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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,27 грн. 

1 € = 32,00 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Закінчується передплата на «Україну молоду» на наступний рік »СТОР. 7

Пам’ятник святому Миколаю в турецькому місті Демре: тут спочатку був похований Чудотворець.   ❙
Фото з сайта nikitinskiy.com. ❙

Тест для святого 
Миколая
Чи всі відомі в світі мощі Чудотворця справді належать дитячому заступнику, 
мають з’ясувати вчені
стор. 13 »

Закривавлений 
сніг 

На Донбасі цього тижня 

загинуло троє 

українських вояків
стор. 2 »

«Рогате» 
щастя
У міських 

тролейбусах стає 

все веселіше й 

цікавіше
стор. 3 »

У своєму 50-му поєдинку 

на євроарені волейболісти 

«Хіміка» здобули 

перемогу над бронзовим 

призером чемпіонату 

Швейцарії
стор. 15 »

У пошуках боротьби й інтриги
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«Ми маємо віддати данину такій великій постаті, як владика Андрей 
Шептицький, який заслуговує, щоб був його музей». 

Севастіян Дмитрух
ієромонах, доктор богослов’я, мистецтвознавець 

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
— на таку суму реалізовано харчової продук-
ції з початку року в Україні, оприлюднив 
Держстат.

365 млрд.
гривень
складуть доходи міськбюджету Києва в 
наступному році, за прогнозом КМДА.

доларів
виділив Пента-

гон на покращення військової ІТ-інфраструктури в 
Україні, повідомило радіо «Голос Америки» з поси-
ланням на видання Benzinga.

кінострічок
заборонені до пока-

зу в Україні починаючи з 2014 року, спи-
сок цих фільмів і серіалів опублікувало 
Держагентство з питань кіно.

призовників
не з’явилися до вій-

ськових комісаріатів під час осіннього 
призову в ЗСУ, констатували у  Сухопут-
них військах Збройних сил України.

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

49,1 млрд. 596 70%10,4 млн.

Іван БОЙКО

 Ще троє захисників України заги-
нуло цього тижня на східному фрон-
ті. Зокрема, 12 грудня загинув боєць 
54-ї бригади Юрій Зиков iз позивним 
«Шип» iз Харкова, як лише напере-
додні повернувся з відпустки на пере-
дову в районі Світлодарської дуги.
 Того ж дня в районі окупованої Гор-
лівки загинув від ворожої кулі в бою 
24-річний Михайло Кушнір iз Бере-
гівського району Закарпаття. Ще один 
воїн загинув і одного було поранено 
внаслідок ворожих обстрілів минулої 
середи. Прізвище полеглого захисни-
ка України наразі не оприлюднено. 
 За даними штабу АТО, минулої 
середи бойовики 30 разів порушили 
перемир’я переважно у вечірній час. 
Відтак інтенсивність обстрілів дещо 
знизилася.
 «На донецькому напрямку градус 
напруги перемістився до околиць Ав-
діївки — противник неодноразово вів 
вогонь із 82-мм мінометів, гранато-
метів і кулеметів. Деякі ділянки біля 
цього прифронтового міста обстрі-

лював ворожий снайпер. Окупанти з 
піхотного озброєння вели вогонь по 
оборонцях Кам’янки, Пісків і шахти 
Бутівка. На Приазов’ї російські най-
манці зі стрілецької зброї обстрілю-
вали захисників Гранітного», — пові-
домляє штаб АТО. 
 Зазначається, що ЗСУ неодноразо-
во придушували вогневу активність 
агресора.
 Зауважимо, що ворожий обстріл 
мирних кварталів Авдіївки і Донець-
кої фільтрувальної станції напередод-
ні дивом обійшовся без жертв. У кіль-
кох пошкоджених обстрілами будин-
ках, на щастя, не було людей. 
 «Дивом минув без трагічних на-

слідків і обстріл Донецької фільтру-
вальної станції — 12-мм куля влучила 
просто у диспетчерську, де на той час 
перебувала працівниця ДФС. Жінка 
не поранена, але дуже налякана», — 
написав керівник Донеччини Павло 
Жебрівський.
 У свою чергу, спостережна місія 
ОБСЄ за період iз 11-го по 12 грудня 
зафіксувала близько 1165 вибухів на 
Донбасі. Відтак спостерігачі конста-
тують аналогічний рівень порушень 
режиму припинення вогню, що й за 
попередній звітний період. До того ж 
на Луганщині кількість порушень ре-
жиму припинення вогню навіть збіль-
шилася. ■

У ПОЛОНІ

Їх дуже 
чекають удома
Родичі українських 
політв’язнів написали 
колективного листа 
до Президента України
Ірина КИРПА

 Напередодні обміну полоненими люди 
просять Петра Порошенка надати відомості 
про подальшу долю їхніх родичів. Адже де-
які з них досi не знають, де сьогодні пере-
буває рідна людина, які проти неї висунуто 
звинувачення та як із нею можна вийти на 
зв’язок.
 — Ми з великою надією сприйняли інфор-
мацію про можливості обміну затриманими 
між Україною та окупованими територіями, 
— зачитав уривок послання до глави держа-
ви батько політв’язня Ігор Гриб. — Але до нас 
надходить суперечлива й неповна інформація 
щодо процесу звільнення заручників, які пе-
ребувають у Росії та в окупованому Криму.
 Тристороння контактна група (ТКГ) із 
врегулювання ситуації на Донбасі, до скла-
ду якої входять представники України, Росії, 
ОБСЄ, в роботі якої беруть участь представ-
ники контрольованих Росією сепаратистсь-
ких угруповань «ДНР» та «ЛНР», досi не по-
годила дату й процедуру проведення обміну 
заручниками. Орієнтовно, все має відбутися 
18-24 грудня 2017 року, ще до початку като-
лицького Різдва.
 Як запевняють представники Віктора 
Медведчука в робочій підгрупі з гуманітар-
них питань, до початку новорічних свят має 
пройти перший етап обміну полоненими за 
формулою «306 на 74» (наша сторона віддасть 
трьох утримуваних осіб за одного українсько-
го бранця). Остаточні списки затвердять 20 
грудня на останньому в цьому році засіданні 
контактної групи в Мінську.
 — Очікується наймасштабніший за остан-
ні два роки захід щодо обміну полоненими, 
— підтвердила цю інформацію представник 
гуманітарної підгрупи Тристоронньої кон-
тактної групи в Мінську Ірина Геращенко. 
— Якщо все піде за планом, ми звільнимо 74 
наших героїв. Однак до самого моменту обмі-
ну прізвища та дати розголошуватися не бу-
дуть iз метою безпеки.
 За словами віце-спікера Верховної Ради 
України, ситуація ускладнюється тим, що 30 
чоловік iз-поміж полонених, яких готують до 
обміну, категорично відмовилися повертати-
ся до ОРДЛО. Зараз із ними працюють юрис-
ти та психологи, з’ясовують умови, які най-
більше задовольнять кожну зі сторін.
 Паралельно з організацією обміну заруч-
ників триває робота і над звільненням тих 
політв’язнів, яких незаконно утримують у 
в’язницях на території Росії.
 Відомо, що в Мінську 9 грудня пройшли 
переговори між країнами-членами «норманд-
ської четвірки» на рівні радників президентів 
України, Росії, Німеччини та Франції. А після 
цього керівник МЗС Росії Сергій Лавров упер-
ше за три роки зустрівся зі своїм колегою Пав-
лом Клімкіним на засіданні ради міністрів за-
кордонних справ ОБСЄ у Відні. Єдиною темою 
для розмови між дипломатами тет-а-тет став 
саме обмін полоненими та політв’язнями. За 
словами Клімкіна, зустріч дозволила обгово-
рити багато важливих питань і значно приско-
рити процес обміну. ■

■

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 Доктор богослов’я і 
мистецтвознавець отець Се-
вастьян Дмитрух зібрав уні-
кальну колекцію речей мит-
рополита Української гре-
ко-католицької церкви Ан-
дрея Шептицького. Близько 
півтисячі предметів будуть 
представлені у музеї, назва-
ному на честь українського 
Мойсея, про його створення 
у Львові вже тривалий час 
ведуть розмови. 
 У колекції — священиць-
кий одяг, ужиткові речі мит-
рополита, а також мощі, які 
він на початку XX століття 
привіз із Ватикану. Важливо, 
що всі вони мають так званий 
«автентик» — документ із під-
писом і печаткою Шептицько-
го, який засвідчує їх справж-
ність. Серед них є оригінал чу-
дотворної Глинянської ікони, 
портрет Андрея Шептицького 
в образі Мойсея пензля Олек-
си Новаківського, пасмо во-
лосся, палиця і хусточки вла-
дики .
 Севастьян Дмитрух ак-
тивно збирав реліквії ще 
за радянських часів, у пе-
ріод гонінь, яких зазнавала 
УГКЦ за тоталітарної влади. 
Він протягом п’яти років пе-
реховував ці речі у сховку, 
закопавши їх у землю, а зго-
дом — у монастирській келії. 
Артефакти зібрати було до-
волі непросто, отець знахо-
див ікони, картини, скуль-
птури, книги, предмети 
вжитку по горищах, дзвіни-
цях, коморах, їх ховали там 
сучасники митрополита, аби 

зберегти від нищення і пере-
дати у спадок українському 
народу.  
 Однак, незважаючи на 
величезну кількість зібра-
них предметів, у колекції 
таки не вистачає чи не най-
цінніших — уже за часів 
незалежності у 2001 році з 
митрополичих палат Анд-
рея Шептицького антиквар-
ні шафи, крісла з червоно-
го дерева, оздоблені гербом 
Шептицьких, столи, а також 
ікони і картини вивезли пе-
ред візитом папи Римського 
в Україну на реставрацію по-
близу Львова, але так і не по-
вернули. І донині правоохо-
ронці та слідчі прокуратури 
нічого не з’ясували, а кримі-
нальну справу — закрито. 
 Аби не втратити істо-
ричну спадщину, уже два 
роки тривають розмови про 
створення у Львові в колиш-
ньому монастирському при-
міщенні, яке належить сьо-
годні МВС, музею Андрея 
Шептицького і сакрально-
го мистецтва. Зараз питання 
про передачу приміщення 
УГКЦ на розгляді в уряді.
 «Для мене важливо, щоб 
був створений музей, щоб уся 
колекція була представле-
на, а не лежала по кутках. Я 
присвятив багато років, щоб 
це віднайти, реставрувати, 
привіз багато ікон iз Євро-
пи, США, Канади, які люди 
подарували, а свого часу ви-
везли з України. Для мене 
важливо зберегти українсь-
ку ікону, яка була свідком 
тих лихоліть в українській 
історії. Митрополит збирав 
твори мистецтва, створив На-

ціональний музей у Львові й 
у 1913 році передав усі збір-
ки в дар українському наро-
дові. І ми маємо віддати да-
нину такій великій постаті, 
як владика Андрей, який за-
слуговує, щоб був його му-
зей», — наголошує отець Се-
вастіян Дмитрух в інтерв’ю 
для «Радіо «Свобода».
 Його ім’я вже давно стало 
символом української Церк-
ви, символом духовності на-

ції, символом єднання наро-
ду.  Владика Андрей Шепти-
цький за життя зробив для 
української нації стільки, 
скільки не зміг зробити опіс-
ля нього жодний церковний 
діяч, але нащадки тре тього 
тисячоліття поки що не-
спроможні осягнути велич  
його духу та історико-куль-
турну спадщину його діянь, 
ба — навіть просто створити 
музей. ■

НА ФРОНТІ

Закривавлений сніг 
На Донбасі цього тижня загинуло троє українських 
вояків

■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Зі сховку, із монастирської келії
Ієромонах зібрав величезну колекцію речей Андрея Шептицького

■

Андрей Шептицький.
Фото з сайта expres.ua.

❙
❙
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вагони золота
— таким є еквівалент екологічної 

шкоди від РФ, завданої Донбасу і Криму, заявив на 
прес-конференції в Києві керівник аналітичного на-
прямку Української Гельсінської спілки з прав люди-
ни Олег Мартиненко.

33 із виробленої у 
цьому році в де-

ржаві харчової продукції Україна ек-
спортує, звітували в Міністерстві аг-
рарної політики й продовольства.

— таким є приріст цін 
на овочі в нашій державі 

цьогоріч, розповів директор української асо-
ціації постачальників торгових мереж Олек-
сій Дорошенко.

хорів
з усієї України заспівали 

у Вінниці «Щедрик» під час фестивалю 
хорового співу, присвяченого 140-річчю 
композитора Миколи Леонтовича.

порушень
квот щодо україномовних 

пісень на радіо протягом цього року зафік-
сувала Нацрада з питань ТБ, підбив під-
сумки на прес-конференції голова відомс-
тва Юрій Артеменко.

27% 22% 20  17
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Олена Зайцева та Ген-
надій Дронов, яких підоз-
рюють у загибелі шістьох 
людей, перебуватимуть у 
СІЗО щонайменше до 10 лю-
того. Таке рішення ухвали-
ла суддя Київського район-
ного суду, урахувавши той 
факт, що термін досудового 
розслідування теж був по-
довжений на два місяці. 
 Обидва засідання, де для 
підозрюваних обирали нові 
запобіжні заходи, проходи-
ли з неабиякими емоційни-
ми пристрастями. Геннадій 
Дронов повідомив, що че-
рез нервовий стрес його ор-
ганізм уже тривалий час не 
приймає їжу. І оскільки у 
слідчому ізоляторі йому не 
надають відповідну медич-
ну допомогу, то для нього 
було б прийнятніше дочека-
тися вироку під домашнім 
арештом. На цьому наполя-
гав і адвокат Дронова після 
того, як його підопічному 
таки довелося викликати 
до зали суду «швидку». Од-
нак суддя не змінила свого 
рішення, залишивши підоз-
рюваного під вартою. Водно-
час суд постановив, аби чо-

ловік пройшов негайне ме-
дичне обстеження. До речі, 
водій Volkswagen Touareg і 
далі не визнає своєї прови-
ни, переконуючи учасників 
процесу в тому, що не пору-
шував правил дорожнього 
руху. 

 Натомість Олена Зай-
цева свою вину не запере-
чує, але категорично не по-
годжується з тим, що вжи-
вала наркотики. «Я дуже 
розкаююся і готова понес-
ти відповідальність, яку 
призначить мені суд, — 

сказала вона, — але те, 
що сталося, не було через 
вживання якихось нар-
котичних препаратів. Ре-
човини, знайдені у мене 
в крові — це компоненти 
знеболювальних, які при-
ймаю через свою проблему 
зі здоров’ям». Проте мама 
загиблого 27-річного Олек-
сандра Євтеєва, яка приї-
хала на суд із Сум, саме цю 
безпечність і називає умис-
ним вбивством. «Якщо 
хворіти 10 років і сідати за 
кермо, то це вже навмисно, 
— сказала вона. — Люди-
на, знаючи, що може завда-
ти травми собі і оточуючим, 
їде на червоне світло. Лю-
дина навмисно їде. Чому це 
не навмисне вбивство? Я не 
розумію. Нам уже ніхто не 
поверне нашу дитину, але 
іншим повинно бути непе-
реливки сідати за кермо».
 Як «УМ» уже повідом-
ляла, експертиза, прове-
дена у справі резонансної 
ДТП на вулиці Сумській, 
показала, що правила до-
рожнього руху порушили 
обидва водії. Крім цього, у 
крові Олени Зайцевої були 
виявлені опіати, що можуть 
входити до різних знеболю-
вальних препаратів. ■

ПРАВОПОРЯДОК

«Авторитетів» 
візьмуть 
на олівець
На часі — створення 
окремого підрозділу 
кримінальної поліції для 
боротьби з організованою 
злочинністю
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Поліція, яка порівняно недавно замінила 
міліцію, намагається реформуватися в усіх 
напрямах своєї діяльності. Так, під час робо-
чої наради керівництва Нацполіції України 
та представників Посольства США в Україні 
начальник кримінальної поліції В’ячеслав 
Аброськін представив нову концепцію, яка 
для покращення ефективності роботи поліції 
у питаннях, пов’язаних із важкими злочина-
ми, передбачає злиття функцій двох підроз-
ділів кримінальної поліції — Департамен-
ту карного розшуку та Департаменту кримі-
нальної розвідки. «Ми пропонуємо, не лама-
ючи структури кримінальної поліції, ввести 
основний практичний оперативний підроз-
діл, який займатиметься основним тактич-
ним завданням — боротьбою з організованою 
злочинністю», — зазначив він.
 У свою чергу голова Нацполіції України 
Сергій Князєв наголосив, що створення ок-
ремого підрозділу стане дієвим інструментом 
у налагодженні ефективної та реальної робо-
ти поліції у боротьбі з організованою злочин-
ністю. «Це дасть змогу оптимізувати роботу 
Департаменту карного розшуку, працівни-
ки якого діють переважно «від місця злочи-
ну» — тобто працюють над розкриттям зло-
чинів, скоєних  в умовах неочевидності. А 
Департамент кримінальної розвідки працю-
ватиме «від особи» — документуючи злочин-
ну діяльність кримінальних «авторитетів» та 
очолюваних ними ОЗГ», — зазначив очіль-
ник Нацполіції.
 Під час наради її учасникам продемонс-
трували спрощену структуру підрозділу. 
Вона буде максимально ефективною та доз-
волить мінімізувати кількість керівних по-
сад, натомість збільшивши кількість опера-
тивних працівників. Представники Посольс-
тва США в Україні підтримали ідею створен-
ня такого підрозділу. 
 А у «Фейсбуці» В’ячеслав Аброськін 
емоційно додав: «Злодії в законі» та інша 
нечисть, які уявили себе «царьками» зло-
чинного світу, раптом забули своє місце та 
непорушний закон — «злодій повинен сиді-
ти в тюрмі». І наголосив, що цей підрозділ 
має стати дієвим інструментом у боротьбі 
з організованою злочинністю. Мета ство-
рення цього підрозділу — зупинити без-
карність та зростання кількості злочинних 
спільнот, документувати дійсно злочинних 
«авторитетів», «злодіїв у законі», які впли-
вають на всі сфери життєдіяльності нашої 
держави.
 Додамо, що за 11 місяців 2017 року підроз-
діли кримінальної поліції виявили і задоку-
ментували злочинну діяльність 168 організо-
ваних злочинних угруповань, які спрямовані 
до суду. Для порівняння: у 2016-му виявлено 
101 таке озброєне злочинне угруповання. Як 
стверджує керівництво Нацполіції, задоку-
ментовано злочинну діяльність дійсно впли-
вових угруповань. Тож вочевидь настав час, 
коли діяльність такого підрозділу, який не-
вдовзі буде сформовано, є вкрай затребува-
ною. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Громадський транспорт у нас від-
давна асоціюється з дискомфортом, 
часто зіпсованим настроєм і всіма iн-
шими неприємностями. Однак у Тер-
нополі, схоже, знайшли спосіб із цим 
боротися. Ідея народилася три роки 
тому на кафедрі інформатики Тер-
нопільського національного педа-
гогічного університету імені Воло-
димира Гнатюка, відтак у конкурсі 
студентських проектів, що його про-
водили міська рада та громадська ор-
ганізація «Громада і місто», однією 
з переможців стала студентка цього 

вишу Оксана Брикайло, яка і пред-
ставила «щасливий проект». Неза-
баром його підтримало керівництво 
«Тернопільелектротрансу», і на ву-
лицях обласного центру з’явився 
перший «тролейбус щастя» (проект, 
який у 2015-му вийшов у фінал кон-
курсу «Найкращі соціальні проекти 
України», саме так і називається). 
У його салоні зазвучали веселі піс-
ні і навіть приємна музика в живо-
му виконанні, а салон «розцвів» різ-
номанітними виробами ручної робо-
ти, дитячими малюнками та аркуша-
ми з цитатами про щастя. До того ж 
перший рейс тролейбуса був для паса-
жирів безплатним, а замість звичних 

талонів вони отримували аркушики з 
передбаченнями та цукерки.
 На сьогодні кількість «щасли-
вих» тролейбусів на тернопільських 
маршрутах уже наближається до де-
сятка, і кожний з них — ексклюзив-
ний, а до їх відповідного оформлен-
ня (в основному силами студентів пе-
дагогічного та інших волонтерів) по-
чали долучатися і підприємці міста 
та окремі державні установи. Є, при-
міром, «Вишиваний тролейбус», і 
зовні, і всередині розмальований ук-
раїнськими національними візерун-
ками, в салоні якого — вишита кар-
та України та різноманітна інформа-
ція про вишивання як давню народ-
ну традицію. Є «рогатий» із назвою 
«Тернопіль романтичний», оздобле-
ний сердечками, віршами й цитата-
ми про кохання та наліпками з освід-
ченням у коханні різними мовами. Є 
ретро-тролейбус та тролейбус під на-
звою «Тернопілля туристичне». В са-
лоні кожного з них транслюються те-
матичні відеоролики та кліпи. А до 
Різдвяних свят, наприклад, вулиця-
ми міста їздив навіть тролейбус з «ан-
гелами» та іншими персонажами вер-
тепу, які виспівували колядки.
 Проте є вже й серйозна тролейбус-
на тематика. Так, наприклад, у «ро-
гатому» з написом «Україна єдина» 
на борту головною окрасою салону є 
символічний вінок із жовто-блакит-
них квітів та стрічок, з’єднаних між 
собою зображеннями регіонів нашої 
держави, а також розміщені матеріа-
ли, присвячені Майдану та АТО — ди-
тячі малюнки, вірші тощо. А незаба-
ром, як повідомила прес-служба Тер-
нопільської міськради, на вулиці міс-
та виїде ексклюзивний кінотролейбус. 
Його презентація відбудеться в рам-
ках ІІ Всеукраїнського форуму «Кі-
ноХвиля», що розпочнеться у Терно-
полі наступного тижня. Розфарбують 
його під «кіноплівку», всередині буде 
розміщено фотогалерею з історії кіно, 
пов’язаної з Тернопільщиною, а на 
моніторах транслюватимуться «наріз-
ки» з кінострічок та трейлери до ху-
дожніх фільмів. ■

ІНІЦІАТИВА

«Рогате» щастя
У міських тролейбусах стає все веселіше й цікавіше

■

У салоні — самі щасливчики.
Фото Тернопільського педагогічного університету.

❙
❙

СУД ТА ДІЛО

Знову за ґрати
Учасники резонансної аварії проведуть 
у СІЗО ще два місяці без права 
внесення застави

■

Олена Зайцева. Термін перебування у слідчому ізоляторі продовжено.❙
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Чому потрібно робити ставку на 
фермерські господарства?
 Успішність фермерських господарств 
підтверджується безліччю прикладів як 
у розвинених країнах Заходу, так і на 
Сході. 
 У Польщі, яка сьогодні демонструє 
стрімке економічне зростання, основою 
агросектору є саме фермерські госпо-
дарства, у користуванні яких — майже 
80% усіх сільськогосподарських угідь. 
Більше того, статтею 23 польської Кон-
ституції закріплено, що «основою аг-
рарного устрою держави є сімейне гос-
подарство», що й реалізується потім у 
державній політиці нашого сусіда.
 Конституцією Італії визначено, що 
держава на законодавчому рівні спри-
яє перетворенню латифундій та розвит-
ку малих і середніх господарств. Подіб-
ний підхід зустрічається в ЄС повсюди.
 Інший приклад зі Сходу. Усі «азійсь-
кі тигри», які у 70-80-х рр. ХХ століт-
тя демонстрували блискавичні темпи 
зростання, у 50-60-х починали саме із 
земельних реформ на підтримку фер-
мерських господарств. І як це не пара-
доксально, але автором цих реформ був 
Вольф Ладежинський — виходець з Ук-
раїни, що емігрував від більшовицького 
терору до США.
 Для прикладу, в Японії держава при-
мусово викуповувала землі в місцевих 
латифундистів, щоб потім продати її 
селянам на пільгових умовах із 30-річ-
ною розстрочкою. При цьому були вве-
дені обмеження на максимальну площу 
фермерського господарства та на подаль-
ший продаж землі в інші руки. Так було 
перерозподілено близько 40% сільсько-
господарських угідь країни.
 І дуже показово, що ця абсолютно 
«неринкова» з точки зору ліберальних 
економістів реформа втілювалась у жит-
тя владою Сполучених Штатів. Там же, 
де системних реформ на підтримку дріб-
них фермерів проведено не було (Філіппі-
ни, Малайзія тощо), становище селян по 
факту залишилося напівфеодальним.
 Розуміючи цей світовий досвід, нам 
потрібно міняти не вивіски чи гасла, 
а саму суть, уклад українського села. 
Будь-які красиві теоретичні моделі, за-
позичені в ім’я «вільного ринку», не ма-
тимуть значення, якщо селянин зно-
ву буде змушений здати свою землю в 
оренду чи продати черговому олігарху, 
не відчуваючи за собою підтримки де-
ржави. А так сьогодні, на жаль, і вигля-
дає мета «державної політики» влади — 
«викурити» селян зі своїх земель, демо-
тивувати їх займатися фермерством, а 
потім ввести «ринок землі», щоб вику-
пити все, що залишилося від вимираю-
чих сіл, в інтересах олігархів.
 Цього допустити не можна! Саме тому 
Радикальна партія розробила комплекс 
заходів, щоб докорінно реформувати аг-
рарну сферу та відродити заможне село. 
І виграти від такої реформи повинні не 
сировинні латифундисти та олігархи, а 
саме фермерські господарства!
 Перший крок — зміни до Конституції 
та закріплення першочергової ролі фер-

мерських господарств в аграрній політи-
ці держави. Радикальна партія пропонує 
внести до ст. 41 Конституції України до-
повнення, що «Основою аграрного устрою 
України є фермерське господарство». Від-
повідний законопроект №6236 підтри-
мали 174 народнi депутати майже з усіх 
фракцій та груп парламенту. За досві-
дом Польщі та низки інших розвинених 
країн, ми пропонуємо зафіксувати клю-
човий напрям аграрної політики України 
на роки вперед. Це поставить чіткі рамки 
будь-яким чиновникам — від Міністерс-
тва АПК до голів сільрад — і дасть мож-
ливість фермерам апелювати просто до 
Конституції в захисті своїх прав.
 Більше того, це задасть модель рин-
ку землі, який рано чи пізно буде запро-
ваджений. Ми абсолютно переконані, 
що успішність ринку землі можна буде 
вимірювати лише тим, скільки відсотків 
сільськогосподарських угідь опиниться 
у власності фермерських господарств. 
Цифра у 80%, яка є в Польщі, має бути 
нашим орієнтиром.
 За даними Євростату, у Польщі налі-
чується близько 1,4 млн. ферм, 76% з 
яких — господарства розміром до 10 га, 
а 55% — господарства з площею земель 
до 5 га. Загальна ж сума продукції, що 
виробляється польськими фермерами, 
перевищує 22 млрд. євро на рік.
 Запровадження ж «ринку землі» без 
продуманої системи підтримки фермерів, 
захисту їх прав на рівні Конституції, за-
конів, політики уряду та чесних судів, 
без розвитку кооперації та стимулів до 
поглибленої агропереробки перетворить-
ся на тотальний пограбунок села олігар-
хами, які мають доступ до влади.

 Серед законодавчих ініціатив, що 
спрямовані на реальну підтримку дріб-
них фермерів, варто особливо відзначи-
ти запропоновані мною, моїм заступни-
ком з економічної політики Віктором Га-
ласюком та нашою командою законопро-
екти №5300 та №5301 про відродження 
тваринництва та розвиток сільськогос-
подарського підприємництва на селі. 
Вони передбачають введення 3% аграр-
но-сировинного збору для експортерів 
сільськогосподарської сировини (пше-
ниці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, соє-
вих бобів тощо) і подальше спрямуван-
ня цих коштів через спецфонд Держбю-
джету фермерським господарствам, які 
є власниками до 20 голів рогатої худо-
би. Через ці законопроекти ми забезпе-
чимо дотації до 5 тис. грн. на рік на утри-
мання кожної корови для індивідуаль-
них фермерів i малих господарств.
 Таким чином, iдеться саме про під-
тримку конкурентоздатності дрібних 

фермерських господарств у контексті 
відродження українського тваринниц-
тва загалом. Економічні важелі обме-
ження експорту сировини, зі свого боку, 
стимулюватимуть її переробку всередині 
країни та експорт готової продукції. Ок-
ремо варто наголосити, що саме тварин-
ництво створює не тільки більше дода-
ної вартості, ніж рослинництво, а й за-
безпечує значно більшу кількість робо-
чих місць в економіці.
 Ці законопроекти — справжній по-
рятунок села. Адже, згідно з даними 
Держ стату, впродовж останніх 25 років 
поголів’я великої рогатої худоби скоро-
тилося майже в 7 разів: з 24,6 млн. голів 
до 3,8 млн. голів, у тому числі поголів’я 
корів — у 4 рази: з 8,4 млн голів до 2,2 
млн. голів. Це справжня катастрофа! Як 
наслідок, дуже негативна динаміка спос-
терігається й у виробництві основних 
видів продукції тваринництва. За остан-
ні 25 років виробництво м’яса скоротило-
ся майже вдвiчi: з 4 млн. тонн до 2,3 млн. 

тонн, а виробництво молока — вдвiчi: з 
22,4 млн. тонн до 10,6 млн. тонн. Тому 
йдеться не лише про підтримку фермерів 
та розвиток села, а й про забезпечення 
продовольчої безпеки країни та добробу-
ту всього українського суспільства!

Підтримка кооперативного руху 
як другий етап аграрної реформи
 Утворення самих фермерських госпо-
дарств — це лише початок. Вони повин-
ні також отримати всебічну підтримку 
держави: від податкових стимулів та де-
шевих кредитів до інформаційної та ос-
вітньої допомоги. Але й самі фермери ма-
ють учитися відстоювати власні права, не 
лише індивідуальні, а й колективні. І тут 
чудовим механізмом (так би мовити, на-
ступним етапом розвитку сільського гос-
подарства) має стати кооперативний рух.
 Фермери, не розділені по своїх хуто-
рах, де кожен сам за себе, а згуртовані у 
кооперативи — кредитні, обслуговуючі, 

виробничі, зможуть згодом не лише ви-
робляти сировину, яку в них за безцінь 
купує завод олігарха, а й побудувати 
власну інфраструктуру з власним вироб-
ництвом харчової та іншої готової про-
дукції.
 Це має бути нашою головною метою 
— щоб фермер відійшов від банального 
продажу сировини, а сам її переробляв, 
мав свої точки збуту та без посередників 
доставляв готовий товар кінцевому спо-
живачу. Держава не зможе чарівною па-
личкою все це утворити. Хоча створити 
базові умови — саме її відповідальність. 
До того ж фермери мають навчитися ко-
оперувати між собою, як це роблять їхнi 
колеги в Європі, Канаді, США та інших 
розвинених країнах.
 Варто зазначити, що Україна вже має 
успішний досвід кооперації. Активним 
її апологетом був сам митрополит Ан-
дрей Шептицький, за підтримки яко-
го на Західній Україні було утворено со-
тні успішних кооперативів. А чи не го-
ловним теоретиком кооперативного руху 
також є українець, видатний економіст 
та міністр фінансів УНР Михайло Туган-
Барановський.
 Відверто кажучи, самоорганізація та 
кооперація людей знизу, в громадах — 
це те, що було притаманно українцям від 
Запорозької Січі до Майдану. І що завж-
ди приносило результат. Роки радянсь-
кої окупації трохи стерли з пам’яті наші 
схильності до самоврядування, але зараз 
їх варто відновлювати як у політиці, так 
і в економіці.
 Саме тому Радикальна партія вва-
жає другим ключовим пріоритетом аг-
рарної реформи — після підтримки фер-
мерських господарств — саме розвиток 
кооперативного руху.
 Нашими депутатами разом iз колега-
ми з інших фракцій уже зареєстрована 
нова редакція Закону «Про сільськогос-
подарську кооперацію» (законопроект 
№6527). У ньому передбачається значне 
розширення свободи для кооперативів у 
своїй діяльності, скасування зайвих об-
межень та надано можливість утворен-
ня кооперативних об’єднань — так зва-
них кооперативів другого рівня, які по-
ширені в усьому світі.

Поглиблена агропереробка — 
третій пріоритет аграрної реформи
 Здешевлення кредитів, запроваджен-
ня податкових, митних та інших інвести-

Формула 
успiху на землi
Майбутнє українського села — за фермерством та кооперацією

КОПАЙТЕ ТУТ!

Олег ЛЯШКО, лiдер Радикальної партії

Третина українців живе у сільській місцевості. Це понад 13 млн. громадян, які все 
ще сподіваються, що держава про них не забуде і створить належні умови життя та 
розвитку на селі.
І хоча тенденції урбанізації домінують у більшості розвинених країн, фундаментом 
економічного зростання, зазвичай, ставали саме комплексні земельні та аграрні ре-
форми. З одного боку, це пояснюється тим, що в умовах повного забезпечення про-
довольчими ресурсами держава на ранніх етапах розвитку може витрачати валюту 
не на імпорт продовольства, а на закупівлі необхідних для модернізації економіки 
технологій та обладнання.
З іншого боку, з розвитком села у місцевих жителів з’являються кошти, щоб підтри-
мувати платоспроможний попит на товари промислового виробництва. Тобто, саме 
заможні селяни в подальшому стають одними з ключових споживачів та «інвес-
торів» національної промисловості.
Але важливіше навіть не це. Розвиток села дає можливість повною мірою вико-
ристати той колосальний людський потенціал, що є в державі і який раніше штучно 
придушувався фактичним безправ’ям селян.
Успішна аграрна реформа не просто забезпечує економічне зростання. Вона ство-
рює «соціальні ліфти» жителям сіл, через які вони зможуть дати своїм дітям якісну 
освіту, створити їм адекватні стартові умови для повноцінної участі в економічному 
та політичному житті країни.
Однак усе це можливо лише в тому разі, коли основою аграрної реформи будуть не 
привілеї для земельних магнатів чи сировинних агрохолдингів, а фермерські госпо-
дарства. В іншому разі селяни так і залишаться безправними, не будучи реальними 
господарями на своїй землі та не маючи реальної перспективи.

■

Олег Ляшко хоче зробити фермерські господарства основою аграрного устрою держави.❙

Гроші, які зароблятимуть як фермерські господарства, так і 
кооперативи, залишаться у громадах. Ці кошти не будуть виведені 
в офшори, щоб хтось купив собі нову яхту. Жителі громади 
використають їх для будівництва власної інфраструктури знизу, без 
бюрократії та корупції.
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ційних стимулів для поглибленої агроперероб-
ки на селі — те, що в рази посилить позитив-
ні ефекти розвитку фермерства та кооперації. 
Для цього Радикальною партією розроблено 
Промисловий пакет реформ. Він дозволить пе-
ретворити Україну з сировинного додатку ус-
пішних країн та експортера робочої сили на 
потужного виробника та сучасного інновато-
ра. 
 Усі країни світу конкурують за інвестиції 
та робочі місця, таланти й технології, сиро-
вину та ринки збуту. В цій боротьбі вони ви-
користовують потужні механізми та інстру-
менти розвитку: індустріальні парки, техно-
парки, СЕЗ, банки розвитку, спеціальні по-
даткові та митні режими, прямі бюджетні 
дотації. Україна в цій грі поки що не актив-
ний учасник, а простий спостерігач. Ми про-
понуємо, як нашій країні стати чемпіоном у 
конкуренції за інвестиції. Посилити наш аг-
рарний потенціал індустріальним масштабом 
та ефективністю.
 Для цього, по-перше, ми пропонуємо па-
кет інвестиційних стимулів для нових вироб-
ництв i через механізм індустріальних парків 
(п’ятирічні податкові канікули з податку на 
прибуток + 5 років половинна ставка, зняття 
імпортного мита та розстрочка на 5 років ім-
портного ПДВ на виробниче обладнання, по-
довжений до 360 днів строк повернення вируч-
ки експортерів, міжнародний арбітраж...), пе-
редбачений ЗПУ №2554а-д і 2555а-д, які вже 
прийняті Радою в першому читанні. В індуст-
ріальних парках можна буде найефективнiше 
організовувати агропереробку.
 По-друге, зняття поборів iз промислових 
інвестицій: трирічна розстрочка імпортного 
ПДВ (ЗПУ №6514) та зняття ввізних мит (ЗПУ 
№5276) з усього виробничого обладнання.
 До речі, ми з моїм заступником з економіч-
ної політики Віктором Галасюком уже вибо-
роли в «бюджетному пакеті-2018»розстрочку 
імпортного ПДВ на виробниче обладнання на 
24 місяцi. І це лише початок.
 По-третє, ми пропонуємо перегляд ставок 
мит в інтересах української промисловості — 
щоб сировину і компоненти було вигідно ім-
портувати, а готову продукцію — експортува-
ти, а не навпаки. Від такого підходу виграють 
усі: фермери та виробники отримають прибут-
ки, держава — інвестиції та податки, тери-
торіальні громади — нову інфраструктуру, ро-
бочі місця й бюджетні надходження, українці 
— роботу, вищі заробітну плату та пенсії.

Філософія розвитку: люди вирішують усе
 Звичайно, самих змін до законодавства за-
мало. Має бути системна державна політика в 
цьому напрямі, і не лише економічна, а й ін-
формаційна та освітня.
 Наші люди сьогодні зневірені. Вони не 
довіряють не тільки владі, а й одне одному. 
У таких умовах не лише про кооперацію не 
може йтися, а й про будівництво держави за-
галом. Саме тому нам потрібна комплексна 
державна програма, що полягала б у пояснен-
ні цінностей та суті кооперації, методичній і 
консультативній допомозі зi створення коопе-
ративів, їх економічній підтримці державою, 
щоб у людей відновилася довіра до «спільної 
праці» та впевненість у власних силах.
 Треба розуміти, що гроші, які заробляти-
муть як фермерські господарства, так і коопе-
ративи, залишаться у громадах. Ці кошти не 
будуть виведені в офшори, щоб хтось купив 
собі нову яхту. Жителі громади використа-
ють їх для будівництва власної інфраструк-
тури знизу, без бюрократії та корупції.
 Наша держава зробить економічний про-
рив лише тоді, коли спочатку закладе його 
фундамент через відродження села. І тут важ-
ливо пам’ятати, що ключовими є навіть не 
економічні показники, а люди, які стоять за 
будь-якими цифрами. Якщо їхній спосіб жит-
тя, їхні світогляд та ментальність стануть 
менш патерналістськими, якщо люди згада-
ють, що значить бути господарем на своїй зем-
лі, що значить бути власником, — лише тоді 
реформу можна буде вважати успішною.
 Я і наша залізна команда Радикальної пар-
тії переконані, що Україні треба не дюжи-
на олігархів, які володітимуть, зокрема, і на-
шою землею, а мільйони чи навіть десятки 
мільйонів дрібних власників як землі, так й ін-
ших економічних активів. Це й буде основа для 
міцного середнього класу! А наша аграрна ре-
форма стане для цього міцним фундаментом.
 Фермерство+кооперація+агропереробка 
— формула успіху українського села та агро-
промислового комплексу, яка закладена в ос-
нову шостого розділу «Розвиток села» Анти-
кризового плану розвитку економіки, розроб-
леного Радикальною партією. ■

Півтори тисячі «родинних» убивств
 Говорячи про домашнє насильс-
тво, депутатка Ірина Луценко, голо-
ва підкомітету з питань гендерної рів-
ності Комітету Верховної Ради Ук-
раїни з питань прав людини, націо-
нальних меншин і міжнаціональних 
відносин наводить цифри, котрі, без-
перечно, не можуть не вражати. Мік-
суючи їх із даними з інших джерел, 
отримуємо таку статистику.
 Щорічно від рук своїх «благовір-
них» помирає півтори тисячі жінок. 
Це, звісно, в рази менше, аніж тих, 
хто помирає від раку (щороку на рак 
хворіють 180 тисяч осіб, із них по-
ловина — помирає), а порівняно зі 
смертями від серцево-судинних за-
хворювань це взагалі краплина в 
морі. Але врахуймо те, що Україна 
— на другому місці у світі за кількіс-
тю смертей на тисячу жителів (паль-
му першості з нами ділять афри-
канські держави ПАР, Чад, Лесото 
та Гвінея-Бісау). Відтак зайві чин-
ники, які скорочують і без того тану-
че «як роса на сонці» населення, нам 
не потрібні. Тим паче що тенденція 
зі смертями жінок від рук чоловіків 
лише поглиблюється.
 Крім того, за словами Луценко, 
понад 3 мільйони дітей в Україні що-
року спостерігають за актами насиль-
ства у сім’ї або є їх вимушеними учас-
никами. Діти скривджених матерів у 
6 разів частіше намагаються наклас-
ти на себе руки. 50% з них схильні 
до зловживань наркотиками і алко-
голем. Майже 100% матерів, які за-
знали насильства, народили хворих 
дітей — переважно з неврозами, за-
їканням, енурезами, церебральним 
паралічем, порушенням психіки. В 
цілому ж майже 70% жінок зазнають 
різних форм знущань і принижень. А 
загалом, за даними МВС, 23% тяж-
ких насильницьких злочинів стають-
ся в родинах.
 «Тепер, — говорить Ірина Луцен-
ко, — держава фіксуватиме такі ви-

падки, поліція матиме повноваження 
реагувати, зупиняти домашнє насиль-
ство. Для кривдників передбачено ці-
лий комплекс заходів — від корекцій-
ної роботи, адміністративних заходів 
до арешту і позбавлення волі на строк 
від 2 до 8 років. На кожен випадок та-
кого ганебного явища буде реакція 
держави. Домашнє насильство біль-
ше не залишиться проблемою однієї 
сім’ї (або людини), яка замовчується. 
Після прийняття цих законів усі по-
винні зрозуміти: домашнє насильство 
заборонено в Україні!». І все це було б 
просто прекрасно, але є одне «але». А 
точніше, навіть і не одне.

Хто оплатить втілення закону 
в життя
 В теорії все виглядає логічно й по-
слідовно: новий закон передбачає від-
криття мережі притулків для жертв 
домашнього насильства, де ті зможуть 
жити й отримувати необхідну юри-
дичну, медичну і психологічну допо-
могу. Крім того, закон зобов’язує де-
ржаву створювати та забезпечувати 
розвиток «гарячих» ліній, за якими 
можна буде отримати оперативну ін-
формацію про те, як захистити себе і 
дітей, куди звернутися по допомогу 
тощо. Ірина Луценко обіцяє, що подіб-
ні новації будуть профінансовані, про-
те коли і як — не уточнює. Принаймі у 
бюджеті на 2018 рік такі витрати точ-
но не передбачені. 
 А тим часом додаткові капітало-
вкладення знадобляться й для того, 
аби втілити в життя ідею зі ство-
ренням Єдиного державного реєс-
тру випадків домашнього насильс-
тва, розробки соціальних програм 
для постраждалих тощо. Частина 
зобов’язань із реалізації закону лягає 
на органи місцевого самоврядування 
— ті мають знайти ресурси для про-
тидії домашньому насильству або за-
мовити послуги у відповідних фахів-
ців. Додасться роботи й у освітян — 
вони також мусять забезпечити під-

готовку фахівців, які боротимуться 
з домашнім насильством, плюс вклю-
чити до навчальних програм питання 
протидії цьому явищу.
 Що стосується медиків, то ескула-
пів зобов’яжуть інформувати поліцію 
в разі, якщо до них звернеться пацієнт 
із травмами, які могли бути завдані в 
результаті домашнього насильства. 
А якщо такий пацієнт — дитина, то 
слід бити на сполох, залучаючи служ-
бу у справах дітей. Законопроект та-
кож передбачає розробку і затвер-
дження стандарту надання меддопо-
моги ймовірно постраждалим від до-
машнього насильства, затвердження 
порядку проведення та документуван-
ня результатів медобстеження пост-
раждалих. Хто наразі це конкретно 
виконуватиме — невідомо.
 До речі, освітянам, як і медикам, 
слід звертатися до органів правопо-
рядку, якщо ними буде «запеленго-
вана» дитина, котру в родині, мож-
ливо, піддають насильству. Але їм та-
кож слід організувати з такою дити-
ною роботу практикуючого психолога 
та/або соціального педагога. Це озна-
чає як мінімум впровадження до шта-
ту школи або іншого учбового закладу 
відповідної одиниці. За яку, слід ду-
мати, заплатять самі ж батьки — пе-
редусім, як водиться, цілком законо-
слухняні, тобто ті, котрі не здіймають 
руку на своїх дітей. Словом, українсь-
кі законотворці — здебільшого не так-
тики, а стратеги. Теорії вони розроб-
ляють добрі, а от практика лягає на 
плечі вже не парламентського кон-
тингенту. 

Види домашнього насильства
 Проголосований законопроект роз-
діляє все насильство на чотири види: 
фізичне, сексуальне, психологічне 
та економічне. З фізичним насиль-
ством усе зрозуміло, з сексуальним 
— майже теж. Документ забороняє 
будь-які дії сексуального характеру, 
вчинені як проти дитини, так і проти 
повнолітнього. Іншими словами, при-
мус до інтиму навіть законної дружи-
ни / чоловіка вважатиметься віднині 
кримінальним злочином. 
 Наступний вид домашнього на-
сильства — психологічний. Тут ма-
ються на увазі «словесні образи, по-
грози, переслідування, залякування 
та інші дії, які обмежують волю лю-
дини, створюють побоювання люди-
ни за свою безпеку чи безпеку інших, 
які нашкодили психічному здоров’ю 
чи призвели до емоційної невпевне-
ності, нездатності захистити себе».
 Тоді як економічне насильство 
«включає умисне позбавлення житла, 
їжі, одягу, іншого майна, коштів чи 
документів або можливості користу-
ватися ними, залишення без догляду 
чи піклування, перешкоджання в от-
риманні необхідних послуг з лікуван-
ня чи реабілітації, заборону працюва-
ти, навчатися, примушування до пра-
ці тощо».
 Покарання за ці злочини є різним. 
Так, наприклад, домашнє насильство, 
тобто «умисне систематичне вчинен-
ня фізичного, психологічного або еко-
номічного насильства по відношенню 
до теперішнього або колишнього чле-
на подружжя карається громадськи-
ми роботами на строк від 150 до 240 
годин або арештом до 6 місяців, або 
обмеженням волі до 5 років, або поз-
бавлення волі до 2 років». Якщо ж 
насильницькі дії відбувалися стосов-
но дитини або в її присутності, злочи-
нець позбавляється права спілкувати-
ся і бачитися з дитиною.
 А от «примус до вступу в шлюб або 
залучення з цією метою особи на тери-
торію іншої держави передбачає аре-
шт на строк до 6 місяців або обмежен-
ня волі до 3 років, або позбавлення 
волі на той самий строк». Також осо-
бам, які вчинили домашнє насильс-
тво, «суд зможе заборонити перебу-
вати в місці спільного проживання 
з потерпілою особою або заборонити 
наближатися на певну відстань до міс-
ця проживання потерпілого, а також 
заборонити телефонні розмови і кон-
такти через третіх осіб». ■

БУКВА ЗАКОНУ

Не б’є — значить, любить
Чому депутати ухвалили закон, що вводить 
кримінальну відповідальність за домашнє насильство

■

Домашнє насильство в Україні має загрозливі масштаби, але тепер цього роду 
злочини криміналізовано.

❙
❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Минулого четверга депутати ухвалили законопроект №5294 під назвою «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству». Голоси «за» дали 237 на-
родних обранців. Оскільки у четвер увага була сфокусована в основному на 
бюджеті, довкола «домашнього насильства» списи не ламали. Але дещо в за-
коні таки перекроїли. Тож у підсумку з остаточної редакції законопроекту були 
виключені згадки про «сексуальну орієнтацію», «гендерні стереотипи» та «ген-
дерно обумовлене насильство». Що, власне, є великою помилкою, якщо брати 
до уваги те, що в своєму кастрованому вигляді закон більше не може вважати-
ся імплементацією Стамбульської конвенції щодо запобігання насильства від-
носно жінок. Іншими словами, і в цьому випадку Україна також несе репутаційні 
втрати. Найприкрішим є те, що їх цілком можна було уникнути.



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, 10.45 «Чотири весілля»

11.50, 12.20, 13.35 «Міняю 

жінку»

14.45 Комедія «Слуга 

народу»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Діагноз»

22.00 «Гроші»

23.15, 0.10 «Голос. Діти-4»

02.30 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням»

12.25 Х/ф «Альпініст»
14.20 Х/ф «Гроші для дочки»
16.10 «Чекай мене»

18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.35, 5.10 «Подробиці»

20.40 Т/с «Той, хто не спить»

00.50 Х/ф «Вибір моєї матусі»
03.15 «Скептик»

03.45 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.50 Зоряний шлях

11.00 Х/ф «Будинок для 
двох»

13.00, 15.30 Т/с «Все ще 

буде»

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.30 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кімнати»

04.00 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

ICTV

05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.20, 13.30 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.15 Х/ф 
«Примарний гонщик»

16.50 Х/ф «Примарний 
гонщик-2. Дух 
помсти»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше, ніж правда

21.25 Т/с «Нюхач»

22.55 Свобода слова

00.45 Х/ф «Теорія змови»
02.30 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

03.15 Т/с «Слідчі»

04.10 Скарб націй

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.25, 2.55 Зона ночі

05.00 Абзац

07.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.20 М/Ф «Веселі ніжки 2»

09.20 Х/ф «Медальйон»
11.20 Х/ф «Код да Вінчі»
14.10 Х/ф «Янголи та 

демони»

17.00 Хто зверху

19.00 Ревізор (прем’єра)

21.45 Пристрасті по Ревізору 

(прем’єра)

01.00 Х/ф «Сексі бойз, 
або французький 
пиріг»

02.50 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

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.35 Фінансовий тиждень

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода в світі

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

04.25, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.00 Х/ф «Ніагара»
07.50 Т/с «Діти Арбата»

11.20 «Кримінальні справи»

13.10 Х/ф «Випадковий 
запис»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

15.05 Т/с «Анна-детективъ»

21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.45 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.10 «Випадковий свідок»

03.20 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Мовою мистецтва. 

Наталя Павлусенко. 

Герої козацької України 

06.30 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 «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.20 Фольк-music 

13.45 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 Д/ф «Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю» із 

циклу «Дисиденти»

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 — 

Володимир Ятченко

19.25 Зноби-Голембієвські. 

Музей-майстерня 

творчої династії

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія

20.50 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено» 

21.50 Візитки Полтавщини

22.00 Абетка життя Григорія 

Епіка 

22.25 Д/ф «Борхес» 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Розсекречена історія

 

СТБ

06.50, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

10.50 Х/ф «Любов і 
голуби»

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»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15 Ранок. «Новий 

день» з Анатолієм 

Анатолічем та Юлією 

Шпачинською 09.00 

«Репортер». Новини

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» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 11.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

12.00, 17.15 «Загублений світ»

13.00 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса-2»

19.20 Т/с «Одинак»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки-4»

00.50 «Помста природи»

01.50 Х/ф «Лісова пісня»
03.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 18.40, 19.30, 

21.40, 5.25 Топ-матч

06.15 «Сельта» — 

«Вільярреал». ЧІ

08.15 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.15 «Атлетік» — 

«Сосьєдад». ЧІ

12.05 «Вест Бромвіч» 

— «МЮ». ЧА

13.55 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ

15.55 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.50 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА

19.00 Світ Прем’єр-Ліги

19.50 «Реал» — «Баєр» 

(2004 р. / 2005 р.). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

21.55 LIVE. «Малага» 

— «Бетіс». ЧІ

23.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

00.50 «Лестер» — «Кристал 

Пелес». ЧА

02.40 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

03.35 «Ейбар» — 

«Валенсія». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 2.50, 5.30 Топ-матч

06.10 «Лестер» — «Кристал 

Пелес». ЧА

08.10 «Севілья» — 

«Леванте». ЧІ

10.10 «Арсенал» — 

«Ньюкасл». ЧА

12.10 «Ейбар» — 

«Валенсія». ЧІ

14.10 «Зірка» — «Верес». 

ЧУ

16.10 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

18.00 «Атлетіко» — 

«Алавес». ЧІ

19.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Евертон» 

— «Свонсі». ЧА

00.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

00.55 «Сельта» — 

«Вільярреал». ЧІ

03.10 «Вест Бромвіч» 

— «МЮ». ЧА

05.00 Світ Прем’єр-Ліги

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Жертви краси

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20 Невідомі пінгвіни

12.20 Дивовижна Замбія

13.20 Правила життя

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 20.50 Скарби за копійки

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50, 3.40 Прихована 

реальність

18.50 Бандитський Київ

19.50 Левиний рейнджер

01.20 Підроблена 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-

Хілс, 90210»

12.00 Х/ф «Траса 60»
14.15, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

18.00 «Розсміши коміка»

19.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Х/ф «Король 
вечірок-2»

01.10 «КВН»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Школа монстрів: 

Ласкаво просимо у 

Monster High»

12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка

13.00 ЛавЛавСar

14.00, 16.50, 22.00 Країна У

15.00 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

18.25, 23.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.50 Теорія зради

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

11.10 Т/с «Дівчата війни»

12.00 Т/с «Справедливі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Перша шпальта

15.15, 23.30, 2.50 

Розсекречена історія

16.45 Хто в домі хазяїн?

17.20, 3.45 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 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

20.15 Війна і мир

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Роздягалка

22.50 Д/с «Дика планета»

00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»

04.05 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Т/с «Роксолана»
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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, 10.40 «Чотири весілля»
11.50, 12.20, 13.35 «Міняю 

жінку»
14.45 Комедія «Слуга народу»
15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Драма «Діагноз»
22.00 «Модель xl»
23.45, 0.10 Драма «Маргарет»
02.30 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

ІНТЕР

05.50 Мультфільм

06.20, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00 «Марафон. Диво 

починається»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Той, 

хто не спить»

12.00, 17.40 Новини

13.00 Х/ф «Суєта суєт»
14.50, 15.45, 16.45, 3.45 

«Речдок»

18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.40, 5.15 «Подробиці»

00.50 Х/ф «А життя триває»
03.20 «Скептик»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 3.30 Зоряний шлях

11.00 Реальна містика

13.10, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.20 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кімнати»

ICTV

05.30, 20.20 Цивільна 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Більше, ніж правда

11.00, 17.15, 21.25 Т/с 

«Нюхач»

12.00, 13.30 Х/ф «Теорія 
змови»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45 «На трьох»

14.50, 16.30 Т/с «Майор і 

магія»

16.35 Т/с «Третього не дано»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.30, 2.50 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»

23.40 Х/ф «Ворог біля 
воріт»

02.00 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

03.55 Скарб націй

04.05 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40, 7.00, 8.40 М/с «Том і 

Джеррі шоу»

08.00 Kids’ Time Special

09.50 Kids’ Time

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Любов на виживання 

(прем’єра)

21.00 Пацанки. Нове життя 

(прем’єра)

21.50 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

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 

0.20 Погода на курортах

07.50 Будівельний стандарт

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода в світі

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

04.10 «Правда життя. 

Професії»

05.10, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.35 Х/ф «Табір іде в 
небо»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Зухвалість»
10.50 «Кримінальні справи»

12.30 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

17.00, 1.45 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

03.00 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

03.45 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Ятченко 

06.30 Зноби-Голембієвські. 

Музей-майстерня 

творчої династії 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «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 «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено» 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне

12.30 Фольк-music

13.45 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 «ХХ сторіччя 

Кароля Войтили»

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія

20.55 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 

армії» 

21.50 Візитки Полтавщини

22.00 Д/ф «Олександр 

Богомолець. В опозиції 

до смерті» 

22.30 Книга. ua 

23.00 Музичне турне

00.00 Радіо. День

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Розсекречена історія

 

СТБ

07.10, 15.25 «Все буде добре!»

09.10 «Все буде смачно!»

11.20 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Нові 
пригоди Шурика»

12.50 «МастерШеф — 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

— 7»

00.00 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською 

09.00 «Репортер». 

Новини

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...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений світ»

13.40 Х/ф «100 000 000 до 
н.е.»

15.15 Х/ф «Морська 
пригода»

19.20 Т/с «Одинак»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки-4»

00.50 Т/с «Атлантида-2»

01.45 «Помста природи»

02.10 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 15.55 «Європейський 

WEEKEND»

07.15, 17.15 «Евертон» 

— «Свонсі». ЧА

09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.45 «Сельта» — 

«Вільярреал». ЧІ

12.30, 22.45 Чемпіонат Англії. 

Огляд туру

13.25 «Арсенал» — 

«Ньюкасл». ЧА

15.10 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

19.10 «Ель Класіко». ЧІ

20.05 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ

21.55, 1.30, 3.35, 5.35 Топ-матч

22.00 Світ Прем’єр-Ліги

23.40 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА

01.45 «Малага» — «Бетіс». 

ЧІ

03.45 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.20 Топ-

матч

06.10 «Малага» — «Бетіс». ЧІ

08.10 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.20 «Європейський 

WEEKEND»

11.35, 5.00 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

12.30 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ

14.30 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ

16.20 «Ель Класіко». ЧІ. 

Прем’єра

17.15, 21.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

17.45 «Атлетік» — 

«Сосьєдад». ЧІ

19.35 Світ Прем’єр-Ліги

20.05 «Вест Бромвіч» 

— «МЮ». ЧА

22.25 LIVE. «Леванте» 

— «Леганес». ЧІ

00.25 «Евертон» — «Свонсі». 

ЧА

02.15 «Ель Класіко». ЧІ

03.10 «Лас-Пальмас» 

— «Еспаньйол». ЧІ

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитський Київ

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Органи на експорт

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20 Крилаті мавпи Шангрі-Ла

12.20 Дивовижна Замбія

13.20, 2.40 Правила життя

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний двобій

16.00, 20.50 Скарби за копійки

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Прихована реальність

19.50 Левиний рейнджер

01.20 Ілюзії сучасності

03.40 Гордість України

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-Хілс, 

90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 19.00 «Орел і решка. На 

краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

18.00 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Мураха Z»

12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка

13.00 ЛавЛавСar

14.00, 16.50, 22.00 Країна У

15.00 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

18.25, 23.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під Полтавою

21.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.50 Теорія зради

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Серце океану»

11.10 Т/с «Справедливі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

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, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Перший на селі

19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

20.25 Наші гроші

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.50 Д/с «Дика планета»

23.30, 2.55 Розсекречена 

історія

00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.55 Т/с «Роксолана»
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19 грудня
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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 вже закінчується передплата на «Ук-
раїну молоду» 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
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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, 10.45 «Чотири весілля»

11.50, 12.20, 13.35 «Міняю 

жінку»

14.45 Комедія «Слуга народу»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Діагноз»

22.00, 23.35, 0.10 «Міняю 

жінку-12»

01.45 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

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, 

хто не спить»

13.00 Х/ф «Ти — мені, я 
— тобі»

14.50, 15.45, 16.45, 3.45 

«Речдок»

18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.40, 5.15 «Подробиці»

00.50 Х/ф «Такі гарні люди»
03.20 «Скептик»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.00, 3.10 Реальна містика

13.10, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30, 10.00 Цивільна оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.00, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач»

12.10, 13.30 Х/ф «Ворог 
біля воріт»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Т/с «Третього не 

дано»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.35, 2.40 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»

23.45 Х/ф «Людина 
листопада»

01.50 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

03.25 Т/с «Слідчі»

04.00 Скарб націй

04.10 Еврика!

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

03.15 Т/с «Татусеві дочки»

04.40 Абзац

06.40, 7.00, 8.40 М/с «Том і 

Джеррі шоу»

08.00 Kids’ Time Special

09.50 Kids’ Time

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Вар’яти (прем’єра)

21.00 Пацанки. Нове життя 

(прем’єра)

22.00 Зоряні яйця

01.45 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

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

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

04.40 «Правда життя. 

Професії»

05.40, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.00 Х/ф «Паризька 
драма»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

10.45 «Кримінальні справи»

12.30 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

17.00, 1.45 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

03.00 «Випадковий свідок»

03.20 «Речовий доказ»

03.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «ХХ сторіччя 

Кароля Войтили»

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «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 «Легіон. Хроніка 

Української галицької 

армії» 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.25 Фольк-music 

13.45 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 Олександр 

Соломарський. 

Волонтер

19.25 Від пращурів до 

нащадків. Танці

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія

20.55 Д/ф «Легенди 

будинку,що плаче» 

21.50 Візитки Полтавщини

22.05 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства» 

22.30 Культурна афіша 

здорової людини 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Розсекречена історія

 

СТБ

07.10, 15.25 «Все буде 

добре!»

09.10 «Все буде смачно!»

10.05 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»

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»

00.05 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською 

09.00 «Репортер». 

Новини

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...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

15.10 Х/ф «Великий 
переполох у малому 
Китаї»

19.20 Т/с «Одинак»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки-4»

00.50 Т/с «Атлантида-2»

01.45 «Помста природи»

02.10 Х/ф «Ярослав Мудрий»
03.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 22.25, 3.50 Топ-

матч

06.15 «Леванте» — 

«Леганес». ЧІ

08.15 «Зірка» — «Верес». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Вест Бромвіч» 

— «МЮ». ЧА

12.05 «Лас-Пальмас» 

— «Еспаньйол». ЧІ

13.50 «Лестер» — «Кристал 

Пелес». ЧА

15.55 Шлях до Ель Класіко. 

ЧІ. Прем’єра

16.45 «Атлетік» — 

«Сосьєдад». ЧІ

18.35 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

20.25 LIVE. «Хетафе» 

— «Лас-Пальмас». ЧІ

22.45 «Ель Класіко». ЧІ

23.40 «Евертон» — «Свонсі». 

ЧА

01.30 «Сіткорізи»

02.00 «Сельта» — 

«Вільярреал». ЧІ

03.55 «Арсенал» — 

«Ньюкасл». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.45 Топ-

матч

06.10 «Ейбар» — 

«Валенсія». ЧІ

08.10 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

10.10 «Малага» — «Бетіс». 

ЧІ

12.00, 21.30, 4.55 «Ель 

Класіко». ЧІ

12.55 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

14.55 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

16.45 «Сіткорізи». Прем’єра

17.15 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ

19.00, 2.15 «Шлях до Ель 

Класіко». ЧІ

19.45 «Арсенал» — 

«Ньюкасл». ЧА

22.25 LIVE. «Сосьєдад» 

— «Севілья». ЧІ

00.25 «Вест Бромвіч» 

— «МЮ». ЧА

03.05 «Леванте» — 

«Леганес». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20, 19.50 Левиний 

рейнджер

12.20 Дивовижна Замбія

14.10, 3.40 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 20.50 Скарби за копійки

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Прихована реальність

18.50 Бандитський Київ

00.30 Путівник неприємностей

01.20 Місця сили

02.20 Дракула та інші

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-

Хілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

18.00 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «П’ятеро 
друзів»

12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка

13.00 ЛавЛавСar

14.00, 16.50, 22.00 Країна У

15.00 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

18.25, 23.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

02.50 Теорія зради

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Серце океану»

11.10 Т/с «Справедливі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

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, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00, 23.30 Культурна афіша 

здорової людини

19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

20.25 Слідство. Інфо

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Світло

23.25 Мегалот

00.00, 2.55 Розсекречена 

історія

03.55 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ГРУДНЯ 2017
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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, 10.40 «Чотири весілля»

11.45, 12.20, 13.30 «Міняю 

жінку»

14.45 Комедія «Слуга народу»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Діагноз»

22.00 «Світ навиворіт-9»

23.15, 0.10 Бойовик 

«Нестримні»

01.25 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25 «Той, хто не спить»

13.00 Х/ф «Вийти заміж за 
капітана»

14.50, 15.45, 16.45, 3.40 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.35, 5.10 «Подробиці»

20.40 Т/с «Той, хто не спить»

00.50 Х/ф «Мамо, я 
льотчика люблю»

03.15 «Скептик»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.00, 3.10 Реальна містика

13.10, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Цивільна оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Секретний фронт

11.00, 17.20, 21.25 Т/с 

«Нюхач»

12.10, 13.30 Х/ф «Людина 
листопада»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55 «На трьох»

15.00, 16.15 Т/с «Третього не 

дано»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.30, 2.20 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»

00.35 Х/ф «Колонія»

03.00 Т/с «Слідчі»

03.50 Скарб націй

04.00 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.15 Т/с «Татусеві дочки»

04.40 Абзац

06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.40 Kids’ Time

09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Зоряні яйця

21.00 Пацанки. Нове життя 

(прем’єра)

21.50 Любов на виживання

01.40 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

07.25, 8.20, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Мотор

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

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

04.15 «Правда життя. 

Професії»

05.20, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.50 Х/ф «Останній гейм»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.50 «Кримінальні справи»

12.30 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

17.00, 1.45 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

03.00 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

03.40 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Олександр 

Соломарський. 

Волонтер 

06.30 Від пращурів до 

нащадків. Танці 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «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 «Легенди 

будинку,що плаче» 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.25 Фольк-music 

13.45 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 Культурна афіша 

здорової людини 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Дійові особи Юрій Дяк, 

Ірина Новак

19.30 Д/ф «Місцями Леся 

Курбаса в Харкові»

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія

20.55 Д/ф «Блукаюча зірка 

Ісаака Бабеля» 

21.45 Візитки Полтавщини

21.55 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. 

В. Городецький. Вежа із 

слонової кістки» 

22.30 52 вікенди

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Розсекречена історія

СТБ

06.55, 15.25 «Все буде добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

09.55 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»

12.05 «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»

00.30 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською 

09.00 «Репортер». 

Новини

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...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

15.10 Х/ф «Некерований»
19.20 Т/с «Одинак»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки-4»

00.50 Т/с «Атлантида-2»

01.45 «Помста природи»

02.10 Х/ф «Вишневі ночі»
03.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

07.45, 3.30 «Сіткорізи»

08.15 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.05 «Атлетіко» — 

«Алавес». ЧІ

13.50 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

15.55 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ

17.45, 22.45 «Шлях до Ель 

Класіко». ЧІ

18.25 «Арсенал» — 

«Ньюкасл». ЧА

20.15, 22.25, 1.25 Топ-матч

20.25 LIVE. «Ейбар» — 

«Жирона». ЧІ

23.35 «Вест Бромвіч» 

— «МЮ». ЧА

01.40 «Хетафе» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

04.00 «Евертон» — «Свонсі». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 2.45 Топ-

матч

06.10 «Хетафе» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

08.10 «Лестер» — «Кристал 

Пелес». ЧА

10.10 «Ейбар» — 

«Валенсія». ЧІ

12.00, 21.35 «Шлях до Ель 

Класіко». ЧІ

12.50 «Арсенал» — 

«Ньюкасл». ЧА

14.40 «Ель Класіко». ЧІ

15.35 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

17.25 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

19.15, 0.25 «Сіткорізи»

19.45 «Евертон» — «Свонсі». 

ЧА

22.25 LIVE. «Алавес» 

— «Малага». ЧІ

00.55 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

03.00 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ

04.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00, 18.50 

Бандитський Київ

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20 Левиний рейнджер

12.20 Дивовижна Замбія

13.20 Ризиковане життя

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 20.50 Скарби за копійки

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Прихована реальність

19.50 Королева Півночі

02.20 Прокляття скіфських 

курганів

03.00 Таємниці пірамід

03.40 Україна: забута історія

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-

Хілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

18.00 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «П’ятеро 
друзів-2»

12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка

13.00 ЛавЛавСar

14.00, 16.50, 22.00 Країна У

15.00 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

18.25, 23.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.50 Теорія зради

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Серце океану»

11.10 Т/с «Справедливі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

(із сурдоперекладом)

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, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua

22.50 Д/с «Дика планета»

23.30, 2.55 Розсекречена 

історія

00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.55 Т/с «Роксолана»
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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, 10.45 «Чотири 

весілля»

12.20, 13.55 «Міняю жінку»

15.40 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 «Ліга сміху 2017»

22.20 «Вечірній київ 2017»

00.15 Комедія «З новим 

роком, мами!»

02.00 Мелодрама «Любовні 

рани»

05.30 М/ф

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25 «Той, хто не спить»

12.50 Х/ф «Свій серед чужих, 
чужий серед своїх»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 2.50 «Подробиці тижня»

22.00 Т/с «Бюро легенд-2»

01.20 Х/ф «Усього один 
поворот»

04.30 Х/ф «Звичайне диво»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.40 Сьогодні

09.30, 5.15 Зоряний шлях

11.00, 1.50, 4.25 Реальна 

містика

13.10, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Зовсім інше 

життя»

23.20 По слідах

ICTV

05.30 Цивільна оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Інсайдер

11.00, 17.25 Т/с «Нюхач»

12.05, 13.30 Х/ф 
«Таємниця ордена»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 0.25 «На трьох»

15.05, 16.15 Т/с «Третього не 

дано»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.50 Х/ф «Хулігани 
Зеленої вулиці»

02.40 Факти

03.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

03.40 Т/с «Слідчі»

04.55 Скарб націй

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

03.10 Абзац

05.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.00, 21.40 Любов на 

виживання

08.00 Пацанки. Нове життя

16.30 Топ-модель по-

українськи

19.00 Топ-модель по-

українськи (прем’єра)

23.40 Х/ф «Черепи»

01.55 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

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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

10.55, 11.55, 17.55, 22.50 

Погода в світі

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

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.05 «Правда життя. 

Професії»

05.05, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.30 Х/ф «Пам’ятай ім’я 
своє»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

10.50 «Кримінальні справи»

12.30 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

17.00, 1.55 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

22.20, 23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

03.10 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Дійові особи Юрій Дяк, 

Ірина Новак 

06.35 Д/ф «Місцями Леся 

Курбаса в Харкові»

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «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 «Блукаюча зірка 

Ісаака Бабеля» 

10.40 Абетка життя Григорія 

Епіка 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.30 Фольк-music 

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 Василь 

Цвіркунов

19.25 Антракт. Акробати на 

балонах

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія

21.00 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

21.45 Візитки Полтавщини

22.00 Д/ф «Формула життя 

Олександра Палладіна»

22.25 ВУКРАЇНІ «Бобринецькі 

ковбої»

23.00 Музичне турне 

00.05 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Розсекречена історія

СТБ

08.05 Х/ф «Неймовірні 
пригоди італійців в 
Росії»

10.10 Х/ф «Дівчата»
12.15 Х/ф «Любов і 

голуби»
14.15 Х/ф «Москва 

сльозам не вірить»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.35 Х/ф 
«Снайперша»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською 

09.00 «Репортер». 

Новини

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...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

15.20 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину»

19.20 Х/ф «Сталевий 
світанок»

21.20 Х/ф «Бета-тест»
23.05 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

0.50 «Помста природи»

02.15 Х/ф «Двійник»
03.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 15.55, 18.55, 

23.45, 1.45, 3.45 Топ-

матч

06.15 «Алавес» — «Малага». 

ЧІ

08.15 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ

12.05 «Лестер» — «Кристал 

Пелес». ЧА

13.55 «Ейбар» — «Жирона». 

ЧІ

16.10 «Вест Бромвіч» 

— «МЮ». ЧА

18.00 «Ель Класіко». ЧІ

19.10 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

21.00 Світ Прем’єр-Ліги

21.30 LIVE. «Арсенал» 

— «Ліверпуль». ЧА

23.55 «Леванте» — 

«Леганес». ЧІ

01.55 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

03.55 «Бетіс» — «Атлетік». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.45, 20.10, 2.45 Топ-

матч

06.10 «Ейбар» — «Жирона». 

ЧІ

08.00 «Ель Класіко». ЧІ

08.55 «Вест Бромвіч» 

— «МЮ». ЧА

10.45, 4.55 «Шлях до Ель 

Класіко». ЧІ

11.35 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

13.25 «Сіткорізи»

13.55 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

16.00 «Алавес» — «Малага». 

ЧІ

17.50 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.20 «Лестер» — «Кристал 

Пелес». ЧА

20.25 LIVE. «Бетіс» — 

«Атлетік». ЧІ

22.25 LIVE. «Еспаньйол» 

— «Атлетіко». ЧІ

00.25 Світ Прем’єр-Ліги

00.55 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

03.05 «Хетафе» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20 Левиний рейнджер

12.20 Морські парки

13.20 Ризиковане життя

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 20.50 Скарби за копійки

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Прихована реальність

18.50, 1.20 Бандитський Київ

19.50 Хижа Арктика

03.40 Скарб.UA

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-

Хілс, 90210»

12.10 «Орел і решка. Шопінг»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

18.00 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

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-

Хілс, 90210»

12.10 «Орел і решка. Шопінг»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

18.00 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.30 «Нічне життя»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Серце океану»

11.10 Т/с «Справедливі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

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, 2.20 

Тема дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua

22.50 Д/с «Дика планета»

23.30, 2.55 Розсекречена 

історія

00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.55 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші»

08.05 Комедія «З новим 

роком, мами!»

09.50, 23.15 «Світське життя»

10.50 «Голос. Діти-4»

14.05 «Вечірній Київ 2017»

16.05, 21.15 «Вечірній 

квартал-2017»

18.30 «Розсміши 

коміка-2017»

20.15 «Українські сенсації»

00.15 «Модель Хl»

02.00 «Вечірній Київ»

05.25 М/ф

ІНТЕР

06.50 М/ф

07.25 «Чекай мене»

09.00 Х/ф «31 червня»
11.50 Х/ф «Старий Новий 

рік»
14.30 Х/ф «Екіпаж»
17.20 Концерт «Моя 

душа...»

20.00, 5.15 «Подробиці»

20.30 «Час будувати»

22.40 Т/с «Дружина 

генерала»

02.35 Подробиці

03.05 Х/ф «Той самий 
Мюнхгаузен»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.40, 7.15, 15.20 Т/с «Чорна 

кров»

07.00, 15.00, 19.00, 3.20 

Сьогодні

16.10, 19.40 Т/с «Свій чужий 

син»

20.50 Х/ф «Зведені 
сестри»

23.00 Т/с «Герократія»

01.30 Реальна містика

04.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

06.00 Зоряний шлях

ICTV

05.05, 4.20 Еврика!

05.15, 4.30 Факти

05.35 Більше, ніж правда

07.10 Я зняв!

09.10, 14.10 Дизель-шоу

10.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

16.50 Х/ф «Таємниця 
ордена»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «13-й район. 
Цегляні маєтки»

22.00 Х/ф «13-й район»
23.45 Х/ф «Колонія»
01.35 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

02.25 Провокатор

04.15 Скарб націй

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Т/с «Татусеві дочки»

06.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

07.10 Дешево і сердито

08.50 Ревізор

11.30 Пристрасті по Ревізору

14.50 Вар’яти

16.45 Зоряні яйця

18.40 Х/ф «Викрасти за 60 
секунд»

21.00 Х/ф «Повітряна 
тюрма»

23.20 Х/ф «Токарєв»
01.10 Х/ф «Черепи»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

06.55, 17.55 Погода в світі

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, 0.00 Час новин

07.10, 8.50, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 0.45 

Погода на курортах

07.30 Невигадані історії

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.50 Погода в Україні

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

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Документальний 

проект

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.25, 3.30 «Правда життя. 

Професії»

05.20 Х/ф «Найостанніший 
день»

07.05 Х/ф «Наприкінці 
ночі»

09.50 Х/ф «Слухати у 
відсіках»

12.20 «Легенди шансону»

13.15, 3.05 «Речовий доказ»

15.00 «Свідок. Агенти»

15.40 «Склад злочину»

17.10 «Південь. 

Нерадянський Союз»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Кубанські 
козаки»

21.40 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

23.30 Х/ф «Кодове ім’я: 
Чистильник»

01.20 «Мисливці за 

привидами»

03.00 «Випадковий свідок»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Територія Кіно Василь 

Цвіркунов 

06.30 Антракт. Акробати на 

балонах 

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

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 

11.05 Музичне турне 

12.55 Фольк-music 

14.55 Мистецькі історії 

15.30 Д/ф «Хроніка 

Української 

повстанської армії. 

1942-1954»

17.30 Надвечір’я. Долі 

18.20 Лайфхак українською 

18.30 Д/ф «Кардинал 

Мар’ян Яворський», ч. 1

19.00 Позиція 

19.25 Музика і музиканти. 

Київська прем’єра, ч. 2

19.55 Проект «RadioSymphony 

UA»

21.45 Візитки Полтавщини

22.00 Д/ф «Борхес» 

22.20 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

23.00 Музичне турне 

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Т/с «Чорна Рада», с. 5

05.05 Т/с «Чорна Рада», с. 6

СТБ

05.45 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»

07.40 «Караоке на Майдані»

08.40 «Все буде смачно!»

09.40 Х/ф «Снайперша»
13.20 «Зважені та 

щасливі-7»

16.10 «Хата на тата»

19.00 «Х-Фактор-8»

21.50, 23.50 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

22.50 «Х-Фактор-8 

Підсумки голосування»

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

09.25, 12.15 «Золотий гусак». 

NEW

10.00, 15.00 Концерт

11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

13.15 Прямий ефір з 

Наталкою Фіцич

14.25 Споживач

17.15, 22.00 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

18.00 «Закрита зона»

20.00 «Світські хроніки»

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня зТарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «Цілком таємно»

10.00 «Загублений світ»

13.00 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса 2»

16.40 Х/ф «Великий 
переполох у малому 
Китаї»

18.30 Х/ф «Сталевий 
світанок»

20.30 Х/ф «Облога»
22.50 Х/ф «Від заходу до 

світанку-2: Криваві 
гроші Техасу»

00.35 «Помста природи»

02.05 Х/ф «Захар Беркут»
03.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 16.45, 19.00, 

21.25, 23.45, 1.45, 3.45 

Топ-матч

06.15 «Еспаньйол» — 

«Атлетіко». ЧІ

08.15 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Ель Класіко». ЧІ

11.10 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА

13.00 Шлях до Ель Класіко. ЧІ

13.50 Передмова до матчу 

«Реал-Барселона». ЧІ

13.55 LIVE. «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

14.45 Футбол Tables

16.15 Світ Прем’єр-Ліги

16.50 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Борнмут». ЧА

19.25 LIVE. «Депортіво» 

— «Сельта». ЧІ

21.35 LIVE. «Лестер» 

— «МЮ». ЧА

23.55 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

01.55 «Евертон» — «Челсі». 

ЧА

03.55 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА

07.50, 16.30, 19.10, 23.50, 

1.50, 3.45 Топ-матч

08.00 «Бетіс» — «Атлетік». ЧІ

09.45 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.15 «Евертон» — «Свонсі». 

ЧА

12.05 «Еспаньйол» — 

«Атлетіко». ЧІ

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Евертон» 

— «Челсі». ЧА

15.25 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

17.10 LIVE. «Валенсія» 

— «Вільярреал». ЧІ

18.00 «Футбол Tables

19.20 LIVE. «Бернлі» 

— «Тоттенгем». ЧА

20.15 Футбол NEWS

21.30 Світ Прем’єр-Ліги

22.00 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

00.00 «Ман Сіті» — 

«Борнмут». ЧА

01.55 «Депортіво» — 

«Сельта». ЧІ

03.55 «Лестер» — «МЮ». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00, 18.10 Історія 

криміналістики

10.30 Смертельний двобій

12.20 Дослідження часу

14.20 Земля приматів

15.20 Дика Канада

17.20 Дивовижна Замбія

21.00 Код неандертальця

23.00 Мандрівка у себе

00.00 Путівник неприємностей

00.40 Містична Україна

03.40 Прокляття відьом

04.30 Єврорабині

05.20 Жертви краси

К1

05.10 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.10 «Мультфільми»

09.00 М/ф «Жирафа»

10.45 Х/ф «Подорож до 
Різдвяної зірки»

12.10 «Ух ти show»

13.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

16.25 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.10 «Їже, я люблю тебе!»

00.10 Х/ф «12 різдвяних 
бажань»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Енчантімалс. 

Рідний дім»

12.15 М/ф «Принц Єгипту»

14.00 Одного разу в Одесі

16.00 Казки У

18.00 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-2»

19.45 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-3»

21.30 Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Панянка-селянка

02.50 Теорія зради

03.40 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00, 9.45 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

10.30 Діти Z

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Лайфхак 

українською

12.05 Хто в домі хазяїн?

12.50 Х/ф «Золото»

15.10 Д/фс «Смак 

Дзяннаня»

15.40 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

20.25 Роздягалка

21.35 Розсекречена історія

22.35 Війна і мир

23.25 Мегалот

23.35 Д/ф «Вони боролись до 

загину»

00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»

01.35 Світло

02.30 Фольк-music

03.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.00 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Українські сенсації»

08.00, 10.00 «Розсміши 

коміка»

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

11.00 «Світ навиворіт — 9»

12.15, 13.20, 14.40, 15.45 «Світ 

навиворіт — 6»

17.05 «Ліга сміху 2017»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Мелодрама «Дівчина з 

персиками»

00.40 «Аргумент кiно»

01.25 «Світське життя»

04.25 М/ф

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.20 Х/ф «Вусатий нянь»
08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Зірки»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.00 Х/ф «Укол 
парасолькою»

14.00 «Пісня року»

15.20 «Час будувати»

17.30, 20.30 Т/с «Східні 

солодощі»

20.00, 2.40 «Подробиці»

22.20 Концерт «Freedom»

01.05 Х/ф «Сині як море очі»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Свій чужий син»

13.10 Т/с «Зовсім інше 

життя»

17.00, 21.00 Т/с «Коли 

повертається минуле»

19.00 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Т/с «Зозуля»

02.30 Реальна містика

04.15 Історія одного 

злочину

ICTV

05.00 Більше, ніж правда

06.35 Т/с «Слідчі»

08.30 Т/с «Відділ 44»

11.40, 13.00 «На трьох»

12.45 Факти. День

15.05 Х/ф «13-й район»
16.50 Х/ф «13-й район. 

Цегляні маєтки»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Джон Вік»
22.50 Х/ф «Макс Пейн»

00.50 Х/ф «Хулігани 
Зеленої вулиці»

02.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 2.45 Зона ночі

06.00 М/с «Том і Джеррі шоу»

08.00 Топ-модель по-

українськи

10.40 М/Ф «Лісова братва»

12.10 Х/ф «16 кварталів»
14.10 Х/ф «Викрасти за 60 

секунд»
16.45 Х/ф «Повітряна 

тюрма»

19.00 Х/ф «Пророк»
21.00 Х/ф «Таємний агент»
23.00 Х/ф «Еверлі»

01.00 Х/ф «Сексі бойз або 
французький пиріг»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.20 Погода в світі

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, 0.00 Час 

новин

07.10, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 0.55 

Погода на курортах

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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»

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Документальний 

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

04.25 Х/ф «Тегеран-43»
07.00 Х/ф «Очікування 

полковника 
Шалигіна»

08.40 Т/с «Діти Арбата»

11.15 Х/ф «Кубанські 
козаки»

13.20 Х/ф «Суєта суєт»
15.00 «Легенди карного 

розшуку»

16.55 «Склад злочину»

18.30 «Свідок. Агенти»

19.00 Т/с «Анна-детективъ»

22.50 Х/ф «Прощавайте, 
докторе Фрейд»

00.55 Х/ф «Кодове ім’я: 
Чистильник»

02.30 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Позиція 

06.30 Музика і музиканти. 

Київська прем’єра, ч. 2 

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 

11.05 Музичне турне 

12.25 Фольк-music діти 

13.55 Дитячі таємниці

14.35 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип» 

15.20 Позиція 

16.00 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз – народна» 

16.45 Мистецькі історії 

17.15 Фольк-music 

18.15 Лайфхак українською 

18.30 Д/ф «Кардинал Мар’ ян 

Яворський», ч. 2 

19.00 Мовою мистецтва

19.25 Сценограй 

20.00 Як дивитися кіно 

20.35 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох» 

21.45 Візитки Полтавщини

22.00 Д/ф «Борхес» 

22.25 Нічна Різдвяна Літургія 

під проводом Святійшого 

Отця Франциска в 

Базиліці святого Петра 

00.35 Д/ф «ХХ сторіччя 

Кароля Войтили»,

01.30 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Т/с «Чорна Рада», с. 7 

05.05 Т/с «Чорна Рада», с. 8

 

СТБ

07.00 «Хата на тата»

08.55 «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, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 22.00 «Ехо 

України» с Матвієм 

Ганапольським

10.15 «Золотий гусак.» NEW

11.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

12.15 Споживач

13.00 Прямий ефір з 

Наталкою Фіцич

20.10 «Кисельов. Авторське»

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня зТарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.30 «ДжеДАІ»

10.00 «Бандерлоги»

11.30, 1.00 «Помста природи»

16.00 Х/ф «Бета-тест»
17.45 Х/ф «Тактичний 

напад»
19.20 Х/ф «Кікбоксер-2: 

Дорога назад»
21.10 Х/ф «Кікбоксер-3: 

Мистецтво війни»
23.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

02.00 Х/ф «Москаль-
чарівник»

03.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.45 «Бернлі» — 

«Тоттенгем». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

12.05 «Ман Сіті» — 

«Борнмут». ЧА

13.55 «Депортіво» — 

«Сельта». ЧІ

15.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.50 «Лестер» — «МЮ». ЧА

18.40, 1.30, 3.35, 5.35 Топ-матч

18.50 «Еспаньйол» — 

«Атлетіко». ЧІ

20.40 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА

22.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

23.40 «Ейбар» — «Жирона». 

ЧІ

03.45 «Хетафе» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 20.45, 22.50, 3.35, 

5.40 «Топ-матч

06.10 «Бетіс» — «Атлетік». ЧІ

08.10 «Еспаньйол» — 

«Атлетіко». ЧІ

10.10 «Евертон» — «Челсі». 

ЧА

12.10 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

14.10 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

16.10 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

18.00, 0.50 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

18.55 «Ман Сіті» — 

«Борнмут». ЧА

21.00 «Депортіво» — 

«Сельта». ЧІ

23.00 «Лестер» — «МЮ». ЧА

01.45 «Алавес» — «Малага». 

ЧІ

03.50 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 18.10 Історія 

криміналістики

10.30 Смертельний двобій

12.20 Небезпечна планета

14.20 Земля приматів

15.20 Таємниці Гвадалківіру

16.20 Морські парки

21.00 Дослідження часу

23.00 Таємниці Стоунхенджа

00.00 Путівник неприємностей

00.40 Теорія змови

03.10 Скептик

К1

05.10 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.10 «Мультфільми»

09.15 «Ух ти show»

10.20 М/ф «Жирафа»

12.00 Х/ф «Подорож до 
Різдвяної зірки»

13.25 Х/ф «Людина-Ельф»
15.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

18.20 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «КВН»

02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Пригоди монстро 

— подружок. День усіх 

монстрів»

11.50 Х/ф «Пастушка»
13.00 Одного разу в Одесі

16.00 Казки У

18.00 М/ф «Ріо-2»

20.00 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-4»

21.45 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-5»

23.30 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Панянка-селянка

02.50 Теорія зради

03.40 Віталька

05.20 Казка з татом

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, 0.35 

Новини

09.30 Т/с «Супер відчуття»

10.00 Х/ф «Золото»

12.10 Перший на селі

12.40 Д/с «Смак 

Дзяннаня»

13.30 Фольк-music. Діти

14.25 Фольк-music

15.55 Д/ф «Кардинал Мар`ян 

Яворський»

16.55 Х/ф «Святий 

Августин»

21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Лайфхак українською

22.25 Нічна Різдвяна 

Літургія під проводом 

Святійшого Отця 

Франциска в Базиліці 

святого Петра

01.10 Світло

02.05 Надвечір’я. Долі

03.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.00 Т/с «Роксолана»
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Щедрою рукою 
Трампа
США виділили Україні на оборону 
350 мільйонів доларів 
Ігор ВІТОВИЧ

 Президент Дональд Трамп підписав закон про виділення 700 
мільярдів доларів на оборонні потреби Сполучених Штатів Амери-
ки. Раніше обидві палати Конгресу США підтримали заклик прези-
дента Трампа до зміцнення збройних сил країни та ухвалили ком-
промісний варіант законопроекту про витрати Пентагону, — пові-
домляє «Голос Америки».
 Оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає також 350 
мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. У листопаді Конг-
рес США схвалив надання безпекової допомоги Україні. Як зазначили 
раніше у посольстві України в США, проект закону «дозволяє нада-
ти нашій державі летальне оборонне озброєння та суттєво розширює 
підтримку України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборон-
ній сферах. У документ внесено положення, що дозволяють викорис-
товувати кошти оборонного бюджету США на потреби реабілітації у 
медичних установах Сполучених Штатів поранених українських війсь-
ковослужбовців, навчати та проводити підготовку українських медич-
них фахівців у цій сфері, а також посилювати спроможності повітря-
них та військово-морських сил нашої держави».
 Як розповіла перша віце-спікер парламенту України Ірина Ге-
ращенко, яка зараз перебуває з візитом у Вашингтоні, вперше в цій 
сумі закладено фінансування програм розмінування і збільшення 
допомоги на реабілітацію військових. Посольство України наголо-
шує, що сума коштів збережена на торішньому рівні, проте суттєво 
розширюються напрями такої допомоги.
 Крім цього, українські дипломати вказують на те, що вперше на 
законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні за-
соби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостере-
ження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні за-
соби, кораблі прибережної дії та берегової охорони.
 Нагадаємо, що отримання зброї Україною з-за кордону — пред-
мет довгих переговорів Києва із західними партнерами. США досі не 
погоджуються надавати Україні летальне озброєння, тоді як Росія за-
кликає Вашингтон взагалі не постачати Києву оборонну зброю. ■ 

■

Порошенко зустрівся з Дудою 
 Зустріч україського та польського президентів відбулася в Хар-
кові та розпочалася з відвідання меморіалу жертв тоталітарного ре-
жиму в селі П’ятихатки. На його території розташовано 75 братських 
могил, з яких 15 — польські. Під час зустрічі Президент Порошен-
ко подякував польському колезі за «чітку позицію Польщі в підтрим-
ці суверенітету України», за підтримку реформ в Україні та незмінну 
позицію щодо «Північного потоку-2». Не залишилася без уваги й іс-
торична політика. «Ми дійшли висновку, що історія не повинна впли-
вати на стратегічний характер польсько-українських відносин, — на-
голосив Порошенко. — Бо історію ми вже не змінимо, але повинні 
й можемо зімнити нинішнє та створити умови для майбутнього». Та-
кож обидва президенти домовилися про скорочення «чорних спис-
ків», тобто осіб, яким заборонено в’їзд до Польщі або України. 

Мей, палата і «Брекзит»
 Палата общин Великобританії ухвалила зміни до британського 
закону щодо виходу зі складу Європейського Союзу, які вимагають 
обов’язкового затвердження депутатами будь-якої угоди про «Брек-
зит» iз Брюсселем. Відповідну поправку підтримало 309 депутатів 
нижньої палати британського парламенту, тоді як «проти» проголо-
сувало 305 парламентаріїв. Ухвалення цієї поправки, проти якої ка-
тегорично виступала Тереза Мей, стало можливим завдяки тому, що 
кілька депутатів від її Консервативної партії долучилися до опозиції 
та проголосували «за». Результат голосування став поразкою уряду 
Терези Мей у британському парламенті.

Президент Польщі підписав зміни до закону про 
працевлаштування іноземців
 Президент Польщі вчора підписав закон, згідно з яким, зокрема, 
іноземці з-за меж Євросоюзу зможуть отримати посвідку на тимчасо-
ве перебування в Польщі у межах перенесення в країну підприємства 
з іншої держави. За підрахунками Управління з питань іноземців, ці 
зміни можуть зачепити до 200 тис. осіб. Тільки у 2015 році воєводи 
зареєстрували понад 100 тис. клопотань про легалізацію тимчасово-
го перебування у зв’язку з роботою. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Міжнародний рух за 
заборону протипіхотних 
мін у звіті від 14 грудня за-
явив, що Україна входить 
до низки країн із «високи-
ми втратами» від розриву 
мін. «Через два десятиліт-
тя після укладення дого-
вору про заборону на вико-
ристання протипіхотних 
наземних мін, нове вико-
ристання зброї держава-
ми фіксується вкрай рід-
ко. Країни продовжують 
свої зусилля, щоб зупини-
ти трагедії від наземних 
мін до 2025 року. Однак, 
згідно з моніторингом, 
збройні конфлікти в Аф-
ганістані, Лівії, Україні та 
Ємені другий рік поспіль 
сприяють великим втра-
там, спричинених міна-
ми, зокрема саморобними 
пристроями, які запуска-
ються як міни, та іншими 
вибухонебезпечними ре-
штками війни», — йдеть-
ся у звіті організації, який 
цитує «Радіо Свобода».
 В організації вказу-
ють, що з жовтня 2016-го 

до жовтня 2017 року було 
зафіксовано використан-
ня в Україні протипіхот-
них мін, однак влада не 
використовувала їх у по-
рушення своїх міжнарод-
них зобов’язань. «Між-
народний рух за заборо-
ну протипіхотних мін не 
отримав інформації про 
те, що українські уря-
дові сили використову-
вали протипіхотні міни в 
порушення Договору про 
заборону застосування 
мін в 2016-2017 роках. З 
2014 року уряд України 
заявив, що не використо-
вував протипіхотні міни 
в конфлікті і звинуватив 
підтримувані Росією сили 
у застосуванні наземних 
мін», — йдеться у звіті.
 У документі вказується 
про «значні докази» в різ-
них місцях «наявності про-
типіхотних мін радянсько-
го походження з маркуван-
ням виробництва 1980-х 
років, а також протипіхот-
них мін iз маркуванням 
виробництва 2000-х років 
із зазначенням російсь-
кого походження». Між-

народний рух за заборо-
ну протипіхотних мін вка-
зує, що українські війсь-
кові гинули впродовж року 
від розриву протипіхотних 
мін, не зазначаючи точної 
кількості.
 Згідно з повідомлен-
ням, загалом через про-
типіхотні міни впродовж 
останнього року у світі за-
гинули щонайменше 2089 
людей, понад 6,5 тисячi 
були поранені. Водночас 
42 відсотки цивільних 
жертв — неповнолітні.
 Нагадаємо, що 1997 
року був укладений От-
тавський договір про за-
борону протипіхотних 

мін, який набув чинності 
в 1999 році. Його ратифі-
кували 162 країни, не під-
писали, зокрема, Китай, 
США та Росія. А от Ук-
раїна є країною-учасни-
цею угоди. І хоча на адре-
су українського уряду не 
лунає звинувачень щодо 
порушення Оттавсько-
го договору, мінні поля 
на Донбасі є. І це смерто-
носна проблема України 
на роки. Місія ООН вив-
чить можливість розмі-
нування Донбасу. Вели-
ка Британія виділить два 
мільйони фунтів стерлін-
гів на розмінування Дон-
басу.■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Немає сумнівів, що 
святий Миколай був іс-
торичною постаттю, а ось 
сумніви стосовно автен-
тичності його мощей, які 
«розмножилися» у вели-
кій кількості по христи-
янських храмах світу, 
таки існують. Ось чому 
науковці Оксфордського 
університету, що в Англії, 
дослідили мощі святого, 
який за життя був єпис-
копом італійського міста 
Міра, що за 16 кілометрів 
на захід від Венеції. Свя-
тий вважається покрови-
телем цього міста і щоро-
ку 6 грудня тут влаштову-
ють гучний фестиваль на 
його честь. 
 Реліквії святого Ми-
колая зберiгаються у різ-
них містах світу, зокрема 
у храмах в Італії, Франції, 
США та в приватних ко-
лекціях. Головний об’єкт 
його культу зберігаєть-
ся в італійському місті 
Барі. Тут, у соборі, збері-
гається основний фраг-
мент мощей, який, за ле-
гендою, ще тисячу років 
тому привезли місцеві мо-
ряки. Мощі до того були 
викрадені мусульманами 
під час облоги міста. 
 Вчені поставили перед 
собою мету — дослідити всі 
відомі мощі святого, щоб 
встановити їхній вік та чи 
належать вони одній лю-
дині. Нагадаємо, що перші 

записи про єпископа, яко-
го дуже шанують як у като-
лицькій, так і в православ-
ній церквi, з’явилися в VI 
столітті. 
 Першим учені Окс-
фордського університе-
ту дослідили фрагмент 
кістки таза, який пере-
дав на експертний аналіз 
священик зi США Денніс 
О’Нейлл, служитель хра-
му Святої Марти Бетансь-
кої з гробницею Всіх Свя-
тих у Мортон-Гроув, штат 
Іллінойс. У цей храм мощі 
колись перевезли з фран-
цузького міста Ліона. 
Радіовуглецевий аналіз 
показав, що кістка дійс-
но походить iз IV століт-
тя, коли жив святий. Іс-
торичні записи вказують, 
що Миколай iз Міри по-
мер 6 грудня 345-го чи 
352 року. Тож перша про-

ба виявилася вдалою. 
 «Багато мощей, які 
потрапляють до нас на 
аналіз, найчастіше ви-
являються молодшими, 
ніж приписують їм істо-
ричні та церковні хроні-
ки, — каже професор Том 
Хігам, один з учених, які 
проводили дослідження. 
— А цей кістковий фраг-
мент, навпаки, датуєть-
ся досить точно, і дату-
вання збігається з дани-
ми хронік, а тому є висо-
ка ймовірність того, що 
він дійсно є частиною мо-
щей святого Миколая». 
 Якщо інші храми, де 
зберігаються останки свя-
того, погодяться на екс-
пертизу, то вчені зможуть 
провести детальнішу ро-
боту та з’ясувати нарешті, 
чи належать вони одній і 
тій же людині. ■

ДО РЕЧІ 

 Водночас Канада надала підприємствам оборонно-промислового 
комплексу дозвіл на продаж стрілецької зброї Україні. Дозвіл стосу-
ватиметься стрілецької зброї, як-от автоматичної вогнепальної, а та-
кож електрошокерів-тейзерів. Також уряд Литви вирішив передати 
Україні зброю загальною вартістю майже два мільйони євро. Основ-
ну частину переданого озброєння становитимуть понад сім тисяч ав-
томатів Калашникова та майже два мільйони одиниць набоїв. Також 
передадуть близько сотні одиниць кулеметів, мінометів, протитанко-
вого та іншого озброєння. Це озброєння нині не використовують ли-
товськi збройнi сили, оскільки воно не відповідає стандартам НАТО.

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Мінні поля на Донбасі — це смертоносна проблема України на роки.❙

ЗБРОЯ

Смерть на невидимих пастках
Україна — серед країн-лідерів за кількістю загиблих від мін

■

А ТИМ ЧАСОМ… 

 Найбільш шанованим міс-
цем поклоніння християн всьо-
го світу є храм Гроба Господ-
нього в Єрусалимі. Він був за-
снований на Голгофі, де, згід-
но зі Святим Письмом, був 
розіп’ятий і похований Ісус 
Христос, який потім воскрес. 
Але вчені зацікавились, на-
скільки відповідає легенді 
справжній вік головної хрис-
тиянської святині, повідомляє 
«Євроньюс». Фахівці відібрали 
проби вапняного розчину з ос-
нови усипальниці Христа і за-
стосували до нього метод оп-
тичного датування. 
 Відповідь учених безапеля-
ційна: вапняк, iз якого зробле-
не ложе Христа, датується 345-
м роком нашої ери. Таким чи-
ном випливає, що плита була 
виготовлена невдовзі після за-
кінчення правління римського 
імператора Костянтина Велико-
го. Відомо, що його мати докла-
ла багато зусиль для поширення 
християнства і завдяки їй і був 
знайдений Гроб Господній, нав-
коло якого опісля був збудова-
ний храмовий комплекс. «Жод-
них сумнівів не може бути. Те-
пер ми точно знаємо, що це є те 
саме місце», — сказав історик 
Крістен Ромі. Як зазначають ог-
лядачі, це той рідкісний випа-
док, коли дані, здобуті сучасною 
наукою, повністю збігаються з 
церковними переказами. Втім 
для фахівців надалі залишаєть-
ся відкритим головне питання. 
Вони надалі шукають докази, чи 
дійсно сліди останків Христа пе-
ребувають у цій гробниці? Адже 
історики мають кілька версій 
про місце його поховання.

■

Собор у Барі, де зберігаються мощі святого Миколая.❙

ДОСЛІДЖЕННЯ

Тест для святого Миколая
Чи всі відомі в світі мощі Чудотворця справді належать 
дитячому заступнику, мають з’ясувати вчені

■
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ДИВА
ЧигиринФест із Миколаєм
 У першій козацькій столиці — Чиги-
рині, уже втретє, 16-17 грудня відбудеться 
Фестиваль Святого Миколая. Розпочнеть-
ся він зі святкової ходи центральною вули-
цею міста  Парадом зірок Святого Миколая.  
Основні заходи проходитимуть на території 
відновленої резиденції Богдана Хмельниць-
кого. 
 Цьогорічне дійство другого дня фес-
ту відбуватиметься за відібраним у кон-
курсі сценарієм казки-феєрії «Дива на Ми-
колая», створеним Оксаною Кузів — ук-
раїнською письменницею з Івано-Фран-
ківська, авторкою книги «Адамцьо», що 
увійшла до 80 найкращих книг в Україні за 
останнє десятиліття за версією «Вся Украї-
на читає дітям». На сцені виступатимуть 
співачки Христина Соловій та Аліна Палій, 
гурти «Ярра» і «77Chasoff». Суботнього дня 
дивуватимуть талантами учасники телепро-
екту «Голос. Діти». 
 На Галявині креативних ялинок будуть 
представлені новорічні деревця, зроблені з 
будь-чого... окрім справжніх ялинок та со-
сон. А за найкраще, за рішенням журі, твор-
ці ще й матимуть призових 5 тисяч грн. Дія-
тимуть Приймальня Святого Миколая, де 
кожен матиме аудієнцію з головним персо-
нажем фесту, а діти до 14 років ще й от-
римають безкоштовний подарунок; а також 
Майстерня Святого Миколая з майстер-кла-
сами для дітей. Програму наукових див для 
дітей у Підземній таємній лабораторії Свя-
того Миколая вестимуть платно — за 50 
грн. з учасника. ■

■

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

На порцеляновому посуді, який 
розписує український художник, 
викладач Львівської академії 
мистецтв Олександр Опарій, — 
незалежно від пори року, життя 
квітне. Петриківський розпис 
майстра — зазвичай флорис-
тичний, завжди — багатий на 
складні елементи. 
Митець уперше побачив петри-
ківський розпис у шкільному 
підручнику з образотворчого 
мистецтва. Сьогодні у палітрі 
робіт майстра серед розписано-
го посуду переважають синьо-
блакитні тони.

Пензлі з маминого сільського 
обійстя
 ■ Олександре, розкажіть про 
серію декоративних тарелей 
«Квіти України». Чому її назва-
ли саме так? 
 — «Квіти України» — це, 
зрозуміло, узагальнена назва. 
Майстри з інших країн Європи 
на порцеляну наносять ботаніч-
ні і польові квіти, у нас же домі-
нуючим є петриківський розпис. 
Саме українські вироби з порце-
ляни і розпізнають у світі за цим 
розписом. Тож недарма петри-
ківський розпис вважають візит-
кою України.
 ■ Достеменно знаю, що ви 
жодного разу не були у селищі 
Петриківка. А як давно почали 
розписувати петриківським роз-
писом?
 — Справді, не був. Просто 
хотілось навчитись так малю-
вати. Хоча не менше, скажімо, 
люблю вишивку Полтавщини, 
ткацтво Кролевця, майоліку Ва-
силькова. 
 Навчався самотужки, черпав 
практичні поради Пелагеї Глу-
щенко з книги «Прикрась свій 
дім», що вийшла друком у ви-
давництві «Техніка».
 Раніше займався петриківсь-
ким розписом лише у зимові свя-
та та у період відпустки. Тепер 
це улюблене заняття стало звич-
ним. Бо бачу, що петриківський 
розпис несе в собі естетичну фун-
кцію, виховує у людини смак. 
Смак до прекрасного. До речі, 
часто мене запитують, чи можна 
вживати їжу з розписаної порце-
ляни. Кажу: можна, але лише 

мені. Звісно, це жарт. 
 ■ Кожна ваша розписана 
порцеляна напрочуд красива. 
Зрозуміло, якість залежить і 
від знарядь праці. Які чудодій-
ні пензлі використовуєте?
 — Пензлі роблю власноруч із 
шерсті сільського котика, який 
живе у мами у селі поблизу містеч-
ка Ромни, що на Сумщині. Влас-
не, де і пройшло моє дитинство. 
 У Ромнах існувала давня тра-
диція — Іллінський ярмарок, що 
тривав сім тижнів і де можна було 
купити різноманітну порцеляну. 
Це був колись найбільший ярма-
рок на Наддніпрянській Україні. 
Оповідають, що саме на одному з 
таких ярмарків Тарас Шевченко 
почув розповідь, яка лягла в ос-
нову «Наймички». 
 ■ Оскільки мову ведемо про 
квіти на порцеляні, у реально-
му житті які з них подобаються 
найбільше? 
 — Іриси, жоржини, тюльпа-
ни. У батьківському дворі щоро-
ку квітнуть тюльпани — близько 
70 сортів. 
 ■ Які ще назви придумуєте 
своїм виробам? 
 — Маю «Квіти для мами», 
«Калиновий гай», «Квіткова рап-
содія», «Вечірні сутінки», «Жов-
тожара квітка», «Паморозь»...

Серійне виробництво 
і лічені зразки
 ■ Якими кольорами зазви-
чай розписуєте порцеляну? 
Який колір улюблений?
 — Малюю різними кольора-

ми. Говорять, що я більше відчу-
ваю холодну гаму. Люблю ство-
рювати композиції в зеленій 
гамі, синьо-блакитній гамі. Чим 
менше використано кольорів, 
тим легше узгодити всю компо-
зицію в цілому.
 ■ Які узори переважають на 
порцеляні?
 — Якщо петриківкою деко-
рую, то у квіткові мотиви, зазви-
чай у композиції, додаю пташок, 
метеликів, бджіл. Інколи деко-
рую вироби — графікою — сільсь-
кий український пейзаж (Украї-
на ХХ ст.). Графіка створена на ос-
нові своїх квіткових писанок. 
 ■ Чи колекціонуєте порцеля-
нові вироби: свої та інших майс-
трів?
 — Маю небагато виробів. Втім 
є, зокрема, мейсенський кухлик 
ХІХ століття. У саксонському 
Мейсені зародився європейський 
фарфор. Там у 1710 році відкри-
ли першу в Європі фарфорову ма-
нуфактуру. 
 На жаль, деяких своїх виробів 
не маю. В селищі міського типу 

Городниця Житомирської облас-
ті на заводі, де я працював після 
закінчення Миргородської кера-
мічного технікуму, майже всю 
порцеляну пакували і вивозили 
з міста. Її навіть не було у мага-
зинах. Хоча на художню раду за-
воду я подавав 14 малюнків-зраз-
ків, 12 із яких затвердили, зок-
рема набір чайників, так зване 
«тріо»: більший, середній і мен-
ший. Утім, у виробництво запус-
тили лише чотири зразки, оскіль-
ки вироби треба було робити згід-
но з ГОСТом, а скопіювати точ-
но розпис не всі майстри могли. 
Іноді мені доводилося йти в жи-
вописний цех і домальовувати...
 ■ Що цікавого знаєте про ви-

робництво сучасної порцеляни? 
 — В Іспанії є завод Lladro, у 
якому виробляють лімітовані 
скульптури — всього-на-всього 
30 штук. І форми, і модель після 
відливу знищують у присутності 
нотаріуса. В Угорщині є також 
завод Herend — там виготовля-
ють вироби з ручним розписом, 
це чи не найдорожча нині порце-
ляна в Європі.
 ■ Олександре, якою має бути 
порцеляна?
 — Знаєте, у китайців є бага-
то визначень, якою має бути пор-
целяна — біла, як місяць, тонка, 
як папір, дзвінка, як гонг, про-
зора, як скло. А ще — зроблена 
з любов’ю. ■

Інна УСТИЛОВСЬКА

 «Твій голос п’янить мене», 
— англійською співає Соня Су-
хорукова у дебютній та найві-
домішій пісні гурту The Erised, 
яка має назву Pray, що в пе-
рекладі означає «Молитва». 
Створений у 2015 році колек-
тив The Erised, грає електрон-
ну музику і видається на досить 
відомому британском лейблі 
Med School Music, а треки гур-
ту звучать на BBC Radio. Як пи-
шуть критики, якщо не знати, 
що The Erised родом з України, 
судячи з рівня виконання та на-
віть вимови вокалістки — здо-
гадатися, що колектив не пред-
ставник англомовної Британії, 
важко. До речі, дебютний аль-
бом вітчизняного бенду Room 
414 представили в тому ж Ту-
манному Альбіоні на платфор-
мі журналу Wonderland та фес-
тивалі Hospitality In The Park у 
Лондоні.
 The Erised, власне, не вчив-
ся запалювати публіку з «абсо-

лютного нуля». До його складу 
ввійшли чотири вже досвідчені 
на момент заснування колекти-
ву музиканти. Вокалістка Соня 
Сухорукова — учасниця поп-
проекту Sonya та випускниця те-
лешоу «Фабрика Зірок» і «Голос 
Країни». Гітарист Ігор Кирилен-
ко грав у дуеті Hidden Element та 
випустив більше 20 електрон-
них релізів. Клавішник Даніїл 
Марин — електронний музи-
кант, який видавався на бага-
тьох лейблах під псевдонімом 
Detail, а барабанщик Олександр 
Люлякін — не хто інший, як ко-
лишній ударник «Бумбоксу». 
Коли сильні і розкриті музикан-
ти «зігралися» — утворився ко-
лектив, якому не потрібен був 
час на «музичну розминку».
 У вересні цього року гурт 
презентував сингл Let me be, 
який увійде у наступний міні-
альбом. Виконавці вважають, 
що пісня стала початком ново-
го етапу життя гурту, в якому 
домінуватимуть світло та де-
корації. Співаючи про хмари, 

які зникнуть із неба кохано-
го чи коханої, The Erised хоче 
розповісти про залежність лю-
дей, у тому числі одне від одно-
го, та запропонувати музичну 
розраду при такій залежності.
 The Erised належить до тих 
культурницьких українських 
проектів, які відомі за кордо-
ном точно не менше, ніж на 
Батьківщині. Якщо прочитати 
назву гурту ззаду наперед і пе-
рекласти українською, ви йде 

слово «Бажання», яке дещо 
символічно натякає на мож-
ливість просування українсь-
кого продукту за межами Ук-
раїни, якщо виконавці мають 
відповідне «бажання» і ство-
рюють дійсно якісну музику. 
В неділю український гурт The 
Erised виступить у київсько-
му клубі Sentrum, що розташо-
ваний на Шота Руставелі, 11. 
Квитки в продажу — за ціною 
250 та 560 гривень. ■

ЛЯ-ЛЯ-ФА

Музика і бажання
У Києві виступить Соня Сухорукова

■

Гурт The Erised.
Фото з сайта weloveua.com.

❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

Порцелянова 
петриківка
Художник Олександр Опарій заквітчує 
тарелі з матеріалу, який китайці 
характеризують «біла, як місяць, тонка, 
як папір, дзвінка, як гонг, прозора, як скло»

■

Олександр Опарій.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«Розуміємо, що через відсутність у чемпіонаті України інтриги доводиться 

грати домашні матчі внутрішньої першості в напівпорожньому залі для, так 
би мовити, найпалкіших уболівальників. Сподіваюся, що міжнародні матчі 

складатимуться по-іншому — буде й боротьба, й інтрига».
Андрій Романович
головний тренер ВК «Хімік» (Южний)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Минулий єврокубковий сезон 
южненський «Хімік» розпочи-
нав восени з мріями про участь в 
основному раунді дебютного для 
себе розіграшу Ліги чемпіонів. 
Утім далі другого кола кваліфі-
кації український чемпіон не 
пройшов, поступившись у на-
пруженій дуелі краснодарському 
«Динамо». У нинішньому євро-
розіграші повторної спроби з під-
корення кваліфікаційної стадії 
суперліги в Южному вирішили 
не робити. Відтак старту в євро-
кубках шанувальникам «Хімі-
ка» довелося чекати доволі дов-
го — власне, моменту, коли за-
вершиться кваліфікація ЛЧ, не-
вдахи котрої як втішний приз, 
отримують нагоду зіграти в дру-
гому за рейтингом турнірі Євро-
пи — Кубку ЄКВ.
 На відміну від малознайомої 
Ліги чемпіонів, досвід виступів 
южненського клубу в Кубку ЄКВ 
відчутно більший, тож на старті 
турніру від команди Андрія Ро-
мановича нічого, окрім перемо-
ги, вболівальники не очікували.
 Сам же Романович перед по-
чатком єврокубкової ходи наго-
лошував, що чекає в Южному 
волейбольного свята, оскільки в 
чемпіонаті України можливості 
відчути справжню спортивну ат-
мосферу немає.
 «Розуміємо, що через відсут-
ність у чемпіонаті України інт-
риги доводиться грати домашні 
матчі внутріш ньої першості в на-
півпорожньому залі для, так би 
мовити, найпалкіших уболіваль-
ників. Сподіваюся, що міжна-
родні матчі складатимуться по-
іншому — буде й боротьба, й ін-
трига», — наголосив наставник 

«Хіміка».
 Першим суперником «хі мі-
ків» у нинішньому розіграші 
Кубка ЄКВ став третій колектив 
Швейцарії — «Зесар». За слова-
ми наставника клубу — бразиль-
ця Ромеу Філью, його команда — 

молода й недосвідчена, головним 
завданням котрої в поточному єв-
росезоні буде здобуття міжнарод-
ного досвіду.
 Характеризуючи в комен-
тарі прес-службі «Хіміка» сво-
го суперника, бразильський спе-

ціаліст чомусь вирішив, що най-
титулованіший жіночий клуб 
України — також малодосвідче-
ний єврокубковий боєць. Мож-
ливо, в кадровому контексті 
южненські волейболістки, котрі 
нині захищають кольори семира-

зового чемпіона країни, й справ-
ді не виглядають «зубрами» єв-
ропейського волейболу, проте й 
новачками міжнародного життя 
їх також не назвеш. Приміром, 
лідер «Хіміка» Анастасія Чер-
нуха в минулому сезоні яскраво 
проявила себе на всіх фронтах: 
з клубом — у Лізі чемпіонів, зі 
збірною — у Євролізі, відборі на 
ЧС, фінальній частині ЧЄ, Уні-
версіаді. Маючи в складі такого 
гравця, не тільки команда Рома-
новича може розраховувати на 
хороший результат.
 Однак у заявці на євросезон 
прізвище Чернухи знайти не вда-
лося. Не виключено, що саме цей 
факт змусив Ромеу Філью назва-
ти «Хімік» «не дуже досвідченим 
учасником єврокубків».
 Наскільки правим виявився 
бразильський наставник бронзо-
вого призера чемпіонату Швей-
царії, демонструє рахунок пер-
шого матчу 1/16 фіналу Кубка 
ЄКВ, в якому підопічні Романо-
вича в Южному здобули пере-
конливу перемогу — 3:0 (25:19, 
25:11, 25:9). А статус найрезуль-
тативнішого гравця матчу (19 
очок), який, до слова, був 50-
м поєдинком «Хіміка» на євро-
арені, здобула Анастасія Край-
дуба — вона ж Чернуха, до за-
міжжя. ■

Григорій ХАТА

 Часи, коли національна хокейна 
збірна грала в елітному дивізіоні, все 
більше залишаються в минулому. Ска-
зати ж, коли в українських хокеїстів 
з’явиться бодай шанс на те, аби реально 
претендувати на участь у чемпіонаті сві-
ту за участі найсильніших команд пла-
нети, видається справою проблематич-
ною, адже наразі жодних ознак прогре-
су вітчизняний хокей не демонструє.
 І якщо на початку 2017 року, коли 
Україна готувалася до участі в ЧС у 
дивізіоні ІА, у серцях вітчизняних ша-
нувальників хокею ще жевріла надія 
побачити «синьо-жовтих» у хокей-
ній еліті, то після провалу домашньо-
го «мундіалю», вильоту в третій за си-
лою дивізіон, а також скандалу з «дого-
ворняком», причетними до якого (нехай 
навіть на папері) виявилися двоє грав-
ців нашої збірної, стало зрозуміло, що 
нинішній рівень наших збірників — це 
балансування між дивізіоном ІА та ІВ.
 Упродовж минулого тижня в Брова-
рах національна збірна під керівництвом 
Олександра Савицького провела свій пер-
ший етап підготовки до головного старту 
сезону — чемпіонату світу в дивізіоні ІВ, 
який наприкінці квітня 2018 року від-
будеться в литовському Каунасі. За ос-
танні сім років це буде вже третя участь 
української команди в турнірі подібно-
го рівня. На двох попередніх «мундіа-
лях», проведених у третьому за силою 
дивізіоні планети, «синьо-жовті» здобу-

вали загальні перемоги, отримуючи ра-
зом з ними й підвищення в класі. Воче-
видь подібного результату прагнути-
муть наші хокеїсти й на майбутньому ЧС 
в Литві, де суперниками української ко-
манди разом з господарями будуть збірні 
Японії, Естонії, Хорватії та Румунії.
 Процес підготовки до основного стар-
ту сезону Олександр Савицький розпочав 
із масштабного експерименту, викликав-
ши на навчально-тренувальний збір, який 
у підсумку віншували два матчі з Казах-
станом, чималу кількість новачків.
 Як відомо, нинішній український 
чемпіонат проходить у форматі молодіж-
ної першості. Так от, одразу 18 представ-
ників УХЛ опинилося в розширеному 
списку наставника на броварський НТЗ. 
Загалом же перелік збірників, які готува-
лися до поєдинків з казахами, налічував 
28 осіб.
 «Маємо п’ять п’ятірок та трьох воро-
тарів. Задіємо всіх. Хтось вийде на лід 
в одному матчі, хтось зіграє обидва поє-
динки проти Казахстану. Сподіваємо-
ся, що хлопці проявлять себе й додадуть 
наставникам головного болю, коли вирі-

шуватиметься питання з викликами на 
наступні тренувальні збори та чемпіо-
нат світу», — заявив перед першим кон-
трольним стартом сезону Савицький.
 Наскільки переконливими здалися 
наставнику збірної України молоді віт-
чизняні збірники в матчах із хокеїста-
ми Казахстану, більшість яких пред-
ставляли один клуб — «Номад» із Аста-
ни, котрий, до слова, є дочірньою коман-
дою казахського представника в КХЛ, 
«Бариса», — сказати складно, оскільки 
в обох поєдинках на льоду броварсько-
го «Терміналу» домінували переваж-
но гості. У першому матчі, який завер-
шився з рахунком 1:5, відшукати світлі 
моменти в діях «синьо-жовтих» узагалі 
проблемно, адже програли наші хлопці 
супернику не тільки в усьому матчі, а й у 
кожному з трьох періодів. Дещо більше 
змістовного хокею було в другому матчі, 
в якому вітчизняним хокеїстам удалося 
зіграти «на нуль» одразу дві 20-хвилин-

ки, щоправда, від загального фіаско — 
0:3 — це команду Савицького не вряту-
вало. Загалом вийшло так, що за два поє-
динки у ворота казахів наші хлопці за-
кинули лише одну шайбу, автором якої 
став Іван Савченко з «Донбасу». Нага-
даємо, що в квітні на київському «мун-
діалі» українські та казахські хокеїсти 
боролися за путівку до хокейної еліти. 
Їхнє очне протистояння, яке пройшло в 
доволі гострій боротьбі, завершилося з 
рахунком 4:2 на користь збірної Казах-
стану, проте підвищитися в класі вона в 
підсумку не змогла. ■

ВОЛЕЙБОЛ

У пошуках боротьби й інтриги
У своєму 50-му поєдинку на євроарені «Хімік» здобув переконливу перемогу 
над бронзовим призером чемпіонату Швейцарії

■

В атаці — лідер «Хіміка» Анастасія Крайдуба.
Фото з сайта ВК «Хімік».

❙
❙

ХОКЕЙ

Подвійна норма гіркоти
Перший контрольний старт сезону вітчизняні хокеїсти 
практично «всуху» програли збірній Казахстану

■

Після провального домашнього ЧС-2017 ІА на товариські поєдинки проти Казахстану 
на заміну ветеранам тренерський штаб «синьо-жовтих» покликав для перегляду 
цілу низку нових виконавців.
Фото з сайта uhl.com.ua

❙
❙
❙
❙

ТАБЛО

 Товариський матч. Україна — Казахстан 
— 1:5 і 0:3.

  * * *
 Молодіжний чемпіонат світу в дивізіоні 
ІВ. Італія — Україна — 2:3. Україна — Норве-
гія — 1:2 Б.

■

ВЕРДИКТ

 Міжнародний олімпійський комітет наклав 
довічну дискваліфікацію на шістьох хокеїсток 
збірної Росії, котрих звинуватили в порушенні ан-
тидопінгових правил на Олімпіаді-2014 в Сочі. 
При цьому результат російської команди, котра на 
домашніх Іграх стала шостою, анульовано.

■
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 Приходить чоловік влаштовува-
тися на роботу бухгалтером. Його за-
питують:
 — Де ви працювали, що вмієте?
 — Я фахівець iз морської бух-
галтерії.
 — Що за бухгалтерія?.
 — Усе просто: 50% — мені, 
50% — вам, і кінці у воду.

* * *
 Студент з іншого міста розмо-

вляє з мамою.
 — Як ти живеш, чи добре году-
ють?
 — У нас триразове харчуван-
ня, годують у понеділок, середу та 
п’ятницю.

* * *
 Тільки в нашій країні люди, які 
живуть на прожитковий максимум, 
встановлюють нам прожитковий 
мінімум.

По горизонталі:
 2. Людина, що навчає і вихо-
вує дітей. 7. Порода папуг, які лег-
ко вчаться говорити. 8. Шкода, хво-
роба, спричинені кому-небудь злим 
поглядом чи словом, пристріт. 9. «... 
відлунав. Жовто-сині знамена затрі-
потіли на станції знов. І до юрби по-
лонених сам курінний підійшов» 
(Володимир Сосюра). 11. «Тече 
вода в синє море, та не витікає. Шу-
ка ... свою долю, а долі немає. (Тарас 
Шевченко). 13. Дрібні комахи, укус 
яких може викликати хворобу Лай-
ма. 15. Кавалерійський високий 
чобіт, що закриває коліно, відомий 
ще з мушкетерських часів. 16. Річ-
ка в Мордовії, права притока Ала-
тира. 18. Інфекційне захворювання, 
що супроводжується лихоманкою і 
порушеннями психіки, переносить-
ся вошами. 19. Одне з імен дияво-
ла. 20. Новозеландський боксер, 
який у 2008 році мав битися з Во-
лодимиром Кличком за титул чем-
піона світу. 21. Один із засновни-
ків австралійського рок-гурту AC/
DC, який помер у листопаді 2017-
го. 22. Кермо у човна чи в літака. 
24. Національний чоловічий убір у 
турків. 26. Біле полотно, яким огор-
тають тіло померлого. 28. Один із 
міфічних братів, від якого пішли по-
ляки. 30. Давня назва колісної ліри. 
31. Кораловий острів. 32. Річка, яку 
перейшов Цезар під час свого пере-
можного походу на Рим.
По вертикалі:
 1. «Український наркотик». 
2. Представник середньовічно-
го західнослов’янського племені, 
що селилося по річці Лаба, на зем-
лях нинішньої Саксонії. 3. Дерево, 
яке називають «деревом Перуна». 

4. «Ой, ..., ..., ..., ... зелененький. По-
любила козака, бо він молоденький». 
(народна пісня). 5. Шум, галас, крик 
про допомогу. 6. Українська націо-
нальна страва. 10. Найпростіший 
одноклітинний організм, що живе у 
прісних і солоних водах, яку порів-
нюють із жіночим взуттям. 11. Сим-
волічна могила без тіла на місці за-
гибелі людини. 12. М’ясна чи риб-
на страва довгастої форми із засма-
женого фаршу з хлібом, яйцем та 
спеціями. 13. Український футболь-
ний клуб із Кривого Рогу. 14. Третє 
за величиною місто Ірану. 17. Мар-
ка мотоцикла. 18. Дрібні зелені ко-
махи, що смокчуть сік із листя. 22. 
Український письменник, автор ро-
манів «Троща» та «Залишенець». 
23. Ароматична смола, яку в церкві 
запалюють під час служби. 25. «... 
був парубок моторний і хлопець — 
хоч куди козак» (Іван Котляревсь-
кий). 26. Священна гора в Греції, 
куди любив їздити Віктор Янукович. 
28. Внутрішня частина кори листя-
них дерев, що межує з деревиною. 
29. Класичний удар збоку в боксі.

Кросворд №147 
від 8—9 грудня
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Аліса КВАЧ

 Фанати — дивні люди, і прояви їхньої любові 
можуть бути дуже несподіваними. Так американсь-
ка поп-діва Бейонсе з подивом дізналася, що брук-
лінська пивоварня Lineup Brewing випустила новий 
сорт пива, назва якого перегукується з її іменем. 
Хмільний напій отримав назву Bieryonce (тут вико-
ристана гра слів, оскільки bіer по-англійськи — це 
і є пиво), однак співачка не оцінила такого жесту 
доброї волі і через суд добилася заборони на його 
продаж.
 Власниця пивоварні Катаріна Мартинез зазначи-
ла, що ідея назвати пиво на честь Бейонсе з’явилася 
у неї після того, як вона не потрапила на концерт спі-
вачки. «Вона мене надихає, адже я теж латиноамери-
канка і в мене свій бізнес. Шкода, звичайно, що вона 
не оцінила це як комплімент, але, принаймні, це було 
цікаво», — заявила вона. Хоча усе це більше ски-
дається на рекламний трюк, адже це не перша спро-

ба пані Катаріни заробити на чужій славі: до 
цього Lineup Brewing випускала пиво «Під 
тиском» на честь відомого хіта Девіда Боуї 
та Фреді Меркюрі та «Notorious» — на честь 
репера The Notorious B.I.G., вбитого у берез-
ні 1997 року. Також підприємлива пивоварка 
присвятила новий сорт хмільного напою кож-
ному зі своїх колишніх бойфрендів.
 Не лишилася вона без зиску і нині. 
Адже перша партія пива Bieryonce таки 
надійшла до супермаркетів, і тепер, піс-
ля заборони, воно має шалену популяр-
ність. Утім, це пиво і надалі можна буде 
скуштувати, але вже під іншою назвою 
— недовго думаючи власниця пивоварні 
вирішила назвати його власним іменем, 
Katarina. І запевнила, що вона все одно 
лишається фанаткою Бейонсе. Без  сум-
ніву, після такої реклами його важко буде 
не помітити на поличці. ■

з 18 до 24 грудня
 Овен (21.03—20.04). Знявши з себе  від-

повідальність, ви нарешті відчуєте легкiсть. 
Загостреність емоцій, відкритість нових від-
чуттів зробить ваше життя цiкавим i насиче-
ним.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Якщо вам іще 
не зробили пропозицію руки і серця, то вар-
то проявити ініціативу. Цей перiод наповнить 
ваше особисте життя щирими глибокими по-
чуттями.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Близнюки (22.05—21.06). Тих, хто 
страждав від самотності, чекає несподівана 
зустріч і занурення в океан справжнього ко-
хання. Сімейним людям можна тільки поза-
здрити — у них навiть думки збiгатимуться.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Рак (22.06—23.07). Ви будете емоцій-
ніші, ніж зазвичай. Вашому супутнику ці змі-
ни припадуть до душі. Та й тим, хто ще не 
зустрів свою половинку, скаржитися не до-
ведеться.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Лев (24.07—23.08). У вас будуть усі шан-
си просунутися по службі, але будьте уважні, 
ситуація може ускладнитися низкою непоро-
зумінь, спровокованих нечесністю партнерів. 
Незважаючи на це ви з ентузіазмом рухати-
метеся до успіху.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 23. 

 Діва (24.08—23.09). Вашою основною 
тактикою має стати терпіння. Ви зможете ви-
користати всі шанси, якi надасть доля. Не будь-
те занадто вимогливими, проявіть терпіння — 
і все буде добре.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Терези (24.09—23.10). Ви будете в пос-
тійній активності, буквально літатимете від спра-
ви до справи, бажаючи всюди встигнути і з усім 
упоратися. Ви цiлком усвiдомлюватимете від-
повідальність i зробите все від вас залежне.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви вийдете на 
передній план і здивуєте всiх своїми досягнен-
нями. Вам важко буде втриматися від необду-
маних вчинків. Щоб виправити ситуацiю, зай-
мiться благодiйнiстю.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Стрілець (23.11—21.12). Удари долі 
неминучі. Ви наламаєте багато дров, але 
водночас зважитеся на те, чого раніше не 
наважувалися зробити. Вихiднi присвятiть 
родинi.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Козеріг (22.12—20.01). Можлива кри-
за в особистих стосунках, що може призвести 
до розриву з постійним партнером. Прийміть 
випробовування спокійно. Несподiвано зірки 
змінять гнів на милість: буде багато зустрічей 
і приємних подій.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Водолій (21.01—19.02). На вас чекає 
нове кохання. Ці стосунки дозволять позбути-
ся низки комплексів. Ви житимете так, як вам 
подобається, відкинувши всі табу. У декого 
вiдбудуться серйознi змiни на роботi.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Риби (20.02—20.03). Ви ризикнете за-
пустити новий проект або організувати свою 
справу. Не відкладайте ці ідеї на потім, усі ко-
зирі у вас уже на руках. На роботі вас очікують 
непередбачувані події.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

СКАНДАЛ

Я люблю тебе, 
як пиво!
Бейонсе заборонила продавати напій, 
названий на її честь

■

Бейонсе.❙

16—17 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, дощ iз мокрим снiгом. Вiтер пiвденно-захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +2...+4, удень +5...+7. Пiслязавтра 
вночi -1...+1, удень +4...+6.

Курорти Карпат: хмарно, сильний мокрий снiг. Славсь-
ке: уночi -1...+1, удень -1...+1. Яремче: уночi +2...+4, удень 
+2...+4. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +2...+4. Рахiв: уночi 
+2...+4, удень +2...+4.

14 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — 0,5 см, Славське — 4 см, Плай — 25 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 8 см, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — 4 см, Коломия — немає, 
Пожежевська — 39 см.
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