходинку п’єдесталу в командному

турнірі.

Примітно, що шлях до титулів був

для Ольги Харлан дуже нелегким. У

півфіналі змагань в Будапешті укра�

їнка одним ударом обіграла олімпій�

ську чемпіонку Ігор у Лондоні коре�

янку Жіон Кім. Не можна не відзна�

чити характер вітчизняної спортс�

менки: весь поєдинок з Кім Ольга

поступалася в рахунку, але коли таб�

ло показало 12:14 на користь коре�

янки, Харлан змогла зібратися і не

просто зрівняла рахунок, а й завдала

п’ятнадцятого переможного удару. 

Непростим виявився і фінальний

поєдинок з росіянкою Катериною

Дяченко. Першу половину бою Оль�

га відфехтувала блискуче, і на пере�

рву спортсменки йшли з рахунком

8:1 на користь нашої співвітчизниці.

Однак після хвилинної перерви ро�

сіянка змінила тактику і почала

стрімко наздоганяти українку, зрів�

нявши рахунок — 12:12. Однак, як і

в попередній дуелі, Ольга знову про�

явила характер і, завдавши три без�

перечно виграшних удари, завоюва�

ла титул чемпіонки світу.

Заключний бій командної першо�

сті також був не з простих. Українка

виграла у притаманній їй манері:

скоротивши відставання і здобувши

перемогу всього в один укол.

Зі слів тріумфаторки, обивді пере�

моги були складними з багатьох

причин. “Цей сезон став для нас од�

ним з найтяжчих. Все ж таки через

два роки нам потрібно буде захища�

ти честь країни на Олміпійських іг�

рах. Мабуть, найважчою була пере�

мога у командній першості. У нас

була нова команда, і було дуже

складно пристосуватися до нової

манери фехтування. Звичайно, були

певні розбіжності й навіть сварки,

однак ми трудилися на перемогу, то�

му завжди знаходили спільну мову.

Я дуже вдячна й психологу, який

працював з нами. Хочу зазначити,

що ця нагорода стала для мене 6�ю, і

з�поміж інших відзнаки від НОК

знаходяться на найвиднішому місці.

Однак мені ніколи не набридне їх

отримувати, тому й надалі доклада�

тиму усіх зусиль, аби радувати при�

хильників фехтування”.

Щодо планів на майбутнє спортс�

менка відповіла досить чітко: “На�

разі я, можна сказати, відпочи�

ваю — займаюсь загальнофункціо�

нальною підготовкою, щоб підтри�

мувати себе у формі. Важливо гарно

відпочити, адже вже у січні стартує

новий сезон, і нам буде ще важче,

бо наступний рік — передолімпій�

ський.

Підсумовуючи здобутки Ольги

Харлан, президент НОК України

Сергій Бубка сказав: “Я радий, що

величезна команда, яка працює над

розвитком фехтування в Україні,

щороку демонструє високі показ�

ники. Спорстмени змінюються, а

результати нас лише радують. Мені

дуже приємно, що Ольга Харлан

вже не один рік стабільно займає

найвищі сходинки п’єдесталу. І ми

раді вручити їй цю нагороду, адже

попри свій вік вона вже стала при�

кладом для наслідування для міль�

йонів юних спорстменів. Бажаю їй

не втрачати свого працелюбства,

адже в наступному році нашій

команді буде ще важче — їй потріб�

но буде захищати статус найкращих

у світі”
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Цей день в історії 17 жовтня

1113 — спор джено Києво-
Михайлівсь ий Золотоверхий со-
бор
1676 — між Польщею і Т реч-

чиною підписано Ж равненсь ий
мирний до овір, з ідно з отрим
поля и відмовлялись на ористь
т р ів від Правобережної У раїни
( рім Білоцер івсь о о і Паво-
лоць о о пол ів) і Поділля.
1896 — повним провалом за-

вершилась в Але сандринсь ом
театрі прем'єра п'єси А. Чехова
"Чай а".
1927 — відб вся ІІ Все раїн-

сь ий собор УАПЦ.
1936 — народився Іван Драч,
раїнсь ий письменни , заснов-

ни РУХ , деп тат Верховної Ра-
ди
1989— Києві почав свою ро-

бот I фестиваль анімаційних
фільмів "Кро ".

Відповіді на с анворд на 7-й
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За свою спортивн ар`єр Оль а Харлан ( центрі) вшосте визнана най ращою спортсмен ою місяця У раїни
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