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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,43 грн 

1 € = 27,54 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплата на «Україну молоду» закінчується 26 грудня »СТОР. 9

Поки не виплакали 
бурштинові сльози...
Як вгамувати лихоманку і виважено налагодити видобуток 
поліських самоцвітів
стор. 5 »

Українська 

армія знову 

зазнала втрат, 

але просунулася 

вперед поблизу 

Дебальцевого
стор. 2 »

Світлодарське пекло Гонорари за зраду

Екс-комуністка Алла 

Александровська 

й далі чекатиме суду 

під домашнім 

арештом
стор. 3 »

Представник 

львівської школи шахів 

здобув несподівано 

закономірний тріумф 

на чемпіонаті України
стор. 15 »

Королiвськi пiшаки
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«Дві доби пекла... Хто там переймається, 
що «Приватбанк» закрили... Свята попереду?!» Тетяна Черкаська

волонтер

УКРАЇНА МОЛОДА

Савченко перекрили доступ 
до ПАРЄ
 Верховна Рада 22 грудня скасувала 
своє рішення про обрання Надії Савчен-
ко членом постійної делегації Верховної 
Ради України в ПАРЄ. «За» відповідний 
проект постанови на засіданні парламен-
ту в четвер проголосували 237 нардепів.
 У постанові пояснюється, що Сав-
ченко була обрана позаквотно заради 
звільнення її з російської в’язниці, че-
рез що була порушена рівність умов при-

значення членів постійної делегації ВРУ 
у ПАРЄ.
 Як пояснив голова делегації ВР Ук-
раїни у ПАРЄ Володимир Ар’єв, про об-
рання будь-яких інших членів делегації 
наразі не йдеться.
 Раніше стало відомо про зміни у 
складі делегації. Зокрема, фракція БПП 
замість Світлани Заліщук делегувала 
Костянтина Усова, а «Опозиційний блок» 
— Вадима Новинського замість Дмитра 
Шпенова.

Провокатори в уманській 
синагозі
 Група молодиків увірвалася до відо-
мої синагоги біля могили цадика Рабі На-
хмана в Умані в ніч на середу. Вхід до 
могильного комплексу і саме приміщен-
ня залили червоною фарбою та розкида-
ли навколо шматки свинини. На столі ли-
шили голову свині з вирізаною свасти-
кою. Місцеві ЗМІ повідомили, що напад-
ники брудно лаялися на адресу євреїв і 
погрожували їм розправою.

 Такими діями відоме в єврейсько-
му світі місце поклоніння в Умані було 
спаплюжено, адже євреї не вживають сви-
нини. Тоді як до Умані вклонитися могилі 
Нахмана і відсвяткувати початок Рош Ха-
Шана щороку приїжджають десятки тисяч 
його послідовників з усього світу.
 Генпрокурор Юрій Луценко негайно 
відреагував на інцидент і дав доручення 
прокурору Черкаської області взяти під 
жорсткий прокурорський контроль про-
цес розслідування злочину. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

гривень
з а л у ч и т ь 
уряд у 2017 

році на масштабне будівництво доріг, пере-
дав Урядовий портал. Очікується, зокрема, 
залучення коштів міжнародних донорів та 
бюджетних, надходжень митниці та співфі-
нансування з місцевими бюджетами.

36 млрд. гривень
надав «При-
ватбанку» кре-

дит фінансування Національний банк України з 
метою підтримки ліквідності, забезпечення без-
перебійного обслуговування клієнтів, роботи від-
ділень та банкоматів, повідомила прес-служба 
НБУ. Кредит рефінансування надано за ставкою 
16% річних.

гривень
б ю д ж е -
ту ухвали-

ла Верховна Рада для аграріїв у 2017 році, 
повідомив міністр аграрної політики та про-
довольства України Тарас Кутовий. Аграрії 
отримуватимуть дотації у розмірі 1% від ви-
робленої ними продукції протягом 5 років. 

гривень
виділила додатково Вер-
ховна Рада місцевим бюд-

жетам на надання пільг та житлових субсидій населенню. За 
відповідний законопроект проголосували 277 народних де-
путатів. Передбачено надання пільг та житлових субсидій на-
селенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

гривень
було знято за добу з 
банкоматів «Приват-
банку», повідомила за-
ступник голови НБУ Ка-
терина Рожкова.

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

На  15 млрд. 5,5 млрд. 4,4 млрд. 2 млрд.

СКАНДАЛ

Бенкет під 
час війни
Фіскали з розмахом 
достроково зустріли 
Новий рік
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Державна фіскальна служба 21 груд-
ня достроково зустріла Новий рік в окре-
мому павільйоні столичного «Експоцент-
ру», який, за звичкою, більшість називає 
ВДНГ. Обурливим є те, що в час фактично 
поголовного зубожіння населення України, 
війни на сході країни, перипетій у банківсь-
кій системі фіскали дозволяють собі роз-
кішно проводити корпоративи. У «гулян-
ці», яку, до слова, відкрив особисто голова 
ДФС Роман Насіров, узяло участь близько 
тисячі співробітників (усього за штатом де-
ефесників — 2186): їжа була від «Міровой 
карти», розважалися завдяки шоу «Вартові 
мрій» та виступів поп-зірок. Про це повідо-
мив у «Фейсбуцi» журналіст Дмитро Гнап. 
Мабуть, один із центральних органів вико-
навчої влади України — ДФС — діяльність 
якого спрямовується та координується Каб-
міном України — виконав свою роботу на 
всі 100 %, раз може дозволити собі розко-
шувати. 
 Доходи цих працівників — чималень-
кі. Наприклад, згідно з е-декларацією пана 
Насірова, він має 1,16 млн. доларів, 450 тис. 
євро та 4,35 млн. грн. (а його дружина Кате-
рина Глімбовська — 320 тис. доларів, 240 
тис. євро та 3,1 млн. грн. готівкою). Ще го-
ловний фіскал — власник 20 земельних ді-
лянок у селі Количівка на Чернігівщині за-
гальною площею 283 тисячі квадратних мет-
рів та 5 ділянок у Козині на Київщині. Є й 
квартира в Києві, загальна площа якої 157 
кв. метрів. Ще 4 квартири у столиці записа-
но на його дружину. Крім того, голова ДФС 
власник двох будинків у Київський області: 
один у Козині (414 кв. метрів), другий у Віті 
Поштовій (199 кв. метрів).
 Нагадаємо, що ДФС було утворено 
постановою Кабміну від 21 травня 2014 ро-
ку шляхом реорганізації Міністерства до-
ходів і зборів, вона об’єднала повноважен-
ня податкової служби, митниці та фінансо-
вої міліції.
 На офіційному сайті ДФС ніяких спро-
стувань щодо проведеного з розмахом кор-
поративу знайти так і не вдалося... Тож чим 
кращі «новітні» фіскальні працівники від 
своїх колег часів Януковича та «найкращих» 
ненажерливих традицій екс-керівника ДФС 
Олександра Клименка? Тоді також подібні 
корпоративи «з розмахом» були звичним 
явищем. (Не відставали від колег і проку-
рори на чолі з Віктором Пшонкою).
 А можливо, це «прощання» пана На-
сірова, котрий вирішив гучно розпрощати-
ся з колегами? Адже 17 грудня на сайті ВРУ 
з’явився текст проекту постанови щодо не-
обхідності звільнення Романа Насірова та 
його заступника Сергія Білана iз посад че-
рез «факти численних порушень скоєних 
високопосадовцями, зокрема зловживан-
ня службовим становищем та ведення не-
ефективної фіскальної політики, спрямова-
ної винятково на тиск на платників податків 
та приховування незаконної діяльності окре-
мих суб’єктів господарювання». ■

■

Іван БОЙКО

 Затяте й криваве протисто-
яння між захисниками Ук-
раїни та ворожими окупанта-
ми переважно в районі Світ-
лодарської дуги фіксують і 
спостерігачі ОБСЄ. За даними 
місії, кількість випадків засто-
сування важкої артилерії впро-
джовж останнього тижня зрос-
ла на 300%! Ледь не 90% від за-
гальної кількості всіх вибухів 
спостерігачі зафіксували саме 
на Світлодарській дузі. 
  Звісно, ворог зазнає відчут-
них втрат під час ледь не що-
денних штурмів позицій ЗСУ в 
цьому районі, переважно поб-
лизу селища Луганське. Але й 
Україна втрачає своїх захисни-
ків, які своєю кров’ю та жит-
тям платять за незалежність 
держави. 
 Згідно з офіційними дани-
ми штабу АТО, лише в період 
iз 18 по 22 грудня на фронті на-
клали головою вiсiм українсь-
ких воїнів, ще 52 бійцiв пора-
нено або контужено, один пот-
рапив у ворожий полон. За да-

ними волонтерів, загинуло 
щонайменше дев’ять захисни-
ків України. 
 Міноборони не повідоми-
ло прізвища загиблих героїв, 
тож інформацію про них зби-
рали волонтери та журналісти, 
оприлюднювали їхні бойові по-
братими. Переважну більшість 
цих втрат українська армія за-
знала саме на Світлодарській 
дузі — з числа вояків 54-ї окре-
мої механізованої бригади i 25-
го батальйону «Київська Русь». 
 Отже, одним iз першим за-
гинув у бою на висоті «Варяг» у 
цьому районі 18 грудня грана-
тометник 54-ки Роман Радіві-
лов, позивний «Гюрза» з міста 
Дергачі Харківської області. 
Ще один загиблий у тому бою 
— воїн iз позивним «Шайтан», 
але його прізвище досі не опри-
люднено. 
 Того ж дня наклав головою 
в запеклому бою стрілець-сані-
тар 54-ї бригади Дмитро Кли-
менко з Херсонщини. Впро-
довж 18-19 грудня на дузі за-
гинули троє бійців «Київської 
Русі» Сергій Степаненко, по-

зивний «Паштет» iз Бориспо-
ля, Василь Панасенко «Ваха» з 
Ірпеня та Володимир Андреш-
ків, позивний «Жара» зi Львів-
щини.
 20 грудня під Попасною за-
гинув 22-річний вінничанин 
Олександр Вінярський. Куля 
ворожого снайпера поцілила 
бійцю 24-ї окремої механізова-
ної бригади в голову.
 Біографії загиблих героїв 
свідчать, що майже всі вони 
були активними євромайданів-
цями, пішли на фронт добро-
вольцями (кілька з них воюва-
ли у лавах «Правого сектору», 
пройшли важкі бої за Донець-
кий аеропорт або Дебальцеве 
взимку 2015 року), а згодом 
підписали контракт із ЗСУ. 
 Утім, попри затятість во-

рога, українська армія, контр-
атакуючи, зуміла зайняти нові 
позиції на Світлодарській дузі. І 
це попри те, що по позиціях ЗСУ 
ворог випускає в середньому до 
800 снарядів і мін щодоби.
 «Незважаючи на постій-
ні обстріли та спроби прорва-
ти нашу оборону, українські 
військові мужньо та професій-
но виконали свій обов’язок, зу-
пинивши ворога та завдавши 
йому значних втрат», — каже 
секретар РНБО Олександр Тур-
чинов, який побував на пере-
довій під Світлодарськом.
 За його словами, Збройні 
сили України й надалі адек-
ватно реагуватимуть на будь-
які провокації російських гіб-
ридних військ на всіх напрям-
ках. ■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Міжнародна команда розслідувачів 
Bellingcat оприлюднила детальний звіт 
про події на сході України у 2014 році. 
Експерти зазначили, що до цих подій не 
можна застосовувати термін «громадянсь-
ка війна» або «внутрішній конфлікт», бо 
докази чітко вказують на російську воєнну 
присутність у цьому регіоні. Російська ар-
тилерія з літа 2014 року здійснювала мас-
штабні обстріли територій Донецької і Лу-
ганської областей. 
 Нагадаємо, Bellingcat уже неодноразо-
во публікував звіти, які доводили російсь-

ку воєнну присутність у Східній Україні, а 
також причетність російських воєнних до 
збиття літака рейсу MH17.
 «У цьому звіті повністю розслідувані 
дані, які раніше були досліджені недостат-
нім чином: артилерійські атаки проти Ук-
раїни влітку 2014-го. У попередніх звітах 
було доведено окремі випадки таких атак, 
але ці звіти не могли повністю описати дій-
сний їх масштаб, — йдеться у документі. — 
Використовуючи докази з відкритих дже-
рел, цей звіт намагається задокументувати 
повний розмах російських артилерійських 
атак проти України влітку 2014 року».
 За словами дослідників, російська ар-

тилерія здійснила як мінімум 149 окре-
мих атак проти України влітку 2014 року 
з території РФ. Ще 130 позицій зі значною 
ймовірністю також були використані росій-
ською артилерією. «Враховуючи частоту, 
просторовий розподіл і масштаб артилерій-
ських атак у цьому звіті, неможливо вва-
жати ці атаки просто випадковістю чи дія-
ми бойовиків. Ці атаки можуть вважатися 
лише актами війни Російської Федерації 
проти України», — зауважили експерти. 
У документі наводиться значна кількість 
карт, фотографій, супутникових знімків та 
інших даних, використаних для аналізу.
 Додамо, що 408 цілей, уражених арти-
лерією на українській території, перебу-
вають у зоні досягнення російської арти-
лерії, яка розташована по той бік кордону. 
127 iз цих цілей перебувають на відстані 3 
км від кордону.
 Згідно з документом, артилерійські 
атаки військ РФ iз території Росії почали-
ся на початку липня 2014 року, а їхня час-
тота посилилися в серпні та вересні. ■

ЗВІТ

Криваві крапки над «і»
Міжнародні експерти визнали конфлікт на Донбасі війною

■

НА ФРОНТІ

Світлодарське пекло 
Українська армія знову зазнала втрат, але 
просунулася вперед поблизу Дебальцевого

■

«Перших хлопчиків і дівчаток ...побратимів друга «Гюрзи» — 
зустріла...» — так підписала фото волонтерка Наталія Шетілова.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
❙
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Гонорари 
за зраду
Екс-комуністка Алла 
Александровська 
й далі чекатиме суду 
під домашнім 
арештом
Лариса САЛІМНОНОВИЧ 
Харків

 Прокуратура завершила роз-
слідування справи Алли Алек-
сандровської й направила обви-
нувальний акт на розгляд до Хар-
ківського районного суду. Втім 
майбутній процес обіцяє бути за-
тяжним, оскільки адвокати пі-
дозрюваної хочуть перенести слу-
хання до Дзержинського райсуду 
Харкова і вже подали відповідне 
клопотання. Як повідомив захис-
ник Олександр Пастернак, части-
на злочинів, що інкримінуються 
слідчими, були скоєні саме на те-
риторії названого району. На його 
думку, ця юридична установа «те-
риторіально зручніша» для учас-
ників процесу. Він також підтвер-
див інформацію про те, що Алек-
сандровська залишатиметься під 
домашнім арештом ще як мінімум 
60 діб, оскільки суд подовжив об-
раний восени запобіжний захід. 
 Як «УМ» уже повідомляла, 
кримінальне провадження одра-
зу за двома статтями було відкри-
те влітку після обшуку квартири 
та арешту екс-лідерки харківсь-
ких комуністів. Її підозрюють у 
підкупі керівництва і депутатів 
районних рад Харківщини для 
прийняття на сесіях звернень до 
парламенту і Президента щодо 
змін до Конституції з питань фе-
дералізації. За такі послуги Алек-
сандровська разом зі своїм сином 
(той наразі переховується в Росії) 
пропонувала по 9 тисяч доларів. 
Утім, за інформацією СБУ, «гоно-
рар» російських кураторів був на-
багато щедрішим, але підприєм-
лива родина нібито привласнила 
частину виділених на сепаратист-
ський проект грошей. ■

■Ірина КИРПА

 Буквально за кілька днів 
епідемічний поріг по грипу в 
південних областях України пе-
рестрибнув гранично допусти-
мий поріг. У Херсоні, Одесі та, 
частково, у Миколаєві у шко-
лах оголосили карантин для ді-
твори аж до кінця новорічних 
свят. А ось для військовослуж-
бовців, які підхопили небезпеч-
ну недугу під час несення служ-
би, медики намагаються ство-
рити максимально комфортні 
умови. За словами командира 
батальйону НГУ підполковни-
ка Вадима Матвєєва, підступ-
ний вірус найгірше переносять 
новобранці, які ще не встигли 
адаптуватися до життя у поль-
ових умовах.
 «В одного з госпіталізованих 
бійців грип дав ускладнення та 
переріс у важку форму пнев-
монії, однак допомога лікарів 
надійшла вчасно, тому на даний 
час його життю вже ніщо не за-
грожує, — розповів головний 
лікар Херсонської обласної ін-
фекційної лікарні Володимир 
Мітковський. — Бійцям органі-
зували посилене харчування та 
забезпечили всіма життєво важ-
ливими медикаментами з резер-
вів лікарні».
 Медики констатують, що 
найбільшу частину з усіх хво-
рих по трьох регіонах Півдня 
України становлять діти та під-
літки. У прес-службі Держ-

нагляду за дотриманням сані-
тарного законодавства при ГУ 
Держпродспоживслужби під-
твердили, що з початку епі-
деміологічного сезону у Хер-
соні, Миколаєві та Одесі по до-
помогу до медиків звернулися 
близько 80 тисяч дітей, що ста-
новить понад 70% від загальної 
кількості хворих. Практично в 
усіх осіб, яких госпіталізовали 
до інфекційних лікарень, було 
клінічно підтверджено діагноз 
так званого Гонконзького грипу 
(штам H3N2). До речі, співробіт-
ники органів охорони здоров’я 
Одеси  минулого року вже сти-
калися з цим досить небезпеч-
ним штамом грипу, який тіль-
ки в одному курортному місті 
за пару місяців забрав відразу 
42 людські життя.
 Нагадаємо, що на даний час 

епідеміологічний поріг по гри-
пу перевищено відразу в 17 ре-
гіонах України. Як повідо-
мив Центр грипу та гострих 
респіраторних вірусних інфек-
цій, поки що офіційно зареєст-
ровані та лабораторно підтвер-
джені чотири летальні випад-
ки від грипу. Серед загиблих 
є двоє неповнолітніх дітей: 
це семирічна дівчинка з Кри-
вого Рогу (Дніпропетровська 
область), а також трирічний 

хлопчик зі Львова. Завідуюча 
Українським центром грипу 
та гострих респіраторних ін-
фекцій Міністерства охорони 
здоров’я Тетяна Дихановська 
констатувала, що, незважаю-
чи на те, що Україна вже гри-
пує щосили, пік захворюванос-
ті буде пройдений лише на по-
чатку лютого. Згідно з прогно-
зами медиків, на спад епідемія 
грипу та ГРВІ по Україні піде з 
першими днями березня. ■

Світлана МИЧКО

 Тернопільська міськрада «благослови-
ла» початок будівництва в обласному цен-
трі трампліна для лижного фристайлу (був 
такий у Миколаєві, але цьогоріч його спа-
лили невідомі). У Тернополі вже трива-
лий час успішно діє дитячо-юнацька ко-
мунальна спортивна школа «Екстрім», у 
зоні її тренувального комплексу і виріши-
ли звести таку споруду, вiдвели для цього 
три гектари землі та запланували виділити 
з бюджету три мільйони гривень. Із рештою 
коштів — зокрема, на виготовлення проек-
тно-кошторисної документації та придбан-
ня спеціальної техніки — готова допомогти 
Федерація лижного спорту України.
 Під час свого виступу на сесії Тер-
нопільської міськради технічний дирек-

тор Федерації Вадим Коровицький нага-
дав, що з-поміж усіх видів зимового спор-
ту наша держава, окрім біатлону, є ліде-
ром ще тільки саме в гірських лижах та 
фристайлі, і що такого трампліна в Ук-
раїні ще немає, а він дуже потрібен для 
розвитку спортивної галузі.
 Щодо забезпечення снігового покриву, 
то пан Коровицький запевнив, що з цим 
цілком справлятимуться дві пересувні сні-

гові гармати «Вега» з продуктивністю 35 
кубометрів штучного снігу на годину.
 Майбутнім тернопільським трамплі-
ном для фристайлу користуватимуться не 
лише професійні спортсмени, а й учні ди-
тячо-юнацької спортивної школи. Мати-
муть доступ до екстріму на платній основі 
і пересічні тернополяни, а виручені кош-
ти міськрада збирається використовува-
ти на розвиток згаданої школи. ■

комп’ютерів
розпочало пе-
редавати Мініс-

терство освіти і науки загальноосвітнім нав-
чальним закладам із 19 грудня, які Україні 
надав Китай відповідно до угоди між уряда-
ми, повідомили в прес-службі МОН.

23,5 тис.
км
автодоріг зможе відремонтувати Украв-
тодор наступного року при належному 
фінансуванні — 18 млрд. грн., повідо-
мив голова відомства Славомір Новак.

анкет
отримала Національна телеком-
панія України на волонтерство у 

міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», 
який відбудеться 9-13 травня у Києві, передали УНН 
iз посиланням на Сultprostir. Організатори повідом-
ляють, що на час проведення «Євробачення» розшу-
кують 750 волонтерів.

областях
України та Києві інтен-
сивні показники захво-

рюваності на грип та ГРВІ перевищили епі-
демічні пороги, повідомили у прес-службі 
МОЗУ. Найвищий показник захворюваності 
на грип та ГРВІ зареєстровано в столиці, най-
менший — у Закарпатській області.

службових осіб
підозрює Генеральна 
прокуратура України у 

причетності до злочинів, пов’язаних 
із трагедією у пристоличних Кня-
жичах Броварського району, пові-
домив Генеральний прокурор Юрій 
Луценко.

Більше  2 тис. 1500 У 17%   17
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ДО РЕЧІ

 Ще більше затягується у Харкові розгляд 
справи про теракт, влаштований проросійсь-
кими активістами біля Палацу спорту у люто-
му 2015 року. Закладену на вулиці вибухів-
ку підірвали просто біля ніг учасників ходи, 
організованої на честь річниці Революції гід-
ності. У результаті 4 людини загинуло й 11 
було поранено. За слідами цього злочину 
СБУ затримала трьох підозрюваних, але по-
рушене проти них кримінальне проваджен-
ня й досі не розглядається у Фрунзенському 
райсуді Харкова. Позавчора засідання вкотре 
перенесли, бо судді були зайняті.  Двічі про-
цес гальмувався через хворобу обвинуваче-
них і стільки ж разів iз причини нездужання 
та відсутності адвоката. Переносили засідан-
ня й тому, що один із підсудних вирішив змі-
нити захисника. Наступна спроба призначена 
на 28 грудня.

■

ДОЗВІЛЛЯ

Файні снігові гармати 
У Тернополі вирішили спорудити трамплін для фристайлу

■

ЕПІДЕМІЯ

«Гонконг» атакує
У Херсоні з діагнозом 
грип госпіталізували 
чотирьох бійців 
батальйону 
Нацгвардії

■

Україна «грипує» щосили.❙

Олена КАПНІК

  Днями  працівники війсь-
кової прокуратури з’явилися до 
будинку екс-заступника голови 
правління НАК «Нафтогаз Ук-
раїни» Геннадія Юр’єва в селищі 
в Тиврівському районі на Вінич-
чині.  Він перебував  у розшуку за 
підозрою в причетності до махі-
націй. Перед тим, як зайшли у  
будинок, правоохоронці  почу-
ли хлопок. Чоловік застрелився 
при спробі затримання.
 При обшуку помешкання 
працівники військової прокура-
тури знайшли тіло загиблого та 
мисливську зброю. Юр’єв здійс-
нив постріл у голову.
 За словами Генпрокурора 
Юрія Луценка, в рамках розслі-
дування кримінального прова-
дження щодо привласнення де-
ржавних коштів братами Олек-
сандром та Сергієм Кацубами 
планували обшуки й затриман-

ня чотирьох екс-посадовців 
Міністерства енергетики та 
«Наф тогазу України».
 «Троє з них були успішно за-
тримані й зараз дають викри-
вальні свідчення в офіційно-
му порядку. Четвертого свідка, 
щодо якого є неперевірена інфор-
мація, ніби він намагався зафік-
сувати свою смерть 2014 року, 
знайшли у Вінницькій області. 
У момент проникнення до бу-
динку сам власник, колишній 
заступник голови «Нафтогазу», 
пан Юр’єв застрелився», — ко-

ментує Луценко.
 Генеральний прокурор каже, 
що  Юр’єв був цінним свідком, бо 
в «організаційній побудові «На-
фтогазу» він займав місце між 
керівником «Нафтогазу» паном 
Бакуліним і обома Кацубами». 
Утім не менш цінними свідками 
є  троє інших  затриманих. Їхні 
покази підтверджують версію 
слідства про те, що саме брати 
Кацуби зорганізували оборудку 
та сприяли розкраданню держав-
них коштів у колосальних розмі-
рах — понад 120 млн. доларів.

 Геннадій Юр’єв працював 
заступником голови «Нафтога-
зу», коли компанію очолював 
Євген Бакулін. Він входив у так 
звану групу «РосУкрЕнерго», 
а також був фігурантом розслі-
дування, яке стосувалося злов-
живань на державних тендерах. 
Його підозрюють у  розкраданні 
17 млрд. грн.  30 вересня 2016 
року Юр’єва оголосили в роз-
шук. До цього часу посадовець 
переховувався. Підозрюваними 
в цій справі є брати Олександр та 
Сергій Кацуби. ■

ГУЧНА СПРАВА

Не впійманий — не крадій 
Екс-заступник голови «Нафтогазу» Геннадій Юр’єв скоїв 
самогубство під час затримання

■
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«Інфляція розкрутиться до 15-16%, у підсумку бюджет виконаємо, 
але тільки номінально». Олександр Охріменко

економіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Не від великої любові до свого за-
конотворчого мистецтва, а лише 
від небажання пролонговувати ро-
бочий тиждень, народні депутати в 
ніч із вівторка на середу таки прий-
няли Держбюджет-2017. Вікопом-
не голосування мало місце о 4.53 
ранку. «За» проголосували 274 де-
путати. «Проти» — 37 нардепів. Ут-
рималися 35, не голосували 22 на-
родні обранці. Повністю усунулися 
від голосування «Батьківщина» та 
Опозиційний блок, мотивуючи це 
тим, що вони не задоволені підхо-
дом до фінансування медицини та 
нарахування пенсій. Голосуванню 
передували короткі дебати, а та-
кож тривала робота бюджетного 
комітету, яка проходила за зачине-
ними дверима. До парламенту на 
момент голосування приїхали Пре-
зидент України Петро Порошенко, 
а також екс-Прем’єр Арсеній Яце-
нюк, однак перед депутатами вони 
не виступали.

Основні цифри
 Кабінет Міністрів України очі-
кує збільшення доходів держбюд-
жету приблизно на 17%, до рів-
ня 706,3 млрд. грн. Із цієї суми 
17,1 млрд. грн. планується виру-
чити від приватизації держпід-
приємств. Витрати зростуть при-
близно на 15%, до 775,3 млрд. 
грн. У новому бюджеті передба-
чено збільшення граничного роз-
міру держборгу на 14% — до 1,7 
трлн. гривень. При цьому Украї-
на планує отримати 86 млрд. грн. 
зовнішніх позик. Зростання ВВП 
закладено на рівні 3%.
 В Україні в наступному році 
планують тричі підняти мінімаль-
ну пенсію: з 1 січня до рівня 1600 
гривень, з 1 травня — 1684 грн., 
з 1 грудня — 1762 грн. Крім того, 
наступного року тричі змінить-
ся розмір прожиткового мініму-
му: з 1 січня 2017 року — до рів-
ня 1544 грн., з 1 травня — до 1624 
грн., а з 1 грудня — до 1700 грн. 
Для малозабезпечених сімей роз-
мір державної соцдопомоги збіль-
шиться на кожну дитину віком до 
13 років на 250 гривень, а на кож-
ну дитину віком від 13 до 18 років 
— на 500 гривень.
 На нацбезпеку та оборону в 
бюджеті передбачено 129,3 млрд. 
гривень, або 5% від ВВП. МВС от-
римає 46 млрд. грн. На Національ-
ну поліцію піде 15,5 млрд. грн. 
Бюджет Міноборони в 2017 році 
зросте на 15% — до 64 млрд. грн. 
Із них приблизно 6,3 млрд. пере-
дбачено на зброю і техніку, на за-
безпечення діяльності Збройних 
сил України та підготовку вій-
ськ — 51,9 млрд., на лікування і 
реабілітацію військових — 1,92 
млрд.
 На Верховну Раду нардепи пе-
редбачили майже мільярд. Держ-
управлінню справами пропонують 
виділити 1,717 млрд. (з них 100 
млн. — на реставрацію Маріїнсь-
кого палацу). Міненерговугілля 
отримує 2,621 млрд. грн., більша 
частина цієї суми передбачена на 
держпідтримку шахт. 
 Держкомтелерадіомовлен-
ня отримає 1,379 млрд. грн. Мін-
інформполітики може розрахо-
вувати на 251,8 млн. грн., основ-
на частина яких передбачена на 
виробництво і трансляцію теле-
радіопрограм та поширення на-
ціональної інформпродукції. Тим 
часом Міністерство культури ма-
тиме  3,354 млрд. грн. З них пів-
мільярда піде на розвиток вітчиз-
няного кіно, 647,35 млн. — на 
підтримку національних театрів, 
12,3 млн. — на музей Небесної со-
тні і архів Українського інституту 

національної пам’яті.
 Найбільш відчутний приріст у 
грошах у Мінагрополітики. На аг-
раріїв передбачені 7,432 млрд. грн. 
Міністерству молоді і спорту виді-
лять 1,692 млрд. грн., приблизно 
на 19% більше, ніж у нинішньому 
році.
 Щодо решти держструктур, то 
фінансування НАБУ збільшать на 
58%, до 773,556 млн. грн. Агент-
ство із запобігання корупції от-
римає 577,819 млн. грн. замість 
486,452 млн. Спеціалізована ан-
тикорупційна прокуратура — 
105,43 млн. замість 74,89 млн. На 
СБУ виділяється 6,005 млрд. грн., 
із них 11,460 млн. — на Антитеро-
ристичний центр. Фінансування 
Служби зовнішньої розвідки май-
же не змінилося — 950,040 млн. 
проти 952,587 млн. грн. у бюд-
жеті-2016.

Підводні камені
 Проте економічний експерт 
Андрій Новак переконаний — ух-
валений парламентом Держбюд-
жет на 2017 рік є документом для 
піару провладних сил, але аж ніяк 
не головним фінансовим докумен-
том країни. Починаючи від показ-
ника інфляції і закінчуючи про-
гнозом росту ВВП, цей кошторис 
не відповідає реальному стану ре-
чей, зазначив Новак.
 «Між першим і другим читан-
ням законопроекту відбулася важ-
лива подія, яка, безумовно, впли-
не на показник інфляції — націо-
налізація «Приватбанку». Банк 
потребує докапіталізації, як міні-
мум, на 116 млрд. грн. А це держа-
ва може виконати за допомогою 
великої емісії гривні і збільшен-
ня держборгу. Це означає, що по-
казник інфляції буде вищим», — 
зазначає Новак. 
 «У бюджеті на цей рік було за-
плановано 17 млрд. доходів від 
приватизації, а отримано на сьо-
годні біля 100 млн. На наступний 
рік знову закладено 17 млрд. Цю 
статтю виконати нереально. Особ-
ливо враховуючи те, що основний 
об’єкт, від продажу якого уряд хоче 
отримати прибуток — Одеський 
припортовий завод, вартість якого 
держава знизила з 450 млн. дол. до 
150 млн. Тому ця стаття в повному 
обсязі може буде віднесена до дефі-
циту бюджету», — вважає він.

 Також нереалістична стаття 
щодо доходів від закону про спец-
конфіскацію в сумі 10 млрд. грн. 
Адже конфіскація майна і фінан-
сових активів відбувається над-
звичайно довго: суди, апеляції 
тощо. Багато часу займає встанов-
лення суми, отриманої злочинним 
шляхом. Один із таких прикладів 
— знаменита справа екс-прем’єра 
Павла Лазаренка, по якій ще 12 
років тому американський суд 
виніс рішення про конкретні 
суми, отримані незаконно. Але 
жодного долара Україна не поба-
чила. Цю суму також можна за-
рахувати до дефіциту, вважає Но-
вак. 
 Отож, до запланованого дефі-
циту в 77,5 млрд. грн. можна смі-
ливо додати ще 27 млрд. Тим ча-
сом якщо уряд захоче перекрити 
всі борги, то єдиний шлях до цього 
полягатиме у девальвації гривні. 
Тому закладений показник курсу 
гривні 27,2 до долара теж, воче-
видь, не відповідає дійсності. Що 
стосується ВВП, то прогноз його 
росту на 3% малоймовірний. Го-
ловні партнери України — МВФ і 
Світовий банк — знизили його до 
2-2,5%. 
 Інший фінансовий аналітик — 
Олександр Охріменко — зазначає, 
що головне джерело зростання до-
ходів бюджету — це збільшення 
акцизних зборів, що автоматично 
спричинить ріст цін на спиртне, 
тютюн, паливо, а потім і на інші 
товари. «Інфляція розкрутиться 
до 15-16%, в результаті бюджет 
виконаємо, але тільки номіналь-
но», — каже він.
 А економіст Іван Нікітчен-
ко вважає, що насправді зростан-
ня соцстандартів не буде, бо нова 
мінзарплата у 3200 грн. — це, 
радше, міра для детінізації еко-
номіки. «Через те, що «мінімал-
ку» відв’язали від прожитково-
го мінімума, помітне зростання 
доходів виявиться тільки у най-
більш низькооплачуваних пра-
цівників. Пенсія і прожитковий 
мінімум збільшиться на 10%, тоб-
то трохи вище інфляції». Тоді як 
головним недоліком бюджету Ох-
ріменко назвав нереальний про-
житковий мінімум — 1600 грн. 
«Очевидно, що за такі гроші лю-
дина прожити не може», — каже 
він. ■

Олег ЛЯШКО, 
лідер Радикальної партії 

 Звітую про виконання 
вимог Радикальної партії 
до Держбюджету-2017:
 1. Підвищили міні-
мальну зарплату вдвічі — 
до 3200 грн. З Нового року 
чотири мільйони україн-
ців отримуватимуть удвічі 
більшу мінімальну заробіт-
ну плату.
 2. У 2017 році будуть 
суттєво збільшені пенсії 
для 500 тисяч українців, 
які отримують пенсію 949 
гривень на місяць.
 3. Збільшили видатки 
на Збройні сили України 
на 15 млрд. грн.
 4. Виділили 3,2 млрд. 
грн. на підтримку пересе-
ленців, зокрема на компен-
сацію їм вартості житла.
 5. На підтримку фер-
мерів, а не земельних олі-
гархів, вибили понад 2 мі-
льярди гривень замість 
300 мільйонів у 2016 
році.
 6. Відновили держав-
не фінансування закладів 
професійно-технічної осві-
ти, що  дозволить отриму-
вати освіту дітям із мало-
забезпечених і сільських 
родин.
 7. У 2017 році всі ук-
раїнці, які того потребу-
ють, нарешті БЕЗПЛАТ-
НО отримуватимуть ліки 
від тиску, діабету, астми.
 8. Звільнили від сплати 
мита і ПДВ нове деревооб-
робне обладнання, що дозво-
лить відродити деревооброб-
ну галузь України. Не дали 
скасувати мораторій на ви-
везення з України необроб-
леного лісу-кругляка.
 9. Добилися заморожен-
ня зростання земельного 
податку для промисловості 
і сільськогосподарських 
підприємств, зекономлені 
2 мільярди гривень про-
мисловці і сільгоспвироб-
ники зможуть використа-
ти для власного розвитку. 
З метою розвитку фізич-
ної культури і спорту вста-
новили нульову ставку зе-
мельного податку для цих 
закладів.

 10. Після двох років на-
шої упертої боротьби на-
реш ті створили експортно-
кредитне агентство, яке 
кредитуватиме національ-
ний бізнес при виході на 
зовнішні ринки.
 11. Скасували 2-відсот-
ковий пенсійний збір із 
купівлі-продажу валюти.
 12. Спрямували до міс-
цевих бюджетів 5% рен-
тної плати (2 млрд. грн.) 
за користування надрами, 
щоб місцева влада вирішу-
вала соціальні питання.
 13. Виділили 712 млн. 
грн. на збільшення зар плат 
48 тисячам рятувальників 
і пожежників, тепер їхня 
мінімальна зарплата буде 
не 3,2 тисячі гривень, а 5 
тисяч гривень щомісяця.
Додатково 600 мільйонів 
гривень виділили на тех-
нічне переоснащення ро-
боти рятувальників.
 14. Збільшили фінансу-
вання вітчизняної науки 
на 400 мільйонів гривень, 
зокрема на підвищення зар-
плат молодим науковцям, 
щоб не втікали за кордон.
 15. Уперше в бюджеті 
окремо передбачили кош-
ти на друк книжок шриф-
том Брайля для наших не-
зрячих дорослих співгро-
мадян і дітей.
 Безумовно, я дуже неза-
доволений, що не всі наші 
вимоги виконані. Однак 
хай будь-яка інша політич-
на сила прозвітує, як ми, 
що конкретно, крім краси-
вих балачок, вони зробили 
для українців.
 І найголовніше, на мою 
думку: в умовах російської 
агресії залишати українсь-
ку армію, наших мужніх 
захисників без фінансу-
вання, без захисту — це дер-
жавна зрада і злочин. За це 
при Сталіну розстріляли б. 
Я б теж так зробив!
 Продажні і корумпо-
вані олігархами «Опоблок» 
і «Батьківщина», які не го-
лосували за фінансування 
армії і радикальне підви-
щення зарплат українців, 
— вороги і зрадники Украї-
ни, московські зозулі і крем-
лівські троянські коні. ■

СКАЗАНО — ЗРОБЛЕНО

Наші вимоги 
враховані
Чого вдалось добитися від уряду 
в процесі прийняття бюджету

■

Олег Ляшко відстояв ключові позиції в бюджеті-2017.❙

НАШІ ГРОШІ

Сни про бюджет
О п’ятій ранку Верховна Рада проголосувала 
за кошторис країни на 2017 рік. Наслідки того, 
що прийняли напівсонні депутати, відчуємо 
протягом наступного року

■

Бюджетна ніч була важкою.
Фото газети «Сегодня».

❙
❙
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Волинська область

Добігає кінця ще один рік, а 
бурштинова лихоманка так 
і не врегульована до кінця 
відповідними законом і нор-
мативними актами. Ледве 
не щодня тільки й чуємо про 
затримання на кордоні неле-
гальних кілограмів сонячного 
каменю. А реальних кроків, які 
б унеможливили чорний бур-
штиновий ринок, держава так 
і не зробила. І бурштинові об-
ласті намагаються вирішувати 
проблему самотужки.

Громаду роздражнили 
бурштиновими мільйонами
 Після масованих наскоків 
на волинські ліси копачів бурш-
тину з Рівненщини у 2015 році 
сьогодні там спокій і тиша. Лі-
сові масиви охороняють стаціо-
нарні пости нацгвардійців та 
громадських активістів, тому 
«десантники» з лопатами й 
помпами вже не такі нахабні. 
Тепер пристрасті вирують біль-
ше у Волинській обласній раді. 
Бурштинове питання розділило 
волинських депутатів на два та-
бори. Один на чолі з головою об-
лради Ігорем Палицею активно 
лобіює діяльність комунально-
го підприємства «Волиньпри-
родресурс», створеного в бе-
резні 2016-го. Нещодавно, на 
позачерговій сесії у грудні, де-
путатська більшість уже пого-
дила надання надр у користу-
вання КП «Волиньприродре-
сурс» із метою геологічного 
вивчення, у тому числі дослід-
но-промислової  та промислової 
розробки покладів бурштину на 
територіях Маневицького, Ка-
мінь-Каширського та Ратнівсь-
кого районів загальною площею 
понад 50 тисяч гектарів. Рито-
рика Ігоря Палиці про те, що 
Волинь озолотиться, коли об-
ласна рада візьме видобуток со-
нячного каменю під свій конт-
роль, спрацювала. У найближ-
чі 5 років бюджети області, за 
підрахунками очільника Во-
линьради, можуть отримати до 
500 мільйонів доларів. А це вам 
— і ремонт доріг, і будівництво 
шкіл та дитячих садочків, і все 
решта, чого не вистачає у бід-
них поліських районах. Уже 
до кінця цього року «Волинь-
природресурс» має ніби отри-
мати омріяну ліцензію на ви-
добуток. «Закон може врегу-
лювати питання сплати подат-
ків чи ренти, а всі механізми з 
виданням ліцензій у країні вже 
існують. Просто  процес блоку-
ють органи, які ці ліцензії вида-
ють. Ми не погоджуємо клопо-
тань від приватних структур, а 
лише приймаємо рішення в ін-
тересах КП «Волиньприродре-
сурс», а без нашого погодження 
жодна приватна фірма не може 
видобувати бурштин на тери-
торії області. Рівненчани пого-
дилися на надання надр у ко-
ристування майже десяти при-
ватним підприємствам, а також 
ДП «Укрбурштин» та фірмі, 
яку контролюють представни-
ки пропрезидентської фракції у 
Верховній Раді... Ми ж робимо 
хорошу справу і покажемо при-
клад, як можна ефективно гос-
подарювати на своїй території», 
— так пояснив позицію Волинь-
ради Ігор Палиця. 
 Навіть ті депутати, які за-
сумнівалися в реальності цьо-
го проекту, не ризикнули 
виставити себе у світлі «не-
патріотів», які не вболівають 
за долю регіону. Дехто пропо-
нував відтермінувати розгляд 
цього питання, поки держава 
врешті відрегулює на законо-
давчому рівні процес легально-

го видобутку бурштину, зокре-
ма в частині отримання спец-
дозволів на користування над-
рами без аукціону і для КП. Бо 
без цього комунальне підпри-
ємство не зможе повноцінно 
працювати, займатись рекуль-
тивацією земель та відновлен-
ням лісів, організовувати та 
координувати діяльність ін-
весторів. Ще одна проблема: 
на погоджених для геолого-
розвідки і видобутку буршти-
ну в лісових масивах є багато 
об’єктів природно-заповідного 
фонду. Як бути з цим нюансом? 
Та чекати вже не сила. Вартість 
покладів волинського буршит-
ну, за ринковою ціною, обрахо-
вується 4 мільярдами доларів. 
І в бажаючих урвати свої міль-
ярди із волинських надр голова 
паморочиться від передчуття, а 
отже, й терпець уривається. 
 За два останні роки по-
над 30 різних компаній із різ-
ною фінансовою репутацією та 
пропискою заявляли про своє 
бажання проводити геолого-
розвідку і видобуток полісь-
кого бурштину. І пересічному 
волинянину годі розібратися, 
чиї інтереси лобіюють різні де-
путатські табори. Громаду геть 
роздражнили обіцяними бур-
штиновими потоками, які на-
чебто поллються до обласного 
бюджету, як тільки в тамтешні 
ліси прийдуть потужні добув-
ні фірми і поставлять видобу-
ток сонячного каменю на про-
мислову основу. 

«І найголовніше — тюрма 
за незаконну торгівлю»
 Здавалося б, для чого нам 
винаходити свій велосипед, 
якщо маємо досвід сусідніх 
країн, а саме Польщі та країн 
Прибалтики, де добувають бур-
штин цивілізовано? 
 — Ми їздили туди, вивчали 
цей досвід. Я зустрічався і мав 
розмову з цього приводу зі Сте-
паном Кубівим, бо держава має 
взяти контроль над цим проце-

сом. У Польщі є свої нюанси, 
там кар’єрний видобуток бур-
штину, до того ж вони залуча-
ють інвесторів та бізнес. У нас 
є свій механізм і для цього не 
треба змінювати законодавство 
ні під кого, а робити так, як пе-
редбачає закон. Якщо закон 
по бурштину взяти — він по-
ганенький. У нас і без нього є 
нормативна база, що дозволяє 
все робити. Діє 615-та постано-
ва Кабміну, згідно з якою бур-
штин є дорогоцінним каменем, 
і лише державне підприємс-
тво може отримати ліцензію 
на його видобуток. А приват-
не чи комунальне підприємс-
тво може купувати цю ліцен-
зію лише з аукціону. У бізне-
су є гроші, техніка, а держав-
не не має ні грошей, ні техніки, 
але має ліцензію, — прокомен-
тував ситуацію народний депу-
тат України, лучанин Ігор Ла-

пін. — А Волинь бачить це так: 
створили комунальне підпри-
ємство, виділили 50 тисяч гек-
тарів лісу і будемо щось роби-
ти. Та нічого ви не зможете ро-
бити, бо ліс — тільки за погод-
женням із Кабміном, ліцензія 
є тільки у державного підпри-
ємства, а вам треба буде її купу-
вати, навіть техніки не маєте, 
щоб працювати. А бізнес нія-
ким боком до цього не залуче-
ний. А де інтерес місцевого на-
селення? Думаєте, міліція буде 
там постійно стояти й охороня-
ти? Зараз охорона є, щоб не до-
бували. А коли розпочнеться 
видобуток, хто все це охороня-
тиме? Концтабір не зробиш за 
колючим дротом. А за які гро-
ші комунальне підприємство 

купуватиме ліцензію на видо-
буток, це ж мільйони гривень? 
З іншого боку, навіть якщо 
воно купить цю ліцензію, як 
покаже походження коштів? 
А ніяк. Ідея ніби хороша, щоб 
усе було прозоро і легально, але 
не працюватиме вона. 
 Я бачу це так: є дві держав-
ні компанії, яким належить 51 
відсоток номінального прибут-
ку від видобутку. Залишаєть-
ся ще 49, які діляться між біз-
несом і комунальним підпри-
ємством. У якій пропорції — 
це вже деталі. Бізнес каже: 
я готовий купити ліцензію і 
для себе, і для комунально-
го підприємства, я маю техні-
ку, гроші й готовий видобува-
ти бурштин, але все це за умо-
ви наявності договору про роз-
поділ прибутку. Не треба всіх 
дурити й казати про прибуток 
у 170 -200 відсотків, бо там ре-

альний прибуток —1500-2000 
відсотків. Потім це все треба 
буде ще й охороняти. Давай-
те візьмемо для цього АТОв-
ців. Нормальна реабілітаційна 
програма: ліс, свіже повітря, 
рух, хлопці працюють, ніхто 
не краде. А місцеве населення 
працює геологорозвідниками, 
і бурштин у них приймають за 
комерційною ціною. І це буде 
по-чесному. Вони матимуть те 
саме, що й зараз мають. Тільки 
не треба буде шахраям платити 
за «дах». Другий етап — біржа 
для прийому бурштину. І най-
головніше — тюрма за незакон-
ну торгівлю. Жорстка, справж-
ня. Ринок не запрацює без ре-
ального жорсткого покарання 
за незаконну торгівлю буршти-

ном. Я змалював умовну схему, 
яка реально може працювати 
тепер». 

«Треба буде вирізати три 
чверті лісів на Волині»
 Голова Волинської обл-
держадміністрації Володимир 
Гунчик так прокоментував бур-
штинові перспективи області: 
 — Бюджет, може, й пови-
нен наповнюватися. Правда, 
не знаю, чи у таких цифрах, як 
дехто говорить і декларує. При 
такому наповненні Волинь ма-
тиме бюджет більший, ніж має 
Київ. Тому є занепокоєння, 
щоб це не було черговим по-
пулізмом. Але те, що бюджет 
буде наповнюватися, це одно-
значно, бо робочі місця створю-
ватимуть в області й дуже важ-
ливо закріпити це законодав-
чими актами. У першу чергу це 
пов’язано зі зміною податково-
го законодавства, щоб у місцеві 
бюджети надходили відповідні 
відрахування від ренти на ви-
добуток корисних копалин. А 
то маємо в Локачах газове ро-
довище, а місцевий бюджет із 
того нічого не має, крім ПДФО. 
Все зареєстровано на Львів-
щині. Та перший крок зробле-
но і потрібно рухатися далі. Я 
як голова адміністрації гово-
рив про це і в уряді, і в АП, й 
далі буду говорити. Водночас 
треба дуже виважено підходи-
ти до того, як буде видобувати-
ся бурштин і що ми залишимо 
нащадкам після себе. 
 Коли мені розказують, що 
прийдуть потужні компанії й 
масово видобуватимуть бур-
штин, то я хочу сказати спе-
ціалістам «Волиньприродре-
сурсу», що треба буде зріза-
ти три чверті лісів на Волині, 
аби видобувати промисловим 
способом цей камінь. Тому що 
80 відсотків — у лісових маси-
вах. А для того, щоб наступний 
ліс виріс, треба як мінімум 30 
років. Це означає, що нам тре-
ба дуже серйозно подумати. І 
ще одне питання: а якщо завтра 
в Китаї закінчиться ця бурш-
тинова лихоманка, що будемо 
робити? Що робитимуть ці по-
тужні підприємства? Десять 
років тому бурштин нікому не 
був потрібен. У мене бабця роз-
палювала ним піч. І завтра ця 
лихоманка закінчиться, нато-
мість бурштину з’явиться ще 
щось. А ми тут ліси поріже-
мо, знищимо сільгоспугіддя... 
Тому дуже обережно до цих ре-
чей треба підходити. Маємо 
яскравий приклад — шахти 
Нововолинська. Шахт нароби-
ли, вугілля сьогодні добувати 
не можемо, тому що обладнан-
ня застаріло й комбайн замість 
80 сантиметрів захвату бере 
півтора метра, тобто половину 
піску й руди втягує. Перспек-
тив у цих шахт немає, тільки 
недобудована десята має перс-
пективу. Тому до видобутку ко-
рисних копалин треба підходи-
ти дуже й дуже виважено. Бур-
штин сьогодні цікавий тим, що 
є покупець, є ринок, на яко-
му хтось непогано заробляє. 
Але ситуація може змінитися 
і зав тра-післязавтра цей бурш-
тин, як і колись, нікому не буде 
потрібен.
 Чи готові люди, розум яких 
затьмарився сьогодні від мож-
ливості розбагатіти на бурш-
тинових копальнях, залишити 
своїм дітям і онукам ось такі 
ліси і такі землі, як на знімку? 
Чи не проклянуть нас нащадки 
за те, що перетворили квітучу 
землю в пустелю? І все заради 
соснової смоли, якою пращури 
печі розтоплювали? Думати є 
над чим. Головне, щоб не було 
пізно... ■

Є ПРОБЛЕМА

Поки не виплакали 
бурштинові сльози...
Як вгамувати лихоманку і виважено налагодити видобуток 
поліських самоцвітів

■

«Десять років тому бурштин нікому не був потрібен. 
У мене бабця розпалювала ним піч. І завтра ця 
лихоманка закінчиться, а ми тут ліси поріжемо, 
знищимо сільгоспугіддя».

Ось такими «марсіанськими хроніками» на Волині вже нікого не здивуєш...❙
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.10 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.45 Міняю жінку-8

12.20 Міняю жінку

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30, 4.35 Секретні матеріали

21.00, 22.05 Комедія «Слуга 

народу»

23.30 Т/с «Теорія брехні-3»

00.25 Комедія «Байки Мітяя»

01.30 Мелодрама «Інша 

жінка»

05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.15, 14.40 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Диван для 

самотнього чоловіка»

14.00 Речдок

15.25 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

21.00 Т/с «Анна-детектив»

01.00 Т/с «Місто мрії»

02.55 Д/ф «Великі 

українці»

03.20 Ювілейний концерт 

Ігоря Крутого

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.50 Події

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.20 Х/ф «Кульбаба»
13.20, 15.30 Т/с «Мій 

улюблений геній»

18.00 Т/с «Співачка і 

доля»

19.45, 2.40 Говорить 

Україна

21.00 Т/с «Між коханням і 

ненавистю»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «47 ронінів»
05.20 Реальна містика

ICTV

05.50 Служба розшуку дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10, 0.30 Х/ф «Джуніор»

12.35, 13.20 Краще не 

повторюй!

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.20 Х/ф 
«Контрабанда»

16.50 Х/ф «Захисник»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20, 21.40 Більше ніж 

правда

22.20 Свобода слова

02.30 Стоп

03.20, 4.45 Провокатор

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

04.35 Дорослі як діти

05.30, 18.00 Абзац

06.23, 7.43 Kids Time

06.25 М/с «Турбо»

07.45 Х/ф «Вільні»
10.00 Х/ф «Історія 

Попелюшки»
12.00 Х/ф «Нецілована»

14.00 Х/ф «Простачка»
16.00, 19.00 Ревізор

21.00 Пристрасті за ревізором

00.15 Х/ф «Місто гріхів-2»
02.10 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.40 Т/с «Родинний обмін»

08.25, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.25, 17.30 Т/с «Детективи»

11.55 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-11»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

16.40 Склад злочину

23.45 Т/с «Елементарно»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

04.00 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 М. Лукадо «Ти 

особливий». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Інформаційна програма 

«Культура.День». 

Дайджест

07.55 Місто-музей магнатів 

Потоцьких 

08.20 Ранок iз «Культурою»

08.55 Музей «Київська 

фортеця»

09.20 Світ у прямокутнику. 

Едуард Странадко 

10.00 Туристичними 

стежками. Холодний Яр 

10.10 Головна роль. 5 вечорів 

з франківцями. Зінаїда 

Цесаренко 

11.00 Н. Птушкіна. «Різдвяні 

марення». Вистава 

Київського театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки

13.30 Музика і музиканти. 

Від репетиції — до 

концерту 

14.00, 02.00 Ювілейна 

фантазія

15.35, 03.35 Обереги пам’яті. 

Національний художній 

музей України, ч. 3

16.00 Азбука ремесел

16.20 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт», с. 5 

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Леся 

Українка

17.30 Дещо про кіно. Антон 

Тимонішин. Василь 

Цвиркунов. Тимофій 

Левчук

18.00 Д/ф «Владислав 

Городецький»

18.25 Новини-Світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Новини. Культура 

19.20 Клуб імені Миколи 

Амосова

19.55 Про книгу. Юрій 

Щербак «Зброя судного 

дня»

20.45 Костел у Гвіздці

21.00 Музична присвята

22.15 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання...»

23.05 Передчуття. «Любов з 

прицілом — Торговці 

гумою» 

00.20 Д/ф «Українська мрія. 

Євген Сверстюк»

01.05 Передчуття. Вечір 

пам’яті Б. Ступки

04.00 Фрідріх Дюрренматт 

«Портрет планети, 

або Попередження 

нерозумному людству». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо»

05.30 Обереги пам’яті. 

Національний художній 

музей України, ч. 1

 

СТБ

06.35, 16.00 Все буде добре!

08.35 Все буде смачно!

10.30, 18.30 За живе!

11.45 Х/ф «Любов 
приходить не сама»

13.40 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.35 Хата на тата

00.35 Один за всіх

02.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10, 4.40 Мова тварин

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.50 Завтра — сьогодні

12.00 Калинове здоров’я

14.00 Оглядач. LIVE

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.20, 4.15 Жива природа

22.00 Рецепт успіху Михайла 

Поплавського

22.35 Сироти дикої природи

23.00, 5.05 Д/ф «Нові 

технології війни»

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.05 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на Вершині

02.45 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Дембель

09.00, 19.00 ДжеДАІ

09.20 Top Gear

10.25, 00.00 Хоробрі серця

11.25 Д/ф «Помста 

природи-3»

14.30 Українські сенсації

15.30 Люстратор 7, 62

16.30 Люстратор. Спецпроект

17.30 Секретні матеріали

18.30 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Х/ф «Місія на Марс»
22.10 Х/ф «Напролом»
02.00 Х/ф «Ярослав 

Мудрий»

ФУТБОЛ

06.00 Чехія — Туреччина. 

УЄФА Євро-2016 

08.00 Півн. Ірландія 

— Німеччина. УЄФА 

Євро-2016 

10.00, 15.15, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Україна — Польща. 

УЄФА Євро-2016 

12.05 Хорватія — Іспанія. 

УЄФА Євро-2016 

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Вотфорд» — 

«Кристал Пелес». ЧА

16.30, 22.15, 0.35, 5.25 Топ-

матч

16.45 «Арсенал» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

19.00 Найкраще за 2016 рік. 

ЧІ

19.55 Світ Прем’єр-ліги

20.25 «Шахтар» — 

«Дніпро». ЧУ

22.45 «Челсі» — «Борнмут». 

ЧА

00.50 «Легія» — «Боруссія 

(Д)». Ліга чемпіонів 

УЄФА

02.40 Найкраще за 2016 рік. 

ЧІ

03.35 «Халл Сіті» — «Ман 

Сіті». ЧА

ЄВРОСПОРТ

06.30, 7.30, 13.45, 00.00, 2.30 

Фрістайл. Кубок світу

08.30, 11.45, 1.00 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

09.30, 10.15, 12.45, 14.45, 

15.15, 2.00, 3.30 

Біатлон. Кубок світу

10.45 Стрибки з трампліна. 

Турне 4-х трамплінів. 

Огляд

16.00, 23.45 WATTS

16.45, 20.45, 21.45 Футбол. 

ЧА. Чемпіоншип

19.00, 20.00 Футбол

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 11.50 Правила життя

08.00 Правда життя

09.00, 16.40 Мисливці на 

нацистів

10.00 Океан «Вет»

10.50, 21.40 Мегазаводи

12.50 У пошуках істини

14.40, 18.40 Містична Україна

15.40 НЛО з минулого 

17.40, 22.30 Загадки планети

19.40 Нечисть

20.40 НЛО: розсекречені 

матеріали

23.30 Покер

00.30 Потойбіччя. Сни

01.30 Запрограмовані долі

02.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

03.10 Полювання на НЛО

04.00 Зворотний бік Місяця

04.50 Академік Корольов

05.40 Бандитський Київ

К1

03.00, 2.15 Зона ночі

04.35 Дорослі як діти

05.30, 18.00 Абзац

06.23, 7.43 Kids Time

06.25 М/с «Турбо»

07.45 Х/ф «Вільні»
10.00 Х/ф «Історія 

Попелюшки»
12.00 Х/ф «Нецілована»
14.00 Х/ф «Простачка»
16.00, 19.00 Ревізор

21.00 Пристрасті за ревізором

00.15 Х/ф «Місто гріхів-2»
02.10 Служба розшуку дітей

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

09.45, 5.25 М/с «Лис Микита»

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.40 Х/ф «Крріш-3»
13.30 Казки У

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

17.00, 20.00 Країна У

18.00, 22.00 Розсміши коміка

19.00, 23.00 ООН

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.15 Т/с «Травма»

09.55 Д/с «Смачні подорожі»

11.40 Чоловічий клуб. Спорт

13.20 Казки Лірника Сашка

13.35 М/с «Мандрівники в 

часі»

14.00 Суспільний університет

14.30 Фольк-music

16.00 Твій дім

16.30 Д/с «Візит до Кореї»

17.00 Вікно в Америку

17.30 Мовами світу. 

Мистецький пульс 

Америки

17.55 Книга.ua

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.20 Обличчя війни

19.30 Про головне

20.00 Перша шпальта

20.30 Вересень

21.45 З перших вуст

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

23.35 На слуху

02.00 Х/ф «Образи»
03.00 Телевистава «Повія»

05.35 Новини. Спорт

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 ГРУДНЯ 20168 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
26 грудня



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.10 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-2
10.45, 12.20 Міняю жінку
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45 Мольфар
15.45 Сімейні мелодрами-6
17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»
20.30, 3.45 Секретні матеріали
21.00, 22.05 Комедія «Слуга 

народу»
23.30, 3.00 Т/с «Теорія брехні-3»
00.25, 4.15 Комедія «Байки 

Мітяя»
01.30 Комедія «Полярний рейс»
05.40 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.20, 11.25, 12.25 Слідство 

вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Анна-

детектив»
14.00 Речдок
14.40 Т/с «Я прийду сама»
18.00, 19.00 Стосується 

кожного
20.00, 5.10 Подробиці
01.00 Т/с «Місто мрії»
02.55 Д/ф «Зворотний бік 

місяця»
03.35 Х/ф «Мій молодший 

брат»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 11.00, 5.20 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.10 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.45 Зоряний шлях

13.00, 15.30 Т/с «Лист 

очікування»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Говорить Україна»

21.00 Т/с «Між коханням і 

ненавистю»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
03.00 Х/ф «47 ронінів»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10, 13.20 Великі 

авантюристи
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Т/с «Відділ 44»
16.30 Х/ф «План втечі»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 М/ф
23.00 Х/ф «Беовульф»
01.10 Т/с «Лас-Вегас»
02.40, 4.45 Провокатор
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі
04.55 Дорослі як діти
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 8.03 Kids Time
06.45 М/с «Турбо»
08.05 Т/с «Щасливі разом»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00 Дешево і сердито
20.20 Суперінтуїція
22.00 Х/ф «Ред»

00.00 Х/ф «Сексі бойз, або 
Французький пиріг»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55 Огляд преси
06.25, 0.25 Хроніка дня
06.30, 18.45 Місцевий час
06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 
Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день
20.03, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Невигадані історії
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.30 Х/ф «Золота баба»
05.45 Х/ф «Кубанські 

козаки»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.25, 17.30 Т/с «Детективи»
11.50, 0.40 Т/с «Копи-

новобранці»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-11»
14.00, 19.00, 23.15, 3.20 Свідок
15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»
16.40 Склад злочину
23.45 Т/с «Елементарно»
02.30 Європейський покерний 

турнір
03.50 Випадковий свідок
04.05 Речовий доказ
04.25 Легенди бандитської Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Нариси історії культури 

України з Мирославом 
Поповичем. Леся 
Українка 

06.35 Дещо про кіно. Антон 
Тимонішин. Василь 
Цвиркунов. Тимофій 
Левчук 

07.00 Ранок iз «Культурою»
07.35, 18.25 Новини-Світ 
07.45, 18.40 Новини 
08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 
08.15 Ранок iз «Культурою»
08.55 Д/ф «Владислав 

Городецький» 
09.20 Клуб імені Миколи 

Амосова 
09.55 Про книгу. Юрій Щербак 

«Зброя судного дня» 
10.45 Костел у Гвіздці 
11.00 Музична присвята 
12.15 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання...» 

13.05 Передчуття. Вечір пам’яті 
Б. Ступки

14.00, 02.00 Моцарт 
underground. Балет 
Київського національного 
академічного театру 
оперети

15.30, 03.30 Художнє дерево 
16.00 Музика і музиканти. 

Балет-казка 
Б. Павловського 
«Білосніжка та семеро 
гномів», ч. 1

16.30 Незвідане Закарпаття. 
Дар Марії Терезії

17.00 Невигадані історії з життя 
одного театру, ч. 16

17.25 Гурт «Буття». 
Запрошення до танцю

18.00 Переяславські скарби 
Михайла Сікорського

19.20 Митець. Сцена-доля 
Степана Олексенка, ч. 1

20.10 Роман Коваль. Повернення 
правди. «Подєбрадський 
полк» Армії УНР

21.00 Фольк-music 
22.10 Архітектор Городецький, ч. 2
22.40 Маріус фон Маєнбург 

«Потвора». Вистава 
навчального театру 
Київського національного 
університету 
ім. І. Карпенка-Карого

00.20 Особистості. Ольга 
Басистюк

01.10 Галерея образів. 
М. Ярошенко

01.25 Бібліотека Омеляна 
Пріцака, ч. 1

04.00 «Средь шумного бала»... 
Театралізований вечір 
романсу

05.30 Українські державники. 
Іван Гель

 
СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!
08.55 Все буде смачно!
11.50, 18.30 За живе!
13.05 МастерШеф. Діти
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00 МастерШеф-6. Фінал
22.45 МастерШеф-6. Фінал. 

Оголошення переможця
23.55 Т/с «Коли ми вдома»
01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.55 Будьте здорові!
10.45 Teen-клуб
11.55, 22.25 Сироти дикої 

природи
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона
21.20, 5.30 Відлуння
22.00 Жива природа
23.00, 4.40 Д/ф «Нові 

технології війни»
00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка
01.05 Ніч чорних краваток
02.15 Життя на Вершині
02.40 Після опівночі
03.40 Світські хроніки
04.05 Цивілізація Incognita
04.20 Зимою і літом 

мандруємо світом

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 00.00 Хоробрі серця
09.55 Дембель
10.55 Облом.UA.
11.55 Відеобімба
13.00 Т/с «Інспектор Алекс»
14.50 Х/ф «Мисливці»
16.40 Х/ф «Легенди: 

гробниця дракона»
19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «РЕД-2»
22.10 Х/ф «Морська пригода»
02.00 Х/ф «Ярослав Мудрий»

ФУТБОЛ

06.00 Ісландія — Австрія. 
УЄФА Євро-2016 

08.00 Швеція — Бельгія. 
УЄФА Євро-2016 

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.15 Угорщина — Португалія. 
УЄФА Євро-2016 

12.05 Італія — Ірландія. УЄФА 
Євро-2016 

13.55 « Арсенал» — «Вест 
Бромвіч». ЧА

15.55 « Барселона» — 
«Селтік. Ліга чемпіонів 
УЄФА

17.45, 22.45 Найкращі голи за 
2016 рік. ЧІ

18.25 «Вотфорд» — «Кристал 
Пелес». ЧА

20.15, 22.20, 1.30, 3.30, 5.30 
Топ-матч

20.30 «Шальке» — 
«Зальцбург. Ліга Європи 
УЄФА

23.40 «Ліверпуль» — «Сток 
Сіті». ЧА

01.40 «Олімпік» — «Зірка». ЧУ
03.40 «Челсі» — «Борнмут». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 6.30, 9.30, 10.45, 13.30, 
21.00, 00.00 Фрістайл. 
Кубок світу

05.00, 21.45, 22.30, 0.30, 1.00, 
3.30 Біатлон. Кубок світу

05.30, 8.30, 7.30, 20.00 Стрибки 
з трампліна. Кубок світу

11.45, 2.30 Гірські лижі. Кубок 
світу

14.15 WATTS
14.30, 17.00 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип
16.30 Футбол. «ФІФА»
19.00, 23.00, 1.30 Стрибки з 

трампліна. Турне 4-х 
трамплінів. Огляд

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.00, 11.50 Правила життя
08.00 Правда життя
09.00, 16.40 Мисливці на нацистів

10.00 Океан «Вет»
10.50, 21.40 Мегазаводи
12.50 Їжа: Вибір жертви
13.50 У пошуках істини
14.40, 18.40 Містична Україна
15.40 НЛО: розсекречені 

матеріали
17.40, 22.30 Загадки планети
19.40 Заборонені досліди Фрейда
20.40 НЛО з минулого 
23.30 Фабрика погоди
00.20 Підроблена історія
05.30 Бандитська Одеса

К1

03.00, 2.00 Зона ночі
04.55 Дорослі як діти
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 8.03 Kids Time
06.45 М/с «Турбо»
08.05 Т/с «Щасливі разом»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00 Дешево і сердито 
20.20 Суперінтуїція
22.00 Х/ф «Ред»
00.00 Х/ф «Сексі бойз, або 

Французький пиріг»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
08.00 МультМікс
09.45, 5.25 М/с «Лис 

Микита»
10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
10.40 Х/ф «Раоне»
13.30 Казки У
13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 Країна У
18.00, 22.00 Розсміши коміка
19.00, 23.00 ООН
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 5.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 
21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 Ера бізнесу
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 7.05, 8.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне
09.15 Т/с «Травма»
10.00, 4.40 Уряд на зв’язку з 

громадянами
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Д/ф «Радянське» із 

циклу «Декомунізація»
11.25 Війна і мир
12.05 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.20 Казки Лірника Сашка
13.35 М/с «Мандрівники в 

часі»
14.00 Суспільний університет
14.30 Фольк-music
15.55 Борхес
16.25, 2.00 Д/с «Національні 

парки»
17.25, 2.50 Д/с «Історичні 

розслідування»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.25, 21.45 З перших вуст
20.00 Утеодин з Майклом 

Щуром
20.30 Наші гроші
21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
23.35 На слуху
03.50 Надвечір’я. Долі
05.35 Новини. Спорт

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 ГРУДНЯ 2016
27 грудня
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і 
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть тро-
хи зменшуємо передплатну вартість «України 
молодої» у  2017 році.  Передплата на «Україну 
молоду» закінчується 26 грудня.
 Оформити передплату  на «Україну молоду» 
можна:
  — у відділеннях поштового зв’язку;
 — в операційних залах поштамтів;
 — у пунктах приймання передплати;
 — на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.10 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-2

10.45, 12.20 Міняю жінку

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30 Секретні матеріали

21.00, 22.05 Комедія «Слуга 

народу»

23.30, 3.15 Т/с «Теорія брехні-3»

00.25, 4.05 Комедія «Байки Мітяя»

01.35 Комедія «Любов з 

акцентом»

05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 11.25, 12.25 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Анна-

детектив»

14.00 «Речдок»

14.40 Т/с «Я прийду сама»

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.10 Подробиці

01.00 Т/с «Місто мрії»

02.55 Д/ф «Шукач ковчега»

03.45 Х/ф «Формула 
кохання»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 11.00, 5.20 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.40 Зоряний шлях

13.00, 15.30 Т/с «Лист 

очікування»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45, 3.40 Говорить 

Україна

21.00 Т/с «Між коханням і 

ненавистю»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10, 13.20 Великі 

авантюристи

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.20 Т/с «Відділ 44»

16.40 Х/ф «Беовульф»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 М/ф

23.15 Х/ф «Я, 
Франкенштейн»

01.00 Т/с «Лас-Вегас»

02.30, 4.50 Провокатор

03.15 Стоп

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

03.45 Х/ф «Нецілована»
05.45, 18.00 Абзац

06.43, 8.03 Kids Time

06.45 М/с «Турбо»

08.05 Т/с «Щасливі разом»

13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

19.00 Дешево і сердито 

20.20 Суперінтуїція 

22.00 Х/ф «Дев’ять ярдів»

00.00 Х/ф «Дев’ять ярдів. 
Частина 2»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03 Полілог

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.00 Час. Підсумки дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.50 Х/ф «Зупинився 
поїзд»

06.20 Х/ф «34-й швидкий»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.30 Т/с «Детективи»

11.45, 0.40 Т/с «Копи-

новобранці»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-11»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.35 Т/с «Служба 

розслідувань»

16.40 Склад злочину

23.45 Т/с «Елементарно»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

04.00 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 16 

06.30 Гурт «Буття» 

Запрошення до танцю 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Переяславські скарби 

Михайла Сікорського 

09.20 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка, ч. 1 

10.10 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

«Подєбрадський полк» 

Армії УНР 

11.00 Фольк-music 

12.10 Архітектор 

Городецький, ч. 2 

12.40 Маріус фон Маєнбург 

«Потвора». Вистава 

навчального 

театру Київського 

національного 

університету 

ім. І. Карпенка-Карого 

14.00, 02.00 Іван Кочерга 

«Свіччине весілля». 

Вистава Херсонського 

обласного академічного 

музично-драматичного 

театру ім. М. Куліша

15.45, 03.45 Історія однієї 

картини. Художник 

Микола Пимоненко

16.00 Музика і музиканти. 

Балет-казка 

Б. Павловського 

«Білосніжка та семеро 

гномів» ч. 2

16.35 Великі поети в музиці. 

Леся Українка, ч. 1

17.10 Вишнівець. Колиска 

князя запорозького

17.30 Незвідане Закарпаття. 

Вбрання предків, ч. 2

18.00 Д/ф «Стометрівка з 

Борисом Олійником»

19.20 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка, ч. 2

20.15 Національний музей 

народно-декоративного 

мистецтва

21.00 Свято бандури або 

«Шпилясті кобзарі» 

збирають друзів, ч. 2

22.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Лесь Танюк, ч. 2

22.45 Йоганн Нестрой 

«Колишні справи». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо»

00.20 Музей Чорнобиля

00.50 Палітри Животкових

01.35 Д/ф «Чорнобиль. 

Людський фактор»

04.00 «Прокляті роки». 

Вистава Хмельницького 

міського моно-театру 

«Кут»

04.50 Д/ф «Чорнобиль. 

Тризна»

 

СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!

09.15 Все буде смачно!

11.10, 18.30 За живе!

12.35 Х/ф «Вечори на 
хуторі поблизу 
Диканьки»

13.55 МастерШеф. Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00 МастерШеф-6. 

Невідома версія

22.35 Хата на тата

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.50, 22.00 Жива природа

11.55, 22.20 Сироти дикої 

природи

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.25, 5.30 Глобал-3000

22.50, 4.40 Д/ф «Нові 

технології війни»

23.50 Натхнення

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на Вершині

02.50 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

04.10 Зимою і літом 

мандруємо світом

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 23.40 Хоробрі серця

10.05 Дембель

11.05 Облом.UA.

12.05 Відеобімба

13.00 Т/с «Інспектор Алекс»

14.50 Х/ф «Останні години 
Землі»

16.40 Х/ф «Кікбоксер-5: 
відплата»

19.20 Люстратор 7, 62

20.00 Х/ф «Озеро акул»
21.50 Х/ф «Кікбоксер-4: 

Агресор»
01.40 Т/с «МЕК 8»

02.05 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ

06.00 Вельс — Півн. Ірландія. 

1/8 фіналу. УЄФА Євро-

2016 

08.00 Франція — Ірландія. 

1/8 фіналу. УЄФА Євро-

2016 

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 Швейцарія — Польща. 

1/8 фіналу. УЄФА Євро-

2016 

13.00, 18.40, 1.35, 3.30, 5.30 

Топ-матч

13.05 Хорватія — Португалія. 

1/8 фіналу. УЄФА Євро-

2016 

15.55, 20.50 Найкраще за 

2016 рік. ЧІ

16.50 «Боруссія (Д)» — 

«Реал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.00 «Халл Сіті» — «Ман 

Сіті». ЧА

21.30 «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

23.45 «Севілья» — 

«Еспаньйол». ЧІ

01.40 «Вотфорд» — 

«Кристал Пелес». ЧА

03.40 «Рома» — «Вікторія 

Пльзень. Ліга Європи 

УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 6.30, 9.30 Фрістайл. 

Кубок світу

05.00, 15.30 Біатлон. Кубок 

світу

05.30, 7.30, 8.30, 16.00 

Стрибки з трампліна. 

Кубок світу

10.15, 11.15, 12.30, 14.15, 

18.00, 00.00 Гірські 

лижі. Кубок світу

17.00, 0.30 Стрибки з 

трампліна. Турне 4-х 

трамплінів. Огляд

19.00, 1.30 Біатлон. Різдвяна 

гонка

21.20 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

22.00, 23.15, 3.00 Футбол

02.30 WATTS

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 11.50, 4.40 Правила 

життя

08.00 Правда життя

09.00, 16.40 Мисливці на 

нацистів

10.00 Океан «Вет»

10.50, 21.40 Мегазаводи

12.50 Михайло Булгаков. 

Прокляття майстра

13.50 Брама часу

14.40, 18.40 Містична Україна

15.40, 20.40 НЛО з минулого 

17.40, 22.30 Загадки планети

19.40 Їжа: вибір жертви

23.30 Фабрика погоди

00.20 Ризиковане життя

05.30 Бандитський Київ

К1

03.00, 2.00 Зона ночі

03.45 Х/ф «Нецілована»
05.45, 18.00 Абзац

06.43, 8. Kids Time

06.45 М/с «Турбо»

08.05 Т/с «Щасливі разом»

13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

19.00 Дешево і сердито 

20.20 Суперінтуїція 

22.00 Х/ф «Дев’ять ярдів»
00.00 Х/ф «Дев’ять ярдів. 

Частина 2»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

09.45, 5.25 М/с «Лис 

Микита»

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.40 Х/ф «Рам та Ліла»
13.30 Казки У

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

17.00, 20.00 Країна У

18.00, 22.00 Розсміши коміка

19.00, 23.00 ООН

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 2Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.15 Т/с «Травма»

09.55 Наші гроші

10.30, 19.30 Про головне

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.20 Казки Лірника Сашка

13.35 М/с «Мандрівники в 

часі»

14.00 Суспільний університет

14.30, 3.40 Світло

15.20 Мистецькі історії

15.45 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»

16.25, 2.00 Д/с «Національні 

парки»

17.25, 2.50 Д/с «Історичні 

розслідування»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 21.45 З перших вуст

20.00 Д/ф «Бранці»

20.30 Слідство. Інфо

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

23.35 На слуху

04.20 Д/ф «Раїса 

Недашківська. Те, що не 

вмирає»

05.35 Новини. Спорт

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 ГРУДНЯ 2016
28 грудня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.10 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-2

10.45, 12.20 Міняю жінку

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30, 5.10 Секретні матеріали

21.00, 22.05 Комедія «Слуга 

народу»

23.30 Мелодрама «Все одно 

ти будеш мій»

03.30 Комедія «Любов з 

акцентом»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 11.25, 12.25 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Анна-

детектив»

14.00 Речдок

14.40 Т/с «Я прийду сама»

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.05 Подробиці

01.00 Т/с «Місто мрії»

02.55 Х/ф «Кухарка»
04.00 Х/ф «Біляночка та 

Розочка»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 11.00, 5.20 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.40 Зоряний шлях

13.00, 15.30 Т/с «Лист 

очікування»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45, 3.40 Говорить Україна

21.00 Т/с «Між коханням і 

ненавистю»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05, 13.20 Великі 

авантюристи

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.20 Т/с «Відділ 44»

16.55 Х/ф «Я, 
Франкенштейн»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

21.25 М/ф 

23.00 Х/ф «Костянтин»
01.20 Т/с «Лас-Вегас»

02.45, 4.50 Провокатор

03.30 Стоп

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.50 Х/ф «Простачка»

05.45, 18.00 Абзац

06.43, 8.03 Kids Time

06.45 М/с «Турбо»

08.05 Т/с «Щасливі разом»

13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

19.00 Дешево і сердито 

20.20 Суперінтуїція 

22.00 Х/ф «Кохання у 
великому місті-2»

00.00 Х/ф «Крадене 
побачення»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.55 Х/ф «Полювання на 
єдинорога»

06.10 Х/ф «Суворі 
кілометри»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.30 Т/с «Детективи»

11.50, 0.40 Т/с «Копи-

новобранці»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-11»

14.00, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

16.40 Склад злочину

23.45 Т/с «Елементарно»

02.50 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Вишнівець. Колиска 

князя запорозького 

06.25 Незвідане Закарпаття. 

Вбрання предків, ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Д/ф «Стометрівка з 

Борисом Олійником» 

09.20 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка, ч. 2 

10.15 Національний музей 

народно-декоративного 

мистецтва 

11.00 Свято бандури, або 

«Шпилясті кобзарі» 

збирають друзів, ч. 2 

12.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Лесь Танюк, ч. 2 

12.45 Йоганн Нестрой 

«Колишні справи». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо» 

14.00, 02.00 А. Касона 

«Дерева помирають 

стоячи». Вистава 

Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки

16.00 Музика і музиканти. 

Балет-казка 

Б. Павловського 

«Білосніжка та семеро 

гномів» ч. 3

16.30 Великі поети в музиці. 

Леся Українка, ч. 2

17.00 Д/ф «Український 

пересмішник. 100-літтю 

А. Сови присвячується»

17.30 Меморіальний музей 

Г. С. Сковороди

18.00 Музика і музиканти. 

Людмила Монастирська

19.20, 00.20 Дійові особи. 

Людмила Скрипка

20.10 Гра долі. Та, що поряд 

20.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Лариса 

Кадочникова, ч. 1

21.00 Опера «Служниця-

пані». Дж. Перголезі

21.50 Велике і Величне. Наїв. 

Сецесія. Романтизм

23.00 Композитор Володимир 

Губа. Боже, спаси і 

збережи, ч. 2

01.15 Гра долі. Врятований 

любов’ю

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярослав 

Гаврилюк, ч. 1

04.00 Самюель Беккет 

«Чекаючи на Годо». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

05.40 Доля

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Все буде смачно!

10.35, 18.30 За живе!

11.50 Х/ф «Лузер»
14.05 Х/ф «Лід у кавовій 

гущі»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00 Зважені та щасливі-6. 

Фінал

22.45 Зважені та щасливі-6. 

Фінал. Оголошення 

переможця

02.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Ландшафтні гри

11.15 Жива природа

12.00, 22.35 Сироти дикої 

природи

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.15, 5.25 Відлуння

22.00 Мова тварин

23.10, 4.30 Д/ф «Нові 

технології війни»

00.05 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

02.15 Життя на Вершині

02.45 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

04.20 Зимою і літом 

мандруємо світом

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 23.10 Хоробрі серця

10.05 Дембель

11.05 Облом.UA.

12.05 Відеобімба

13.00 Т/с «Інспектор Алекс»

14.50 Х/ф «Кікбоксер-4: 
Агресор»

16.40 Х/ф «Озеро акул»
19.20 Х/ф «Під захистом»
21.10 Х/ф «Кривавий 

політ»
01.10 Т/с «МЕК 8»

02.10 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ

06.00 Угорщина — Бельгія. 

1/8 фіналу. УЄФА Євро-

2016 

08.05, 10.20, 12.40, 17.25, 

19.30, 3.00, 5.10 Топ-

матч

08.15 Німеччина — 

Словаччина. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016 

10.30 Італія — Іспанія. 

1/8 фіналу. УЄФА Євро-

2016 

12.50 Англія — Ісландія. 

1/8 фіналу. УЄФА Євро-

2016 

14.55, 0.15 Найкращі голи за 

2016 рік. ЧІ

15.35 Ліверпуль» — «Сток 

Сіті». ЧА

17.40 «Шахтар» — 

«Зірка». ЧУ

19.40 «Челсі» — 

«Борнмут». ЧА

21.30 ЧА. Огляд туру

22.25 «Наполі» — 

«Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.10 «Халл Сіті» — «Ман 

Сіті». ЧА

03.20 «Атлетіко» — 

«Спортінг». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

05.45, 2.30 WATTS

06.00, 8.00, 10.30, 11.15, 

14.00, 14.45, 16.00, 

17.00, 19.00 Гірські 

лижі. Кубок світу

07.00, 9.30, 13.00, 17.30, 

23.45, 1.30 Стрибки з 

трампліна. Турне 4-х 

трамплінів. 8.30, 0.30 

Біатлон. Різдвяна гонка

20.00 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

20.30, 3.00 Футбол 

21.45 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00, 11.50 Правила життя

08.00 Правда життя

09.00, 16.40 Мисливці на 

нацистів

10.00 Океан «Вет»

10.50, 21.40 Мегазаводи

12.50 Нечисть

13.50 Брама часу

14.40, 18.40 Містична Україна

15.40, 20.40 НЛО з минулого 

17.40, 22.30 Загадки планети

19.40 Михайло Булгаков. 

Прокляття майстра

23.30 Фабрика погоди

00.30 Бандитська Одеса

К1

03.00, 1.45 Зона ночі

03.50 Х/ф «Простачка»
05.45, 18.00 Абзац

06.43, 8.03 Kids Time

06.45 М/с «Турбо»

08.05 Т/с «Щасливі разом»

13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

19.00 Дешево і сердито 

20.20 Суперінтуїція 

22.00 Х/ф «Кохання у 
великому місті-2»

00.00 Х/ф «Крадене 
побачення»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

09.45, 5.25 М/с «Лис 

Микита»

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.40 Х/ф «Лють»
13.30 Казки У

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

17.00, 20.00 Країна У

18.00, 22.00 Розсміши 

коміка

19.00, 23.00 ООН

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 Ера бізнесу

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.15 Т/с «Травма»

09.55 План на завтра

10.30, 19.30, 4.40 Про головне

11.00 Чоловічий клуб

11.40 Д/ф «Головний 

військовий госпіталь. 

Війна в тилу»

12.25 Слідство. Інфо

13.20 Казки Лірника Сашка

13.35 Як це?

14.00 Суспільний університет

14.30, 3.45 Надвечір’я. Долі

15.45 Спогади

16.25, 2.00 Д/с «Національні 

парки»

17.25, 2.50 Д/с «Історичні 

розслідування»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. 

Культура

19.25, 21.45 З перших вуст

20.00 Д/ф «Бранці»

20.30 Схеми

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

23.35 На слуху

05.35 Новини. Спорт
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-2
10.45, 12.20 Міняю жінку
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45 Мольфар
15.45 Сімейні мелодрами-6
17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»
20.15 Вечірній Київ 2016
22.10 Вечірній квартал
00.20 Комедія «Джентльмени 

удачі»
02.05 Ліга сміху
03.35 Міс Україна-2016
05.15 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.20, 11.25, 12.25 Слідство 

вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Анна-детектив»
14.00 Речдок
14.40 Т/с «Я прийду сама»
18.00 Стосується кожного
20.00, 3.20 Подробиці
21.00 Х/ф «Щасливий 

маршрут»
22.50 Х/ф «Карнавальна 

ніч»
00.20 Х/ф «Вокзал для двох»
04.10 Х/ф «Кухарка»
05.15 Х/ф «Стережись 

автомобіля»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 11.30 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.10 Зоряний шлях

13.30, 15.30 Т/с «Все буде 

добре»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Я люблю 

свого чоловіка»

23.00 Події дня

01.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10, 13.20 Великі 

авантюристи
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Т/с «Відділ 44»
16.30 Х/ф «Поїздка в 

Америку»

18.45, 4.50 Факти. Спецвипуск
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.20 Що? Де? Коли?
00.25 Х/ф «Костянтин»
02.35 Т/с «Лас-Вегас»
03.20 Провокатор
04.00 Стоп

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
03.05 Служба розшуку дітей
03.30 Дорослі як діти
04.15 Абзац
05.08, 7.00 Kids Time
05.10 М/с «Турбо»
07.02 Половинки 
08.50, 18.45 Дешево і сердито
13.00 Х/ф «Дев’ять ярдів»
15.00 Х/ф «Дев’ять ярдів. 

Частина 2»
17.00 Х/ф «Кохання у 

великому місті-2»
20.00 Суперінтуїція 
21.30 Хто зверху? 
23.20 Х/ф «Голі перці»

01.10 Х/ф «Місто гріхів-2»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55 Огляд преси
06.25, 0.25 Хроніка дня
06.30, 18.45 Місцевий час
06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
02.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
03.35 В кабінетах
04.25 Фактор безпеки
04.45 Невигадані історії
05.25 Будемо жити
05.55 Рандеву з Яніною 

Соколовою

НТН

04.40, 3.35 Правда життя. 

Професії

05.05 Х/ф «І ти побачиш 
небо»

06.10 Х/ф «Сашка»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

11.45, 0.40 Т/с «Копи-

новобранці»

13.45, 14.20, 21.35 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-11»

14.00, 19.00, 23.15, 2.10 Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

16.40 Склад злочину

23.45 Т/с «Елементарно»

02.40 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

03.15 Легенди бандитської 

Одеси

04.10 Х/ф «Старий Новий 
рік»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Український 

пересмішник. 100-літтю 

А. Сови присвячується» 

06.35 Меморіальний музей 

Г. С. Сковороди 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Музика і музиканти. 

Людмила Монастирська 

09.20 Дійові особи. Людмила 

Скрипка 

10.10 Гра долі. Та, що поряд 

10.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Лариса 

Кадочникова, ч. 1 

11.00 Опера «Служниця-пані». 

Дж. Перголезі 

11.50 Велике і Величне. Наїв. 

Сецесія. Романтизм 

13.00 Композитор Володимир 

Губа. Боже, спаси і 

збережи, ч. 2 

14.00, 02.00 Анатолій Крим 

«Постіль брати будете?». 

Вистава Київської 

академічної майстерні 

театрального мистецтва 

«Сузір’я»

15.25, 03.25 Земляки. 

Стежками Лесі Українки 

16.00 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

16.10 Солов’їна пісня

16.30 Обереги. Тихонови 

16.50 Православний календар 

17.00 Музика і музиканти. Ніч 

перед Різдвом, ч. 2

17.25 Іван Гончар. Будитель 

українства, ч. 2

17.50 Православний календар 

18.00 Києвотека. Київські 

імена. Амазонка 

авангарду. Олександра 

Екстер

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Валерій та Наталя 

Лапікури

20.10 Українські голови в 

Баварії, ч. 2

20.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Лариса 

Кадочникова, ч. 2

21.00 Олексій Рябов. 

«Сорочинський 

ярмарок». Вистава 

Київського національного 

академічного театру 

оперети

23.30 Д/ф «Дмитро Гнатюк. 

Моя Україна»

01.10 Закарпатський 

краєзнавчий музей

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярослав 

Гаврилюк, ч. 2

04.00 Гала-концерт артистів 

Національного театру 

оперети «Іон Дачіан» 

(Румунія)

05.10 «Княжна». Моновистава 

Театру лірики і драми 

«Тегія» за творами 

Т. Шевченка 

СТБ

05.35 Зіркове життя

07.30 Х/ф «Три плюс два»
09.10 Х/ф «Службовий 

роман»
12.20 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

14.05 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»

16.05 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Танцюють всі!-9

02.00 Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Кумири

10.40 Мова тварин

11.20 Будьте здорові!

12.00 Сироти дикої природи

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.15, 5.35 Відлуння

22.00 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан»

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

02.15 Життя на Вершині

02.45 Вихідний, після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Зимою і літом 

мандруємо світом

04.40 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 22.40 Хоробрі серця

10.05 Дембель

11.05 Облом.UA.

12.05 Відеобімба

12.55 Т/с «Інспектор Алекс»

14.40 Х/ф «Кривавий політ»
16.40 Х/ф «Під захистом»
19.00, 0.40 Х/ф «Справжнє 

правосуддя: братство»
20.50 Х/ф «Справжнє 

правосуддя: міська 
війна»

02.15 Х/ф «Двійник»

ФУТБОЛ

06.00 Вельс — Бельгія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2016 

08.15 Польща — Португалія. 

1/4 фіналу. УЄФА Євро-

2016 

11.15, 14.30, 00.00, 5.40 Топ-

матч

11.25 Німеччина — Італія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2016 

14.35 Франція — Ісландія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2016 

16.45, 2.00 ЧА. Огляд туру

17.40 «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

19.30 «Селтік» — «Ман Сіті». 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.15 «Світ Прем’єр-ліги

21.45 «Халл Сіті» — 

«Евертон». ЧА

00.10 «Сельта» — 

«Атлетіко». ЧІ

02.55 «Арсенал» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

04.45 Найкращі голи за 2016 

рік. ЧІ

ЄВРОСПОРТ

05.45 WATTS

06.00, 10.45 Біатлон. Різдвяна 

гонка

07.00, 9.30, 13.30, 16.15, 

17.30, 21.30, 23.30, 1.30 

Стрибки з трампліна. 

Турне 4-х трамплінів

08.00, 8.30, 11.45, 12.45, 22.30, 

0.30 Гірські лижі. Кубок 

світу

14.45, 19.45 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. Огляд

15.30, 20.30, 2.30 Футбол 

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 11.50 Правила життя

08.00 Правда життя

09.00, 16.40 Мисливці на 

нацистів

10.00 Океан «Вет»

10.50, 21.40 Мегазаводи

12.50 Заборонені досліди 

Фрейда

13.50 Брама часу

14.40, 18.40 Містична Україна

15.40, 20.40 НЛО з минулого 

17.40, 22.30 Загадки планети

19.40 У пошуках істини

23.30 Фабрика погоди

00.30 Скарб.ua

К1

03.00 Зона ночі

03.05 Служба розшуку дітей

03.30 Дорослі як діти

04.15 Абзац

05.08, 7.00 Kids Time

05.10 М/с «Турбо»

07.02 Половинки 

08.50, 18.45 Дешево і 

сердито

13.00 Х/ф «Дев’ять ярдів»
15.00 Х/ф «Дев’ять ярдів. 

Частина 2»
17.00 Х/ф «Кохання у 

великому місті-2»
20.00 Суперінтуїція 

21.30 Хто зверху? 

23.20 Х/ф «Голі перці»
01.10 Х/ф «Місто гріхів-2»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

09.45 М/ф «Школа монстрів: 

химерна суміш»

11.05 Х/ф «Неймовірне 
кохання»

13.30 Казки У

13.55 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

17.00 Країна У

18.00 Розсміши коміка

19.00 ООН

20.00 М/ф «Святкові історії від 

Шрека, Панди та друзів з 

Мадагаскару»

00.10 Х/ф «Дуже страшне 
кіно»

01.40 Теорія зради

03.15 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

05.25 М/с «Лис Микита»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 
21.00, 1.30, 5.20 2Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25, 7.05, 8.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.30 Територія закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Д/ф «Мерехтливі оздоби 

ялинкової ночі»
10.35 Візитівка Карпат
11.25 Візитівка Полтавщини
12.25 Схеми
13.20 Казки Лірника Сашка
13.35 Хочу бути
14.00 Суспільний університет
14.30 Віра. Надія. Любов
15.45 Театральні сезони
16.20 Д/с «Візит до Кореї»
16.45, 3.00 Д/ф «Кремнієва 

долина»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя війни
19.30, 4.50 Про головне
20.00 Д/ф «Бранці»
21.45 З перших вуст
21.50 Війна і мир
22.30, 4.30 Класики світової 

літератури
ТРК «ЕРА»

23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки року
23.50 Спорт. Підсумки року
02.00 Музичне турне

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 ГРУДНЯ 2016
30 грудня

ТБ-П’ЯТНИЦЯУКРАЇНА МОЛОДА12

Продовження телепрограми читайте у наступному номерi «України молодої» 
у вiвторок, 27 грудня.
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Ігор ВІТОВИЧ

 Німецькі правоохоронці продов-
жують інтенсивний розшук грома-
дянина Тунісу Аніса Амрі, якого пі-
дозрюють у скоєнні нападу на різд-
вяний ярмарок у Берліні 19 грудня. 
Вiдомо, що 24-річний Амрі принай-
мні один раз контактував через ме-
сенджер Telegram iз терористичною 
організацією «Ісламська держава» 
(«ІД»), пише видання «Нью-Йорк 
Таймс» із посиланням на американсь-
ких посадовців. Також підозрюваний 
збирав інформацію про виробництво 
вибухових пристроїв, передає агенція 
dpa. Окрім того, Амрі було забороне-
но в’їзд до США.
 Амрі неодноразово порушував за-
кон, пише інформагенція «Франс 
Пресс». Він відсидів чотири роки на 
Сицилії, де його в 2011 році заарешту-

вали за підпал школи, завдання тілес-
них ушкоджень i крадіжки. У трав-
ні 2015-го його випустили на волю та 
мали вислати з країни, але пізніше 
просто відпустили, і за кілька тижнів 
він переїхав до Німеччини, де вико-
ристовував низку різних посвідчень.
 У Німеччині Амрі підозрювали у 
зв’язках iз терористами, він перебу-
вав під спостереженням у період iз бе-
резня по вересень 2016 року. За цей 
час вiн потрапляв у поле зору полiцiї 
пiд час продажу наркотиків у бер-
лінському парку і бійки в барі. Зго-
дом спостереження зняли за браком 
доказів, стверджує нiмецька преса з 
посиланням на свої джерела.
 Федеральна прокуратура ФРН 
попросила населення про допомогу в 
розшуку Аніса Амрі. За інформацію, 
яка допоможе затримати ймовірного 
терориста, оголошено винагороду — 

100 тисяч євро.
 Нагадаємо, внаслідок теракту 
на рiздвяному ярмарку загинуло 12 
осіб, ще близько 50 отримали пора-
нення різного ступеня тяжкості. 12 
осіб перебувають у важкому стані в 
лікарнях. Також уже встановлено, 
що тунісець ударив ножем польсько-
го водія вантажівки — 37-річного Лу-
каша Урбана, коли той зорієнтувався 
про наміри терориста і намагався пе-
решкодити йому. Після наїзду на на-
товп терорист пристрелив пораненого 
поляка. 
 Лідери крайньоправих сил у різ-
них країнах ЄС після берлінського 
теракту накинулися на німецького 
канцлера Ангелу Меркель та її полі-
тику щодо імміграції та біженців. 
Один iз лідерів партії «Альтернатива 
для Німеччини» Маркус Претцелль 
у мережі «Твіттер» написав таке: 
«Коли нарешті буде відсіч німецької 
правової держави? Коли припинить-
ся це лицемірство? Смерть цих людей 
— на совісті Меркель!». Очільниця 
французького «Національного фрон-
ту» Марін Ле Пен у спеціальному ко-
мюніке написала, що вимагає «не-
гайного поновлення державних кор-
донів» і закликає Вашингтон, Париж 
і Москву до спільної боротьби проти 
ісламського фундаменталізму. Очіль-
ник нідерландської «Партії свободи» 
Герт Вілдерс у мережі «Твіттер» роз-
критикував політику відкритих кор-
донів, яка, на його думку, призвела до 
того, що «цунамі ісламського терору 
ввійшло до Європи». І додав фотоко-
лаж iз вимазаним кров’ю німецьким 
канцлером. «Звістка з Берліна жахли-
ва, але її можна було очікувати. Подіб-
ні події залишаться у спадок від Мер-
кель», — твітнув Найджел Фараж, лі-
дер Партії незалежності Сполученого 
Королівства UKIP. ■

ПАРАДОКСИ ДЕМОКРАТІЇ

Обрали 
Хілларі, 
а прийшов 
Дональд 
Американці віддали 
Kлінтон на три мільйони 
голосів більше, 
ніж Трампу

Ігор ВІТОВИЧ

 У США оголошено офіційні результа-
ти загального голосування на виборах 
президента США 8 листопада. Кандидат-
ка від Демократичної партії Хілларі Клін-
тон отримала майже на три мільйони го-
лосів більше, ніж республіканець Дональд 
Трамп, але... програла вибори. І рані-
ше траплялося, що президентом обирали 
кандидата, який набирав менше голосів, 
ніж його противник, але на цих виборах 
розрив рекордний за всю історію прези-
дентських виборів у США. Ось такі вихи-
ляси виписує американська вибор ча сис-
тема, якою ігнорується воля більшості ви-
борців країни. Адже лідера нації по суті 
обирає не народ прямим голосуванням, а 
колегія виборників, яка нібито репрезен-
тує народ. 
 За Хілларі Клінтон проголосували 66 
мільйонів американців, що є абсолютним 
рекордом в історії американських прези-
дентських виборів. Але долю виборів ви-
рішують виборники, яких Трамп мав на-
багато більше. Рiч у тiм, що в кожному 
штаті вибори відбуваються за правилом 
«переможцю дістається все», тобто, при-
міром, у якомусь штаті Трампа підтрима-
ли 11 мільйонів виборців, а Клінтон — 10,9 
мільйона, але всі виборці від цього штату 
дістаються Трампу. Голос 10,9 мільйона ви-
борців ігнорується. 
 У США вже говорено і переговорено про 
недосконалість такої виборчої системи, яку 
вигадали більше 200 років тому. Але при  
цьому населення і значна частина політич-
ної країни не хоче змінювати її, аби вона 
була сучаснішою і справедливішою.  Впер-
та відданість традиції бере гору над здоро-
вим глуздом. 
 Дональд Трамп і сам неодноразово ко-
ментував ганебний американський виб-
орчий парадокс у «Твіттері». В листопаді 
він, зокрема, зазначив, що і у випадку без-
посереднього голосування виграв би вибо-
ри, якби його суперниця не отримала голо-
сів, які були віддані за неї нелегально. При 
цьому він не уточнив, що має на увазі. Мож-
ливо, участь у виборах емігрантів, які наро-
дилися за межами США.
 19 грудня відбулися реальні вибори: 
колегія виборників проголосувала за До-
нальда Трампа як 45-го президента США. 
6 січня цей вибір формально затвердять 
обидві палати Конгресу. А 20 січня осо-
ба, яка фактично не отримала підтрим-
ки більшості населення, буде приведе-
на до присяги як новий президент найпо-
тужнішої країни світу. І розповідатиме 
та нав’язуватиме світу «переваги амери-
канської демократії». ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Не стало Мішель Мор-
ган. Велика французька ак-
торка померла на 97-му році 
життя, повідомила у вівто-
рок увечері агенція «Франс 
Пресс» iз посиланням на за-
яву родини акторки. «Най-
чудовіші очі французько-
го кіно закрились назавж-
ди», — повідомила родина 
Мішель Морган у цьому ко-
мюніке. Президент Франції 
Франсуа Олланд так висло-
вився про померлу: «Вона 

була уособленням елегант-
ності та грації. Її легенда за-
лишила слід на житті бага-
тьох поколінь». 
 Мішель Морган (справж-
нє ім’я та прізвище Сімона 
Рене Руссель) народилася 29 
лютого 1920 року в паризь-
кому передмісті Неї-сюр-
Сен. Світову славу їй при-
несла стрічка 1938 року ре-
жисера Марселя Карне «На-
бережна туманів», у якій 
18-річна акторка виконала 
головну роль. Уже як зір-
ка французького кіно 1946 

року Мішель Морган стала 
першою акторкою, яка от-
римала приз за кращу жіно-
чу роль на Каннському кі-
нофестивалі за роль у філь-
мі «Пасторальна симфонія», 
знятого режисером Жаном 
Деланнуа за однойменним 
романом Андре Жида.
 Мішель Морган ста-
ла символом французько-
го гламуру, її десять разів 
обирали «найпопулярні-
шою французькою актор-
кою». Вона знялася у більш 
ніж 70 фільмах. Її партне-
рами були найвидатніші 

французькі актори Жан 
Габен, Жан Маре, Жерар 
Філіп, Ів Монтан, Жан-Луї 
Трентіньян, Хамфрі Богарт. 
Акторка відзначена призом 
Венеціанського кінофести-
валю за життєвий внесок у 
мистецтво кіно неодноразо-
во здобувала найвищу фран-
цузьку кінонагороду «Се-
зар», її зірка є на Алеї сла-
ви в Голлівуді. 
 Сьогодні відбудеться 
прощання з акторкою в од-
ній iз церков Неї-сюр-Сен, а 
потім Мішель Морган похо-
вають у Парижі. ■

«Ну то й що, Хілларі, що за тебе проголосувало
більше виборців?»

❙
❙

ВТРАТИ

Найчудовіші очі 
французького 
кіно закрились 
назавжди
Померла акторка Мішель Морган

■

Мішель Морган.❙

ТЕРОРИЗМ

Пригріли 
на грудях змію
За допомогу в розшуку берлiнського терориста 
оголошено нагороду 100 тисяч євро

■

Дехто вважає, що у теракті винна Меркель.❙

Громадянин Тунісу Аніса Амрі, 
якого підозрюють у скоєнні нападу 
на різдвяний ярмарок у Берліні.

❙
❙
❙
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ТАКЕ КІНО

«Чорний ворон» 
із грошима
Побачимо на екранах «Гуцулку 
Ксеню» і «Ворошиловград»
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Останній місяць року, що минає, став щедрим 
для вітчизняного кіновиробництва. Так, на Ми-
колая Держагентство України з питань кіно ук-
лало з компанією «ТЕТ-продакшн» («1+1 медіа») 
контракт про надання кінопроекту «Залишенець. 
Чорний ворон» державної фінансової підтримки 
розміром 11 873,5 тис. грн. Загальна вартість ви-
робництва фільму, сценарій якого написано за ро-
маном Василя Шкляра, — 23 746, 9 тис. грн. Кі-
нопроект повнометражного ігрового фільму «За-
лишенець. Чорний ворон» став одним із перемож-
ців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. 
Автором сценарію фільму є Андрій Кокотюха, ре-
жисер — Олег Туранський,  продюсери — Олек-
сандр Ткаченко, Олена Васильєва, Марина Горо-
децька та Вікторія Забулонська.
 Уже наступного дня повідомили про іншого 
щасливчика — вже почали знімати бойовик на іс-
торичну тематику «Екс», переможця 8-го конкур-
сного відбору Держкіно, його виробництвом зай-
мається компанія «Т.Т.М.». «Екс» означає «екс-
пропріація». Сценарій стрічки базується на реаль-
них подіях, що відбуваються у Західній Україні в 
1932 році: революційна акція бійців підпільної ук-
раїнської організації проти радянської влади пере-
творюється на криваву бійню.
 За словами автора сценарію Ярослава Яріша, 
на створення сценарію його надихнула творчість 
Квентіна Тарантіно: «Мені сподобався символізм у 
його творчості, тому хотілося написати щось подіб-
не за характером про українських революціонерів, 
хлопці давно цього  заслужили. Я намагався ство-
рити збірний образ українського повстанця. Маю 
надію, мені це вдалося».
 Режисер Сергій Лисенко розповів, що ак-
торський склад ще повністю не затверджено: 
«Поки що принцип такий — нові обличчя моло-
дих, нікому не відомих, але талановитих акторів, 
які в перспективі мають стати українськими зір-
ками».
 Перші зйомки картини відбулися у Львові та у 
Львівській області буквально днями, 16-17 груд-
ня. Продовжаться — у квітні-травні наступного 
року. Вихід фільму заплановано на початок 2018-
го.
 Нещодавно Держкіно уклало з «Кінокомпанією 
Гагарін Медіа» контракт про надання проекту «Гу-
цулка Ксеня» державної фінансової підтримки — 
24 млн. грн. Загальна вартість виробництва філь-
му — 48 млн. грн. Автором сценарію та режисером 
мюзиклу є Олена Дем’яненко. (Із 8 грудня у широ-
кий кінопрокат вийшов її фільм «Моя бабуся Фані 
Каплан»). 
 В основі літературного сценарію фільму «Гу-
цулка Ксеня» — лібрето однойменної оперети 
Ярослава Барнича. Події відбуватимуться у 1938 
році у Ворохті. За синопсисом, там проживає най-
красивіша гуцулка на ім’я Ксеня. Туди ж приїж-
джають колишні односельці, американські еміг-
ранти, для того щоб знайти наречену для молодого 
Яро. Він отримає свій мільйонний спадок за умо-
ви, що одружиться зі свідомою українкою. А тим 
часом до анексії Західної України залишається 
дуже мало часу.
 За словами режисера стрічки Олени 
Дем’яненко: «Це буде не етнографічний фільм, 
а модернова мелодрама в стилі українського тан-
го. Історію буде розказано за допомогою сценаріїв-
кліпів у супроводі оркестру».
 Також Держкіно уклало з компанією «Лайм-
Лайт» контракт про надання повнометражно-
му ігровому фільму про життя на Донбасі «Воро-
шиловград» держфінансування розміром 15 млн. 
490 тис. 300 грн. Загальна вартість виробництва 
фільму — 30 млн. 980 тис. 600 грн. Копродукцій-
ний українсько-швейцарський кінопроект от-
римав нагороду BestPitchАward на найбільшо-
му ринку копродукції Східної та Західної Європи 
ConnectingCottbus 2016. Режисер стрічки — Ярос-
лав Лодигін, продюсер — Володимир Яценко, ав-
тори сценарію — Сергій Жадан, Ярослав Ладигін 
та Наталія Ворожбит.
 За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, 
станом на першу половину грудня в Україні за під-
тримки держави знімають 103 фільми, з яких 38 
повнометражних ігрових та чотири повнометраж-
ні анімаційні. ■

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Атеїсти ми чи вірую-
чі — Біблійні історії має-
мо знати як одне з надбань 
культури. Проте зрозумі-
ти текст церковної кни-
ги під силу не кожному не 
через відсутнiсть знань, а 
через складність викла-
дення. Тому ідеальними 
для ознайомлення з Біб-
лією є адаптовані видан-
ня. Таке — для родинного 
читання — презентували у 
Києві. І хоч назва книжки 
— «Біблійні історії для ді-
тей», цікава вона для чи-
тачів будь-якого віку.
 «Біблійні сюжети та 
образи — це не тільки про 
далеке минуле і не тіль-
ки про біблійних героїв, 
— каже автор отець Геор-
гій Коваленко, ректор Від-
критого православного 
університету святої Софії-
премудрості. — Ці історії 
архетипічні, а це означає, 
що в них можна знайти ба-
гато цікавого і корисного 
для нашого життя. Тому 
їх варто читати в родинно-

му колі, бо вони не тільки 
для дітей. Хоча, сподіва-
юся, дорослі не обмежать-
ся читанням тільки «дитя-
чої» версії Біблії».
 Розкішна презенто-
вана збірка адаптованих 
для дітей біблійних сю-
жетів із сучасними ілюст-
раціями від видавництва 
«Книголав» містить 33 іс-

торії зі Старого та Нового 
Заповітів — від створення 
світу до воскресіння Хрис-
тового. Читачі відразу мо-
жуть дізнатися, що ім’я 
Адам означає «син зем-
лі», а Єва — «життя». За 
змістом, попросили їх за-
лишити Рай не лише за 
непослух. Ще одна ваго-
ма причина — небажання 

визнати свою провину, на-
магання перекласти від-
повідальність на іншого 
за свої дії.
 Розповідаючи біблійні 
історії, отець Георгій Ко-
валенко не дотримувався 
якогось одного з існуючих 
перекладів Святого Пись-
ма, працював із п’ятьма. 
Зокрема, не оминув і пса-
лом, який перекладав Та-
рас Шевченко.
 «Ця книга важлива 
тому, що життєві питан-
ня, які порушено в цих іс-
торіях, перш за все стосу-
ються цінностей, — каже 
директорка видавництва 
«Книголав» Світлана Па-
велецька. — І якщо ми хо-
чемо створити нову краї-
ну і зробити все, щоб наші 
діти жили інакше, то перш 
за все, ми маємо закласти 
в них ціннісну основу. Не-
зважаючи на ваше став-
лення до релігії, ця книга 
саме про те, що ми маємо 
цінувати один в одному і 
які цінності повинні допо-
могати нам розвиватись».
 Чи започаткує книжка 
серію, поки що ніхто не го-
товий відповісти. Тим ча-
сом у Георгія Коваленка 
вже є назва для однієї з на-
ступних книжок — «Біб-
лійні історії не для дітей». 
Богослов упевнений, що 
вона однозначно заціка-
вить підлітків. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Національному академічно-
му драматичному театрі імені Івана 
Франка прем’єра — «Три товариші» 
за мотивами однойменного роману 
Еріха Марії Ремарка.
 «Це перше звернення театру до 
творчості Еріха Марії Ремарка, — 
каже режисер-постановник, заслу-
жений артист України Юрій Оди-
нокий. — Основною темою його ро-
манів є історія «втраченого поколін-
ня», соціально-політичні проблеми, 
якими жила Європа між двома сві-
товими війнами, а прообразами ге-
роїв ставали друзі та рідні з близь-
кого оточення. Так, перша дружина 
письменника Юта, здоров’ям якої 
Ремарк опікувався ціле життя, ста-
ла прообразом героїні роману «Три 
товариші» — Пат».
 Актуальність та гострота проб-
лем, безкомпромісність у виборі тем 
та сила художнього слова письмен-
ника прирекли його на еміграцію. У 
1932 році Ремарк залишив Німеччину 
та оселився у Швейцарії. У 1939 році 
переїхав до США, де у 1947 році отри-
мав американське громадянство.
 Але найболючішим фактом його 
біографії і водночас жорстким дока-
зом глибини осягнення та передчут-
тя катаклізмів політичного життя 
Європи ХХ століття стало спалення 
його творів на вогнищі нацистської 
інквізиції.
 Сюжет роману «Три товариші» 
(1936), який продовжує тему «втра-
ченого покоління», розгортається в 
Німеччині у 1928 році. Троє друзів, 
які пройшли Першу світову вій-
ну — Роберт Локамп, Отто Кестер і 
Ґотфрід Ленц — тримають невелич-
ку малоприбуткову автомайстерню. 
Перипетії їхнього життя, кохання 
Роберта до молодої Патриції Холь-
ман, спогади, від яких не можуть 
отямитися головні герої, власне, всі 

події роману пов’язані та розгорта-
ються на тлі економічної, політич-
ної кризи в міжвоєнній Німеччині.
 Болем за покоління, яке, прой-
шовши жахи Першої світової війни, 
переживши світову кризу, мораль-
не зубожіння і політичний апокаліп-
сис, просякнуті всі романи Ремарка. 
На його творах виховувалися і наші 
шістдесятники. Він перетворився на 
володаря думок цілого покоління. 
Саме в період хрущовської «відли-
ги» з’явилися перші переклади Ре-
марка в Радянському Союзі. Ним за-
читувалися, його герої спонукали до 
дії, виховували внутрішню свободу і 
вселяли віру…
 «Та хіба ми могли уявити, що 
пройде час і ми знову віч-на-віч зус-
трінемося із ворогом — жорстким, 
нахабним і безпринципним, — ска-
зав після перегляду вистави дирек-
тор театру Михайло Захаревич. — І 
знову будуть гинути кращі з кращих 
і постане проблема соціальної адап-
тації хлопців, що бачили смерть».
 Зала переповнена. Колись давно 
прочитаний роман оживає на сцені. 

Гра акторів приємно приголомшує. 
Надзвичайно актуальна в наш час 
тема війни і втрат. І вічного кохан-
ня! Хочеться ще і ще раз занотовува-
ти фрази, які озвучують актори: «Де 
ти був, коли тебе не було», «Життя 
тягнеться надто довго для одного 
кохання», «Життя — це хвороба, і 
смерть починається від самого на-
родження»...
 У ролі Роберта Локампа — народ-
ний артист України Євген Нищук. 
Аби не виникло зайвих запитань хто 
він наразі — актор чи міністр — от-
римали відповідь: на час репетицій і 
прем’єри у міністерстві він взяв від-
пуску.
 Бездоганно справилася зі своєю 
роллю Пат — Патріції Хольман — 
заслужена артистка України Ан-
желіка Савченко. Просто чудовий 
дует на великій сцені Євгена Нищу-
ка й Анжеліки Савченко. Заради та-
кої гри хочеться йти до театру.
 У новій виставі франківців чу-
дові костюми Наталії Рудюк. Міні-
мум декорацій. Насамкінець — мак-
симум оплесків і квітів. ■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Неслухняні Адам і Єва
Особливий погляд на Біблійні історії

■

Автограф-сесія Георгія Коваленка.
Фото надане видавництвом.

❙
❙

ЧАС «Т»

Кохання в час війни
У «Трьох товаришах» за Ремарком грає Євген Нищук

■

На час репетицій міністр культури Євген Нищук (крайній ліворуч) узяв відпустку.
Фото надане театром.

❙
❙
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«Моя перемога на чемпіонаті України – несподіванка».Михайло Олексієнко
український гросмейстер

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Готуючись до свого дебюту на міжна-
родній арені, «Барком-Кажани» ней-
мовірно потужно розпочав нинішній 
сезон. У його першому поєдинку під 
орудою латвійського наставника Угі-
са Крастіньша, спеціально запрошено-
го «під єврокубки», львівський колек-
тив у протистоянні з чинним чемпіо-
ном здобув Суперкубок країни, після 
чого міцно захопив лідерство в на-
ціональному чемпіонаті. Успішним 
вийшов і стартовий поєдинок у Куб-
ку ЄКВ, у якому «кажани» переграли 
вдома сербську «Войводину» — 3:1. 
Загалом на матч-відповідь до Сербії 
«Кажани» поїхали, не маючи у своє-
му пасиві жодної поразки в поточно-
му сезоні. Утім продовжити в Нові-Сад 
переможну серію підопічні Крастінь-
ша не змогли. 
 Вирушаючи на Балкани, дебютант 
єврокубків остерігався не стільки «Вой-
водину», як її уболівальників. Як вид-
но, хвилювалися львівські волейболіс-
ти не даремно. Місцева «торсида», для 
котрої організатори забезпечили безкош-
товних вхід на трибуни, схоже, просто 
ввігнала гостей у стан психологічного 
ступору, через який вони не змогли виг-
рати у суперника жодної партії.
 Після домашньої перемоги з рахун-
ком 3:1, котра, зазначимо, як і «суха» 
звитяга (3:0), за правилами єврокубко-
вого регламенту оцінюється трьома ба-
лами, «Кажани» мали непоганий запас 
міцності. З огляду на це, для подолання 
1/32 фіналу Кубка Європейської конфе-
дерації волейболу в лідера українського 

чемпіонату навіть не було необхідності 
вигравати всю гру. Достатньо було взя-
ти в гостях лише два сети. Та навіть у 
випадку тієї-таки «сухої» поразки в ос-
новний час матчу-відповіді, єврокуб-
кові баталії для львівського колекти-
ву не закінчувалися. Виправити ситуа-
цію можна було спробувати в «золотому 
сеті». Але взяти ситуацію під контроль, 
навіть на короткий час, євродебютанту 
опонент не дозволив. 
 У «Войводини» — до слова, пере-
можця Кубка Виклику-2014/2015 — 
права на помилку взагалі не було. І вже 
зі стартових хвилин сербський колек-
тив не без допомоги власних уболіваль-
ників змусив гостей постійно помиля-
тися. Зреш тою, занадто слабка гра на 
прийомі й неймовірно велика кількість 
промахів у завершальній фазі атаки 
зробили перебування «Барком-Кажа-
ни» в Кубку ЄКВ зовсім коротким. ■

Футбол
 В оновленому рейтингу ФІФА на-
ціональна збірна України опустилася 
на одну позицію, тож завершить 2016  
рік на 30-й сходинці. На горі протоколу 
змін не відбулося — Аргентина, Бра-
зилія, Німеччина.

* * *
 Чемпіонат Німеччини. Перша 
бундесліга. 16-й тур. «Айнтрахт» 
(Ф) — «Майнц» — 3:0, «Боруссія» 
(Д) — «Аугсбург» — 1:1, «Боруссія» 
(М) — «Вольфсбург» — 1:2, «Гам-
бург» — «Шальке» — 2:1 (Коноплян-
ка («Ш») — до 89 хв.), «Баварія» — 
«Лейпціг» — 3:0 (Алькантара, 17; Х. 
Алонсо, 25; Левандовський, 45 (пен.); 
вилучення: Форсберг, 30 («Л»)), «Гер-
та» — «Дармштадт» — 2:0 (Фе-
децький («Д») — 90 хв., жк), «Ін-
гольштадт» — «Фрайбург» — 1:2, 
«Кельн» — «Байєр» — 1:1 (Юрченко 
(«Б») — 90 хв.), «Хоффенхайм» — 
«Вердер» — 1:1. 
 Лідери: «Баварія» — 39, «Лейп-
циг» — 36, «Герта» — 30, «Айнтрахт» 
(Ф) — 29, «Хоффенхайм» — 28, «Бо-
руссія» (Д) — 27. 
 Дуже довго «Лейпціг» сенсаційно 
утримував лідерство, проте розгром-
но програвши чинному чемпіону, де-
бютанти бундесліги поступилися йому 
чільною позицією. 

Баскетбол
 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група 
В. «Венеція» (Італія) — «Хімік» (Ук-
раїна) — 73:59.
 У груповому раунді дебютного 
розіграшу Ліги чемпіонів чемпіон Ук-
раїни з Южного провів уже десять мат-
чів, при цьому виграти зміг лише один 
поєдинок.
 У третьому турі «Хімік» удома пе-
реграв «Венецію». Сподівання, що в 
Італії український клуб зможе подвої-
ти лік своїх вікторій, не справдилися.
 Узявши реванш у «хіміків», «Ве-
неція» за кількістю очок зрівнялася 
з лідером групи — «Ле Маном», на-
томість наш єдиний повпред у баскет-
больних єврокубках так і залишився на 
дні октету. ■

Григорій ХАТА

 Приймаючи в березні 2016 
року матч за титул найсильнішої 
шахістки планети між Марією 
Музичук та Хоу Іфань, упродовж 
кількох тижнів Львів гордо носив 
звання шахової столиці планети. 
Водночас статус шахового цент-
ру України за містом Лева збері-
гається незалежно від часу та об-
ставин. Цьогорічний чемпіонат 
України з шахів яскраво підтвер-
див, що саме Львів володіє най-
кращим потенціалом iз підготов-
ки успішних гросмейстерів.

 У змаганнях чоловіків націо-
нальне «золото» дісталося 30-річ-
ному львів’янину Михайлу Олек-
сієнку, а в жіночих баталіях його 
юна землячка Наталя Букса — 
чемпіонка світу-2015 серед дів-
чат до 20 років — розділила пер-
шість з Єлизаветою Малаховою 
з Дніпра, котра лише за додатко-
вими показниками випередила 
львів’янку в чемпіонській гонці.
 Одразу зазначимо, що в обох 
дивізіонах змагання проходили 
без зірок українських шахів. Нi 
знаних представників Львівщини 
— Іванчука, Криворучка, сестер 

Музичук, ні знакових представ-
ників харківських шахів — Ель-
янова, Ушеніної — у Рівному, де 
й проходив ЧУ-2016 з шахів, не 
було.
 Але від того національна пер-
шість прісною та нудною не ста-
ла. Навпаки. Відсутність «важ-
коваговиків» дозволила роз-
правити крила представникам 
умовно другого ешелону, пере-
творивши чемпіонат у захопли-
ве дійство.
 Приміром, у жіночих ба-
таліях на «золото» до останнього 
туру претендували одразу троє 

шахісток. Визначати ж сильні-
шого довелося за допомогою до-
даткових показників. При цьо-
му минулорічна переможниця 
ЧУ — Анастасія Рахмангулова з 
Миколаєва — в підсумку, посіла 
лише сьоме місце.
 А свій чемпіонський титул 
міжнародний гросмейстер Ма-
лахова виборола завдяки диво-
вижній перемозі над земляч-
кою Маріцою Цирюльник, знай-
шовши за 78 ходів переможний 
вихід у партії, по ходу якої май-
бутня чемпіонка мала на три пі-
шака менше, ніж її візаві.
 На відміну від Малахової, 
котрій для чемпіонства довело-
ся в останній партії докладати 
титанічних зусиль, новоспече-
ного шахового короля України 
в заключному матчі турніру вла-
штувала й нічия. Хоча легкою 
дорога до вершини в Олексієнка 
аж ніяк не була. За словами Ми-
хайла, після поразки рейтинг-
фавориту змагань харків’янину 
Антону Коробову думок про чем-
піонство відразу стало менше. 
Утім, як відзначив після завер-
шення чемпіонату переможець, 
важкі нічиї з Арещенком та Єфи-
менком, а особливо, перемога над 
Волокітіним, надихнули його на 
великі звершення. ■

ХРОНІКА■

ВОЛЕЙБОЛ

Недовго тішилися успіхом
Лідер чоловічої волейбольної суперліги України вибув iз розіграшу Кубка ЄКВ

■

ТАБЛО

 Кубок ЄКВ. Чоловіки. 1/32 фіналу. Матч-
відповідь. «Войводина» (Сербія) — «Бар-
ком-Кажани» (Україна) — 4:0 ЗС (25:14, 25:22, 
25:20; «золотий сет» — 15:13). Перша гра — 1:3.

■

«Кажани» не знайшли аргументів для успішної гри проти «Войводини» у Сербії 
й вилетіли з Кубка ЄКВ.
Фото з сайта kazhany.lviv.ua.

❙
❙
❙

Михайло Олексієнко свою перемогу на чемпіонаті України назвав несподіванкою.
Фото з сайта ukrchess.org.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України з шахів (Рів-
не). Чоловіки. 11 турів. Олексієнко 
(Львів) — 8 очок, Коробов, Мойсеєн-
ко (обидва — Харків) — 7, Арещен-
ко, Кравців, Волокітін (усі — Львів) — 
6,5; Єфименко (Мукачiв) — 6, Кузубов 
(Львів) — 5,5; Ковчан (Харків) — 4,5; 
Штембуляк (Чорноморськ) — 3,5; Бах-
мацький (Харків) — 3; Соловчук (Полта-
ва) — 1,5.
  Жінки. 9 турів. Малахова (Дніпро), 
Букса (Львів) — 6, Гапоненко (Херсон) 
— 5,5; Осьмак (Київ), Бабій (Тернопіль) 
— 5, Іваненко — 4,5; Рахмангулова 
(обидві — Миколаїв) — 4, Цирульник 
(Дніпро) — 3,5; Должикова (Київ) — 3, 
Мартинкова (Краматорськ) — 2,5.

■ШАХИ

Королiвськi пiшаки
Представник львівської школи шахів здобув несподівано 
закономірний тріумф на чемпіонаті України

■
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Вибачте, ви не пiдкажeте, як 
пройти до лікарні?
 — Ви знаєте, це складно пояс-
нити. Простіше дати вам по голові й 
викликати «швидку».

* * *
 Літня одеситка приходить у 
міліцію, хоче написати заяву про 
зґвал тування. Її запитують
 — Де й коли?
 — Учора о 6-й годині вечора по-
руч з автобусною зупинкою.
 — Чому ж ви не покликали на 
допомогу?
 — Він мене шантажував!
 — Як?
 — Він сказав: «закричиш — 
піду».

* * *
 Зустрілися два дідусi:
 — Ну що, згадаємо молодість, 
підемо по дівках?
 — А якщо відмовлять?
 — Не біда! Біда буде, якщо по-
годяться.

* * *
 — Доню, запам’ятай! Заміж 
треба виходити стільки разiв, скіль-
ки беруть!

* * *
 — Ізю, а чому, коли вам теле-
фонують, ви берете слухавку тільки 
після десятого дзвінка?
 — Нехай думають, що в мене 
велика квартира.

По горизонталі:
 1. «Я єсть народ, якого правди 
сила ніким звойована ще не була. 
Яка біда мене, яка чума косила! —  
А сила знову розцвіла». (автор). 4. 
Французький письменник-марк-
сист, журналіст. 9. Пожежний шланг, 
який змотується. 10. Професія Пет-
ра Гаріна, героя фантастичного ро-
ману Олексія Толстого, який винай-
шов гіперболоїд. 11. Чоловік дочки. 
12. Давньогрецький астроном, який 
створив першу модель Всесвіту — 
геоцентричну. 14. Українська актри-
са, виконавиця ролі Марічки у філь-
мі «Тіні забутих предків». 18. Сто-
лиця Індонезії. 20. Давній пристрій 
для розщеплення деревини на дош-
ки. 22. Міфічний герой, учасник Тро-
янської війни, який 10 років повер-
тався на свій острів. 23. Ресторан-
на страва, яйце, зварене в окропі без 
шкаралупи. 24. Представниця дав-
нього, могутнього колись, племені, 
яке, як свідчить «Повість врем’яних 
літ», згинуло безслідно. 25. Леген-
дарна столиця Сирії. 
По вертикалі:
 1. Відома своїм милосердям 
монахиня, яку католицька церк-
ва канонізувала як святу. 2. Росій-
ський півострів, губернатором яко-
го був мільярдер Абрамович. 3. 
Тернопільський футбольний клуб. 
5. Ім’я відомої української співчки, 

вишивальниці і волонтерки, прези-
дента мистецької агенції «Територія 
А». 6. Алгебраїчний вираз вигляду 
(a+b)n, який приписують Ньютону. 7. 
Форма протесту, що супроводжуєть-
ся відмовою працівників виконува-
ти роботу. 8. Мікродержава на за-
ході центральної Європи, що межує 
з Австрією на сході і Швейцарією 
на заході. 13. Місто в Московській 
області, біля якого відбулася Боро-
динська битва. 15. Польова квітка. 
16. Приручена комаха, яку дуже лю-
били монахи і козаки. 17. Українсь-
кий актор, ведучий лотереї «Лото-
забава». 19. Ім’я російської гімнас-
тки, яку тісно пов’язують iз Володи-
миром Путіним. 21. Ім’я знаменитої 
американської телезірки, ведучої ав-
торського ток-шоу. ■

Кросворд №157
від 16—17 грудня

ПРИКОЛИ ■
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Аліса КВАЧ

 «Не щастить у смерті — пощастить 
у коханні», — співається у відомій пісні. 
Так і у знаменитого швейцарського тені-
систа Роже Федерера. У великому спор-
ті в нього зараз не надто світла смуга — 
тенісиста переслідують травми, через які 
він з липня не з’являвся на кортах і в ре-
зультаті скотився з першого на 16-те місце 
у світовому рейтингу. Зате останню битву 
за звання iкони стилю серед чоловіків у 
2016 році, яку традиційно оголошує мод-
ний журнал GQ, 35-річний швейцарець 
виграв блискуче.
 Із тенісом битву за стиль ріднило те, 
що голосування проходило за олімпійсь-
кою системою плей-оф. У фіналі конкурсу 
Роже Федереру випало з’ясовувати стосун-
ки з відомим британським актором Томом 
Гіддлстоном, відомим за роллю бога Локі 
у фільмах Тор та Тор-2. У результаті пере-
мога тенісиста була безперечна — 61% го-
лосів респондентів проти 39% у Тома.
 Варто зазначити, що по дорозі до фі-
налу Роже Федереру вдалося обійти таких 
зірок, як британський співак Малік Зейн, 
голлівудський актор Райан Рослінг, зір-

ка «Живих мерців» Стівен Ен, ре-
пер Каньє Уест та Джарред 
Лето. А Том Гіддлстон, 
до речі, в 1/8 фіналу 
обійшов самого Деві-
да Бекхема.
 А взагалі, Роже 
Федереру гріх нарі-
кати на долю. Попри 
невдачі, він зі стат-
ками в більш як 600 
мільйонів доларів 
посідає 15-те міс-
це у рейтингу най-
дорожчих спорт-
сменів в історії 
спорту. Крім суто 
спортивних гоно-
рарів, він знімався 
в рекламі багатьох 
спортивних брендів, 
від кросівок Nike до ав-
томобілів Mersedes-Benz. 
Ну а після останньої інфор-
мації рейтинги тенісиста лише 
зростуть. Так що класти ракетку 
на поличку йому однозначно ще 
рано. ■

з 26 грудня до 1 сiчня

 Овен (21.03—20.04). Наскiльки кращi від-
носини ви побудували з оточуючими, настiльки 
вам буде легше вирішити існуючі проблеми,  які  
можуть виникнути на службі.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.
 Телець (21.04—21.05). Можуть зірватися де-
які плани та ідеї. Щоб вiдновити стосунки з впливо-
вими людьми, доведеться добре попрацювати.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
 Близнюки (22.05—21.Досить активна ро-
бота тимчасово принесе успіх і задоволення, вда-
лими будуть лише короткочасні проекти. У но-
ворiчну нiч чекайте сюрпризiв.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
 Рак (22.06—23.07). Вибравши мету, то-
руйте смiливо дорогу. Близькі та кохані люди 
нададуть вам допомогу. Побережіть своє 
здоров’я, подбайте про самопочуття. 
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Лев (24.07—23.08). Проявіть обережність 
iз грошима, уникайте непотрібних витрат. Ви мо-
жете зайнятися вирішенням проблем рідних або 
налагодити особисті відносини.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
 Діва (24.08—23.09). Витрати будуть 
пов’язані з поверненням боргів. Можете ско-
ристатися допомогою друзів. Новий рiк прине-
се новi проекти та цiкавi зустрiчi.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
 Терези (24.09—23.10). Прибутки мож-
на очікувати наприкінці місяця. Не поспішайте 
вступати в суперечки з начальством, подібна по-
ведінка може викликати неприємностi.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
 Скорпіон (24.10—22.11). Ви вiдчувати-
мете постійну підтримку і допомогу рідних. До 
вашої думки уважно прислухатимуться. Новий 
рiк ви зустрiнете в родинному колi.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Стрілець (23.11—21.12). Можуть виник-
нути труднощі з партнерами. Фiнансовi пробле-
ми не вдасться вирiшити самостiйно, знадо-
биться допомога друзiв.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 31.
 Козеріг (22.12—20.01). Цей тиждень 
принесе приємнi сюрпризи: з успіхом пройдуть 
усі намічені переговори, втiляться давно спла-
новані цілі.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
 Водолій (21.01—19.02).  Робота приноси-
тиме стабільний прибуток. Начальство піде вам 
назустріч, тим самим підштовхне до нових звер-
шень і досягнень.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
 Риби (20.02—20.03). У вашiй родинi па-
нуватиме спокiй i тиша. Новi покупки пораду-
ють коханих i близьких людей. Новий рiк при-
несе новi враження.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА ■

СТИЛЬ ■

Не ракеткою єдиною
Знаменитого тенісиста Роже Федерера 
журнал GQ назвав найстильнішим чоловіком

24—25 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вiтер 
пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -2...-4, 
удень -1...+1. Пiслязавтра вночi -2...-4, удень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -5...-7, удень -1...+1. Яремче: 
вночi -4...-6, удень +1...+3. Мiжгiр’я: вночi -5...-7, удень 
0...-2. Рахiв: вночi -6...-8, удень 0...-2.

22 грудня висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 8 см, Плай — 10 см, Мiжгiр’я — 2 см, Рахiв — 7 
см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 5 см, По-
жежевська — 2 см.


	UM165-01.indd
	UM165-02.indd
	UM165-03.indd
	UM165-04.indd
	UM165-05.indd
	UM165-06.indd
	UM165-07.indd
	UM165-08.indd
	UM165-09.indd
	UM165-10.indd
	UM165-11.indd
	UM165-12.indd
	UM165-13.indd
	UM165-14.indd
	UM165-15.indd
	UM165-16.indd

