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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26701 грн. 

1 € = 31,95 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на наступний рік »СТОР. 7

До обміну 
готові
У Мінську остаточно домовилися про обмін полоненими і сподіваються провести 

його до новорічних свят
стор. 2 »

Бойовики тривалий час не проводили обмін полоненими. ❙
Фото з сайта gs-img.112.ua. ❙

У Тернополі 

роблять 

чергову спробу 

«оживити» 

аеропорт
стор. 3 »

Фатальна жінка 
для детективів 

Чергові розбірки між НАБУ 

та СБУ з ГПУ сталися через 

першу заступницю голови 

ДМСУ Діну Пімахову
стор. 4 »

Невже нарешті полетять?На Світовий 
банк надійся, 

а до роботи 
берися...

Чи не купилася міська влада 

Києва на нову «бульку»? 
стор. 13 »



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ГРУДНЯ 20172 ІнФорУМ
«У 2017 році українським військовим вистачає зимової форми з запасом. 
На наступний рік також планується перевести 89 військових частин на 
нову систему харчування. Це будуть усі частини десантно-штурмових 
військ ЗСУ, мотопіхотні, механізовані і танкові».

Юрій Бірюков
радник Президента, помічник міністра оборони 

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
податків за-
платили ук-

раїнські держпідприємства, корпоратив-
ними правами яких управляє Фонд держ-
майна, звітували в прес-службі цього ві-
домства.

4,8 млрд.
доларів
потенційної виручки від ек-
спорту яловичини в країни 

Близького Сходу втрачає Україна через невідгодовуван-
ня молочних бичків до м’ясних кондицій, такі розрахун-
ки оприлюднив економіст департаменту технічного спів-
робітництва ФАО Андрій Ярмак.

євро
— на таку суму 
Литва безоплатно 

передасть Україні зброю, запевнили в 
міноборони Литви, посилаючись на від-
повідну постанову, схвалену урядом цієї 
прибалтійської держави.

пар
м ол од я т 
зареєстру-

вали свій шлюб в Україні лише за 
одну добу, інформував міністр юс-
тиції Павло Петренко.

гривень
становитиме 
розмір штра-

фу за незаконну вирубку ялин напередодні 
Нового року та Різдва, повідомили у прес-
службі Державного агентства лісових ре-
сурсів.

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

2 млрд. 2 млн. 21 тис. До 1 852

ЗАКОН ДЖУНГЛІВ

Кому винен — 
усім пробачаю
Російські окупанти 
дозволили мешканцям 
анексованого півострова 
не віддавати борги банкам 
України
Ірина КИРПА

 Підконтрольна Кремлю влада анексова-
ного півострова офіційно визнала за кримча-
нами право не повертати українським бан-
кам борги у розмірі до 5 мільйонів рублів! 
Йдеться про кредити, які люди брали в фі-
нансових установах України ще до захоп-
лення Криму навесні 2014 року. 
 Співробітники Національного банку Ук-
раїни розповіли, що вітчизняні фінустанови 
втратили понад 23 мільярди гривень через 
анексію Криму.
 Згідно з нормативними актами, прийня-
тими окупаційною владою Криму та схва-
леними депутатами Державної Думи Росії, 
заборгованості фізичних та юридичних осіб 
до п’яти мільйонів рублів анулюються. Для 
більших боргів передбачено особливу проце-
дуру врегулювання. Повне списання боргів 
передбачено насамперед для соціально неза-
хищених громадян Криму, в тому числі для 
непрацюючих пенсіонерів, інвалідів та опі-
кунів неповнолітніх дітей. Відповідний за-
кон президент країни-агресора Володимир 
Путін підписав 1 серпня 2017 року.
 — Законопроект, за який раніше прого-
лосували російські сенатори, не списував 
борги кримчан в автоматичному порядку, а 
лише дозволяв не платити заборгованість, 
— пояснив головний фінансовий аналітик 
РА України «Експерт Рейтинг» Віталій Ша-
пран. — Вибивати борги повинні колекто-
ри з «Фонду захисту вкладників», але че-
рез прийняття Держдумою пом’якшуючих 
правил цей процес спочатку катастрофічно 
затягнувся, а тепер і зовсім зупинився ...
 Як відомо, відразу ж після анексії Кри-
му на півострові зареєстрували Фонд захис-
ту вкладників, який мав повертати депозити 
клієнтам українських банків. Однак його ро-
боту постійно блокували представники оку-
паційної влади анексованого півострова. 
 — Кримчани, які уклали угоди за кре-
дитами з українськими банками, повинні 
нести фінансову відповідальність, — упев-
нений керівник банківської секції Союзу 
захисту прав споживачів фінансових пос-
луг України Михайло Бєляєв. — Похваль-
но, що керівництво Криму хоче захистити 
своїх земляків. Однак на території матери-
кової частини Росії багато людей, які також 
не можуть розплатитися з боргами перед 
банками. Так чому привілеї дали винятко-
во мешканцям Криму? На мою думку, було 
б логічніше, якби кредити кримчан не спи-
сували, а переоформлювали.
 Навіть економісти країни-агресора виз-
нають, що списання боргів перед банками 
України для жителів Криму є протизакон-
ним і порушує права представників фінан-
сових установ. Правомірність законопроек-
ту про списання боргів перед українськими 
банками, який був прийнятий в окуповано-
му Криму, найближчим часом розглянуть 
представники міжнародних правових ор-
ганізацій. ■

■

Згадуючи Євромайдан
 Ввечері 29 листопада у цент-
рі Києва відбулася факельна хода 
до річниці побиття студентів на май-
дані Незалежності в 2013 році. Кіль-
ка сотень учасників акції вимагали від 
влади  результативного розслідуван-
ня усіх злочинів проти Євромайдану.
 На жаль, не обійшлося без су-
тичок із правоохоронцями, бо, за ін-
формацією поліції, дехто з активістів 
використав піротехніку й намагався 
підпалити військову димову шашку: 
чотирьох порушників доправили до 
відділку, оштрафували за дрібне хулі-
ганство та відпустили. Додамо, що у 
двох із відпущених мітингувальників 
на обличчях були синці, а в одного — 

розбитий ніс, тож їм довелося викли-
кати карету «швидкої допомоги».
      Смолоскипна хода пройшла від 
майдану Незалежності до будівлі МВС 
на вул. Богомольця, 10 — згодом 
учасники акції дійшли до Печерсько-
го райуправління поліції Києва. 

Леся в Грузії
 У грузинському місті Телаві вста-
новили пам’ятник Лесі Українці. У цьо-
му місті українська поетеса прожила 
приблизно рік у 1909—1910 рр. Саме 
там вона написала свої поеми «Камін-
ний господар» і «Руфін і Прісцілла». 
Урочисте відкриття пам’ятника відбу-
лося за участі Прем’єр-міністра Украї-
ни Володимира Гройсмана.

Австралія знає 
про Голодомор 
 Сенат Австралії схвалив заяву 
про Голодомор 1932—1933 років в 
Україні, повідомила сенатор Катрина 
Білик у «Фейсбуці». Вона розмісти-
ла фотокопію положень схваленої за-
яви «Річниця насильницького голоду 
в Україні». У тексті сказано, що «на-
сильницький голод в Україні спричи-
нений свідомими діями комуністично-
го уряду Сталіна». Сенат у заяві «за-
суджує дії, спрямовані на знищення 
національних, культурних, релігій-
них та демократичних устремлінь ук-
раїнського народу». Крім того, сена-
тори вшанували пам’ять про людей, 
які загинули під час Голодомору. 

Лавров «закрив тему» Криму 
 Міністр закордонних справ Росії 
Сергій Лавров переконаний, що Крим 
не повернеться до складу України. 
Про це він заявив в інтерв’ю італій-
ській газеті Libero, повідомляє ТАСС. 
«Тему закрито раз і назавжди», — 
сказав Лавров. Він продовжує пере-
конувати світ, що «йдеться про віль-
не, демократичне волевиявлення 
мешканців Криму, які зробили свідо-
мий вибір на користь миру і процві-
тання». За словами Лаврова, така ре-
алізація «права на самовизначення» 
захистила кримчан від «розгулу на-
ціонал-радикальних елементів в Ук-
раїні, які прийшли до влади» у 2014 
році, та «громадянської війни». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Світлана МИЧКО

 Про перспективи Тернопільського 
аеропорту налагодити співпрацю з ае-
ропортами Європи та стати базовим для 
лоукостів повідомив (у ході розмови з 
першим віце-прем’єр-міністром Украї-
ни Степаном Кубівим під час його пе-
ребування на Тернопільщині) голо-
ва облдержадміністрації Степан Бар-
на. Наскільки вони реальні — пока-
же час. Однак наразі в тернопільських 
«повітряних воріт» таки з’явилася ре-
альна можливість розчинитися на пос-
тійно, чого не було вже багато років. 
Після включення в державну програму 
підтримки малих аеропортів із відповід-
ним фінансуванням на модернізацію та 
проведення необхідних робіт аеропорт 
«Тернопіль» рік тому нарешті отримав 
сертифікат служби авіаційної безпеки, 
який засвідчив його повну придатність 
для прийому літаків. А нещодавно було 
підписано угоду між комунальним під-
приємством «Тернопільавіаавтотранс» 
та ТОВ «Вулкан Ейр» щодо базування 
на тернопільському летовищі літаків 
Ан-26 цієї фірми, яка займається, зок-
рема, вантажними авіаційними переве-
зеннями. 
 Ще один напрям реанімації аеропор-
ту, що його обласна влада розглядає за-
раз як перспективний, — це співпраця з 
відомим ПАТ «Мотор Січ», структурним 
підрозділом якого є однойменна авіаком-
панія. Під час ділової зустрічі керівниц-
тва області з її президентом В’ячеславом 
Богуслаєвим, як повідомляла прес-

служба облдержадміністрації, йшлося 
про можливість виконання регулярних 
рейсів сполученням Київ—Тернопіль і 
Київ—Тернопіль—Жешув (Польща). А 

також розміщення на базі Тернопільсь-
кого аеропорту логістичного вузла для 
технічного обслуговування літаків і 
вертольотів компанії. ■

КРИЛА

Невже нарешті полетять?
У Тернополі роблять чергову спробу «оживити» аеропорт

■

Перспективи аеропорту — світлі.❙

Іван БОЙКО 

 Ворог дещо зменшив кількість об-
стрілів позицій ЗСУ в останні дні. 
Так, минулої середи бойовики лише 
18 разів порушили перемир’я на всій 
лінії розмежування, тоді як у вівторок 
таких обстрілів було 27. Як  повідом-
ляє прес-центр штабу АТО, ворог про-
вів сім мінометних обстрілів оборон-
них укріплень сил АТО та загалом ви-
пустив близько півсотні мін.
 На луганському напрямку найга-
рячіше було на Світлодарській дузі – 
противник неодноразово вів вогонь зі 
120 та 82-міліметрових мінометів, гра-
натометів, зенітних установок та оз-
броєння БМП по захисниках Лугансь-
кого.
 На донецькому напрямку під гра-
натометний вогонь противника потра-
пили околиці Авдіївки, з легкого пі-
хотного озброєння загарбники прово-
кували українських воїнів на підсту-
пах до Красногорівки.

 За необхідності військовослужбов-
ці сил АТО давали ворогу жорстку від-
повідь зі стрілецької зброї та гранато-
метів, додають у штабі. 
 Водночас на переговорах у Мінську 
сторони конфлікту на Донбасі домови-
лись про формат обміну полоненими. 
Як повідомила речниця представника 
Києва на переговорах Леоніда Кучми 
Дарка Оліфер, сторони також домови-
лись «у найстисліші терміни» узгоди-
ти процедуру та дату обміну, виходя-
чи з прагнення виконати цей обмін до 
новорічних та різдвяних свят. ■

НА ФРОНТІ

До обміну готові 
У Мінську остаточно домовились про обмін полоненими 
і сподіваються провести його до новорічних свят

■

ДО РЕЧІ

 Радник президента, помічник міністра обо-
рони Юрій Бірюков наголошує, що у 2017 році 
українським військовим вистачає зимової фор-
ми з великим запасом. За його словами, в цьо-
му році «було правильно зроблено плануван-
ня, не було ніяких пертурбацій всередині Мініс-
терства оборони, тендерних комітетів та депар-
таментів держзакупівель».
 Також радник Президента повідомив, що в 
наступному році 89 військових частин планують 
перевести на нову систему харчування.

■
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е-декларацій
перевірили наразі в 
НАПК із 1,5 млн. на-
явних, повідомили в 

прес-службі НАПК.

113
томів
(із 92) на сьогодні дослідив 
Печерський райсуд столиці 
у справі щодо злочинів про-

ти Майдану, розповіли в прес-службі Ген-
прокуратури.

військових
частин планується пе-
ревести на нову систему 
харчування у наступному 

році, заявив радник Президента та мініст-
ра оборони Юрій Бірюков.

км/год
— із такою швидкістю мож-
на буде рухатися автомобілям 
у населених пунктах із початку 

наступного року, відповідну постанову Каб-
міну опублікували в «Урядовому кур’єрі». 

«маршруток»
у столиці працюють незакон-
но — такого висновку дійшли 
за підсумками аудиту ефек-

тивності функціонування пасажирських переве-
зень у Департаменті транспортної інфраструкту-
ри Києва.

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

90 89 50 40%

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 У басейні, який розташо-
ваний на базі спорткомплек-
су Львівського національ-
ного університету ім. Івана 
Франка, два дні тому під час 
занять помер 17-річний пер-
шокурсник.
 За попередньою інформа-
цією слідчих органів, хлоп-
цеві раптово стало погано, 
його витягнули з води тоді, 
коли вже побачили на дні ба-

сейну. Завідувачка кафедри 
фізвиховання та спорту ЛНУ 
ім. І. Франка Романа Сірен-
ко розповіла, що трагедія 
сталася приблизно о 14:50. 
Першу допомогу надавали 
двоє викладачів, студент, а 
також медсестра, спроби ре-
анімувати власноруч продов-
жувались до восьми хвилин, 
ще деякий час за життя хлоп-
ця боролася бригада медиків, 
але, на жаль, студента вряту-
вати не вдалося.
 Слідчо-оперативна гру-

па проводить експертизи 
та досудове розслідування. 
Викладачку, яка була кура-
тором групи загиблого сту-
дента, вже відсторонили від 
роботи, до цього вона пропра-
цювала на кафедрі понад де-
сять років. Наразі правоохо-
ронці відкрили криміналь-
не провадження за статтею 
«службова недбалість, яка 
спричинила тяжкі наслід-
ки». Санкція статті передба-
чає покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк від 

двох до п’яти років із позбав-
ленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох 
років та зі штрафом від 250 
до 750 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.
 Для загиблого це було пер-
ше заняття у басейні. Зі слів 
викладача, хлопець говорив, 
що плавати вміє, але не тех-
нічно. Через вроджену корот-
козорість займався фізкульту-
рою у спецгрупі, інших відхи-
лень у фізичному розвитку не 
було. Під час занять у басейні 
були двоє викладачів зі своїми 
групами; як так сталося, що 
хлопця помітили вже на дні, 
ніхто пояснити не може.
 Басейн у спорткомплек-
сі закрили на невизначений 
термін. Через трагедію скасу-
вали й Благодійний віденсь-
кий бал, який був запланова-
ний на 30 листопада. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 На думку політика, збіль-
шення «мінімалки» дозво-
лить вивести зарплати з тіні. 
Та пояснив, чому необхідно 
офіційно оформлюватися на 
роботу по трудовій.
 «Життя проходить дуже 
швидко, і людина виходить на 
пенсію. А якщо хтось отримує 
зарплату у конверті, пенсії у 
нього не буде, навіть якщо він 
чесно працював усе життя. А 
я хочу, щоб у людей була до-
стойна пенсія і вони не поби-
ралися по смітниках. Сьогод-
ні бачив надворі: біля сміт-
тєвих баків ходить людина у 
облізлому норковому пальто. 
Значить, колись людина пра-
цювала, були можливість ку-
пити хороший одяг, а тепер 

вона змушена побиратися без 
пенсії», — зазначив народний 
депутат. 
 Політик пояснив, чому 
його політична сила наполя-
гає на підвищенні мінімаль-
ної зарплати. «Кому зараз 
істотно підняли пенсії в ре-
зультаті перерахунку? Ме-
талургам, шахтарям і метро-
будівцям, бо в них були висо-
кі легальні зар плати. Я хочу, 
щоб у всіх людей були високі 
легальні зар плати — це єди-
на можливість подолати бід-
ність. Коли нам розказують, 
що можна подолати коруп-
цію без подолання бідності, — 
це брехня. Покажіть мені хоч 
одну бідну країну, яка подола-
ла корупцію, — немає. Тому 
що бідність — це основа ко-
рупції. Ви можете призначити 

20 суддів чи 200 детективів із 
космічними зар платами, але 
ви ніколи не переможете ко-
рупцію в країні суцільної бід-
ності», — наголосив Ляшко. 
 Народний депутат роз-
повів, що його фракція про-
довжує виборювати право жі-
нок на пільгову пенсію.
 «Два роки тому в парла-
менті за нашої ініціативи 
був прийнятий закон, який 
дозволяв жінкам виходити 
на пенсію у 55 років за умо-
ви наявності трудового ста-
жу. На жаль, Президент 
заветував  цей закон, а для по-

долання вето потрібно 300 го-
лосів у парламенті. Цим жін-
кам виплачували 60% пенсії 
до досягнення 60-річчя. Це 
стосувалося 100 тисяч жі-
нок по всій країні. Ми доби-
лися скасування цієї норми в 
пенсійній реформі. Тепер не-
залежно від того, коли жінка 
вийшла на пенсію, вона от-
римає виплату в повному об-
сязі», — підкреслив Ляшко. 
Політик також наголосив на 
необхідності створення робо-
чих місць, щоб люди могли 
знайти роботу в будь-якому 
віці. ■

ПИЛЬНУЙ!

Обережно 
— зима
Кількість травмованих 
через негоду пішоходів 
і водіїв зашкалює
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Як і щороку — зима прийшла «зне-
нацька», й у підсумку — чимало дорож-
ньо-транспортних пригод та поламаних 
кінцівок пішоходів по всій Україні. 
Лише у столиці в середу до бригад екс-
треної медичної допомоги зранку звер-
нулося близько 70 осіб, які травмували-
ся через погіршення погодних умов: 28 
із них госпіталізовано, 27 — надано не-
обхідну допомогу в травмпунктах, а 14 
осіб — отримали допомогу на місці.
 А на київських дорогах сталося 
близько 100 ДТП, не відставала за кіль-
кістю дорожніх пригод і Київська об-
ласть — часто в аварію потрапляло од-
ночасно по 3-4 авто через те, що багато 
водіїв забули про збільшення гальмів-
ного шляху машин у зимових умовах. 
Крім того, в Нацполіції повідомили, що 
через складні погодні умови ситуація на 
дорогах була небезпечною і в інших ре-
гіонах України: зокрема, сталися мас-
штабні ДТП на Чернігівщині та Дніпро-
петровщині. Нацполіція просить водіїв 
утриматися за можливості від вико-
ристання транспортних засобів під час 
складних погодних умов, а тих, хто все -
таки сів за кермо, попереджає про небез-
пеку так званого «чорного льоду» на до-
рогах — це коли прозору кригу на чор-
ному асфальті важко відразу помітити.
 Усім без винятку варто пригадати 
шкільні уроки фізики, а саме ази ме-
ханіки. Пішоходам слід вдягати взут-
тя на низьких підборах із гумовою пі-
дошвою для хорошого тертя з поверх-
нею землі. Й пересуватися у разі оже-
леді невеликими, «гусячими» кроками. 
Якщо ж послизнувся й починаєш пада-
ти, то руки бажано не виставляти впе-
ред, а згрупуватися «калачиком» і пада-
ти на бік. Щодо водіїв, то, в першу чергу, 
вже давно слід було замінити гуму коліс 
на зимову, старатися не їхати швидко, а 
під час рушання з місця і гальмування 
— плавно тиснути на акселератор чи ж 
на гальма. Ті, хто про ці прописні істи-
ни забуває, найчастіше й потрапляють у 
халепу. 
 І хоч у поліції запевняють, що основ-
ні магістралі столичного регіону вже по-
сипані піском і тепер черга дійшла до 
другорядних доріг, але при крижаному 
дощі, як розповідають комунальники-
дорожники, це мало допомагає.
 Додамо, що негода внесла неприємні 
корективи й у рух громадського транс-
порту, який, по суті, збився з розкладу. 
Наприклад, у Києві тролейбуси, автобу-
си та «маршрутки» курсували зi значним 
відхиленням від графіку через складні 
погодні умови. А ось трамваї показали 
свої переваги — їм негода не стала на за-
ваді. От і напрошується питання, чи вар-
то було так інтенсивно винищувати трам-
вайні маршрути, зокрема у столиці? ■

■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачене посвідчення прапорщика 
«мічмана», серія ПР № 015555 на ім’я 
Придиби В’ячеслава Миколайовича, 
вважати недійсним.

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Слідчі Генеральної прокуратури 
повідомили про підозру судді одного з 
міськрайонних судів Черкаської облас-
ті, який застосував запобіжні заходи 
щодо учасників мирних акцій протесту 
під час Революції гідності. Про це пові-
домляють у ГПУ.
 «Департамент спеціальних розслі-
дувань Генеральної прокуратури Ук-
раїни продовжує роботу з розслідуван-
ня та розкриття злочинів, вчинених під 
час акцій протесту у 2013—2014 роках. 
Зокрема, здійснюється досудове розслі-
дування у кримінальному проваджен-
ні за фактами протиправного переслі-
дування учасників мітингів та зборів у 
Черкасах працівниками правоохорон-
них органів та суду», — розповідають у 
Генеральній прокуратурі. 
 Тож слідчі наразі перевіряють закон-
ність затримання 66 черкаських учас-
ників Революції гідності, притягнення 

їх до кримінальної відповідальності та 
застосування до них запобіжних заходів 
у період з 23 по 27 січня 2014 року.
 У Генпрокуратурі наголошують, що 
на підставі зібраних доказів у межах цьо-
го кримінального провадження судді од-
ного з міськрайонних судів Черкаської 
області повідомлено про підозру у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, 
ст. 340 (незаконне перешкоджання про-
веденню зборів, мітингів, вуличних по-
ходів і демонстрацій, здійснене за попе-
редньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 
(постановлення суддею завідомо непра-

восудних ухвал, що спричинило тяжкі 
наслідки).
 Судді інкримінується прийняття не-
правосудних ухвал, завдяки яким неза-
конно затримали та заарештували сімох 
черкащан — учасників Революції гід-
ності.
 Правоохоронці зазначають, що про-
довжують досудове розслідування і зби-
рають докази щодо інших колег судді — 
працівників органів внутрішніх справ, 
прокуратури та суддів, які також докла-
дали рук, аби посадити тих, хто вийшов 
боротися за свої права у ті буремні дні. ■

ТРАГЕДІЯ

Перше й останнє заняття
У спортивному комплексі ЛНУ ім. Івана Франка 
втопився студент першого курсу

■

РОЗСЛІДУВАННЯ

Чи судитимуть суддю?
Служителю Феміди, який давав добро на арешт 
учасників Революції гідності, оголошено про підозру

■

ПИТАННЯ РУБА

Не буде бідності — 
не буде корупції!
Олег Ляшко наполягає на підвищенні 
мінімальних зарплат та пенсій

■

Олег Ляшко хоче, щоб українці отримували високу «білу» зарплату.❙
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«Я готова нести відповідальність і маю відповідні докази того, що я заявляю. 
Я хочу, щоб інші держслужбовці не боялися подавати заяви, якщо їм 
пропонуватимуть хабар. Бо вони будуть хвилюватися за своє життя і життя своїх 
родин після таких заяв НАБУ, що це була спецоперація».

Діна Пімахова
перша заступниця голови Державної 

міграційної служби

УКРАЇНА МОЛОДА

Зірвана спецоперація 
 Отже, НАБУ звинувачує 
СБУ і Генпрокуратуру в неза-
конному втручанні та у зриві 
своєї спецоперації, в якій де-
тективи працюють під прикрит-
тям, через розголошення кон-
фіденційних даних, отриманих 
СБУ в ході прослуховування для 
НАБУ. Мовляв, таємна спецопе-
рація була спрямована на «ви-
явлення учасників організова-
ного злочинного угруповання у 
Державній міграційній службі 
України».
 В антикорупційному відомс-
тві стверджують, що ГПУ та СБУ 
незаконно затримали їхнього де-
тектива, який намагався довес-
ти, що перший заступник голо-
ви Державної міграційної служ-
би Діна Пімахова бере хабарі. 
Відтак, на переконання НАБУ, 
відбулася спланована диверсія 
щодо працівників Бюро та Спе-
ціалізованої антикорупційної 
прокуратури.
 Однією з причин зриву опера-
ції в НАБУ називають те, що ві-
домство не може самостійно про-
слуховувати телефони підозрю-
ваних. Для прослуховування, 
після рішення суду, НАБУ звер-
тається до СБУ, яка і встанов-
лює «прослушку». Антикоруп-
ціонери стверджують, що в СБУ 
роз крили дані стороннім особам 

про те, що було почуто під час 
прослуховування.
 «За інформацією НАБУ, на-
разі плануються затримання 
та арешти ще трьох детективів 
Бюро під прикриттям, керів-
ника другого підрозділу детек-
тивів, а також керівництва Спе-
ціалізованої антикорупційної 
прокуратури. Крім того, з ве-
чора 29 листопада на зв’язок не 
виходять 7 працівників НАБУ, 
які виконували оперативне за-
вдання з документування епізо-
ду за участі першого заступни-
ка голови ДМСУ. Їхнє місцезна-
ходження наразі невідоме», — 
інформує НАБУ.
 Уже після зустрічі з Ген-
прокурором у четвер директор 
НАБУ Артем Ситник повідо-
мив, що Юрій Луценко був не-
обізнаний щодо спецоперації 
НАБУ з виявлення хабарниц-
тва у міграційній службі. Пан 
Ситник разом із керівником 
Спеціалізованої антикорупцій-
ної прокуратури (САП) Наза-
ром Холодницьким усе розпові-
ли Луценку, «щоб розслідуван-
ня і НАБУ, і Генпрокуратури 
були об’єктивними».
 Пан Ситник також розповів, 
що вони домовилися з Луцен-
ком, що нікого з детективів 
НАБУ затримувати не будуть. 
«Я хочу сказати, що ця спецопе-

рація тривала з весни. Дуже ба-
гато злочинних дій було задоку-
ментовано, але вчорашня подія 
(в середу. — Ред.) — розсліду-
вання ГПУ й СБУ — нашу опе-
рацію фактично припинила», — 
наголосив пан Ситник. 

«Не винувата я. Він сам 
пропонував!»
 У свою чергу, пані Пімахова 
заперечує, що вимагала хабар у 
30 тисяч за легалізацію інозем-
ців. За словами чиновниці, її ро-
дич у Запоріжжі продавав мік-
роавтобус, а детектив НАБУ під 
прикриттям Сергій Титенков 
(він же Боярський) вийшов на 
неї, і вони затоваришували.
 «Я не вимагала нічого. Мені 
нічого боятися. Я не вимагала, 
бо якби я вимагала, то впродовж 
такого періоду, якби я вимага-
ла, то мене б уже затримали», — 
сказала перший заступник голо-
ви ДМСУ Діна Пімахова в четвер 
вранці на спеціально скликано-
му брифінгу.
 За словами Пімахової, її при-
значили на посаду 1 лютого, а 
вже навесні до неї почав втирати-
ся в довіру чоловік, який назвав-
ся Сергієм Титунковим, пред-
ставником Арабського інвести-
ційного фонду «Мубадала». Вона 
також заперечує існування «зло-
чинного угруповання» у ДМС. ■

Іван БОЙКО

 Істину про те, що, займаючись політикою, не 
варто забувати про виховання дітей, очевидно, 
зрозумів на цьому тижні народний депутат від Ра-
дикальної партії Ігор Попов. Адже його син опи-
нився спочатку в СІЗО, а згодом під домашнім 
арештом через пограбування продуктового мага-
зину на столичній Оболоні. 
 Не дивно, що лідер Радикальної партії Олег 
Ляшко заявив, що його колега Ігор Попов пови-
нен скласти депутатський мандат через витівки 
свого сина.
 «Я щиро співчуваю моєму колезі Ігорю Попо-
ву, але в ситуації, яка склалася, вважаю, що він 
повинен скласти депутатський мандат, який от-
римав за списком Радикальної партії», — зазна-
чив Олег Ляшко.
 На його думку, наразі Попову «треба не за де-
путатський мандат триматися, а зайнятися вихо-

ванням власного сина, щоб він більше не завдавав 
горя ні батькам, ні людям». «Я чекаю від Ігоря 
мужності прийняти непросте, але політично від-
повідальне рішення перед своєю сім’єю, коман-
дою і суспільством», — додав пан Ляшко.
 Зазначимо, що заява лідера радикалів пролу-
нала одразу після того, як Оболонський район-
ний суд Києва обрав 14-річному Богдану Попову 
запобіжний захід у вигляді цілодобового домаш-
нього арешту терміном до 29 січня. Суддя Люд-
мила Шестоковська не задовольнила клопотан-
ня прокуратури про запобіжний захід Попову-мо-
лодшому у вигляді тримання під вартою. Мовляв, 
прокуратура не довела, що м’якший запобіжний 
захід нестиме ризики перешкоджання підлітком 
розгляду даного провадження.
 Згідно з ухвалою, Богдан має цілодобово пере-
бувати за місцем свого постійного проживання в 
Києві та за першим викликом з’являтися до слід-
чого, прокурора або судді. ■

Іван БОЙКО

 Днями керівництво Нац-
поліції презентувало і запус-
тило новий соціальний про-
ект «Керуй!». Основною ме-
тою проекту є поширення се-
ред усіх учасників дорожнього 
руху ідеї, що Правила дорож-
нього руху — не просто вимо-
ги, це спосіб вберегти життя 
собі, своїм рідним, близьким 
та незнайомцям, які опини-
лися поруч. 
 Зокрема, глава Нацполіції 
Сергій Князєв переконаний, 
що соціальний проект «Ке-
руй!» покликаний приверну-
ти увагу всіх учасників дорож-
нього руху до проблематики 
аварійності на дорогах та не-
обхідності відповідально ста-
витися до виконання Правил 
дорожнього руху.
 «Це дуже важлива акція, 
яку ми започаткували з Кон-
сультативною місією ЄС в Ук-
раїні. Вона допоможе нам на-
працювати ідею, що підсві-
доме дотримання Правил до-
рожнього руху є невід’ємною 
частиною безпеки на дорозі 
всіх учасників руху», — за-
значив пан Князєв.
 За його словами, стан 
аварійності на дорогах в Ук-
раїні з кожним роком стає все 
катастрофічнішим. Так, за 
десять місяців 2017 року за-
фіксовано близько 133 тисяч 
дорожньо-транспортних при-
год. У них було травмовано 
понад 28,5 тис. осіб, а майже 
2,7 тис. людей — загинули. 
Тому для врегулювання ситу-
ації на дорогах поліція зараз 
працює над змінами у законо-
давчому полі.
 І хоча Нацполіція набра-
ла 3,5 тисячі поліцейських, 
які проходять навчання тер-
міном 4 місяці і після цього 
вийдуть на дороги України, 
Сергій Князєв переконаний, 
що присутність поліцейських 
дисциплінує на короткий час, 
тоді як «треба отримати важ-
ливий інструмент примусу — 
накладення штрафу», напри-
клад. Адже збільшення до-
рожньо-транспортних пригод 
переважно пов’язане з підви-
щеною швидкістю.
 Тоді як голова Консульта-
тивної Місії ЄС в Україні Кяс-
тутіс Ланчінскас зазначив, що 

найефективнішою робота пра-
воохоронних органів є тоді, 
коли є розуміння і взаємодо-
помога від суспільства.
 «Ця акція впроваджена 
для того, аби нагадати нам 
усім: робота поліцейського — 
не карати за порушення Пра-
вил дорожнього руху. Робота 
поліцейського — допомогти 
нам усім керувати за правила-
ми, їздити, поважати одне од-
ного на дорозі», — наголосив 
глава місії ЄС в Україні.
 Перший заступник очіль-
ника Департаменту патруль-
ної поліції Олексій Білошиць-
кий додає, що лише протягом 
цього року сталося 134 тисячі 
дорожньо-транспортних при-
год. 
 «І це не просто статистика 
— це те, з чим ми стикаємось 
щодня. Саме тому ми запус-
каємо цю соціальну ініціати-
ву — проект «Керуй!», — каже 
пан Білошицький.
 Зауважимо, що соціаль-
на акція «Керуй!» спрямова-
на саме на привернення уваги 
водіїв та пішоходів до необхід-
ності дотримання Правил до-
рожнього руху.
 Так, протягом певного 
часу водії у Києві знаходили 
під двірниками свого автомо-
біля стікер із текстом «За кер-
мом класний водій». Ці водії 
зможуть наклеїти цей стікер 
на своє авто та/або сфотогра-
фуватися з ним та викласти 
в Instagram чи Facebоok пост 
із хештегом #керуй. У такий 
спосіб громадяни зможуть до-
лучитися до соціальної акції, 
яка покликана зберегти люд-
ські життя. 
 Поки що ця акція старту-
вала у столиці. У подальшо-
му вона ширитиметься тери-
торією усієї країни. 
 Акція «Керуй!» закликає 
людей керувати не лише своїм 
автомобілем, а й своїми емо-
ціями, діями і, отже, — самим 
своїм життям. Ініціативу вже 
підтримали відомі українсь-
кі діячі: Ольга Сумська, Олек-
сандр Пономарьов, Лідія Та-
ран, Олександр Педан, Тимур 
Мірошниченко та багато інших 
знаменитостей. Відомі люди по-
чали ділитися своїми історіями 
та розповідати, чому так важ-
ливо дотримуватися Правил 
дорожнього руху. ■

СКАНДАЛ

Фатальна жінка 
для детективів 
Чергові розбірки між НАБУ та СБУ з ГПУ сталися 
через першу заступницю голови ДМСУ Діну Пімахову
Іван ПОВАЛЯЄВ 

Справжній скандал, такий собі антикорупційний «шерше ля фам», розігрався між детективами НАБУ 
з одного боку й слідчими СБУ і Генпрокуратури — з іншого. Причина: підозри детективів НАБУ щодо 
першої заступниці голови Державної міграційної служби Діни Пімахової, яка нібито може брати ха-
барі. В СБУ вирішили інакше і завадили спецоперації НАБУ, мовляв, ті намагалися спровокувати хабар 
і підкинути гроші чесній жінці, яка виховує двох діточок самотужки. Далі почалися вже звичні «бої 
без правил» між старими і новими правоохоронцями: СБУ і ГПУ почали затримувати детективів НАБУ 
під прикриттям, а керівники останніх — негайно поскаржилися на дії опонентів Генпрокурору Юрію 
Луценку, який нібито «багато чого не знав» про дії підлеглих. 

■

ОТАКОЇ! 

Батько відповість за сина
Депутата Ігоря Попова закликали скласти мандат 
через причетність нащадка до розбою

■

ОРГАНИ

Керуй авто, 
керуй життям 
Новий соціальний проект Нацполіції має 
убезпечити життя учасників дорожнього руху

■

Водіям Києва пропонують клеїти такі стікери на своє авто 
і поширювати відповідні світлини у соцмережах.

❙
❙
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Віра СВІТЛИЧНА

 «Киргизстан перетворюється на 
поліцейську державу», — заявили на 
цьому тижні правозахисники. Масові 
арешти, переслідування, судові позови 
щодо незалежних журналістів і опози-
ціонерів, корупційні скандали — пові-
домлення про це фігурують у киргизь-
ких ЗМІ. Президент Киргизстану Ал-
мазбек Атамбаєв, який збирається зда-
вати пост, сподівається зберегти владу 
через свого наступника Сооронбая Же-
енбекова, тому продовжує тиснути на всі 
можливі важелі впливу, незалежно від 
того, законні вони чи ні. 
 Поділяти людей на угодних і невгод-
них — це особливості політичної по-
ведінки вищого киргизького керівниц-
тва. Арешт лідера фракції «Ата-Мекен» 
Омурбека Текебаєва, опонента чинного 
поки ще президента Алмазбека Атамбає-
ва, навесні цього року — цьому яскравий 
приклад. Були часи, коли вони були со-
юзниками і членами Тимчасового уряду. 
Протистояння почалося, коли Атамбаєв 
став наполягати на проведенні референ-
думу для внесення змін до Конституції, 
які передбачають безпрецедентне роз-
ширення повноважень прем’єр-мініст-
ра. Текебаєв був головним автором Кон-
ституції, положення якої забороняли 
внесення поправок до 2020 року. Не зва-
жаючи ні на що, референдум відбувся, і 
поправки до Конституції були внесені, 
а Текебаєв опинився у в’язниці. Серед 
найгучніших справ — затримання Ка-
ната Ісаєва — найближчого соратника 

лідера виборчої кампанії, лідера партії 
«Республіка» Омурбека Бабанова. Він 
же — головний суперник новообрано-
го Сооронбая Жеенбекова. Проти Ісає-
ва порушили кримінальну справу за пі-
дозрою в підготовці державного перево-
роту. Вагомих доказів на користь цього 
звинувачення не було, отож спецслужби 
незаконно втрутилися в процес виборів і 
виступили на боці кандидата від правля-
чої партії. 
 Арешти, незаконне усунення полі-
тичних опонентів характеризують пе-
ріод президентства А. Атамбаєва. На тлі 
безпрецедентно розігрітої передвиборчої 
атмосфери в Киргизстані і не менш на-
пружених виборів майже непоміченими 
залишилися суди, що відбувалися в за-
критому режимі над відомими людьми, 
які критикували чинну владу. За звину-
ваченнями в підготовці насильницько-
го захоплення влади були заарештовані 
члени опозиційного руху «Ел уну» («Го-
лос народу»). 
 Преса в Киргизстані теж перебуває 
під надзвичайним тиском. За критику 
на адресу влади і висвітлення того, що 
відбувається в країні, були арештовані 
банківські рахунки порталів «Азаттик» 
і Zanoza.kg. І так просто це не закінчи-
лося, бо на них ще був поданий судовий 
позов. Нещодавно було закрито і єдиний 
опозиційний телеканал «Березень», за-
снований вищезазначеним Текебаєвим, 
головним опонентом Алмазбека Атам-
баєва. 
 У числі «неугодних» виявився також 
журналіст Кабай Карабеков. Його ошт-

рафували на 72 тисячі доларів за стат-
тю про зв’язки братів обраного Прези-
дента Жеенбекова з ісламістами Близь-
кого Сходу. Ще двох представників ЗМІ 
звинуватили в розпалюванні національ-
ної ворожнечі. Одному довелося тікати 
з країни, іншого засудили на 4 роки. У 
вересні цього року на 4 роки позбавлен-
ня волі засуджено журналіста і головно-
го редактора газети «Учур» Зулпукар 
Сапанів. «Вирок стосовно журналіста 
можна охарактеризувати як повернен-
ня до інквізиції», — заявив омбудсман 
Киргизстану К. Оторбаєв. Він засудже-
ний за погляди: судом він був визнаний 
винним у розпалюванні міжетнічної і 
міжрелігійної ворожнечі за допомогою 
виданої в минулому році книги «Родовід 
праотця Кидира». Ситуація у сфері ЗМІ 
загострилася настільки, що киргизькі 
правозахисники звернулися з відкри-
тим листом до Європейського Союзу. 
Вони заявили, що напередодні прези-
дентських виборів у Киргизстані пере-

слідування журналістів і опозиціонерів 
різко посилилося. 
 Із в’язниць за останні 5 років не-
виправдано звільнили близько десяти 
кримінальних авторитетів і членів ОЗУ 
Киргизстану. Зроблено це не випадко-
во, адже ні для кого не секрет, що «брат-
ки» активно брали участь у виборчому 
«агітуванні». Представники криміналь-
ного світу не гребували такими «брудни-
ми» методами впливу на електорат на 
догоду владі як погрози, залякування, 
шантаж та ін. 
 Найважливіший принцип демократії 
і класичного лібералізму — «Перед зако-
ном усі рівні», але в Киргизстані зроби-
ли поправку: «Перед беззаконням рівні 
обрані». Прикриваючись ширмою псев-
додемократії, влада республіки здійс-
нює абсолютне безправ’я. Хочеться ві-
рити, що це ненадовго, а терпіння у кир-
гизького народу не безмежне, зрештою, 
стає очевидним, що може статися, коли 
воно вичерпається. ■

БЕЗМІР

Опонентам — в’язниця, 
«браткам» — вибори
Протистояння влади та опозиції в Киргизстані:  
наслідки передбачувані

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Північна Корея випробу-
вала найпотужнішу досі між-
континентальну балістичну 
ракету, здатну, схоже, досяг-
ти значної частини території 
США, які Пхеньян вважає 
своїм головним ворогом, пові-
домляє «Радіо Свобода». Нова 
міжконтинентальна балістич-
на ракета «Хвасон-15» здатна 
нести «надважку боєголовку» 
і вразити всю материкову те-
риторію США, наголошено в 
офіційній урядовій заяві Пів-
нічної Кореї. Ця цілком нова 
ракета, створена «за політич-
ною постановою і стратегіч-
ним рішенням Трудової пар-
тії Кореї», за тактико-техніч-
ними даними значно перева-
жає випробувану в липні МБР 
«Хвасон-14» і є найпотужні-
шою ракетою, яка «відповідає 
меті довести до досконалості 
розвиток ракетного озброєння 
КНДР», йдеться в заяві.
 Пхеньян повторив про цю 
«досконалість» іще раз, додав-
ши, що після успішного пуску 
лідер країни Кім Чен Ин «із 
гордістю заявив, що нареш-
ті здійснено велику історич-

ну справу доведення до доско-
налості ядерних сил держави, 
справу розбудови ракетної дер-
жави». Державне телебачен-
ня КНДР твердить, що Пхень-
ян виконав свою місію стати 
ядерною державою.
 Аналітики за тими даними 
про випробування ракети, що 
є нині, принаймні частково по-
годжуються з твердженнями 
Пхеньяна. Ракета пролетіла в 
бік Японії майже тисячу кіло-
метрів і впала в море, не ство-
ривши безпосередньої загрози 
США та їхнім союзникам. Але 
при цьому ракета злетіла в кос-
мос на висоту близько чотирьох 
із половиною тисяч кілометрів. 
Це означає, що при запуску за 
оптимальною траєкторією дале-
косяжність ракети буде стано-
вити від 10 до 13 тисяч кіломет-
рів; у першому разі вона здатна 
досягти майже двох третин те-
риторії США, у другому пок-
риває всю цю територію з вели-
ким запасом. Щоправда, досі 
не встановлено, чи була на вип-
робовуваній ракеті та обіцяна 
«надважка боєголовка»: якщо 
її випробували без навантажен-
ня, то з боєголовкою її далеко-
сяжність буде значно меншою.

 Виступаючи 29 листопа-
да перед надзвичайним засі-
данням Ради Безпеки ООН, 
посол США в ООН Ніккі Хей-
лі заявила, що останнє випро-
бовування міжконтиненталь-
ної балістичної ракети має 
стати сигналом для країн зі 
скорочення контактів із Пхе-
ньяном. Ніккі Хейлі зазначи-
ла, що США не прагнуть війни 
з Північною Кореєю, але попе-
редили, що «північнокорейсь-
кий режим буде повністю зни-
щений», якщо його «акти аг-
ресії» призведуть до війни. 
Вона закликала Китай, най-
більшого торгового партнера 
Пхеньяна, припинити поста-
чання наф ти сусідові. Сполу-
чені Штати і Франція наполя-
гають на нових санкціях проти 
Північної Кореї після випро-
бовування ракети, яку вважа-
ють найпотужнішою з усіх досі 
протестованих.
 Президент США Дональд 
Трамп написав у «Твіттері», 
що він обговорив із прези-
дентом Китаю Сі Цзиньпіном 
«провокаційні дії» Пхеньяна 
і пообіцяв «врегулювати си-

туацію» та повідомив, що на 
Північну Корею будуть на-
кладені додаткові «великі сан-
кції». Трамп також закликав 
Сі Цзиньпіна використовува-
ти всі важелі впливу на КНДР, 
щоб переконати Пхеньян по-
вернутися на шлях відмови 
від ядерної зброї, повідоми-
ла прес-служба Білого дому за 
підсумками телефонної розмо-
ви. Державний секретар США 
Рекс Тіллерсон заявив, що фі-
нансові установи, які мають 
бізнес-контакти з КНДР, мо-
жуть також потрапити під 
санкції. На зустрічі в ООН Ки-
тай і Росія закликали до стри-
маності з обох сторін. Російсь-
кий посол в ООН Василь Не-
бензя заявив, що Москва не 
підтримує прагнення Пхень-
яна «стати ядерною держа-
вою», але вирішення ситуації 
має відбутися дипломатични-
ми зусиллями.
 Генсек ООН Антоніу Гутер-
реш заявив, що запуск відбув-
ся всупереч санкціям і пока-
зав «повну байдужість КНДР 
до спільного погляду міжна-
родної спільноти». ■

НОВИНИ ПЛЮС
Генерал випив отруту на суді 
 Колишній генерал боснійських хорватів 
Слободан Пральяк, який випив отруту під 
час оголошення вироку в Гаазькому трибу-
налі, помер у лікарні. Про це повідомив хор-
ватський державний телеканал TV HRT. Ін-
цидент стався у середу, 29 листопада, коли 
трибунал розглядав апеляцію шести ко-
лишніх лідерів боснійських хорватів і ви-
рок Пральяку залишив без змін. Тоді Пра-
льяк заявив, що «не є воєнним злочин-
цем», випив рідину з невеликої посуди-
ни й оголосив, що це отрута. Міжнародний 
трибунал щодо колишньої Югославії пере-
рвав засідання, засудженого терміново гос-
піталізували. Нагадаємо, що в травні 2013 
року Пральяка було засуджено до 20 років 
позбавлення волі за воєнні злочини під час 
хорватсько-боснійського конфлікту на по-
чатку 1990-х. 

Тіллерсон закликає РФ 
закінчити війну в Україні 
 Відносини США з Росією неможли-
во нормалізувати до вирішення українсь-
кого питання. Про це держсекретар США 
Рекс Тіллерсон заявив 28 листопада під 
час виступу у Центрі Вілсона у Вашинг-
тоні. Тіллерсон закликав Росію закінчити 
конфлікт в Україні і відновити її цілісність. 
А «пов’язані з Мінськом санкції залиша-
тимуться чинними, поки Росія не змінить 
рішень, які призвели до них», наголоси 
держ секретар США.

Посольство Росії на площі 
Нємцова
 Відтинок алеї Вісконсін у Вашингтоні 
в районі розташування посольства Росії в 
США може бути перейменований на площу 
імені Бориса Нємцова, вбитого два роки 
тому російського опозиціонера. Відповід-
ну резолюції до мерії столиці США подали 
дев’ять сенаторів від Демократичної та Рес-
публіканської партій. Акція має символіч-
не значення, адже посольство Росії отри-
має адресу на Boris Nemtsov Plaza. ■

■ЗАГРОЗА

Не той «Хвасон» 
Після випробування найпотужнішої 
балістичної ракети північнокорейському 
режиму погрожують «повним 
знищенням»

■

У Пхеньяні просто на вулиці дивляться повідомлення про запуск ракети.❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 Чотири 

весілля

12.55 Міняю жінку

14.20, 21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

15.20 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.30 Секретні матеріали

22.00 Гроші

23.15, 0.10 Голос. Діти-4

02.05 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 22.30 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30 Х/ф «Арфа для 
коханої»

13.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки»

16.05 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 2.30, 5.10 Подробиці

20.40 Т/с «Той, що не спить»

00.35 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

03.10 Скептик-3

03.40 Речдок

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 5.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.40 Х/ф «Сусіди по 

розлученню»

13.40, 15.30 Т/с «Теща-

командир»

18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Біле-чорне»

23.30 Х/ф «Смертельна 

гонка-3: Інферно»

05.30 Реальна містика

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Секретний фронт. 

Дайджест

10.30, 13.25 Х/ф «Ґранд-

реванш»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Смертельна 

зброя»

16.15 Х/ф «Команда «А»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Нюхач»

22.25 Свобода слова

00.55 Х/ф «Синевир»

02.20 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.40 Т/с «Слідчі»

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.59, 8.19 Kids Time

08.20 М/ф «Атлантида: 

загублена імперія»

10.20 Х/ф «Школа Авалон»
12.15 Х/ф «Макс Стил»

14.10 Х/ф «Людина-павук: 
ворог у тіні»

17.00 Хто зверху

19.00 Ревізор

21.50 Пристрасті за ревізором

00.20 Х/ф «На дні»
02.05 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

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, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

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

19.30 Час можливостей

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.15, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

05.55 Х/ф «Де 0-42?»
07.30 Т/с «Діти Арбата»

11.35 Кримінальні справи

13.20, 15.05, 21.30 

Т/с «Грейспойнт»

14.45, 19.00, 23.15, 3.20 

Свідок

15.20 Т/с «Анна-детектив»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.45 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.50 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Мовою мистецтва. 

У вінку нев’янучих 

традицій. Петриківський 

розпис 

06.25 Сценограй 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою» 

08.15 Фольк-music діти 

09.00 Мистецькі історії 

09.15 Ранок із «Культурою» 

10.00 Д/ф «Назарій Яремчук. 

Місія, позначена 

небом» 

10.40 Д/ф «Пісня Всесвіту. 

Їхав козак за Дунай» 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.20 Фольк-music 

13.35 Д/ф «Формула життя 

Олександра Палладіна» 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Візитка Карпат 

17.30 Д/ф «Пара 

олімпійців» із циклу 

«Декомунізація. UA» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — Валерій 

Корнєєв. Покоління 

вісімдесятників 

19.30 Влада Ралко. Вільний 

простір 

19.55 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія. 

Великий терор. 

Великий терор очима 

ката (чого ми досі не 

знаємо?) 

20.50 Д/ф «Сергій Данченко. 

І сто лицарів довкола 

величезного столу» 

21.45 Візитки Полтавщини 

22.00 «Культура протесту», 

ф. 1. «Професія 

громадянин» 

22.10 «Культура протесту», 

ф. 2. «Мистецтво 

протесту» 

22.15 «Культура протесту», 

ф. 3. «Час та натхнення» 

22.25 Д/ф «Борхес» 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.35 «Культура протесту», 

ф. 1. «Професія 

громадянин» 

04.45 «Культура протесту», 

ф. 2. «Мистецтво 

протесту» 

04.50 «Культура протесту», 

ф. 3. «Час та 

натхнення» 

05.05 Розсекречена історія. 

Великий терор. Великий 

терор очима ката (чого 

ми досі не знаємо?)

 

СТБ

07.15, 15.25 Все буде добре!

09.15 Х/ф «Бережіть 
чоловіків!»

11.00 Х/ф «За сірниками»
13.00 Битва екстрасенсів-17

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Хата на тата

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

03.06 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15 Ранок. «Новий 

день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

08.15 Ранок. «Новий день» 

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 11.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

12.05, 17.20 Загублений світ

13.05 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

19.15 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

20.15 Т/с «Балада про 

бомбера»

21.15, 23.55 Т/с «Кістки -3»

23.00 Т/с «Кістки-2»

00.50 Д/ф «Топ 10: мистецтво 

архітектури»

01.55 Х/ф «Москаль-
чарівник»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

07.45 Моя гра

08.15 «Шахтар» — «Верес». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

13.50 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

16.00 Журнал ЛЄ

16.55 «Арсенал» — «МЮ». 

ЧА

18.45 ЧА. Огляд туру

19.40, 5.30 Топ-матч

19.50 «Баварія» — «ПСЖ» 

(2000/2001 рр.). Золота 

колекція ЛЧ

21.35 ЧІ. Огляд туру

22.50 «Зірка» — «Сталь». 

ЧУ

00.35 Журнал ЛЄ

05.00 Журнал ЛЧ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 0.50 Топ-матч

06.10 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

08.10 «Арсенал» — «МЮ». 

ЧА

10.00, 1.00 Журнал ЛЧ

10.30 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

12.15 «Зірка» — «Сталь». 

ЧУ

14.00 «Борнмут» — 

«Саутгемптон». ЧА

15.50 Моя гра

16.20 «Шахтар» — «Верес». 

ЧУ

18.05 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 «Європейський 

WEEKEND

21.55 «Жирона» — 

«Алавес». ЧІ

23.55 ЧА. Огляд туру

05.00 Журнал ЛЄ

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мисливці за 

зброєю

11.20 Вомбат: таємне життя

12.20 Неймовірний риф

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Скептик

19.50 20 найжахливіших 

вбивць

00.30 Путівник неприємностей

02.10 Україна: забута історія

04.30 Код доступу

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Три сестри

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00 Х/ф «Академія 
вампірів»

14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

23.00 Х/ф «Області 
темряви»

01.00 КВК

03.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 М/ф «Барбі Дрімтопія»

12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка

13.00 ЛавЛавСar

15.00 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 2.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25 Казки У Кіно

20.00 Готель Галіція

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Д/ф «Загальний 

зшиток»

11.10 Т/с «Дівчата війни»

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Перша шпальта

15.15, 23.30, 2.55 

Розсекречена історія

16.45 Хто в домі господар?

17.20, 4.45 Вікно в Америку

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 До справи

19.30 Гумористичне шоу 

20.15 Війна і мир

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Роздягалка

22.50 Д/с «Дика планета»

00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.50 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»

05.05 Д/с «Середземномор’я»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 Чотири весілля

12.50 Міняю жінку

14.20, 21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

15.20 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

22.00 Модель XL

23.45, 0.10 Драма «Розумник 

Вілл Хантінг»

04.30 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 23.00 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Той, 

що не спить»

13.50 Життя на межі

14.50, 3.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.40, 5.15 Подробиці

00.55 Х/ф «Дорога Олена 
Сергіївна»

03.20 Скептик-3

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.30, 4.05 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Біле-чорне»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.20 Х/ф «Смертельна 
гонка-3: інферно»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Більше ніж правда

11.00 Т/с «Нюхач-3»

12.00, 13.25 
Х/ф «Смертельна 
зброя»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55 «На трьох»

15.00, 16.20 Т/с «Майор і 

магія»

17.35, 21.25 Т/с «Нюхач»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.25, 1.55 Т/с «Винищувачі. 

Останній бій»

23.45 Х/ф «Смертельна 
зброя-2»

03.55 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.10 Служба розшуку 

дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.45 Т/с «Татусеві дочки»

04.40 Абзац

06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.59, 8.19 Kids Time

08.20 Т/с «Друзі»

11.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 22.00 Пацанки. Нове 

життя

17.00 Хто зверху

19.00 Кохання на виживання

21.00 Київ вдень та вночі

23.10 Вар’яти

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

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, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

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

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.50, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.40 Х/ф «Алмази для 
Марії»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

10.40 Кримінальні справи

12.25 Легенди карного 

розшуку

14.15, 15.05, 2.00 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 Свідок

15.20 Т/с «Грейспойнт»

17.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

23.45 Т/с «Криміналіст»

03.15 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

03.50 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — Валерій 

Корнєєв. Покоління 

вісімдесятників 

06.30 Влада Ралко. Вільний 

простір 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою» 

10.00 Погода 

10.10 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи» 

11.10 Мистецькі історії. Зло, 

темні сили 

11.20 Музичне турне. Оперні 

шедеври 

12.20 Фольк-music 

13.20 Погода 

13.30 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Як дивитися кіно 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Д/ф «Українська 

революція», ч. 1, 2 

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія. 

Міф про віроломний 

напад. Таємниці 

секретних архівів 

20.50 Д/ф «Життя і смерть у 

Гуцулії…» 

21.45 Візитки Полтавщини 

22.00 Д/ф «Тил» 

22.25 Книга. ua 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.45 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Тил» 

05.05 Розсекречена історія. 

Міф про віроломний 

напад. Таємниці 

секретних архівів

 

СТБ

07.05, 15.25 Все буде добре!

09.05 Все буде смачно!

10.05 Битва екстрасенсів-13

12.25 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

23.55 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

15.00 Х/ф «Втеча»
19.15 Т/с «Балада про 

бомбера»

21.20, 23.05 Т/с «Кістки-3»

00.55 Д/ф «Топ 10: мистецтво 

архітектури»

02.00 Х/ф «Двійник»
03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.15 «Жирона» — «Алавес». 

ЧІ

09.05, 4.55 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 3.05 «Шахтар» 

— «Верес». ЧУ

12.05 Великий футбол

13.50 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА

17.20 «Баварія» — «ПСЖ» 

(2000/2001 рр.). Золота 

колекція ЛЧ

19.05, 23.40 Топ-матч

19.10 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

21.00 Журнал ЛЧ

21.30 «Баварія» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

23.50 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

01.15 «Барселона» — 

«Спортінг». ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Зірка» — «Сталь». ЧУ

07.50, 3.40 Топ-матч

08.00 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

09.50 Моя гра

10.20 Європейський WEEKEND

11.35 ЧА. Огляд туру

12.30 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

14.20 Журнал ЛЧ

14.50 «Арсенал» — «МЮ». ЧА

16.40 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.50 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

18.40 «Шахтар» — «Верес». 

ЧУ

20.30, 20.55 ЛЧ. ONLINE

20.50 Футбол NEWS

00.00 «Челсі» — «Атлетіко». 

ЛЧ УЄФА

01.50 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА

03.55 «Севілья» — 

«Депортіво». ЧІ

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитський Київ

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мисливці за 

зброєю

11.20 Вомбат: таємне життя

12.20 Мадагаскар: зелений 

рай

14.10, 2.20 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00 Скарби за копійки

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Скептик

19.50 Війна хижаків

20.50 Скарби зі звалища

00.30 Путівник неприємностей

04.40 Брама часу

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Три сестри

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-Гілс, 

90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Трубач»
12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка

13.00 ЛавЛавСar

15.00 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 2.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25 Казки У Кіно

20.00 Готель Галіція

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 2.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

11.10 Т/с «Дівчата війни»

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55, 22.15 Складна 

розмова

15.15 Фольк-music

16.45 Діти Z

17.15 М/с «Чорний Джек»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.30 Тема 

дня

18.35, 1.45 Новини. Культура

19.00 Перший на селі

19.25, 0.20 Д/с «Столика 

Японія»

20.25 Наші гроші

21.50, 2.45 Новини. Спорт

22.50 Д/с «Дика планета»

23.30, 3.10 Розсекречена 

історія

00.40, 4.05 Д/с «Орегонський 

путівник»

04.35 Д/с «Середземномор’я»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на квартал — 166 грн. 53 коп.,
на півроку — 333 грн. 06 коп.,
на рік — 666 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на квартал — 226 грн. 53 коп.,
на півроку — 453 грн. 06 коп.,
на рік — 906 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на квартал — 60 грн. 39 коп.,
на півроку — 120 грн. 78 коп.,
на рік — 241 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 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.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» на 2018 рік.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30, 10.55, 12.20 Чотири 

весілля

12.45 Міняю жінку

14.15, 21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

15.15 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

22.00, 23.35, 0.10 Міняю 

жінку-12

01.45 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.20, 23.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, 

що не спить»

13.50 Життя на межі

14.50, 3.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 2.40, 5.15 Подробиці

00.55 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

03.20 Скептик

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 2.40 Сьогодні

09.30, 3.25 Зоряний шлях

11.30, 4.00 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.30 Футбол. ЛЧ УЄФА 

«Шахтар» — 

«Манчестер Сіті»

00.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30, 10.00 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.00, 17.35, 21.30 

Т/с «Нюхач»

12.00, 13.25 Х/ф 
«Смертельна 
зброя-2»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55 «На трьох»

15.00, 16.20 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.30, 2.05 Т/с «Винищувачі. 

Останній бій»

23.50 Х/ф «Смертельна 
зброя-3»

02.55 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Зона ночі

05.00 Абзац

06.59, 8.19 Kids Time

07.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.20 Т/с «Друзі»

11.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.50, 22.10 Пацанки. Нове 

життя

17.00 Хто зверху

19.00 Вар’яти

21.00 Київ вдень та вночі

23.00 Зіркові яйця

02.55 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час

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, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

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

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.50, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.40 Х/ф «Зупинився 
поїзд»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

10.40 Кримінальні справи

12.25 Легенди карного 

розшуку

14.15, 15.05, 2.05 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

Свідок

15.20, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

17.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Криміналіст»

03.20 Випадковий свідок

03.35 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Д/ф «Українська 

революція», ч. 1, 2 

07.00 Казки Лiрника 

Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура  

09.15 Ранок із «Культурою» 

10.00 Д/ф «Хроніка 

Української 

повстанської Армії. 

1942-1954», ч. 1, 2 

12.05 Мистецькі історії 

12.15 Фольк-music 

13.25 Мова правди Ніла 

Хасевича 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний 

університет 

17.20 Книга. ua 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Джерела з минулого 

19.25 Від пращурів до 

нащадків. Кобзарі 

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія. 

«Масові розстріли» 

(Другий фронт. Війна із 

власним народом) 

20.50 Д/ф «Аеропорт. Той 

день» 

21.40 Візитки Полтавщини 

21.55 Д/ф «Воїни миру. 

Рустам Хамраєв» 

22.25 Д/ф «Дружина. П’ять 

випадкових історій 

жінок в армії» 

22.40 Д/ф 

«Дев’ятнадцятирічний 

командир» 

23.00 Музичне турне 

23.45 Погода 

00.00 Радіо. День 

00.45 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Воїни миру. 

Рустам Хамраєв» 

05.05 Розсекречена історія. 

«Масові розстріли» 

(Другий фронт. Війна із 

власним народом)

 

СТБ

07.00, 15.25 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.00 Битва екстрасенсів-13

12.10 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

00.10 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

14.30 Х/ф «Білий шквал»
19.15 Т/с «Балада про 

бомбера»

21.25, 23.10 Т/с «Кістки-3»

01.00 Д/ф «Топ 10: мистецтво 

архітектури»

02.05 Х/ф «Лісова пісня»
03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 ЧА. Огляд туру

06.55, 1.15 «Челсі» — 

«Атлетіко». ЛЧ УЄФА

08.40, 14.55 Огляд вівторка. 

ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Барселона» — 

«Спортінг». ЛЧ УЄФА

12.15 Моя гра

12.45, 23.40, 5.25 Топ-матч

12.55 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». Юнацька Ліга 

УЄФА

16.05 ЛЧ. ONLINE

19.10 «Баварія» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

21.00, 3.05 Сіткорізи

21.30 «Реал» — «Боруссія» 

(Д). ЛЧ УЄФА

23.50 Огляд середи. ЛЧ УЄФА

03.35 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.10, 2.20, 5.30 Топ-

матч

06.10 «Баварія» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

08.00, 2.30 ЛЧ. ONLINE

11.05 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

12.55 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

14.20 «Челсі» — «Атлетіко». 

ЛЧ УЄФА

16.25 «Барселона» — 

«Спортінг». ЛЧ УЄФА

18.15 Сіткорізи

18.45 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». Юнацька Ліга 

УЄФА

20.30, 20.55, 23.40 Ніч ЛЧ

20.50 Футбол NEWS

21.30 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

00.30 «Феєнорд» — 

«Наполі». ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мисливці за 

зброєю

11.20 20 найжахливіших 

вбивць

12.20 Мадагаскар: зелений 

рай

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00 Скарби за копійки

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Скептик

18.50 Бандитський Київ

19.50 Війна хижаків

20.50 Скарби зі звалища

00.30 Путівник неприємностей

02.00 Місця сили

04.40 Теорія змови

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Три сестри

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Братик і 
сестричка»

12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка

13.00 ЛавЛавСar

15.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.30, 2.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25 Казки У Кіно

20.00 Готель Галіція

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 2.10 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Д/ф «Рейд»

10.45 Д/ф «Аеропорт»

11.55 Д/ф «Дебальцеве»

13.10 Радіо. День

13.55 Наші гроші

14.30 52 вікенди

15.15 До справи

15.50 Твій дім

16.45 М/с «Чорний Джек»

17.50, 1.20 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.35, 2.35 Тема 

дня

18.35, 1.50 Новини. Культура

19.00 Д/ф «Митрофанови:

Історія родини батька і 

сина»

19.05 Д/ф «19-річний 

командир»

19.15 Д/ф «Монгол. Історія 

снайпера»

19.30 Д/с «Столика Японія»

20.25 Слідство. Інфо

21.50, 2.50 Новини. Спорт

22.15 Світло

23.25 Мегалот

23.30 Футбол. Клубний 

ЧС-2017. Аль-Джазіра 

— Окленд Сіті

03.10 Розсекречена історія

04.05 Д/с «Орегонський 

путівник»

04.35 Д/с «Середземномор’я»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.30, 10.50, 12.20 Чотири 

весілля

12.30 Міняю жінку

14.00, 21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

15.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

22.00 Світ навиворіт-9

23.00 Право на владу-2017

00.40 Комедія «Невдаха з 

Каунт-Каунті»

04.30 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.20, 23.00 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, 

що не спить»

13.50 Життя на межі

14.50, 3.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.40, 5.15 Подробиці

00.55 Х/ф «Дві сестри»

03.20 Скептик

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

0.00, 2.50 Сьогодні

09.30, 3.40 Зоряний шлях

11.30, 4.00 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.50 Футбол. ЛЄ УЄФА 

«Зоря» — «Атлетик»

00.15 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

09.55 Секретний фронт

10.55, 17.35, 21.25 Т/с 

«Нюхач»

11.55, 13.25 Х/ф 
«Смертельна 
зброя-3»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55 «На трьох»

15.00, 16.20 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.30, 2.05 Т/с «Винищувачі. 

Останній бій»

23.45 Х/ф «Смертельна 
зброя-4»

03.00 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.55 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.59, 8.19 Kids Time

08.20 Т/с «Друзі»

11.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 22.00 Пацанки. Нове 

життя

17.00 Хто зверху

19.00 Зіркові яйця

21.00 Київ вдень та вночі

23.10 Суперінтуїція

02.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

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, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.35 Капітал

08.45 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 ПроУкраїнське

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.00 Правда життя. Професії

05.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.50 Х/ф «Розплата»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Грачі»
10.40 Кримінальні справи

12.25 Легенди карного 

розшуку

14.15, 15.05, 2.00 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

Свідок

15.20, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

17.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Криміналіст»

03.15 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Джерела з минулого 

06.30 Від пращурів до 

нащадків. Кобзарі 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою» 

10.10 Д/ф «Сергій Данченко. 

І сто лицарів довкола 

величезного столу» 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.25 Фольк-music 

13.25 Д/ф «Богодар 

Которович. 

Відблиски»,ф. 1 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний 

університет 

17.15 Д/ф «Воїни миру. 

Рустам Хамраєв» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Дійові особи 

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена 

історія. Трагедії 

військовополоненних 

20.45 Д/ф «Рейд. Сила 

нескорених» 

21.50 Візитки Полтавщини 

22.00 Д/ф «Січ» 

22.25 52 вікенди 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

00.05 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.15 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.40 Д/ф «Січ» 

05.05 Розсекречена 

історія. Трагедії 

військовополоненних

СТБ

07.05, 15.25 Все буде 

добре!

09.05 Все буде смачно!

10.05 Битва екстрасенсів-13

12.20 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-7

00.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

14.30 Х/ф «Конан-
варвар»

19.15 Т/с «Балада про 

бомбера»

21.25, 23.10 Т/с «Кістки-3»

01.00 Помста природи

02.00 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал ЛЄ

06.55 «Феєнорд» — 

«Наполі». ЛЧ УЄФА

08.40 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.45, 22.50 

Футбол NEWS

10.25 «Баварія» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

12.10 «Челсі» — «Атлетіко». 

ЛЧ УЄФА

13.55, 1.50 «Реал» 

— «Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

16.05 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

17.50 Ніч ЛЧ

18.40, 5.30 LaLiga Chronicles. 

ЧІ

19.00 Шлях до Ліона

19.50 «Динамо» — 

«Партизан». ЛЄ УЄФА

21.55 «Црвена» — «Звезда» 

— «Кельн». ЛЄ УЄФА

00.00 «Славія» — «Астана». 

ЛЄ УЄФА

03.40 «Зірка» — «Сталь». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «Реал» — «Боруссія» 

(Д). ЛЧ УЄФА

08.00, 10.50 Ніч ЛЧ

09.00 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

11.40 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». Юнацька Ліга 

УЄФА

13.30 Сіткорізи

14.00 «Барселона» — 

«Спортінг». ЛЧ УЄФА

15.45 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

17.10 «Феєнорд» — 

«Наполі». ЛЧ УЄФА

19.00 Журнал ЛЄ

19.55 ЛЄ. ONLINE

21.55 «Зоря» — «Атлетік». 

ЛЄ УЄФА

00.00 Шлях до Ліона

01.00 «Баварія» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

02.50 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

04.10 «Црвена» — «Звезда» 

— «Кельн. ЛЄ УЄФА

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитський Київ

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мисливці за 

зброєю

11.20 Війна хижаків

12.20 Мадагаскар: зелений 

рай

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00 Скарби зі звалища

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Скептик

19.50 Сила тварин

20.50 Скарби за копійки

00.30 Путівник неприємностей

02.10 Гордість України

04.40 Потойбіччя. Сни

05.10 Запрограмовані долі

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Три сестри

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Столику, 
накрийся»

12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка

13.00 ЛавЛавСar

15.00 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 2.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25 Казки У Кіно

20.00 Готель Галіція

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 2.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

11.10 Т/с «Дівчата війни»

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Слідство. Інфо

15.15 Надвечір’я. Долі

16.45 М/с «Чорний Джек»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.30 Тема 

дня

18.35, 1.45 Новини. Культура

19.00 #ВУКРАЇНІ «Розкіш 

Нижньої Апші»

19.25, 0.20 Д/с «Столика 

Японія»

20.25 Схеми

21.50, 2.45 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua

22.50 Д/с «Дика планета»

23.30, 3.10 Розсекречена 

історія

04.05 Д/с «Орегонський 

путівник»

04.35 Д/с «Середземномор’я»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 10.50, 12.20 Чотири 

весілля

12.30 Міняю жінку

14.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

15.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 Ліга сміху

22.20 Вечірній Київ-2017

00.15 Комедія «Фейкові 

копи»

02.10 Комедія «Невдаха з 

Каунт-Каунті»

05.25 М/ф

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.20 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.05, 12.25 Т/с «Той, що не 

спить»

13.50 Життя на межі

14.50 Речдок

18.00  Стосується кожного

20.00, 2.50 Подробиці 

тижня

22.00 Т/с «Бюро легенд»

01.20 Х/ф «Про нього»
04.30 Х/ф «Дівчина без 

адреси»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30, 5.40 Зоряний шлях

11.30, 4.05 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Біле-чорне»

23.20 По слідах

00.00 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

09.55 Інсайдер

10.55, 17.35 Т/с «Нюхач»

11.55, 13.25 Х/ф 
«Смертельна 
зброя-4»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.25 Комік на мільйон

02.20 Факти

02.40 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

04.05 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.59, 7.59 Kids Time

08.00, 22.40 Кохання на 

виживання

12.00, 21.40 Київ вдень та 

вночі

16.40, 19.00 Топ-модель по-

українськи

00.40 Х/ф «Знівечений»
02.30 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

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, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 ЕнергоНезалежність

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02. Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.00, 3.50 Правда життя. 

Професії

04.50, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.45 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Сорок перший»
10.40 Кримінальні справи

12.25 Легенди карного 

розшуку

14.15, 15.05, 2.00 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

Свідок

15.20, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

17.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Криміналіст»

03.15 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Дійові особи 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою» 

10.10 Д/ф «Ловець слів» 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.15 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Богодар 

Которович. Відблиски», 

ф. 2 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.10 Надвечір’я. Долі 

15.05 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний університет 

17.20 52 вікенди 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія Кіно 

19.25 Антракт Сергій Кабаков 

19.50 Вечірня казка 

20.00 Радіо. День 

20.05 Розсекречена історія. 

«100 років Української 

революції» 

20.55 Д/ф «Дебальцеве» 

21.45 Візитки Полтавщини 

22.00 Д/ф «Формула життя 

Олександра Палладіна» 

22.20 Д/ф «Христина. 

Кримське соло» 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Формула життя 

Олександра Палладіна» 

05.05 Розсекречена історія. 

«100 років Української 

революції»

СТБ

07.35 Х/ф «Шкільний 
вальс»

09.30 Х/ф «Пізнє каяття»
17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.35 Х/ф «Добігти 
до себе»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

15.05 Х/ф «Запеклі 
шахраї»

19.15 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів»

21.20 Х/ф «Бейтаун поза 
законом»

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.00 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 

«Спортінг». ЛЧ УЄФА

07.45, 5.20 Сіткорізи

08.15 «Црвена» — «Звезда» 

— «Кельн». ЛЄ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 ЛЄ. ONLINE

12.10 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

13.00 «Славія» — «Астана». 

ЛЄ УЄФА

14.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

16.05, 20.35 Шлях до Ліона

16.55, 3.30 «Динамо» 

— «Партизан». ЛЄ 

УЄФА

17.45, 19.35 Коефіцієнти 

ФІФА/УЄФА

18.45 «Зоря» — «Атлетік». 

ЛЄ УЄФА

21.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

22.50 «Феєнорд» — 

«Наполі». ЛЧ УЄФА

00.40 ЧІ. Передмова до туру

01.10 Футбольні зірки України 

2017 р. Церемонія 

нагородження

03.00 Світ Прем’єр-ліги

ФУТБОЛ-2

06.00 «Славія» — «Астана». 

ЛЄ УЄФА

07.45 LaLiga Chronicles. ЧІ

08.05, 12.35 Шлях до Ліона

08.55 «Динамо» — 

«Партизан». ЛЄ УЄФА

10.45 «Зоря» — «Атлетік». 

ЛЄ УЄФА

13.35, 20.50 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

14.40 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00, 1.50 ЛЄ. ONLINE

18.50, 5.30 Топ-матч

19.00 Футбольні зірки України 

2017 р. Церемонія 

нагородження

21.55 «Алавес» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

23.55 Футбол Tables

00.00 «Реал» — «Боруссія» 

(Д). ЛЧ УЄФА

03.40 «Барселона» — 

«Спортінг». ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мисливці за зброєю

11.20 Війна хижаків

12.20 Повернення додому

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00 Скарби зі звалища

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Прихована реальність

18.50, 1.20 Бандитський Київ

19.50 Сила тварин

20.50 Скарби за копійки

04.30 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Три сестри

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка 

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Король повітря: 
сьома подача»

12.00, 19.00 Панянка-селянка

13.00 ЛавЛавСar

15.00 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 2.30 Віталька

16.50 Країна У

18.25 Казки У Кіно

20.00 Готель «Галіція»

21.00 М/ф «Шрек»

23.00 Х/ф «Нянь»

01.00 Х/ф «Трубач»

УТ-1

06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

11.10 Д/ф «Золотий 

вересень»

12.25, 2.55 Біатлон. КС. ІI етап. 

Спринт 10 км. Чоловіки

13.55 Схеми

14.30 Радіо. День

15.10, 4.15 Біатлон. КС. ІI етап. 

Спринт 7, 5 км. Жінки

16.35 Біатлон. Кубок світу. 

Яскраві моменти

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Твій дім

19.25 Д/с «Дикі тварини»

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 ЧереЩур (Late night 

show)

22.50 Як дивитися кіно

23.20 Х/ф «Хайтарма»
00.45 Д/с «Столика Японія»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ГРУДНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

09.45, 23.15 Світське життя

10.55, 2.05 Голос. Діти -4

13.30 Комедія «Село на 

мільйон-2»

16.30 Вечірній квартал №2 

2017

18.30 Розсміши 

коміка-2017

20.15 Українські сенсації

21.15 Вечірній квартал-2017

00.15 Модель XL

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.25 Чекай на мене

08.00 Х/ф «Осінній марафон»
09.50 Х/ф «Солодка жінка»
11.50 Х/ф «Зимова вишня»
13.30 Х/ф «Торкнутися неба»
15.25 Х/ф «Бебі-бум»
17.25 Концерт 

20.00, 4.30 Подробиці

20.30 «Время строить»

22.35 Т/с «Диван для 

самотнього чоловіка»

02.25 Віцин, якого ми не знали

03.20 Х/ф «Невиправний 
брехун»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.15, 5.50 Зоряний шлях

09.40, 15.20 Т/с «Біле-

чорне»

16.20, 19.40 Т/с «Рідні 

серця»

21.00 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»

23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.00, 4.30 Скарб нації

05.10, 4.40 Еврика!

05.15, 4.45 Факти

05.35 Більше ніж правда

07.15 Я зняв!

09.15, 14.15 Дизель-шоу

10.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

16.50 Х/ф «Васабі»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Механік-2. 
Воскресіння»

22.05 Х/ф «Перевізник-3»
00.05 Х/ф «Священик»
01.50 Реальне життя

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

05.10, 6.10 Kids Time

05.15 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.15 Дешево і сердито

07.40 Київ вдень та вночі

09.00 Ревізор

11.50 Пристрасті за ревізором

14.20 Вар’яти

16.20 Зіркові яйця

18.15 Х/ф «Нова людина-
павук»

21.00 Х/ф «Нова людина-
павук-2: висока 
напруга»

00.00 Х/ф «БайБайМен»
5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 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, 00.00 Час новин

07.30 Невигадані історії

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

08.10 Путівник прочанина

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

09.45 Натхнення

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція 

щодо ситуації у зоні 

АТО

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10, 2.15 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.15 Рекрут

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Док. проект

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

НТН

04.55 Х/ф «Дві стріли»
06.35 Х/ф «Процес»
09.10 Х/ф «Дорога в 

пекло»
12.20 Легенди шансону

13.20, 3.45 Речовий доказ

15.00 Свідок. Агенти

15.40 Склад злочину

17.00 Таємниці радянського 

дефіциту

19.00, 3.10 Свідок

19.30 Х/ф «Знову 
невловимі»

22.10 Х/ф «Спокута»
00.00 Х/ф «Викрадення 

Фредді Хайнекена»
01.50 Мисливці за привидами

03.40 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Територія Кіно 

В. Цвіркунов 

06.30 Антракт Сергій Кабаков 

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

08.00 Казки Лiрника Сашка 

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

10.10 Суспільний університет 

11.10 Музичне турне 

12.55 Фольк-music 

15.00 Д/ф «Раїса 

Недашківська. Те,що не 

вмирає» 

15.50 Д/ф «Голий 

король» Костянтина 

Степанкова» 

16.35 Мистецькі історії 

17.00 Надвечір’я. Долі 

17.50 Лайфхак українською 

18.00 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи» 

19.00 Позиція Олександр 

Печериця 

19.25 Музика і музиканти. 

Школа танців 

Володимира Шпудейка 

19.45 Музичне турне 

20.50 Привиди цирку 

21.35 Візитки Полтавщини 

22.00 Д/ф «Борхес» 

22.30 Д/ф «Пісня Всесвіту. 

Їхав козак за Дунай» 

23.00 Музичне турне 

00.50 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи» 

05.05 Д/ф «Сергій Данченко. 

І сто лицарів довкола 

величезного столу»

СТБ

06.00 Х/ф «Медовий 
місяць»

07.55 Караоке на майдані

08.55 Все буде смачно!

09.55 Х/ф «Добігти до 
себе»

13.50 Зважені та щасливі-7

17.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

21.25, 23.50 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

22.35 Х-Фактор — 8. 

Підсумки голосування

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 14.15 «Золотий гусак.» 

NEW

10.15, 15.00 Концерт

11.15, 16.15, 19.15 Територія 

позитиву

12.15, 17.15, 22.00 «Ехо 

України»

13.15 Прямий ефір 

18.15 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 

20.00 Закрита зона

21.00 Світські хроніки

23.00 Кримінал

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.15 Цілком таємно

11.10 Загублений світ

13.10 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

17.15 Х/ф «Конан-варвар»
19.55 Х/ф «Стукач»
22.00 Х/ф «Глибинна 

бомба»
23.50 Помста природи

01.50 Х/ф «Захар Беркут»
03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Алавес» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

07.45, 16.40 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Славія» — «Астана». 

ЛЄ УЄФА

10.00, 22.30 Футбол NEWS

10.25 Халатний футбол

11.15, 3.15 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

12.10 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

15.25 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.30, 19.10, 21.25 Топ-матч

17.10 «Реал» — «Севілья». 

ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Депортіво» — 

«Леганес». ЧІ

21.40 «Валенсія» — 

«Сельта». ЧІ

23.40 «Маріуполь» — 

«Сталь». ЧУ

01.25 «Ньюкасл» — 

«Лестер». ЧА

04.05 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.15 Топ-матч

06.05 Футбольні зірки 

України 2017 р. 

 Церемонія 

нагородження

07.55, 21.30 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

08.50 «Зоря» — «Атлетік». 

ЛЄ УЄФА

09.40 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

10.40 ЧА. Передмова до туру

11.10 «Динамо» — 

«Партизан». ЛЄ УЄФА

13.00 ЧІ. Передмова до туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Маріуполь» — 

«Сталь». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.15, 20.15 Футбол NEWS

16.55 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

19.25 «Ньюкасл» — 

«Лестер». ЧА

22.25 «Реал» — «Севілья». 

ЧІ

00.25 «Црвена» — «Звезда» 

— «Кельн». ЛЄ УЄФА

02.15 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

04.05 «Депортіво» — 

«Леганес». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40 Таємниці пірамід

08.40, 19.10 Таємний код 

зламаний

10.40 Смертельний двобій

12.30, 21.00 Мисливці на 

динозаврів

14.20 Сила тварин

15.20 Мадагаскар: зелений 

рай

16.10 Дика Канада

18.10 Там, де нас нема

22.40 Сперма: секрет життя

23.40 Путівник 

неприємностей

00.30 Скептик

03.40 Містична Україна

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.10, 9.10, 10.50 М/ф

12.45 Ух ти show

13.50, 16.45 Орел і решка

22.00 Їже, я люблю тебе!

00.00 Х/ф «Дівчина мого 
найкращого друга»

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.20 М/ф «Школа монстрів: 

великий монстровий 

риф»

12.40 Х/ф «Братик і 
сестричка»

14.00 Казки У

19.00 М/ф «Шрек»

21.00 Танька і Володька

22.00 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.45 

Новини

09.40 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

10.30 Діти Z

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Лайфхак українською

12.05 Хто в домі господар?

13.10, 3.15 Біатлон. КС. ІI етап. 

Гонка переслідування 

12, 5 км. Чоловіки

14.25 Д/с «Столика Японія»

14.45 Д/с «Смак Дзяннаня»

15.40 Біатлон. КС. ІI етап. 

Гонка переслідування 

10 км. Жінки

16.30, 23.30 Футбол. Клубний 

ЧС-2017. Пачука 

— Відад

18.25  Футбол. Клубний 

ЧС-2017. 1/4 фіналу 

(Winner M vs AFC)

20.25 Роздягалка

21.35 Розсекречена історія

22.35 Війна і мир

23.25 Мегалот

01.10 Футбол. Клубний ЧС-

2017. 1/4 фіналу

04.05 Біатлон. КС. ІI етап. 

Гонка переслідування 

10 км. Жінки

04.55 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ГРУДНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.05 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

09.50 Розсміши коміка

10.50 Світ навиворіт-9

11.55 Світ навиворіт-6

12.55 Комедія «Слуга 

народу»

17.05 Ліга сміху

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Голос. Діти-4

23.10 Вечірній Київ-2017

01.05 Аргумент кiно

01.45 Світське життя

04.35 М/ф

ІНТЕР

05.00 Великий бокс. Василь 

Ломаченко — Гільєрмо 

Рігондо

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і Решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.05 Орел і решка. 

Ювілейний-2

13.00 Х/ф «Людина-оркестр»
14.50 Місце зустрічі

16.20 «Время строить»

18.20, 20.30 Т/с «Східні солодощі»

20.00, 2.45 Подробиці

23.05 Х/ф «Гувернантка»
01.05 Х/ф «Навіщо ти пішов»
03.15 Х/ф «Тридцять три»
04.30 Х/ф «Людина-оркестр»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

09.00 Х/ф «Ромашка, 
кактус, 
маргаритка»

11.00 Т/с «Рідні серця»

15.15 Х/ф «Забудь мене, 
мамо»

17.15, 21.00 Т/с «Подаруй мені 

життя»

19.00, 3.45 Події тижня

20.00 Головна тема

23.10 Т/с «Спадкоємиця»

02.45 Історія одного 

злочину

04.45 Агенти 

справедливості

ICTV

05.15 Більше ніж правда

07.00 Т/с «Слідчі»

08.30 Мене вбили

09.25 Т/с «Відділ 44»

11.20, 13.00 «На трьох»

12.45  Факти. День

14.45 Х/ф «Перевізник-3»

16.45 Х/ф «Механік-2. 
Воскресіння»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Падіння 
Лондона»

22.45 Х/ф «Падіння Олімпу»
00.55 Х/ф «Синевир»
02.25 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.10 Зона ночі

05.00 Т/с «Татусеві дочки»

06.50 Топ-модель 

по-українськи

09.29, 11.19 Kids Time

09.30 М/ф «Веселі ніжки»

11.20 Х/ф «Кінозірка в 
погонах»

13.20 Х/ф «Нова людина-
павук»

16.10 Х/ф «Нова людина-
павук-2: висока 
напруга»

19.00 Х/ф «Подорож до 
центру землі»

21.00 Х/ф «Подорож-2: 
таємничий острів»

22.50 Х/ф «Вертикальний 
рубіж»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Час 

новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Автопілот-тест

08.20 Технопарк

08.25, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Натхнення

09.10 Гра інтересів

10.05 Кордон держави

10.20 Будемо жити

10.30 Драйв

10.35 Капітал

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.05 Модне здоров’я

13.25 ЕнергоНезалежність

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.15 Рекрут

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Док. проект

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.10 Легенди бандитського 

Києва

04.35 Правда життя. Професії

05.05 Х/ф «Через Гобі та 
Хінган»

08.00 Т/с «Діти Арбата»

12.00 Х/ф «Знову 
невловимі»

14.35 Легенди карного 

розшуку

16.50 Склад злочину

18.30 Свідок. Агенти

19.00 Т/с «Анна-детектив»

22.50 Х/ф «Бомжиха»
00.40 Х/ф «Викрадення 

Фредді Хайнекена»
02.20 Таємниці кримінального 

світу

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Позиція. Олександр 

Печериця 

06.30 Музика і музиканти. 

Школа танців 

Володимира Шпудейка 

07.00 Д/ф «Борхес» 

08.00 Казки Лiрника Сашка 

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

10.10 Суспільний університет 

11.10 Музичне турне 

12.20 Фольк-music діти 

13.55 Дитячі таємниці 

14.30 Д/ф «Назарій Яремчук. 

Місія, позначена небом» 

15.20 Позиція 

15.45 Д/ф «Січ» 

16.10 Д/ф «Воїни миру. 

Рустам Хамраєв» 

16.45 Мистецькі історії 

17.15 Фольк-music 

18.15 Лайфхак українською 

18.25 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія» 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Володимир 

Забаштанський 

19.00 Мовою мистецтва 

19.25 Сценограй 

20.00 Як дивитися кіно 

20.30 Д/ф «Христина. 

Кримське соло» 

21.05 Мова правди Ніла 

Хасевича 

21.35 Візитки Полтавщини 

22.00 Д/ф «Борхес» 

22.30 Д/ф «Дворянин Микола 

Лисенко» 

23.00 Музичне турне 

00.10 Д/ф «Сергій Корольов. 

Початок» 

01.00 Фольк-music 

02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ 02.00-14

 

СТБ

06.20 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

10.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.15 Караоке на майдані

12.10 МастерШеф-7

19.00 Битва екстрасенсів-17

21.15 Один за всіх

22.30 Х-Фактор-8

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15 Закрита зона

10.15, 18.15 Світські хроніки

11.15, 16.15, 19.15 Територія 

позитиву

12.15 Споживач

13.15 Прямий ефір 

14.00, 20.10 Кисельов. 

Авторське

15.15 «Золотий гусак.» NEW

17.00 Концерт

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 

22.00 «Ехо України»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

10.00 ДжеДАІ

10.35 Бандерлоги

11.35 Помста природи

13.00 Х/ф «Крадіжка в 
музеї»

14.50 Х/ф «Стукач»
17.00 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»
19.20 19 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Шахтар»

21.25 Профутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.00 Х/ф «Вишневі ночі»
03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

07.45 Світ Прем’єр-л іги

08.15 «Зоря» — «Атлетік». 

ЛЄ УЄФА

10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 Халатний футбол

11.15 Моя гра

11.45 «Реал» — «Севілья». 

ЧІ

13.30, 15.55 Тур ONLINE

13.55 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

14.45, 18.00 Футбол Tables

16.40 Журнал ЛЧ

17.10 «Бетіс» — «Атлетіко». 

ЧІ

19.10 Топ-матч

19.25 «Леванте» — 

«Атлетік». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

00.50 Огляд середи. ЛЧ УЄФА

02.15 «МЮ» — «Ман Сіті». 

ЧА

04.05 «Валенсія» — 

«Сельта». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Валенсія» — 

«Сельта»». ЧІ

07.45 «Маріуполь» — 

«Сталь». ЧУ

09.30 «Ньюкасл» — 

«Лестер». ЧА

11.15 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

13.00 Журнал ЛЧ. Прем’єра

13.30 Моя гра

13.55 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». ЧА

16.05 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

18.15 «МЮ» — «Ман Сіті». 

ЧА

20.30 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

21.40 «Вільярреал» — 

«Барселона». ЧІ

22.30 Футбол Tables

23.40 Журнал ЛЧ

00.10 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

02.00 «Бетіс» — «Атлетіко». 

ЧІ

03.50 Топ-матч

04.00 Футбольні зірки 

України 2017 р. 

 Церемонія 

нагородження

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Прокляття скіфських 

курганів

08.40, 19.10 Таємний код 

зламаний

10.40 Смертельний двобій

12.30, 21.00 Мисливці на 

динозаврів

14.20 Сила тварин

15.20 Повернення додому

18.10 Там, де нас нема

22.40 Путівник неприємнос 

тей

00.30 Підроблена історія

03.40 Прихована реальність

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.10, 10.25, 12.10 М/ф

09.20 Ух ти show

14.00 Х/ф «Танцюй 
звідси!»

16.00, 18.50 Орел і решка

00.00 КВК

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

11.00 Х/ф «Столику, 
накрийся»

12.20 Х/ф «Король повітря: 
сьома подача»

14.00 Казки У

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00 Х/ф «Нянь»
00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.45 Д/с «Смак Дзяннаня»

10.40 Перший на селі

11.10 Фольк-music. Діти

12.25 Біатлон. КС. ІI етап. 

Естафета 4х7, 5 км. 

Чоловіки

14.05 Фольк-music

15.05 Біатлон. КС. ІI етап. 

Естафета 4х6 км. Жінки

16.55 Т/с «Серце океану»

21.35 Гумористичне шоу 

22.15 ЧереЩур (Late night 

show)

22.40 Лайфхак українською

22.50 Книга.ua

23.30 Богатирські ігри

00.15 Роздягалка

00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»

01.35 Д/с «Столика Японія»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ГРУДНЯ 2017

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
10 грудня



13УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ГРУДНЯ 2017СТОЛИЦЯ

Віктор КРАТ,
лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки

Оптимізація добралася 
до транспорту
 Останнім часом у засобах ма-
сової інформації поширюється 
різного роду інформація про те, 
що столична влада напрацьовує 
інноваційний проект за участю 
Світового банку, спрямований на 
вирішення проблем у транспор-
тному забезпеченні Києва. Чет-
вертий рік «напрацьовують», а 
транспортний колапс накриває 
Київ.
 Отже, хотілося швидше 
дізнатись, що за цим криється? 
При цьому уявлялось, що сто-
лична влада має намір привести 
у відповідність з реаліями сього-
дення стан громадсього транс-
порту, що майже двадцать п’ять 
років функціонує в умовах рин-
кової, точніше, квазіринкової 
економіки, але ще не позбавив-
ся залежності від адміністратив-
но-командної системи. Йдеться 
про фінансово-економічний стан 
підприємств, що досі залежить 
від рішень з’їздів народних де-
путатів колишнього СРСР. Тоді 
вони «ощасливили» майже по-
ловину працездатного населен-
ня пільгами на проїзд у місько-
му транспорті. Транспортна сис-
тема почала зазнавати збитків і 
занепадати. Натомість «нові ук-
раїнці» хутко впровадили так 
звані комерційні «маршрут-
ки» (без пільг), збираючи коло-
сальні кошти і платячи при ць-
ому символічні податки до бюд-
жету. Звісно, так довго тривати 
не могло. І на цій проблемі легко 
здобути прихильність ви борців, 
пообіцявши їм розв’язати «гор-
діїв» транспортний вузол. А це 
— одна з головних обіцянок Ві-
талія Кличка, завдяки якій, зок-
рема, напевно, він і став мером.
 Також уявлялось, що, підпи-
савши Угоду про асоціацію з ЄС, 
державні мужі та очільники міс-
та дбатимуть про перехід на стан-
дарти Європи в цьому плані. Але 
чомусь не стали звертатися до 
напрацьованого вітчизняного 
досвіду, а кинулись із простяг-
нутою рукою до Світового бан-
ку. На семінарі «Постоянный 
городской транспорт города Ки-
ева. Техническая помощь Все-
мирного банка» В. Кличко за-
явив: «Пропозиції Всесвітньо-
го банку дуже цінні для Києва 
— ми реалізовуватимемо напра-
цювання, використовуючи кра-
щий світовий досвід». На жаль, 
незрозуміло, які саме пропозиції 
Світового банку мав на увазі В. 
Кличко і який саме кращий сві-
товий досвід він має намір реалі-
зовувати, впроваджуючи у Києві 
нову транспортну систему. 
 Не один раз перечитав нотат-
ки, але зрозумів лише декілька 
змістовних речень. А саме: метою 
створення системи є «оптиміза-
ція потоків громадського транс-
порту». Нагадаю, що востаннє 
обстеження пасажиропотоків у 
Києві проводили у 1986 році. 
 До речі, у програмі мера В. 
Кличка, з якою він ішов на вибо-
ри, зазначено дещо інше, а саме: 
«Впровадження нової транспор-
тної схеми (проект Всесвітньо-
го банку). Тобто йдеться вже не 
про всю транспортну систему, а 
лише про одну з її складових — 
транспортну схему». 
 Тепер по суті. Логічно було б 

очікувати, що суть нової транс-
портної системи буде визначе-
но в меті її створення та шляхах 
досягнення мети. Отже, цитую 
коментар мера: «Згідно з реко-
мендацією спеціалістів банку, 
ми плануємо об’єднати шість іс-
нуючих маршрутів громадсько-
го транспорту в три. Об’єднання 
буде стосуватися тролейбусних 
маршрутів і «маршруток». Та-
кож передбачається відкрити три 
абсолютно нові маршрути, котрі 
нині не обслуговуються, але ма-
ють значний потенціал».
 Далі хотілося зрозуміти, в 
чому суть оновленої транспорт-
ної системи і в чому новизна про-
позицій експертів Світового бан-
ку. Наголошується на спрощенні 
транспортної схеми і покращен-
ня обслуговування густонаселе-
них районів, зокрема Троєщини. 
 Проте незрозуміло, що є точ-
кою відліку для оптимізації 
транспортних потоків. Це має 
принципове значення. І зруч-
ність, і ефективність транспор-
тного сполучення визначають-
ся конкретними показниками, 
без зазначення яких ці наміри 
— просто гасло. 

Спрощення схеми чи системна 
реорганізація?
 Кожна транспортна система 
по-своєму унікальна, адже вона 
базується на інформаційному 
масиві й особливостях конкрет-
ного міста та визначається па-
раметрами, характерними саме 
для цього міста. В чому буде уні-
кальність транспортної системи 

Києва з того, що оприлюднено 
на презентації, збагнути важко. 
Ще незрозумілішимим є визна-
чення шляхів досягнення мети. 
Обстеження пасажиропотоків 
і оптимізація на основі отрима-
них даних потоків громадсько-
го транспорту — це дійсно те, з 
чого має починатись робота під-
приємства пасажирського транс-
порту. Але це лише початок ро-
боти, це лише вихідні дані, на 
основі яких має здійснюватись 
планування й організація робо-
ти, а саме: удосконалюватись 
маршрутна схема, розроблюва-
тись графіки руху трамваїв і тро-
лейбусів, складатись наряди ро-
боти вагонних машинобригад, 
здійснюватись контроль вико-
нання графіків руху, забезпечу-
ватись технічне обслуговування 
рухомого складу тощо. 
 Зважаючи на небезпідстав-
ність твердження міського голо-
ви, що в Києві вже багато років 
ніхто не займався системною 
організацією роботи транспор-
ту, логічно очікувати, що саме 
на цьому має намір зосереди-
тись міська влада під час «рево-
люції» у транспортному забезпе-
ченні столиці і що це має знайти 
своє місце у ключових напрямах 
реформування. Проте викладене 
тут «упрощение транспортной 
схемы и улучшение транспорт-
ного сообщения с центром густо-
населенных районов...» аж ніяк 
не відповідає тому, що являє со-
бою системна реорганізація.

 Виходить, ідеться про покра-
щення транспортного сполучен-
ня з центром міста лише одного 
густонаселеного району — Троє-
щини. Зокрема, передбачається: 
«объединить шесть существую-
щих маршрутов троллейбусов и 
«маршруток» у три, а также от-
крыть три абсолютно новых, ко-
торые сейчас не обслуживаются, 
но имеют большой потенциал». 
Зважаючи на те, що тролейбус-
ні маршрути це значно консер-
вативніші речі, ніж «маршрут-
ки», швидше за все, йдеться про 
нові ласі місця для «маршруток». 
Окрім усього іншого, кілька ти-
сяч цих «Богданів» та «Рут» пе-
ретворили зелен-місто Київ на 
конгломерат із одним із найви-
щих у Європі рівнем забруднено-
го повітря. 
 Свідченням цього є скорочен-
ня порівняно з 1990 р. більш ніж 
удвічі парку тролейбусів і май-
же втричі — парку трамваїв, су-
цільний потік автобусів малої 
місткості навіть на головних ма-
гістралях міста й фактичні обся-
ги пасажироперевезень, згідно з 
якими, на частку «маршруток» 
і так званих таксобусів припадає 
майже 20 відсотків загальномісь-
ких, із метрополітеном включно, 
пасажироперевезень. Враховую-
чи, як визначаються обсяги паса-
жироперевезень «маршрутками» 
і таксобусами, можна не сумніва-
тися, що реальна частка цих пе-
ревізників у рази більша.
 У зв’язку з цим хочу повер-
нутись до того, що визначено 
у заяві міського голови словом 

«уперше», тобто до оптимізації 
транспортних потоків і обсте-
жень пасажиропотоків. Ніякої 
першості тут нам Світовий банк 
не пропонує. У 60-70-ті роки ми-
нулого століття Київське трам-
вайно-тролейбусне управління 
було визнано школою передово-
го досвіду в СРСР із наукової ор-
ганізації праці в питаннях пла-
нування й організації руху елек-
тротранспорту. І маршрутна схе-
ма електротранспорту, і робота 
вагонних машинобригад базува-
лись на даних, отриманих унас-
лідок постійного обстеження па-
сажиропотоків.

Нове — добре забуте старе
 У ті роки в Києві застосову-
вались не лише традиційні, а й 
оригінальні методи обстежен-
ня пасажиропотоків за участі 
водіїв трамвая і тролейбуса, було 
розроблено і впроваджено авто-
матизовану систему обліку паса-
жирів, що користувались трам-
ваєм, впроваджено такі організа-
ційно-технічні заходи, як експлу-
атація трискладових трамвайних 
поїздів, розроблено конструкцію, 
налагоджено виробництво і впро-
ваджено в експлуатацію тролей-
бусні поїзди, здійснювались пе-
рекомандирування вагонів і тро-
лейбусів з одного маршруту на 
інший та оперативна зміна їх па-
сажиромісткості у відповідності 
до коливання пасажиропотоків, 
застосовувались експресні, напі-
векспресні та скорочені маршру-

ти і таке інше. Словом, обстежен-
ня пасажиропотоків та оптимі-
зацію роботи електротранспорту 
було доводено до досконалості, 
що знаходить своє підтверджен-
ня в показниках роботи. 
 Насиченість трамвайної ме-
режі в ті часи перевищувала три, 
а тролейбусної — чотири одини-
ці на кілометр контактної ме-
режі, інтервал руху в часи «пік» 
на тролейбусних маршрутах із 
максимальними пасажиропото-
ками обчислювався трохи не 20-
30 секундами. При цьому регу-
лярність руху була близькою до 
абсолютного показника, тобто 
майже стовідсотковою. Це були 
кращі показники роботи громад-
ського транспорту не лише в ко-
лишньому СРСР, а й у країнах із 
ринковою економікою. Принай-
мні не було навіть порівняльних 
показників роботи тролейбуса, 
адже 2/3 світового парку тролей-
бусів тоді було зосереджено на те-
ренах колишнього СРСР. І міста 
наші були незрівнянно чистіши-
ми, ніж тепер. 
 Ініціатором, ідеологом та ор-
ганізатором впровадження на-
укової організації руху елек-
тротранспорту був керівник з 
аналітичним складом розуму Ва-
силь Кирилович Дяконов, який 
очолював колектив столичних 
електротранспортників з 1961-
го по 1980 рік. Високий рівень 
транспортного обслуговування, 
організації праці й ремонтно-
го виробництва, якого досягли 
електро транспортники Києва 
в середині 60-х років минулого 
століття, став підставою для уря-
ду колишнього СРСР рекоменду-
вати Київське ТТУ в дійсні чле-
ни Міжнародного союзу громад-
ського транспорту (МСГТ). Такої 
честі, крім Київського ТТУ, були 
удостоєні лише два транспортні 
підприємства СРСР — Ленінг-
радське ТТУ й Московський мет-
рополітен. У вересні 1966 р. Ад-
міністративний комітет МСГТ 
задовольнив прохання організа-
цій Радянського Союзу, а у трав-
ні 1967 р. В. Дяконова було при-
значено членом Міжнародної 
комісії з економіки транспорту. 
Досвід київських електротран-
спортників щодо забезпечен-
ня беззбиткої роботи єдиного в 
ті часи, не лише в колишньому 
СРСР, а й у Європі, великого під-
приємства громадського транс-
порту вивчали колеги із ближ-
нього і дального зарубіжжя. Це 
стало предметом обговорення 
Міжнародної комісії з економі-
ки транспорту, чергове засідан-
ня якої відбулося у Києві 13-14 
вересня 1971 р. У її роботі бра-
ли участь спеціалісти з дев’яти 
країн Європи, в тому числі Авс-
трії, Бельгії, Іспанії, Франції, 
ФРН. Значна кількість створено-
го і впровадженого у Київському 
ТТУ В. Дяконовим супроводжу-
валася словами «уперше в сис-
темі міськ електротранспорту», 
а дещо, як, наприклад, тролей-
бусні поїзди, навіть «уперше 
у світовій практиці» і згодом 

знайшло своє чільне місце на ін-
ших підприємствах колишньо-
го Радянського Союзу. Київсь-
ке ТТУ стало підприємством-
еталоном. Зауважу, що саме за-
вдяки В. Дяконову в нас уперше 
в СРСР з’явилася лінія швидкіс-
ного трамвая «Площа Перемоги 
— Кільцева дорога». 
 Водночас хочу зазначити, що 
Київська міська влада не вперше 
має намір скористатись послу-
гами Світового банку. На почат-
ку 90-х років минулого століт-
тя Світовий банк виявив заці-
кавленість у розробленні проек-
ту, стабілізації роботи й розвитку 
громадського транспорту. Учас-
никами цього проекту крім Киє-
ва, були міста Кривий Ріг і Львів. 
Як безпосередній учасник — ко-
ординатор співпраці зі Світовим 
банком, можу стверджувати, що 
Банк не був готовий запропону-
вати нам проект, спрямований 
на структурні перебудови, допо-
могти нам адаптуватись у нових 
соціально-економічних умовах, а 
обмежився проектом, результати 
якого не можна було поширити ні 
на інші міста України, ні навіть 
повторити в тих же містах-учас-
никах. Заради справедливості за-
значу, що не були готові до цього 
й міста-учасники проекту. Вони 
зосереджувались більше на тому, 
щоб сподобатись кредитодавцю, 
а не на тому, як здійснити сис-
темні перебудови і погодились на 
проект, яким передбачено отри-
мання кредиту для фінансуван-
ня капітальних ремонтів рухо-
мого складу. Зазначений проект 
розроблявся за рахунок гранту, 
наданого Україні урядом Японії, 
але Україна, як і будь-яка краї-
на-кредитор, не мала права ні на 
участь у розробленні проекту, ні 
на його експертизу, ні на участь 
у реалізації, тобто на участь у ви-
конанні ремонтів. Але й цей про-
ект, що розроблявся упродовж 15 
місяців, не було реалізовано. Точ-
ніше, не було навіть затверджено 
банком тому, що не було знайде-
но коштів для відрядження до 
Вашингтона, де міститься цент-
ральний офіс банку, представни-
ків міст — учасників проекту та 
Міністерства транспорту й Держ-
житлокомунгоспу України. 
 Що стосується революції у 
транспортному забезпеченні сто-
лиці, то це справді нагальна пот-
реба. Але її неможливо здійсни-
ти без вирішення основополож-
них питань роботи громадсько-
го транспорту на законодавчому 
рівні. Зрозуміло, що це за межа-
ми повноважень міського голо-
ви. Але ж Київський міський го-
лова є головою Держадміністра-
ції і лідером парламентської пар-
тії, яка може розробити й подати 
на розгляд Верховної Ради Ук-
раїни відповідні законопроек-
ти. Київська міська влада мала б 
здійснити пілотний проект з ор-
ганізації роботи міського транс-
порту відповідно до затвердже-
них у 1997 р. Кабінетом Міністрів 
України «Правил надання послуг 
з обслуговування населення місь-
ким електротранспортом», яки-
ми передбачено як саме має бути 
організовано робота транспорту в 
умовах ринкової економіки. 
 На завершення хочу нагада-
ти настанову Т. Г. Шевченка: «І 
чужого научайтесь й свого не цу-
райтесь». Величезний досвід ко-
манди В. Дяконова — ось де ключ 
до розвитку транспортної інфра-
структури. Звісно, сучасним ско-
робагатькам-«перевізникам» він 
не до шмиги, адже муніципаль-
ний транспорт збирає оплату з 
пасажирів до міської казни, а не 
в кишені приватників, які далі 
капотів своїх «маршруток», де 
зазвичай міститься картонний 
ящик із необлікованою вируч-
кою, не бачать. ■

СВОГО НЕ ЦУРАЙСЯ

На Світовий банк надійся, а до роботи берися...
Чи не купилася міська влада Києва на нову «бульку»? 

■

«У столиці — понад 3000 «маршруток». 40% з яких 
— нелегальні. Всі разом виводять у «тінь» щороку 
щонайменше мільярд гривень, який мав би іти на 
розвиток муніципального транспорту».
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Євдокія ФЕЩЕНКО 

 У Національному художньому музеї 
України до 10 грудня можна подивити-
ся ретроспективну виставку Олександра 
Аксініна — культового андеґраундного 
художника 1970—1980-х років. У залах 
представлено найрізноманітніші роботи 
митця — від деталізованих офортів, які 
можна роздивитись лише через лупу, — 
до аудіовізуальної інсталяції, яка виво-
дить творчість ще мало знаного загалом 
митця у масштабний цифровий простір.
 Художник-графік жив і працював 
у Львові. Його називали «львівським 
Дюрером» за досконале володіння тех-
нікою офорту та прецизійне опрацьо-
вування деталей [1], а також «Піранезі 
ХХ століття» за драматичні і бездоганні 
конструкції. Народжений у 1949 році, 
хлопець змалку малював. Згодом, про-
тягом 1967—1972 років, Олександр нав-
чався в Українському поліграфічному 
інституті імені Івана Федорова на відділі 
«Графіка». Після служби в армії протя-
гом близько трьох років Олександр Ак-
сінін попрацював художником-дизай-
нером у проектно-конструкторсько-
му бюро Міністерства легкої промисло-
вості. І вже 1977 року назавжди покинув 
офіційну роботу і жив та творив відтоді 
винятково як вільний художник.
 Олександр Аксінін був обізнаний 

не лише зі світовою літературою, дослі-
дженнями із семіотики та культуроло-
гії, а й із філософськими текстами (кла-
сичними — від Платона до Гегеля, і су-
часними — зокрема, Романа Iнґардена, 
Едмунда Гуссерля, Мішеля Фуко) з не-
багатьох доступних у той час оглядових 
матеріалів і самвидаву. В щоденниках 
митця — і виписки з філософської літе-
ратури, і власні асоціації та роздуми з 
приводу співзвучних сентенцій і теоре-
тичних постулатів.
 Як представник неофіційного 
мистецтва Олександр Аксінін був мало 
відомим широкому загалу; за життя мав 
лише кілька персональних виставок — 
у Польщі та Естонії. Ліквідація білих 
плям в історії українського мистецтва 
ХХ століття — так охарактеризувала 
одну з місій виставки співкуратор про-
екту Оксана Баршинова. І додала: «Уяв-
лення про життя Львова як мистецько-
го осередку, про розвиток українського 
мистецтва ХХ століття взагалі немож-
ливе без осмислення постаті Аксініна».
 «Ви можете відкрити для себе над-
звичайно потужного художника, майс-
тра офорту. Або інтелектуала. Або міс-
тика. Я побачила його як своєрідного 
алхіміка духу», — каже співкуратор 
виставки Олена Грозовська. Бо представ-
лені в музеї роботи дозволяють скласти 
враження про неповторну візуальну сис-

тему Аксініна, яка нерозривно пов’язана 
з його філософською системою.
 У трьох виставкових залах пред-
ставлено послання Аксініна місту, сві-
ту і Всесвіту. Роботи розкривають осо-
бисті історії митця та його найближчого 
оточення, його осмислення образів і сю-
жетів світової культури та філософії. А 
аудіовізуальна інсталяція сучасного ху-
дожника Івана Світличного та арт-групи 
SVITER, здійснена за підтримки Front 
Pictures, — це вихід Аксініна за межі 
фізики, за межі часу, простору і поча-
ток його подорожі вже цифровими лабі-
ринтами. Як пояснив Іван Світличний, 
ця робота «є спробою занурити глядача 
у специфічний простір робіт Аксініна. 
Це генеративне відео побудоване на пе-
рекладенні в об’єм пласкої графіки ху-
дожника. Зміна масштабу створює май-
же фізичне відчуття сновидної в’язкості 
творів цього метафізичного автора. А 
тексти художника, на основі яких зроб-
лено саунд-дизайн виставки, розкрива-
ють іншу, концептуальну сторону його 
творчості».
 Третій куратор — Ігор Введенський, 

близький друг Олександра Аксініна. Він 
зберігав пам’ять про художника, його 
роботи й архів протягом 30 років.
 Збільшену копію творчої роботи не-
формала Аксініна — у просторі міста 
— можна побачити, навіть іще не пере-
ступивши порога музею: перед будів-
лею НХМУ відвідувачі бачать світло-
вий «Куб». Історія створення оригіна-
лу дуже цікава. У 1981 році приятель-
ка Аксініна Віта Трубіцька привезла з 
Москви кубик Рубіка. Ця головоломка 
так зацікавила митця, що він створив 
свої кубики — метафізичні кубики Ак-
сініна. Розгортку кубика, присвяченого 
львівському психіатру та колекціонеру 
Корольову, можна побачити на виставці 
в НХМУ, а перед будівлею встановлено 
збільшену копію метафізичного кубика 
Аксініна, присвяченого Віті Трубіцькій. 
Це підсвічена конструкція з полікарбо-
нату та аркушів оракалу, на яких надру-
ковано зображення.
 Класик естонського образотворчого 
мистецтва Тиніс Вінт наголошував, що 
всі роботи Аксініна «мають закінчену і 
втілену конструкцію, доведену до ікон-
ної цільності. Тому, хто здатний осяг-
нути таємницю їхнього задуму, вони го-
тові відкрити змістовну суть своїх пос-
лань... Цифрові ритми центрального об-
разу, композиційна динаміка, ієрархія 
смислових рівнів — код і основні пра-
вила гри у творчості Олександра Ак-
сініна». А мистецтвознавець Дмитро 
Шелест відзначав: «гранична відшлі-
фованість техніки, філігранність лінії, 
найтонше опрацювання деталей, уро-
чиста симетрія побудов, складність пла-
нових і перспективних рішень, рафіно-
ваний контраст темного і світлого, рит-
мізація загального тонального рішення 
— ось характерні риси найкращих робіт 
О. Аксініна». ■

Письмо як творчість
 ■ Олю, чим вас так приваби-
ла каліграфія? І загалом, що 
криється у такому напівтаємни-
чому слові, як «каліграфія»...
 — Літери мене приваблюють 
із чотирьох років. Саме тоді по-
чала їх витинати просто ножиця-
ми. З часом зрозуміла: калігра-
фія — це не тільки красиве пись-
мо, а ще й емоція. Кожна літера 
має кілька прошарків інформа-
ції. Вона є і звуком, і буквою, і са-
кральним символом.
 І сьогодні моя місія — попу-
ляризувати цей різновид твор-
чості. Я б сказала, що переді 
мною стоїть надзавдання: залу-
чити якомога більше людей до 
цього творчого процесу. Ми час-
то під словом «каліграфія» маємо 
на увазі чистопис — те, чим зай-
малися у школі. Тобто палички і 
гачечки — попередня робота над 
літерами. Наразі у школі, яку я 
започаткувала в Києві, прихо-
дять люди, у яких є цікавість до 
гарного письма. Ми починаємо 
заняття також із паличок і га-
чечків, щоб, як кажуть, потова-
ришувати з інструментом. Бо інс-
трумент не завжди «слухняний». 

Хоча зараз такі інструменти, що 
не роблять клякс, як колись. 
 ■ Якими сьогодні інструмен-
тами можна писати каліграфіч-
но і красиво?
 — Для красивого письма 
підходять калам, пласке перо, 
гостроконечне перо. Зрештою, 
рейсфедер, яким у радянські 
часи жінки корегували брови, 
а чоловіки креслили космічні 
кораблі, а художники-оформ-
лювачі писали афіші. 
 А можна піти на болото та 
вирізати очеретяну паличку. 
Навіть із будяка можна виріза-
ти «писало-калам». Утім вва-
жається, що найкращий калам 
виготовляли з тросника, приве-
зеного з понизов’я Нілу, який, 
коли пишеш, ніби співає. Ко-
жен інструмент має свій голос, 
свій характер. 
 ■ Які варіації написань може 
робити перо?
 — Світ гостроконечного 
пера: розчерки, закрутки, ви-
багливі прикраси літер — усе 
підкорюється цьому інструмен-
тові. Красне письмо. Написано 
красиво — (калос). А якщо на-
писано червоним, то це ще буде 

урочисто. Цю інформацію треба 
урочисто донести. 
 Пласкі пера — у яких плас-
кий кінчик — зроблені за типом 
каламів, якими писали у давни-
ну (каль, ам) — те, що пише.

Козацький Скоропис має 
характер бойового танцю
 ■ Які стилі притаманні саме 
українській каліграфії?
 — В’язь, напівустав, устав 
та скоропис. Скажімо, в’язь ви-
довжена, щоб умістити побіль-
ше інформації. На невеликий 
аркуш дорогоцінного паперу 
або пергаменту потрібно було 
вмістити чимало тексту. Саме 
через це виникли вузькі літери 
та лігатури — поєднання кіль-
кох літер в один знак. 
 У козацькому скорописі — 
закручені літери, важко читані 
і пишуться гострим пером. За-
звичай писали писарчуки, які 
не брали участі у боях, щоб не 
вбили цінного кадра. Козаць-
кий скоропис має характер бо-
йового танцю, а деякі елементи 
схожі на шаблю.
 ■ То тому ви так часто порів-
нюєте перо із шаблею...

 — Справді, до шаблі прирів-
нюю перо. Що спільного в озброє-
ного шаблею козака та калігра-
фа? На перший погляд — нічо-
го. Проте для обох характерні 
стовідсоткова зосередженість у 
рухах, ореол романтизму давніх 
часів навколо професії та що-
денна праця задля досягнення 
майстерності. Навіть їх реманент 
схожий: гостре перо каліграфа 
у вправних руках стає зброєю, а 
шаблею майстерно «виписують» 
візерунок смерті під час бою. 
 Козацький скоропис — то ві-
дображення історичного тла, на 
якому він виник. Це доба Баро-
ко! Невимушений, вільний, ши-
рокий, і в рухах несподіваний. 
Експресивні шаблевидні еле-
менти розсікали площину па-
перу під звуки бандури. Козаць-
кі писарчуки інструментом для 
письма використовували перо 
гусака. Причому шульги брали 
з правого крила птиці, правші 
— з лівого. 
 ■ А самі у роботі використо-
вуєте пташине перо?
 — До пер відношусь як до 
атмосферного аксесуара. Коли 
є автівки та гіроскутери, на ко-
нях їздять задля екзотики або 
фанати. Скажімо, сойфери досі 
пишуть пташиними перами. 
Але це — вимога релігії.

 Якщо зануритися в історію, 
то користувалися пір’ям у про-
міжок між кінцем VI та кінцем 
XIX століть. Якщо, скажімо, ху-
дожникові або письменникові 
не вистачало грошенят, він ку-
пував гусячі пера. Той, хто мав 
кошти, бавивсь лебединими. Ху-
дожники для тонких ліній бра-
ли воронячі. Перо качки, орла, 
індички, яструба та сови теж 
можна було вмочати у чорнило. 
 ■ До речі, живучи у вік новіт-
ніх технологій, де берете чорни-
ло?
 — Можна купити і можна 
зробити власноруч, тим паче 
що зараз осінь і визріли гали 
(це таке захворювання дерева) 
на листі дуба. Це так звані куль-
ки на листі. Тож їх можна зібра-
ти у скляний посуд, покласти 
туди мідний чи залізний пред-
мет та залити водою. Через два 
тижні будуть готові «історичні» 
чорнила.
 ■ Чи є у Ольги Верменич 
улюблена літера?
 — Усі мені улюблені. Немає 
головних чи другорядних літер, 
усі вони головні, тому що кож-
на — система. І кожна абетка — 
це суцільна система з систем. 
Якщо вилучити з неї якийсь 
елемент, то порушимо всю сис-
тему в цілому. ■

АРТ-ПРОСТІР

Код неформала
Творчість маловідомого Олександра Аксініна 
презентують у Києві

■

Олександр Аксінін.
Фото з сайта uk.wikipedia.org.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Писати не як курка лапою

■

Художниця-каліграф 
Ольга Верменич знає секрети 
красивої в’язі
Наталка КАПУСТЯНСЬКА

У початкових класах раніше навчали чистопису. І до 
сьогодні пам’ятаю каліграфію старенького тоді вже 
вчителя, який писав чорнильною ручкою. Літери з-під 
його пера виходили рівненькими і красивими. 
Потім настала ера кулькових ручок. Зрештою, 
комп’ютерна пора... І красиве письмо ніби кануло в 
Лету. Утім не все так погано. Принаймні талановита 
художниця-каліграф Ольга Верменич багато знає про 
каліграфію і популяризує красне письмо. Каліграфія Ольги Верменич для читачів «УМ».❙

Ольга Верменич.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«Я як громадянин України, плачу зі своєї зарплати податки, які йдуть на 

те, щоб отримували зарплати наші військові, вчителі, лікарі, будівельники. 
І мені здається, що я один заплатив податків більше, ніж усе «Динамо» 

разом узяте».

Тарас Степаненко
півзахисник ФК «Шахтар» (Донецьк) 
та національної збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Недовго українським шанувальни-
кам біатлону довелося чекати від віт-
чизняних «стріляючих лижників» ус-
піхів у новому, олімпійському, сезоні. 
Після двох безмедальних естафет, із 
яких розпочався перший етап Кубка сві-
ту-2017/2018, перша ж особиста гонка 
в шведському Естерсунді принесла ук-
раїнській збірній нагороду. Несподіва-
но для всіх третє місце в індивідуальній 
гонці на 15 км посіла Юлія Джима.
 Від початку своїх виступів за першу 
збірну країни за Джимою міцно закріпи-
лося звання надійного командного бій-
ця. До останнього часу всі її масштабні 
нагороди були пов’язані з естафетними 
гонками — тут і олімпійське «золото» 
Сочі-2014, й два «срібла» чемпіонатів 
світу, здобуті в 2013-му та 2017 роках, і 
більше десятка призових фінішів на Куб-
ку світу. Проте проблеми зі стрільбою, 
які були постійними супутниками Юлії, 
не дозволяли їй боротися за призові міс-
ця в особистих перегонах. Як свідчить 
статистичний архів на офіційному сай-
ті ФБУ, «бронза», виграна Джимою в 

Естерсунді, стала для неї лише другою 
в кар’єрі індивідуальною нагородою на 
Кубку світу.
 При цьому вперше на «кубковий» 
п’єдестал в особистих перегонах киянка 
піднялася чотири роки тому — на етапі 
КС в австрійському Хохфільцені, фіні-
шувавши другою в гонці переслідуван-
ня. Переможницею тих знакових для 
Джими перегонів стала норвежка Сюн-
неве Сулемдал (чотириразова чемпіонка 
світу в естафетах), яка минулої середи в 
Естерсунді так само не дозволила нашій 
співвітчизниці посісти вищу позицію на 
п’єдесталі. До розподілу найвищих на-
город цього разу також долучилася й бі-
лоруска Надія Скардіно, котра проде-
монструвала в гонці не тільки ідеальну 
стрільбу, а й високу швидкість, за що, в 
підсумку, цілком заслужено отримала 
золоту відзнаку. 
 Напевно, зайве говорити, що всі при-
зерки 15-кілометрової «індивідуалки» 
не припустилися на стрільбищі жодно-
го промаху. У складі української коман-
ди «на нуль» відстрілялися одразу троє 
з шести учасниць індивідуальних пере-
гонів.

 Зовсім трохи до призової трійки не 
вистачило швидкості Валентині Семе-
ренко, котра, продемонструвавши іде-
альну роботу на вогневому рубежі, по-
казала четвертий результат у гонці. Без 
додаткових хвилин штрафу — на 28-
й сходинці — завершила гонку й Ірина 
Варвинець. Завдяки високим результа-
там цього тріо залікова скарбничка жі-
ночої збірної України поповнилася при-
стойним очковим доробком. Як свідчить 
прес-служба ФБУ, 404 бали — найкра-
щий показник «синьо-жовтих» в особис-
тих гонках за останні три сезони.
 Додамо, що молода Анастасія Мерку-
шина, помилившись двічі на стрільби-
щі, завершила гонку 37-ю. Ветерани ж 
команди — Віта Семеренко та Олена Під-

грушна — стріляли ще непереконливі-
ше. Кожна з учасниць золотого олімпій-
ського квартету Сочі до свого бігового 
часу додала по три хвилини штрафу, за-
вершивши гонку на 40-му та 58-му міс-
цях відповідно. ■

Перший в сезоні КС-2017/2018 особистий старт Юлія Джима завершила третьою.
Фото з сайта www.biathlonworld.com.

❙
❙

БІАТЛОН

Стрільба не підвела
Через чотири роки «перевірений командний боєць» 
Юлія Джима виграла свою другу персональну нагороду 
на етапі Кубка світу

■

Волейбол
 Кубок ЄКВ. Чоловіки. 1/32 фіналу. «Макка-
бі» (Т-А, Ізраїль) — «Барком-Кажани» (Україна) 
— 3:2 (25:22, 25:21, 24:26, 19:25, 15:13). Перша гра 
— 1:3.
 Завдяки переконливішій домашній перемозі до 
наступного раунду Кубка Європейської конфедерації 
волейболу пройшли львівські «кажани». ■

ХРОНІКА■

Григорій ХАТА

 Намагання ФФУ слідувати в 
ногу з футбольною Європою й в 
останні дні листопада проводити 
матчі Кубка країни змушує віт-
чизняний футбол бути готовим 
до місцевих особливостей, де в 
цю пору року зазвичай розпочи-
нає хазяйнувати зима.
 Минулого «мід-уїку» разом 
з італійськими та іспанськими 
клубами свої кубкові поєдинки 
зіграли й вітчизняні колекти-
ви. І знову, як це було торік, не 
обійшлося без нервового хвилю-
вання, адже через погоду під за-
грозою зриву опинилися кілька 
поєдинків.
 Для представників елітно-
го дивізіону вже немає нічо-
го особливого в тому, аби ран-
ньої весни чи пізньої осені про-
водити на домашніх майданчи-
ках офіційні матчі. Інша справа 
— клуби першої та другої ліг, 
для яких поле з підігрівом не є 
обов’язковим атрибутом. У по-
передньому розіграші КУ через 
погодній форс-мажор — сніг та 
сильний мороз — в останні дні 
листопада не відбулося одразу 
два чвертьфінали, господарями 
котрих виступали представни-
ки другого за силою футбольно-
го дивізіону України — «Нафто-
вик» та «Полтава».
 Цього разу до числа проб-
лемних також потрапили два 
чвертьфінали КУ, господаря-
ми котрих були не представни-
ки вітчизняної футбольної елі-
ти. При цьому в обох випадках, 
у матчах «Львів» — «Дніпро-1» 
та «Десна» — «Динамо», органі-
заційних проблем, пов’язаних iз 
погодою, уникнути не вдалося.
 І якщо на львівському 
стадіоні «СКІФ» поле до почат-
ку гри вдалося повністю роз-
чистити від снігу, то от у Черні-
гові прибиральний процес три-
вав, як-то кажуть, по ходу п’єси. 
Динамівці неабияк остерігалися 
поганого поля на стадіоні імені 

Гагаріна, тож за кілька днів до 
матчу відправили до Чернігова 
задля консультацій свого агро-
нома Анатолія Калошу. 
 Але, за законом жанру, свої 
корективи в цей агротехнічний 
процес внесла матінка-природа, 
котра вирішила провести фут-
больний поєдинок під сніговий 
акомпанемент. Якоюсь мiрою по-

года зіграла на руку господарям, 
дозволивши першоліговій «Дес-
ні» до останніх хвилин боротися 
за місце в півфіналі Кубка. Проте 
клас опонента, котрий, щоправ-
да, останнім часом усе частіше 
демонструє ознаки омолоджен-
ня, виявився все ж вищим. 
 Запеклим вийшло історич-
не протистоянні у Львові, де за 

квиток до півфіналу вперше в 
історії національного Кубка бо-
ролися два представники другої 
ліги. У підсумку, більше аргу-
ментів на свою користь змогли 
представити гості — футболісти 
новоствореного ФК «Дніпро-1». 
 Принциповим вийшло про-
тистояння «Ворскли» та «Маріу-
поля». Кілька днів тому полтав-

чани в гостях переграли при-
азовців у чемпіонаті країни. У 
Кубку ж сильнішими виявили-
ся маріупольці, хоча їхній су-
перник і мав перевагу власного 
майданчика.
 Єдиним протистоянням 1\4 
фіналу КУ-2017/2018, де гляда-
чі не побачили інтриги, був матч 
між чинним володарем трофею 
— «Шахтарем» — та наразі тре-
тьою командою ЧУ — «Вере-
сом». Очевидно, розуміючи не-
минучість фіаско та прагнучи 
зекономити сили до суботньої 
зустрічі з «гірниками» в 18-му 
турі ЧУ, до Харкова на побачен-
ня з грандом наставник рівнен-
чан Юрій Вірт привіз далеко не 
оптимальний склад. 0:4 — зако-
номірний, як для таких обста-
вин, результат.
 При цьому головним лейт-
мотивом кубкового поєдинку на 
харківському «Металісті» став 
вихід донецьких футболістів на 
поле в футболках з написом «26 
років. Пишаємось».
 За кілька днів до цього ЗМІ 
поширили інформацію, що до-
нецький клуб відмовився пе-
ред грою ЧУ проти «Олімпіка» 
на стадіоні «Динамо» підтрима-
ти акцію за участі дітей учасни-
ків АТО: «Мій тато — герой». Ге-
неральний директор «Шахтаря» 
Сергій Палкін назвав той проект 
неофіційним та несанкціонова-
ним. Водночас проти сумісної 
акції ФФУ та Міністерства обо-
рони, котру приурочили майбут-
ньому Дню Збройних сил Украї-
ни (6 грудня), «гірники» висту-
пати не стали. «У нашій команді 
кожен — патріот», — зазначили 
в донецькому клубі. ■

ФУТБОЛ

Снігові розбірки
Разом iз головними фаворитами Кубка країни в його півфіналі 
вперше зіграє колектив iз другої ліги

■

На засніженому полі в Чернігові «Динамо» здобуло непросту перемогу над місцевою «Десною» й пробилося 
до півфіналу КУ.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. Чвертьфіна-
ли. «Львів» — «Дніпро-1» — 1:2 (у 
дод.час), «Ворскла» — «Маріуполь» 
— 1:2, «Шахтар» — «Верес» — 4:0, 
«Десна» — «Динамо» — 0:2.

■
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 Вовочка мовчав до шести років. 
І раптом за вечерею каже:
 — Чому кисіль такий кислий?
 Батьки зраділи:
 — А чому ти раніше не гово-
рив?
 — А до цього часу солодкий 
був.

* * *
 — Ну, як у тебе справи з твоїм 
нареченим?
 — Усе добре, невеликі розбіж-
ності, правда, бувають.
 — Які?
 — Я хочу на нашому весіллі бути 
в довгiй бiлiй сукнi.
 — А він?
 — А він узагалі не хоче одружу-
ватися.

* * *
 Дружина з претензією чоловіку:
 — Чому всi твої друзі заробля-
ють більше за тебе?
 — Уміти треба друзів вибирати.

* * *
 Сара каже подрузi:
 — На твоєму місці я б вийшла замiж 
за Ісаака. Він точно знає, чого він хоче.
 — Ні, я краще вийду за Мойшу. 
Він точно знає, чого хочу я.

* * *
 Єврей відправляє лист. Листоно-
ша каже:
 — Боюся, вам треба наклеїти ще 
одну марку: лист занадто важкий.
 — Ви думаєте, я божевільний? 
Якщо я наклею марку, то вiн стане ще 
важчим.

По горизонталі:
 3. Преса, телебачення, радіо та 
інтернет, що висвітлюють новини. 7. 
Шинок на американському дикому-
дикому Заході. 8. Життєві принци-
пи, гасло. 9. Величний вірш на сла-
ву певної особи чи події. 10. Птах, 
який першим після всесвітнього по-
топу побачив землю і приніс олив-
кову гілку. 12. Старовинна російсь-
ка монета, вартість якої дорівнюва-
ла трьом копійкам. 13. Драматична 
поема Лесі Українки. 18. Винахідник 
динаміту, який заснував найпрестиж-
нішу наукову та літературну премію. 
19. Невелика пузата бочка. 22. Річка 
на кордоні України та Молдови. 25. 
Підрозділ НКВС, який керував сис-
темою трудових таборів. 26. Росій-
ський співак, який свого часу співав 
у волинському «Світязі» і навіть був 
його художнім керівником. 27. Поміч-
ник капітана Врунгеля. 28. Знаменита 
лялька із тонкою талією. 29. Держав-
на служба, яка шукає роботу і підтри-
мує безробітних. 30. Команда, якою 
собак нацьковують на дичину.
По вертикалі:
 1. Священик, що має свою пара-
фію. 2. Частина тіла без рук, ніг і го-
лови. 4. Португальське кріплене вино. 
5. Народна назва гойдалки. 6. Річка 
на Київщині та Житомирщині, права 
притока Тетерева. 11. Спортивна роз-

вага, яка полягає в майстерності зби-
вання кеглів спеціальним м’ячем. 12. 
Головна зірка сузір’я Скорпіона. 14. 
Одна з головних річок Індії. 15. Частка 
у східних іменах, що перекладається 
як «син» такого-то чоловіка. 16. Пле-
тена з лози огорожа. 17. Культовий спі-
вак, лідер гурту «Кіно». 20. Почесний 
супровід відомої особи, кортеж. 21. 
Старовинний верхній чоловічий одяг, 
оздоблений хутром і позументом, по-
ширений серед заможного козацтва 
та польської шляхти. 22. Насип для 
зберігання води у водо ймищах, за-
хисту низин від затоплення. 23. Автор 
картини «Запорожці пишуть листа ту-
рецькому султану». 24. Фольклорний 
персонаж народів Сходу, мандрівний 
мудрець і кмітливий шахрай.

Кросворд №141
від 24—25 листопада

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід 0…-5

 +2…-3

 0…-5

 +2…-3

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр 0…+6

 +4…+10

 +1…+6

 +4…+9

Північ +2…-3

 0…+5

 +2…-3

 0…+5

Схід 0…+5

 +3…+8

 0…+5

 +3…+8

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +4…+9

 +7…+12

 +4…+9

 +7…+12

з 4 до 10 грудня
 Овен (21.03—20.04). Успіх у роботі супро-

воджуватиме вас деякий час, але поступово ви 
відчуєте, що удача вас полишає. Але невдовзi 
ви помітите, що справи зрушили з мертвої точ-
ки. Усе залежатиме вiд вашої активностi.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Телець (21.04—21.05). Зараз як нiколи 
треба налагоджувати контакти і, можливо, піти 
на курси додаткової освіти. Це допоможе під-
нятися на нову сходинку в кар’єрі.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Близнюки (22.05—21.06). Вас супро-
воджуватимуть удача і везіння. Єдине «але»: 
ви звикли мислити масштабно і до своїх досяг-
нень ставитеся критично, тому час від часу вас 
відвідуватимуть сумні думки.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Рак (22.06—23.07). Ви зможете відкри-
то проявляти свої почуття, не звертаючи уваги 
на реакцію оточуючих. При цьому станете тер-
пиміші до інших, що помітно полегшить ваше 
життя.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Лев (24.07—23.08). Вам захочеться 
контролювати свого партнера. Не робіть цьо-
го, інакше у вас будуть усі шанси втратити до-
рогу людину. Зірки обіцяють вам феєрверк 
емоцій.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7. 

 Діва (24.08—23.09). Відносини з парт-
нерами стануть спекотнішими, вам захочеться 
розiрвати угоду. Перш нiж робити важливi кро-
ки, зважте всi «за» i «проти».
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Терези (24.09—23.10). Доведеться 
проявити працьовитість, щоб домогтися успі-
ху. Вам нарешті щаститиме, ви повною мірою 
скористаєтеся моментом і не станете просити 
в долі другого шансу.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Скорпіон (24.10—22.11). У вас буде 
час подумати про те, наскільки ваша нинішня 
робота відповідає вашим бажанням. Зробіть 
ставку на позиції, в яких ви сильні.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Стрілець (23.11—21.12). Вам належить 
вирішувати фінансові питання з близькими і 

привносити елементи гри у свою роботу. Вар-
то бути  уважнішим до своєї половинки — доб-
ре слово робить дива, а навіть незнача неувага 
може стати причиною сварки. 
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Козеріг (22.12—20.01). Попереду зуст-
річ iз надзвичайно цікавою людиною. Ви сим-
патизуватимете один одному і матимете спіль-
ні iнтереси. Але, незважаючи на це, проблеми у 
спільному житті виявляться неминучими.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Водолій (21.01—19.02). Приготуйтеся 
до бою за місце під сонцем. Пощастить на цьо-
му шляху фрілансерам і приватним підприєм-
цям. Складніше доведеться тим, хто змушений 
працювати в команді.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Риби (20.02—20.03).  Ідеї народжувати-
муться у вашій голові з надзвичайною швид-
кістю, але не всі ви зможете втілити в життя че-
рез свою непрактичність. Вдасться знайти ро-
зумний баланс між польотом фантазії і її за-
стосуванням.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 8. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Українські красуні все впевненіше заявляють 
про себе на світових конкурсах краси. Не так дав-
но ми писали про Наталю Варченко, яка в Італії 
отримала головний приз престижного конкурсу 
краси Miss Europe Continental. А ось іще одна при-
ємна новина — 20-річна студентка зі Старокос-
тянтинова Лілія Галушко стала найкращою в між-
народному конкурсі краси Miss Model of the World-
2017, фінал якого відбувся у китайському місті 
Шеньчжень. Крім корони першої красуні, Лілія от-
римала ще й титул «Краща модельна фігура світу 
2017». 
 Усього в конкурсі взяло участь 60 моделей із 
різних країн. Титул першої віце-міс здобула Анге-
ла Горетті Роблес Ібарра з Мексики, друге місце 
за йняла Анжеліна Чмель із Татарстану, до топ-5 
також увійшли моделі з Італії та Перу. Призовий 
фонд конкурсу склав 50 тисяч євро. До речі, це не 
перший успіх української моделі на цьому конкурсі 
– у 2008 році корону «Miss Model of the World» при-
міряла Марія Якимук з Одеси.
 Як зізналася Лілія, для неї перемога ста-

ла повною несподі-
ванкою. Хоча до сце-
ни та уваги гляда-
чів вона звикла — 
свого часу дівчина 
виступала у складі 
дуету «Доміно», тан-
цювала в балеті Ама-
дора Лопеса, вела «Світ-
ські хроніки» на «Тонісі». 
Нині дівчина навчається 
в Інституті кіно і телебачен-
ня КНУКІМ на тележурналіста 
і ведучу програм, але мріє про 
сольну кар’єру співачки. 
 Хоча навряд чи найближчим 
часом у неї буде така можливість. 
Згідно з річним контрактом, як пере-
можницю конкурсу на неї чекає робо-
та в Америці, Китаї та Дубаї, зйомки в 
кіно та в модельному бізнесі. А там, 
хтозна, може, вона ввійде до сві-
тової модельної еліти. Принайм-
ні початок обнадійливий. ■

Лілія Галушко.❙

КРАСА І СИЛА

Гарна, як Галушко
Українська модель виграла конкурс 
краси Miss Model of the World-2017

■

2—3 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, мокрий снiг iз дощем, мiсцями ожеледь, нали-
пання мокрого снiгу, на дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-
схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi близько 0, удень +1...+3. 
Пiслязавтра вночi близько 0, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно, снiг. Славське: уночi -2...-4, удень 
-1...+1. Яремче: уночi -1...-3, удень -1...+1. Мiжгiр’я: вночi 
0...-2, удень +1...+3. Рахiв: уночi 0...-2, удень +1...+3.

30 листопада висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 4 см, Плай — 15 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 3 см, Поже-
жевська — 26 см.

Кобза та бандура — прадавня, непереможна зброя українців
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