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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,69 грн 

1 € = 28,21 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Чхати можна 
не раніше зими
В Україні очікують три види грипу: гонконгівський, каліфорнійський 

та «Брісбен»; пік епідемії прогнозують на січень-лютий
стор. 2 »

Осіння «підготовка» до зимового грипу вже у розпалі. ❙
Фото з сайта tsn.ua. ❙

«Викручування 
рук», але не 

Путіну 
«Нормандський формат» 

домовився готувати 

концепцію виборів на Донбасі
стор. 5 »

До кінця 

тижня на горі 

Карачун мають 

встановити 

щоглу нової 

телевежі
стор. 3 »

Говоріть — і вас почують Південь називається
Холодні батареї та загальний 

зрив опалювального 

сезону в Миколаївській 

та Херсонській областях 

можуть стати причиною 

соціального вибуху
стор. 3 »
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«З огляду на те, що всі штами у нас уже були, залишки імунітету 
до захворювання є. Тож ми не очікуємо великої хвилі грипу». Олег Назар

директор Київського центру клінічної імунології 

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
становити-
ме Дорож-
ній фонд Ук-
раїни, наго-
лосив т.в.о. 

голови Державного агентства автомобільних доріг 
України Євген Барах. Наступного року планується 
будівництво доріг у центральних, східних, південних 
областях України.

Не менше 
35-43 млрд.

доларiв
надасть Рада директорів Сві-
тового банку Україні для за-
купівлі необхідних обсягів 
природного газу, повідомив 
міністр фінансів України Олек-
сандр Данилюк.

євро
запланував вклас-
ти Європейський 

Союз у запуск великої програми щодо реалі-
зації Стратегії реформування державного уп-
равління України на 2016—2020 роки. Про це 
йдеться у прес-релізі ЄБРР. Зокрема, 90 млн. 
євро планується спрямувати на бюджетну під-
тримку та 14 млн. — на додаткову технічну до-
помогу.

євро
підтримки надасть Європа сектору енер-
гоефективності впродовж декількох 
років, повідомила заступник генераль-
ного директора Європейської комісії з 
сусідства та розширення Катерина Ма-
тернова.

гривень
за рішенням суду зобов’язано сплатити про-
мислове підприємство на Дніпропетровщині за 
завдані державі збитки у вигляді наднорматив-
них викидів забруднюючих речовин в атмосфе-
ру, повідомили у прес-службі прокуратури Дніп-
ропетровської області.

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

500 млн. 104 млн. 80-100 млн. подад 72 млн.

ВІДДІЛ КАДРІВ

Щоб 
не крали?
Очільником «Укравтодору» 
призначено поляка
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Дорожній бум, який не так давно анонсував 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, дійс-
но стає помітним. Вочевидь, аби підсилити цей враз-
ливий напрямок, Кабмін призначив в. о. голови Держ-
агентства автодоріг «Укравтодор» Славомира Нова-
ка, який керував міністерством транспорту Польщі в 
2011—2013 роках. (До слова, «Укрзалізницю» вже 
півроку також очолює поляк — Войцех Бальчун, екс-
керівник Польської залізниці, який вивів її зі збитків 
у 100 млн. злотих до прибутку в 500 млн.). 
 Спеціально для «УМ» цю новину прокоментував 
відомий політолог Володимир Фесенко: «Свої вже 
були, тому їх і не призначають… На жаль, автодор 
має «погану» репутацію з корупційним стереотипом: 
різні політичні, бізнесові групи розглядають його, як 
місце, де можна поживитися бюджетними коштами — 
вкрасти державні гроші. Саме тому на такі проблемні 
ділянки шукають іноземців, які не пов’язані з нашими 
бізнесовими та політичними групами впливу. 
 Інша річ, що в цього поляка теж неоднозначна ре-
путація. Зокрема, в нього був скандал із годинником, і 
хоч він вимушений був подати у відставку, та згодом суд 
виправдав його й він вийшов із ситуації юридично чис-
тим. Хоча вартість того «злощасного» годинника, як за 
європейськими мірками, сміховинна — близько 5 тис. 
євро. Наші депутати (не кажучи вже про бізнесменів) 
часто мають набагато дорожчі годинники. Тож звину-
вачувати Новака, що він — корупціонер, не варто. 
 А ось наскільки ефективним він буде керівником 
автодору — покаже життя. Треба пам’ятати, що до-
рожнє будівництво (а ми побачили певний прогрес у 
цьому році) для Гройсмана — один із головних пріо-
ритетів. Він як колишній мер розуміє, що це те, що 
люди бачать на власні очі. Думаю, саме тому Прем’єр 
особисто  контролюватиме, як працює автодор, що 
зменшить ризики проблемних ситуацій чи намагання 
застосувати там якісь корупційні схеми. 
 Тож я би радив не розслаблятися новому очільни-
ку «Укравтодору», тим паче що серед радників у Грой-
смана є польський економіст Бальцерович, тож можна 
і польською мовою звертатися», — сказав Фесенко.
 Щодо проблем, із якими доведеться зіштовхну-
тися пану Славомиру, то Володимир Фесенко виді-
лив декілька. У першу чергу — нестача коштів, адже 
для проведення масштабної модернізації українсь-
ких доріг потрібні мільярди гривень. Тобто виникає 
інша проблема: де їх знайти, а це питання інвестицій 
і умов інвестування. Також неминуче постане питан-
ня (а дискусія вже була близько 10 років тому) плат-
них доріг, а точніше, балансу між платними й безко-
штовними. 
 Але ж, залучаючи інвесторів, які будуватимуть 
майбутні платні дороги, вважає політолог, виникне 
ще й питання концесії. І вже були серйозні дискусії з 
цього приводу, й умови концесії стали перешкодою. 
Бо деякі інвестори (французькі, турецькі) готові були 
заходити до нас, але на умовах концесії. Тобто готові 
були вкладати з умовою, що потім вкладені гроші по-
вернуть. Але тоді це не пройшло через ВР. Тому так чи 
інакше — цю проблему доведеться вирішувати зараз, 
і потрібні будуть законодавчі зрушення. 
 «Але ж ми знаємо, яка нині ситуація у Верховній 
Раді: там багато популізму, й тому непросто буде ви-
рішити це питання.  І найголовніша проблема — у ві-
домстві автодору звикли красти! Тож пану Новаку до-
ведеться вибудовувати систему внутрішньовідомчої 
боротьби із корупцією», — резюмував Володимир 
Фесенко.■

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 В Україні за тиждень з 11 
по 18 жовтня стали жертва-
ми грипу та ГРВІ понад 156 
тис. людей, 70% з яких — 
діти віком до 17 років, пові-
домили у Міністерстві охоро-
ни здоров’я: «Показник за-
хворюваності на грип та ГРВІ 
(сумарно) серед населення 
України становить 367,6 на 
100 тисяч населення». Най-
вищий показник захворюва-
ності зареєстровано в Київсь-
кій області, найменший — у 
Харківській. Втім у відом-
стві заспокоїли, що ці циф-
ри не перевищують епідеміч-
ного порогу. А за словами за-
ступниці міністра охорони 
здоров’я Оксани Сивак, були 
проведені дослідження, і з-
поміж 156 тис. хворих випад-
ків грипу виявлено не було: 
лише віруси парагрипу, а та-
кож аденовіруси і респіратор-
но-синцитіальні інфекції.
 До речі, за прогноза-
ми, в Україну завітають 
аж три штами грипу: «Гон-
конг» (H3N2), «Каліфор-
нія» (H1N1) та «Брісбен» 

(вірус грипу В), повідомила 
головний позаштатний ін-
фекціоніст МОЗ Ольга Голу-
бовська. «Брісбен» досить 
лояльний і значних проблем 
спричинити не може, харак-
теризується легкими форма-
ми захворювання, а от калі-
форнійський, він же сви-
нячий, називають одним із 
найагресивніших штамів, і 
недарма: минулої зими саме 
він став причиною близько 
400 смертельних випадків 
в Україні. Гонконгiвський 
штам, як і його побратим — 
каліфорнійський, небезпеч-
ний тим, що викликає низку 
серйозних ускладнень. Так, 
H1N1 провокує важкі форми 
синуситу і запальні процеси 
в оболонках головного мозку 
(менінгіт і т.д.). За словами 
Голубовської, у групі ризику 
каліфорнійського грипу пе-
ребуває здебільшого молоде 
населення, хворі з надлиш-
ковою масою тіла, пацієнти 
з цукровим діабетом, брон-
хіальною астмою, серцево-
судинними захворюваннями, 
люди, які приймають ацетил-
саліцилову кислоту у зв’язку 

з кардіологічними проблема-
ми. А H3N2 може ускладню-
ватися пневмонією, бронхі-
том, викликати загострен-
ня бронхіальної астми і най-
більш небезпечний для дітей 
та літніх людей.
 Циркуляція грипу, най-
імовірніше, розпочнеться у 
грудні, а епідемічного поро-
гу досягне в другій половині 
січня — першій половині лю-
того 2017 року. При цьому 
очікується лише одна хви-
ля епідемії грипу, зазначи-
ла завідувач відділу респіра-
торних та інших вірусних ін-
фекцій Інституту епідеміоло-
гії інфекційних захворювань 
Алла Мироненко.
 На думку директора 
Київського центру клініч-
ної імунології Олега Назара, 
у цьому сезоні грипу україн-

ці відбудуться малою кров’ю, 
адже «з огляду на те, що всі 
штами у нас уже були, залиш-
ки імунітету до нього є. Тож 
ми не очікуємо великої хвилі 
грипу». До речі, про симпто-
ми. Усі перелічені підвиди 
грипу мають однакові сим-
птоми: раптове підвищен-
ня температури тіла до 38-
39 градусів, головний біль, 
слабкість, м’язовий біль, на 
третій день може початися 
сухий кашель.
 Лікуватись Олег Назар 
пропонує універсальним спо-
собом — постільний режим, 
обмеження контактів, регу-
лярне провітрювання при-
міщення та вологе прибиран-
ня, рясне пиття для виведен-
ня продуктів інтоксикації. З 
медикаментозних засобів є 
великий арсенал противірус-
них препаратів, за потреби 
приймають жарознижуваль-
ні. Антибіотики при грипі 
недоречні — їх призначають 
лише тоді, коли почалися ус-
кладнення.
 А для профілактики за-
хворювань найдієвішим спо-
собом є щеплення, і найбільш 
доречний для нього час — ве-
ресень-жовтень, щоб устиг 
виробитися імунітет. Також 
зміцнити імунітет допомо-
жуть бiльше свiжих овочiв та 
фруктiв iз вітаміном С, час-
ник і цибуля, змащення но-
сових ходів оксоліновою маз-
зю перед виходом на вулицю 
та уникнення місць великого 
скупчення людей. Ще не за-
вадять iмуностимулятори та 
антивiруснi препарати. ■

ЗАРАЗА

Чхати можна не раніше зими
В Україні очікують три види грипу: гонконгiвський, 
каліфорнійський та «Брісбен»; пік 
епідемії прогнозують на січень-лютий

■

Калiфорнiйський грип може
пiдсунути українцям свиню.
Фото з сайта vestnik.in.ua.

❙
❙
❙

Іван БОЙКО

 Одним iз підсумків зустрічі в «нор-
мандському форматі» у Берліні є усна до-
мовленість про те, що після завершення 
розведення військ на трьох ділянках — 
Золоте, Петровське та Станиця Лугансь-
ка — буде розпочато переговори щодо на-
ступних чотирьох місць для розведення 
озброєння.
 За словами Президента Петра Поро-
шенка, «українська сторона наполягала 
на тому, що серед цих чотирьох місць має 
бути Дебальцеве», захоплене бойовиками 
взимку 2015 року в порушення Мінських 
домовленостей. Глава держави додає, що 
вже у найближчі дні має бути узгоджено 
запровадження режиму всеохоплюючого 
та негайного припинення вогню.
 Незрозуміло лише, як можна домо-
влятися про «дзеркальне» відведення 
сил від нових районів протистояння, 
коли цей процес досі не завершено нав-

коло Станиці Луганської. Адже штаб 
АТО ледь не щодня наголошує на немож-
ливості розведення сил у цій точці через 
постійні обстріли бойовиків. 
 Позаминулої доби це місто знову за-
знало мінометних обстрілів, а в ніч на 
четвер у райцентр, за словами керівни-
ка Луганщини Юрія Гарбуза, намагала-
ся потрапити ворожа диверсійно-розві-
дувальна група. 
 До того ж, спостерігачі місії ОБСЄ 
досі не можуть потрапити до ділянки 
Петрівське — Богданівка, де таке розве-
дення де-факто вже відбулося. Причина: 
безпеку спостерігачам не можуть гаран-
тувати ні українські військові, ні бойови-
ки терористичної ДНР через замінуван-
ня території. 
 Водночас зустріч «нормандців» у Бер-
ліні аж ніяк не спонукала ворога хоча б 
знизити інтенсивність обстрiлів. Найга-
рячіше все ще на маріупольському на-
прямку: позаминулої доби тут зафіксова-

но 21 ворожий обстріл, тоді як на інших 
ділянках лінії фронту відбулося лише 9.  
 При цьому терористи продовжують 
затято гатити по селу Водяне, що поблизу 
Маріуполя, зі ствольної артилерії 122-го 
та 152-го калібрів. Відтак у Водяному було 
поранено одного захисника України, ще 
двоє постраждали під Авдіївкою, яку оку-
панти накрили мінометним вогнем. 
 Не дивно, що на думку представни-
ка України в підгрупі з безпеки Тристо-
ронньої контактної групи Євгена Марчу-
ка, західні лідери помиляються, коли ви-
магають провести вибори на Донбасі, не 
враховуючи, що Росія порушує поперед-
ні домовленості. Адже  бойовики з вере-
сня 2014 року розширили окуповану те-
риторію на 1700 кв. км. Зокрема, захопи-
ли місто Дебальцеве, яке останніми дня-
ми згадували під час перемовин на різних 
рівнях і у Мінську, і у Берліні. 
 Саме тому пан Марчук переконаний, 
що «не можна рухатись уперед, не повер-
нувшись до виконання вимог Меморан-
думу від 19 вересня 2014 року», і без по-
вернення під український контроль Де-
бальцевого та інших населених пунктів 
на 1700 кв. км, «окупованих фактично 
російськими військами».
 «Те ж саме стосується і зони, вільної 
від важких озброєнь біля Широкиного. 
Який сенс працювати над новими угода-
ми, коли попередні, ще важливіші, росій-
ською стороною не тільки не виконують-
ся, а грубо порушуються?» — наголошує 
Євген Марчук. ■

НА ФРОНТІ

Геть iз Дебальцевого!
Україна наполягає на синхронному розведенні сил 
іще у чотирьох точках на Донбасі, тоді як від Станиці 
Луганської ворог так і не відійшов 

■
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Розмови про те, що на Дон-
басі має бути українське теле-
бачення, лунають уже давно. 
Проте лише зараз мешканці 
окупованих територій отрима-
ють можливість почути голос 
Києва. Учора на горі Карачун, 
що поблизу міста Слов’янськ 
Донецької області, завершува-
ли останні роботи до встанов-
лення щогли на верхівку те-
левізійної вежі. Телевежа поб-
лизу Слов’янська була зруйно-
вана під час боїв у 2014 році. 
Тому довгий час на цих тери-
торіях не було українського 
мовлення. І лише зараз, через 
два з лишком роки, відновлю-
вальнi роботи таки дійшли до 
завершального етапу.
 За словами голови Донець-
кої військово-цивільної ад-
міністрації Павла Жебрівсь-
кого,  на телевежі  в першу 

чергу буде інстальовано пере-
давач «UА:Першого». «Огля-
нув реальний стан справ із те-
левежею на Карачуні. Сьогод-
ні доварюють елементи щогли. 
Завтра, якщо буде сприятлива 
погода, почнуть ії підіймати.  
Залишиться закріпити ії, за-
кріпити відтяжки, встановити 
передавальне обладнання», — 
зазначив пан Жебрівський. 
 Цікаво, що епопея із вста-
новленням телевежі триває ще 
з квітня  цього року, коли рад-
ник міністра інформаційної 

політики Олександр Бриги-
нець пообіцяв, що вже в лип-
ні мешканці Донбасу зможуть 
слухати і дивитись українсь-
кі ЗМІ. Проте, як зазвичай і 
трапляється, склалось не так, 
як гадалось. Не відкривши 
в липні телевежу, 5-го числа 
того ж місяця Президент Ук-
раїни обіцяє, що у вересні те-
левежа має «залізно» стояти, 
і більше відтермінувань він не 
дає. Проте і у вересні вежу не 
встановили. Окрім Президен-
та, про плани відновити теле-

вежу на горі Карачун до кінця 
вересня заявляло і Міністерс-
тво інформаційної політики. 
 Нагадаємо, колишню те-
левежу на горі Карачун висо-
тою 200 метрів було підірва-
но терористами в липні 2014 
року. Унаслідок цього пів-
ніч Донеччини опинилася без 
сигналу українських мовни-
ків. Нині на Карачуні функ-
ціонує тимчасова вежа висо-
тою 34,5 метра, на якій вста-
новлені передавачі 15 телека-
налів і семи радіостанцій. ■

Ірина КИРПА

 У Херсоні та Миколаєві дітей із ди-
тячих садків та шкіл розпускають по до-
мівках, а от пацієнти міських лікарень 
змушені сидіти в палатах у рукавичках 
та шубах. Адже температура повітря 
вночі опускається нижче нуля, а батареї 
холодні. Тим часом представники місь-
кої влади пояснюють зрив опалювально-
го сезону відсутністю лімітів на газ.
 За запевненнями комунальників, 
Херсон та Миколаїв нібито готові до при-
йому тепла на всі сто відсотків. А ось теп-
логенеруючі компанії півдня України до 
цього часу не мають лімітів газу на про-
ведення опалювального сезону. У під-
сумку, початок подачі тепла відстрочено 
на невизначений період. У зв’язку з цим 
міська влада змушена була при йняти 
розпорядження про призупинення нав-
чального процесу в школах.
 — Моя 4-річна дитина прийшла до 
дитячого садочка у п’яти светрах, але це 
її не врятувало: вже через п’ятнадцять 
хвилин ми вирішили забрати дитину до-
дому через той факт, що у дитячому сад-
ку занадто холодно, — розповіла депутат 

Херсонської міськради Олена Мазур. — 
Така ж ситуація склалася й в інших нав-
чальних закладах та лікарнях міста. Ме-
дики змушені відпускати пацієнтів додо-
му, а школи оголосили про початок кані-
кул для учнів достроково ...
 Влада Миколаєва та Херсона не хоче 
брати на себе відповідальність за зрив опа-
лювального сезону. На думку регіональних 
керівників, головний винуватець соціаль-
ної напруги на півдні України — НАК «На-
фтогаз», яка не підписала договори з теп-
лопостачальними підприємствами на пос-
тавку газу для відкриття засувок для по-
чатку опалювального сезону.
 На засіданні Кабінету Міністрів Украї-
ни віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко за-
явив, що в найближчі дні 20% житлового 
сектору в Миколаєві буде підключено до 
опалення. Він поскаржився на той факт, 
що в самий розпал початку опалювального 
сезону мер міста Олександр Сенкевич виї-
хав у відрядження за кордон до Страсбур-
га і тепер контролювати питання у місті 
просто нікому. Взяти на себе ці повнова-
ження був змушений новий голова обл-
держадміністрації Миколаївської області 
Олексій Савченко. Варто відзначити, що 

сам Сенкевич заявив, що був включений 
до складу української делегації особисто 
Президентом України Петром Порошен-
ком, отже, скасувати поїздку самостійно 
ніяк не міг. Перед своїм від’їздом міський 
голова Миколаєва встиг розповісти про те, 
що переговори між НАК «Нафтогаз Украї-
ни» та миколаївськими теплогенеруючи-
ми компаніями велися ще з квітня поточ-
ного року. Причиною зриву сезону стало 
те, що виставлені комунальникам умови 
договорів були свідомо невигідними.
 — За умовами цього договору, ОКП 
«Облтеплоенерго», отримуючи газ, 
зобов’язане було розрахуватися за нього 
протягом місяця, — розповів Олександр 
Сенкевич. — Якщо врахувати, що опла-
та від населення і доплати з бюджету при-
ходять лише протягом наступних трид-
цяти днів, то це просто нездійсненні умо-
ви! А за кожен день прострочення ОКП 
зобов’язували платити штрафи та пені. 
Якби ми погодилися поставити свій під-
пис під цим документом, то вже у люто-
му  нам би просто відключили газ у ко-
тельнях за несплату коштів та виставили 
б багатомільйонні рахунки за порушення 
умов цього договору.
 Якщо у великих містах питання опа-
лення поступово, але вирішують, то меш-
канці південних районів опинилися у вза-
галi плачевній ситуації. Так, у Генічесь-
кому районі учні та дошкільнята будуть 
гризти граніт науки, сидячи у себе вдома 
аж до початку листопада. Люди обурені 
не тільки зривом опалювального сезону, 
а й тим, що в багатьох населених пунктах 
у належному обсязі не проведено ремон-
тні роботи систем опалення. У підсумку, 
навіть після того, як тепло в будинки по-
дадуть, є ризик повторного відключення 
через численні прориви на теплотрасах. 
Крім того, за заявою прес-служби ДСНС у 
Херсонській області,  лише за кілька днів 
жовтневих холодів відразу в кілька разів 
збільшилася кількість пожеж у  житло-
вих будинках через використання неякіс-
них побутових приладів опалення. На ву-
лицях великих міст від переохолоджен-
ня вже помер не один безхатченко, а влас-
ники квартир у багатоповерхівках гинуть 
через власну необережність, коли поже-
жа руйнує житло через коротке замикан-
ня в електропроводці.
 Єдиним позитивом у всій цій екстре-
мальній ситуації стали теплі бесіди між 
людьми в соціальних мережах. Жар-
ти про те, що нинішнє «бабине літо» без 
опалення ми точно не перезимуємо, дуже 
швидко стали хітом номер один на всіх ін-
формаційних ресурсах України. ■

ТАКА ФЕМІДА

Хлібне місце
Суд у справі комбінату 
хлібопродуктів 
знову перенесли
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині не вщухає скандал 
навколо Тальнівського комбінату хлі-
бопродуктів. І майже рік тривають 
виснажливі суди. Останній такий від-
бувся цього тижня у господарському 
суді Черкас. Укотре слухалася справа 
про скасування аукціону щодо прода-
жу цього комбінату. 
 Суть її у тому, що Тальнівський 
КХП, який вважався флагманом бо-
рошномельної промисловості у де-
ржаві, продали з аукціону за якихось 
17,5 млн. грн. Хоча насправді, ствер-
джують експерти, на час продажу вар-
тість комбінату сягала 200 млн. грн. 
Новим власником цього державного 
підприємства став депутат Черкась-
кої обласної ради, колишній «регіо-
нал» Олександр Коротков. 
 З таким поворотом подій не по-
годилися Державна компанія «Хліб 
України» й призначений нею керів-
ник підприємства Євген Лахненко. 
Бо вважають, що банкрутство Таль-
нівського комбінату хлібопродуктів 
було зумисним, а продаж — незакон-
ною, проведеною з неабиякими по-
рушеннями законодавства оборуд-
кою. Вони й відстоюють інтереси де-
ржави по судах, прагнучи повернути 
у її власність насправді прибуткове 
підприємство. На користь таких дій 
свідчать цифри — торік новий влас-
ник одержав 478 млн. грн. доходу, а 
у державну кишеню потрапило лише 
1 млн. 487 тис. грн. податку.
 Тож поки суди навмисне затягу-
ються, держава втрачає прибутки. 
Цього разу засідання перенесли че-
рез те, що на суд прийшов представ-
ник чеської фірми «Агро Інвест Ком-
пані», якій пан Коротков свого часу 
продав комбінат (а ті, у свою чергу, 
продали його третій особі) і оголосив, 
що йому потрібний час на ознайомлен-
ня зі справою. 
 Як заявив на суді керівник Таль-
нівського КХП Євген Лахненко, май-
но давно належить не цій компанії, 
тому їхні інтереси ніяк не порушують-
ся. Такої ж думки був і прокурор. Але 
оскільки представник «Агро Інвест 
Компані» пообіцяв оскаржувати су-
дове рішення, якщо йому не нададуть 
два тижні на ознайомлення зі спра-
вою, то суд «виділив» йому на таке чи-
тання тиждень.
 До речі, судове засідання було від-
критим. Участь у ньому брали пред-
ставники ЗМІ, а також туди прибу-
ли зо три десятки працівників комбі-
нату хлібопродуктів. Перед початком 
розгляду суддя наголосив, що викри-
кувати і заважати суду не дозволить. 
Тож усі поводилися тихо й мирно. Але 
по завершенні засідання люди почали 
заявляти, як добре їм працюється при 
новому власнику. Такі дії керівник 
Тальнівського комбінату хлібопродук-
тів називає тиском на суд.
 Наступне засідання суду за цією 
резонансною справою відбудеться 
вже за кілька днів. ■

■

гривень
з резерв-
ного фонду 

планує виділити Кабінет Міністрів Украї-
ни для надання допомоги активістам, які 
під час акцій протесту на Майдані зазнали 
легких тілесних ушкоджень, зазначив віце-
прем’єр-міністр України Павло Розенко, до-
давши, що 505 осіб отримають по 14 500 
гривень. 

7, 3 млн.
гривень
зібрав українсь-
кий повнометраж-

ний мультфільм «Микита Кожум’яка» за 
перші вихідні прокату, його подивилося 
80 тис. українських глядачів, передає УНН, 
обігнавши при цьому мультфiльми «Літач-
ки-2», «Маленький принц», «Супер Шіст-
ка», «Баранець Шон», «Сімейка монстрів» 
та «Попелюшка».

осіб
скоротилось наявне населення України в порівнянні з 
вереснем 2015 року, тобто до 42 млн. 642,4 тис. осіб, 
свідчать дані Держстатистики. У відомстві зазначили, 
що кількість померлих значно перевищує кількість наро-
джених: на кожні 100 померлих — 68 народжених (без 
частини зони АТО).

вакансії
відкрито на 
посади ви-

щих державних службов-
ців в Україні, повідомив 
Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман. Він додав, 
що уряд продовжить ре-
форму держслужби.

років
раніше виходити на пенсію 
дозволила бійцям АТО Вер-

ховна Рада, зокрема після досягнення чо-
ловіками віку в 55 років, жінками — 50-55 
років, інформує УНН. При цьому достроко-
ва пенсія можлива  за наявності страхово-
го стажу не менше 25 років для чоловіків і 
не менше 20 років для жінок.

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

5 млн. На 163,3 тис. 52 на 5

МЕДІА ДЛЯ МАС

Говоріть — і вас почують
До кінця тижня на горі Карачун мають встановити 
щоглу нової телевежі

■

МЕРЗНЕМО

Південь називається
Холодні батареї та загальний зрив опалювального 
сезону  в Миколаївській та Херсонській областях 
можуть стати причиною соціального вибуху

■

В садочках холодно i вдома зимно.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
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«Гонтареви в цій країні народжуються тому, що не працює прокуратура, 
антикорупційний суд і не хочуть вводити декларування» Олег Березюк

народний депутат України
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ПАРЛАМЕНТ

А бюджет — 
на десерт
Учора Верховна Рада відклала 
розгляд державного кошторису 
до вечірнього засідання
Наталія ЛЕБІДЬ

 «Бюджетний» четвер у Раді стартував з інших 
питань, які депутати обрали, мабуть, для свого 
«розігріву». Загалом на 20 вересня ВР запланувала 
розглянути законопроекти щодо спецконфіскації, 
реформи парламенту, схвалити Декларацію парла-
ментів трьох держав — України, Литви та Польщі 
— щодо пам’яті й солідарності, перейменувати міс-
то Мукачеве, і лише потім перейти до проекту Де-
ржавного бюджету на 2017 рік.
 Та почалося вчорашнє ранкове засідання з ух-
валення депутатами урядового законопроекту про 
заборону завезення літератури антиукраїнського 
змісту з держави-агресора. За це рішення прого-
лосували 250 депутатів. Цей документ передбачає 
дозвільний принцип для книг походженням із РФ. 
Під заборону потраплятиме продукція, яка містить 
антиукраїнський та антидержавний зміст та розпа-
лювання міжнаціональної ворожнечі. 
 Відповідно до законопроекту, під дозвільну 
процедуру потраплятимуть лише книги із РФ та 
тимчасово окупованих територій, тобто обмежен-
ня не застосовуватимуться для російськомовних 
книг, виданих в Україні.
 Така редакція, одначе, задовольнила не всіх 
парламентаріїв. Позафракційний депутат Олег 
Мусій висловив побоювання, що антиукраїнські 
книжки можуть друкуватися і в інших країнах, 
а потім безперешкодно завозитися в Україну. Хай 
там як, але при всіх його вадах ухвалений закон є 
корисним і важливим документом. До речі, згідно 
з офіційною статистикою, ввезення книг iз Росії в 
Україну вже зараз скоротилося в рази.
 Що ж стосується відкладеного на вечір держ-
бюджету (про який «УМ» писала вже неодноразо-
во та докладно), то ще один недолік цього докумен-
та полягає у недофінансуванні Збройних сил Украї-
ни, про що заявляє депутат від «Народного фронту» 
Дмитро Тимчук у Facebook. «Як свідчать докумен-
ти, які є у розпорядженні Комітету ВР із питань 
нацбезпеки й оборони, загальне недофінансуван-
ня збройних формувань України наступного року, 
згідно з проектом бюджету, складе десятки мільяр-
дів гривень», — пише він.
 Зокрема, уточнює Тимчук, Міноборони запро-
сило 108,147 млрд. гривень, а у проект держбю-
джету-2017 за загальним фондом (гарантовані вит-
рати з держбюджету) закладено 61,7 млрд. гривень 
плюс 2 млрд. гривень спеціального фонду — але це 
«негарантовані» кошти, які армія повинна зароби-
ти собі сама. «Із гарантованих коштів армія отри-
має на 46 млрд. 447 млн. гривень менше від своєї 
повної потреби», — пише Тимчук.
 І додає: Національна гвардія попросила на на-
ступний рік 31,3 млрд. гривень, а їй пропонуєть-
ся надати 8,5 млрд. гривень. Державна прикордон-
на служба потребує 25,5 млрд. гривень, а в проекті 
бюджету закладено 6,9 млрд. «Образили» й Службу 
безпеки України, яка просила 12,4 мільярда, а отри-
має натомість менше 6, наводить дані Тимчук. 
 Тим часом міністр фінансів Олександр Дани-
люк наголосив на тому, що одним iз ресурсів по-
повнення бюджету є повернення в Україну коштів 
екс-Президента Віктора Януковича. «Близько 40 
мільярдів гривень — це реальні кошти, але вони 
не конфісковані. «Кошти Януковича» не конфіс-
ковані більше двох років. Цей процес необхідно за-
вершити, і новий закон, який був розроблений уря-
дом і поданий до Верховної Ради, це питання вирі-
шує», — зазначив Данилюк. 
 Але із законом про спецконфіскацію, який мав 
на увазі міністр, у ВР укотре «не склалося». Бо вчо-
ра спікер парламенту Андрій Парубій кілька разів 
ставив рішення щодо включення його до порядку 
денного на голосування, однак щоразу за це голо-
сували менш ніж 200 депутатів. «Це поганий знак 
для початку нашої роботи, колеги», — резюмував 
Парубій. Додамо від себе, що історія з держбюдже-
том є поганим знаком не тільки для парламенту. 
Однак виправляти ситуацію наразі ніхто не поспі-
шає. ■

■ Наталія ЛЕБІДЬ

Як тільки відставку Валерії Гонтаре-
вої з посади голови Нацбанку взяв-
ся ініціювати нардеп Сергій Тарута, 
пані Валерія миттю обросла захис-
никами та прихильниками. Вочевидь 
за принципом «ворог мого ворога 
— мій друг». Однак те, що Тарута 
— олігарх, ще не робить Гонтареву 
висококласним фінансистом та про-
фесійним головою Нацбанку. Влас-
не, хто саме виступає за звільнення 
Гонтаревої, взагалі не вiдiграє жод-
ної ролі. Вся сіль у тому, заслуговує 
вона на відставку чи ні. Спробуємо 
розібратися в цьому ще раз. 

Історія з «Михайлівським»
 Компанія Global Financial Integrity 
опублікувала дані про нелегальний 
відтік капіталів iз країн, що розвива-
ються. Як не прикро, але Україна на-
лежить саме до цієї категорії. Отож, 
згідно з дослідженням компанії, ми 
опинилися на чотирнадцятому міс-
ці серед держав із найвищими обся-
гами незаконного виведення грошей. 
За підрахунками Global Financial 
Integrity, за 10 років з України неле-
гально вивели 116,762 млрд. доларів. 
(Дослідження охоплює період з 2004-
го по 2013 рік).
 Дехто з фахівців вважає таку суму 
невиправдано завищеною. Однак аль-
тернативних підрахунків немає, отож 
припустимо, що, при збереженні по-
казаної в період 2004—2013 років 
динаміки, з України щорічно «вими-
ваються» від 10 до 12 мільярдів до-
ларів. Через які «діри» «течуть» такі 
нечувані гроші? Зокрема, й через бан-
ківську систему. Недогляд регулято-
ра за відповідними процесами — це 
той мінімум службової недбалості, 
який можна інкримінувати голові 
Нацбанку.  
 Класичним прикладом такого не-
дбальства (якщо це було саме недбаль-
ство) є історія банку «Михайлівсь-
кий». Капітали вкладників «Ми-
хайлівського» буцімто йшли в банк, 
хоча де-факто опинилися на рахун-
ках ТОВ «Інвестиційно-розрахунко-
вий центр». Від самого початку банк 
поводився доволі дивно, позаяк (як 
з’ясувалося згодом) не видав жод-
ного кредиту з отриманих від фізич-
них осіб коштів. Банку не забороне-
но виступати посередником та аку-
мулювати кошти в інтересах інших 
фінансових установ, проте вкладни-
ки не знали, що при укладанні до-
говорів з банком «заінтересантом» 
виступає ще й третя сторона. 
 У сухому залишку для вкладни-
ків «Михайлівського» склалася без-
надійна ситуація: у випадку, якщо 
вони виступають клієнтами не бан-
ку, а фінансових компаній, Фонд га-
рантування вкладів умиває руки. 
14 тисяч осіб залишилися без гро-
шей, а скандал набув таких обертів, 
що його прокоментував навіть Пре-
зидент Порошенко. Але, навіть поп-
ри позірне втручання голови держа-
ви, ошуканим вкладникам лишаєть-
ся хіба що розпочати довгий (і, швид-
ше за все, безрезультатний) судовий 
процес — у надії на повернення кош-
тів. Але надія ця примарна, бо пуб-
лічна обіцянка Порошенка «знайти 
та повернути вкрадене» не є прямою 
вказівкою для ФГВФО. 
 Хто має нести відповідальність за 
ситуацію, що склалася? По ідеї, Нац-
банк повинна була б зацікавити спе-
цифіка діяльності «Михайлівсько-
го». Але ні. Згідно із законодавством, 
наглядати за рухом коштів з «Ми-
хайлівського» на рахунки фінуста-
нов мусить Нацкомісія з регулюван-
ня фінпослуг, але відомство це — на 
межі ліквідації, а функції його неза-
баром візьме на себе все той-таки Нац-
банк. Як не крути, але НБУ як регу-
лятор фінансових відносин повинен 
був прискіпливiше поставитися до 

банку «Михайлівський», а втім, хто 
сказав, що цього не сталося?...
 Альтернативна версія подій го-
ворить про те, що Валерія Гонтарева 
якраз дуже уважно придивлялася до 
«Михайлівського». В кожному разі, 
саме компанія «Інвестиційний капі-
тал України» (ICU) (котрою колись 
керувала нинішня голова Нацбанку) 
займався для «Михайлівського» по-
шуком об’єктів для поглинання. 
 Йдеться про ранній етап станов-
лення «Михайлівського», коли банк 
був iще багатообіцяючим та амбіт-
ним, поводився як доволі агресив-
ний гравець і заявляв про бажан-
ня скупити у Фонду гарантування 
вкладів активи тих банків, куди вже 
було введено тимчасову адміністра-
цію. (А продавалися такі активи, як 
ми розуміємо, за копійки). Для пов-
ноти картини лишається нагадати, 
що Фонд гарантування вкладів очо-
лює нині Костянтин Ворушилін — 
колишній голова ради Міжнародно-
го інвестиційного банку, який нале-
жить Петру Порошенку.  
 Деякі ЗМІ копають iще глибше, 
i з їхніх розслідувань випливає, що 
Валерія Гонтарева діє не лише в інте-
ресах свого патрона Порошенка, а й 
в інтересах деяких інших осіб. При-
наймні є підозра, що банк «Михай-
лівський» афільований iз компанією 
«Юнісон», де головою колись був Ан-
тон Клименко — старший брат Олек-
сандра Клименка, міністра доходів і 
зборів в уряді Азарова (керівництво 
«Михайлівського» такий зв’язок ка-
тегорично спростовує). 
 Решта прикладів бездіяльності 
Нацбанку, можливо, не така яскра-
ва, проте теж доволі промовиста. За 
приклад може стати тепер уже збан-
крутілий банк «Контракт», який 
продав уночі (після завершення бан-
ківського дня) свою власну будівлю, 
і цей явно незаконний ґешефт прой-
шов повз увагу НБУ. 

Шахрайські схеми Meinl Bank’у
 Ще один цікавий момент пов’я-
заний з австрійським Meinl Bank 
AG — дуже «креативним» банком, 
котрий поділився з українськими ко-
легами багаторазово «обкатаною» схе-
мою фінансового крутійства. ЗМІ пи-
сали про те, що через Meinl Bank AG 
зникли гроші «Таврики», «Півден-
комбанку», «Автокразбанку», «Місь-
кого комерційного банку», «Фінрост-
банку», «Терра Банку», «Дельта Бан-
ку», «Київської Русі» та інших. Усьо-

го «випарувалося» 750 млн. доларів 
та близько 60 млн. євро. 
 (Окремий сюжет із «Дельта Бан-
ком» та вчасно виведеними звідти 
активами сина Валерії Гонтаревої ми 
не розглядаємо зумисно — історія ця 
вже стара як світ. До того ж iдеться 
навіть не так про шахрайство, як про 
повну нездатність чиновника вико-
нувати свої службові обов’язки). 
 Ми звикли звинувачувати Ва-
лерію Гонтареву в трьох очевидних 
гріхах: «падінні» гривні, «банко-
паді» (часто штучному та не вмоти-
вованому) та дуже специфічному 
підході Нацбанку до реструктури-
зації зовнішніх зобов’язань Украї-
ни, котрий не залишає поваги до на-
шої держави та не стимулює її по-
тенційних кредиторів до подальшої 
співпраці.
 Однак, як бачимо, є ще один мо-
мент, можливо, не такий очевидний, 
як решта промахів Гонтаревої. Це — 
її невміння чи небажання зберег ти 
активи, що належать українській 
банківській системі, цілими та не-
доторканними. Адже якщо взяти 
на віру те, про що йшлося на почат-
ку статті — щорічне «вимивання» з 
України понад 10 мільярдів доларів, 
то слід зауважити, що ця сума пере-
вищує всі транші кредитів від МВФ, 
отримані за останній час.  
 В Україні немає спеціалізованої 
структури, яка б займалася злочи-
нами, скоєними у банківській га-
лузi. Навряд чи це — велике упу-
щення, оскільки кілька наявних 
«антикорупційних» інституцій не 
довели свою ефективність. Але тим 
важливішою стає місія НБУ як на-
глядача за подібними процесами. 
Інша річ, якщо голова голови Нац-
банку (даруйте цю тавтологію) зай-
нята іншими потребами та турбота-
ми — підігруванням інтересам мож-
новладців та олігархів (зокрема, й 
тих, що перебувають в екзилі). 
 Навряд чи це — ефективний 
спосіб побудови міцної та надійної 
фінансової системи в Україні. І на-
вряд чи втрату довіри до банків мож-
на пояснити їхньою «чисткою» (як 
це робить Гонтарева). Голова Нац-
банку обіцяє «повномасштабне від-
новлення» банківської системи вже 
у 2017 році. Чекати лишилося не-
довго, проте великих сподівань на 
прогнози нашого головного фінан-
систа покладати не доводиться. 
Надто вже у Валерії Гонтаревої сло-
ва розходяться з ділом. ■

ПРЕД'ЯВИТИ РАХУНОК

Де гроші, Лєр?...
Щорічно через банківську систему з країни 
вимиваються чималі кошти. Це — зона 
відповідальності голови Нацбанку Валерії Гонтаревої

■

Валерія Гонтарева, відставки якої вимагають Опоблок, Радикальна партія, 
«Батьківщина» та деякі позафракційні депутати.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ 

 У Берліні у відомстві федераль-
ного канцлера в середу пізно ввечері 
пройшли переговори лідерів країн «нор-
мандської четвірки» — канцлера ФРН 
Анґели Меркель, президента Франції 
Франсуа Олланда, Президента України 
Петра Порошенка та президента Росії 
Володимира Путіна. Перед самітом від-
булася тристороння зустріч Меркель, 
Олланда і Порошенка, під час якої сто-
рони скоординували свої позиції.
 Саміт у «нормандському форматі» роз-
почався близько 19:40 за київським часом 
і завершився приблизно о 00:15 четверга, 
повідомляє «Німецька хвиля». Хоча по-
чаток зустрічі  планувався на 19:00. Але 
довелося відкласти через запізнення 
Путіна. Порошенко і Путін не потисну-
ли один одному руки. О 21:15 лідери дер-
жав продовжили перемовини за вечерею, 
після якої зробили коротку перерву. Як 
повідомляє кореспондент «Німецької 
хвилі», згодом лідери держав відновили 
переговори. Близько 00:15 четверга саміт 
за участю Меркель, Олланда, Порошенка 
та Путіна завершився. Після цього Мер-
кель, Олланд та Путін уже без Порошен-
ка обговорили ситуацію в Сирії.
 Ангела Меркель iще до зустрічі за-
явила, що від цього саміту не варто ба-
гато очікувати, а міністр закордонних 
справ Німеччини Франк-Вальтер Штайн-
маєр раніше заявив, що очікує незнач-
ного прогресу від переговорів у Берліні. 
Востаннє лідери «нормандської чет-
вірки» збирались у такому форматі рік 
тому в Парижі. Тоді їхні переговори три-
вали майже п’ять годин. У лютому 2016 
року в Мінську їхні перемовини тривали 
близько 16 годин.

 Перед початком саміту в Берліні від-
булося кілька демонстрацій — україн-
ці та сирійці протестували проти політи-
ки Росії в Україні та Сирії, а неподалік 
них група росіян провела акцію на під-
тримку Путіна. 
 Після закінчення переговорів у ніч 
на четвер, 20 жовтня, Олланд і Меркель 
провели прес-конференцію, на якій кан-
цлер Німеччини заявила, що під час зус-
трічі сторони «висловили чітку волю» 
завершити до кінця листопада підготов-
ку «дорожньої карти» з імплементації 
Мінських угод, проте, за словами Мер-
кель, «є ще багато роботи» в цьому на-
прямку, яка буде «дуже важкою». За її 
словами, під час зустрічі, зокрема, було 
обговорено запровадження озброєної місії 
ОБСЄ на Донбасі. Вона також наголосила 
на необхідності ухвалення Україною за-
кону про вибори на нині не підконтроль-
ній їй території сходу України. У безпе-
кових питаннях у першу чергу говори-

ли про зони розведення сил, а також про 
те, наскільки сторони можуть дотриму-
ватися режиму припинення вогню, дода-
ла Меркель. У цілому Меркель позитив-
но охарактеризувала результати зустрічі 
«нормандської четвірки» та наголосила, 
що ця зустріч засвідчила важливість по-
новлення діалогу сторін на найвищому 
рівні. Утім, за словами Меркель, ця зус-
тріч «не принесла жодного дива».
 У свою чергу, президент РФ Володи-
мир Путін, який давав прес-конференцію 
окремо від Меркель та Олланда, заявив, 
що лідери «нормандської четвірки» під-
твердили готовність розширити місію 
ОБСЄ на Донбасі, а також продовжити 
спільну політичну роботу, в тому числі 
з питання імплементації домовленостей 
про особливий статус окремих районів 
Луганської та Донецької областей, пе-
редає «Інтерфакс». Усі учасники саміту 
«нормандської четвірки» підтвердили 
свою прихильність до виконання Мінсь-

ких домовленостей, додав Путін.
 Президент України Петро Порошен-
ко на своїй прес-конференції заявив, що 
учасники зустрічі домовилися готувати 
концепцію виборчого законодавства для 
місцевих виборів на окупованій частині 
Донбасу. Її мають розробляти «на рівні ек-
спертів і робочих груп», сказав він. При 
цьому, наголосив Порошенко, позиція 
України полягає в тому, що всі іноземні 
збройні підрозділи мають бути виведені 
«безумовно до проведення виборів, що є 
необхідною умовою для проведення виб-
орчого процесу». Але чи є це також пози-
цією Путіна, Меркель та Олланда?
 Крім того, він висловив сподівання, що 
підвищенню рівня безпеки також спри-
ятиме доступ ОБСЄ до непідконтрольної 
нині ділянки українсько-російського кор-
дону, включно зі встановленням там пос-
тів. За словами Президента, має йтися 
про «імплементацію так званої формули 
Штайнмаєра», де, сказав він, Україна ба-
чить позиції, важливі для визнання місце-
вих виборів на окупованій частині Донба-
су такими, що відбулися і є вільним воле-
виявленням громадян. Під формулою, на-
званою іменем міністра закордонних справ 
Німеччини, розуміють пропозицію Берлі-
на тимчасово запровадити закон про особ-
ливості місцевого самоврядування на оку-
пованих територіях разом із проведенням 
на них місцевих виборів, а остаточно нада-
ти йому чинності після підтвердження про 
позитивний перебіг виборів. Водночас Пре-
зидент наголосив, що жодних документів 
у Берліні «нормандська четвірка» не під-
писувала, однак це і не планувалося.
 Відразу з Берліна Петро Порошен-
ко відбув до Брюсселя, де вчора відбу-
лися його зустрічі з керівниками ЄС та 
НАТО. Коментуючи контакти українсь-
кого Президента з європейцями, експерт 
групи протидії транскордонній корупції 
Громадянського форуму «ЄС—Росія» 
Анастасія Кириленко сказала у розмові 
з «Радіо «Свобода», що насправді зусил-
ля з урегулювання ситуації на сході Ук-
раїни виглядають так, що «не Путіну, а 
саме Порошенкові європейці намагають-
ся «викручувати руки». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Саудівського принца 
Туркі бен Сауда аль-Кабі-
ра було страчено у столи-
ці країни Ер-Ріяді за те, 
що у масовій бійці поб-
лизу столиці три роки 
тому він застрелив чо-
ловіка, повідомляє Бі-Бі-
Сі. Принц став 134-ю осо-
бою, яку було страчено 
за вироком суду шаріа-
ту цього року. Але стра-
та члена королівської ро-
дини для цієї країни є ви-
нятком. Подробиці стра-
ти не повідомляють, але 
смертні вироки тут зазви-
чай виконуються відрубу-
ванням голови. До цього 
найвідомішим випадком 
страти члена королівсь-
кої родини було виконан-
ня смертного вироку Фей-
салі бег Мусаїді аль Сауді 
за те, що він 1975 року 
вбив свого дядька, коро-
ля Файсала. 
 Принц Туркі був за-
суджений до смертної 
кари Генеральним су-
дом Саудівської Аравії 
за вбивство свого співвіт-
чизника Абдель бен Су-
леймана аль-Мухайміда, 

повідомив міністр внут-
рішніх справ цієї краї-
ни. Вирок був підтверд-
жений Апеляційним су-
дом та Верховним судом. 
Також король Салман ви-
дав окремий декрет, яким 
дозволяється виконання 
смертного вироку члену 
його родини. До цього ро-
дині вбитого пропонували 
грошову компенсацію, але 
вона відмовилась прийня-
ти «криваві гроші». Де-
ржавний телеканал «Аль-
Арабія» та інші саудівські 
ЗМІ хвалять «рішучість» 
короля Салмана. Глава 
МВС сказав, що «уряд на-
лаштований зберігати по-
рядок, стабілізувати без-
пеку та запроваджувати 
справедливість шляхом 
імплементації правил, які 
прописані Аллахом».
 Більшість осіб у Са-
удівській Аравії засуджу-
ють до смертної кари за 
вбивства та контрабанду 
наркотиків, але у січні цьо-
го року також було страче-
но 50 осіб в один день за те-
роризм, серед них був і ви-
датний саудівський шиїт-
ський клірик шейх Нім 
раль-Німр. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Позавчора (а за київським часом 
учора) в Університеті штату Нева-
да у Лас-Вегасі відбувся третій і за-
ключний тур теледебатів між кан-
дидатами у президенти США від 
Демократичної та Республікансь-
кої партій. Хілларі Клінтон і До-
нальд Трамп відмовились потис-
нути один одному руки як перед 
початком дебатів, так і після їх за-
вершення. Кандидати у президен-
ти США під час цієї зустрічі спере-
чалися про право на  зброю, прези-
дента Росії, «Ісламську державу» 
і скандал за участю самого пана 
Трампа.

 Модератором був журналіст те-
леканалу «Фокс Ньюс» Кріс Вол-
лес. Спочатку він володів ситуа-
цією, оскільки дебати почалися 
стримано, але поступово перерос-
ли в запеклу суперечку, де опонен-
ти постійно перебивали один одно-
го. Трамп назвав Клінтон «паскуд-
ною жінкою», на що кандидатка 
від демократів порадила респуб-
ліканцеві перестати «скиглити» 
через те, що він програє на вибо-
рах. У підсумку, дебати перерос-
ли у сповнену ненависті сварку, по-
збавлену будь-якого сенсу. 
 Клінтон заявила, що Путін хотів 
би бачити на чолі США «маріонет-
ку», маючи на увазі свого конку-

рента-республіканця. Трамп, зі 
свого боку, заявив, що президент 
Росії та президент Сирії Башар 
Асад «переграли» і Клінтон, і Оба-
му в питанні Сирії, та поставив під 
сумнів висновки розвідки США 
про втручання Росії в американсь-
кі вибори, але заявив, що засуджує 
таке втручання, якщо воно дійсно 
мало місце.
 Клінтон довелось відповідати на 
запитання про ознаки корупції у ро-
боті «Фонду Клінтонів» та зливан-
ня інформації порталом «Вікілікс», 
натомість Трамп був змушений від-
повісти на звинувачення у сексу-
альних домаганнях з боку значної 
кількості жінок та конкретизувати 
свій план відновлення економіки. 
Трамп наполягав на тому, що Хіл-
ларі в принципі не зможе впора-
тись із вирішенням проблем США, 
оскільки саме її рішення на різних 
посадах стали причиною складної 
для країни ситуації. Невиграшну, 
на думку Трампа, ситуацію в ца-
рині економіки та міжнародних 
відносин він назвав наслідком ко-
рупції у Вашингтоні, коли політич-
ні посади отримують донори полі-
тичних партій, і пообіцяв залучити 
до управління державою професіо-
налів із комерційної галузі.
 Натомість Клінтон уміло викри-
вала непослідовність Трампа та на-
голошувала на тому, що він не ша-
нує жінок, представників меншин 
та ставить під сумнів міжнародні 
зобов’язання США перед союзни-
ками.
 Думки оглядачів iз приводу пе-
реможців виборів розділились. За 
даними опитування телеканалу 
CNN, 52 відсотки глядачів відда-
ли перемогу на дебатах Клінтон, 
39 відсотків — Трампу. Опитуван-
ня громадської думки свідчать, що 
Клінтон випереджає Трампа як за-
галом по країні, так і в так званих 
ключових штатах. ■

КОНТАКТИ

«Викручування рук», але не Путіну 
«Нормандський формат» домовився готувати концепцію виборів на Донбасі

■

ЗЛОЧИН І КАРА

Пустили 
блакитну кров
У Саудівській Аравії страчено члена 
королівської родини

■КОНФРОНТАЦІЯ

«Маріонетка Кремля» 
проти «паскудної жінки»

■

У США відбувся третій 
і останній тур дебатів між 
кандидатами у президенти

Цього разу опоненти не потиснули один одному руки.❙

За словами Меркель, зустріч «не принесла жодного дива».❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 3.45 

ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку-2

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 4.20 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15, 2.15 Мелодрама 

«Уламки щастя -2»

20.30, 00.00 Чистоnews 2016

21.00 Комедія «Кандидат»

22.00 Гроші

00.25 Драма «Імперія»

01.25 Драма «Імперія 

«Мовою оригіналу»

04.15 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.25, 14.20 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 Ранок з «ІНТЕРом

09.20, 12.25 Х/ф «Усе 
повернеться»

15.15 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.55, 5.10 Подробиці

21.00 Т/с «Східні солодощі»

23.00 Т/с «Сережка 

Казанови»

01.55 Д/ф «Цвинтарні історії»

03.00 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

04.40 Д/ф «Легенди 

бандитського Києва»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.50 Події

09.15, 3.45 Зоряний шлях

11.10, 15.30 Т/с «А сніг 

кружляє...»

15.50, 20.55 Т/с «Лінії 

життя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45, 2.40 Говорить 

Україна

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Цар 
скорпіонів-3: 
книга мертвих»

04.20 Реальна містика

05.10 Агенти справедливості

ICTV

06.00 Служба розшуку дітей

06.05, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.55 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Зірка YouTube

12.20 Без гальм

12.45, 15.45 Факти. День

13.05 Дивитись усім!

14.45, 16.20 Х/ф «Мисливці 
за відьмами»

16.50 Х/ф «Прискорення»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше, ніж правда

21.40 Т/с «Нюхач-2»

22.30 Свобода слова

00.30 Х/ф «Залізний 
лицар-2»

02.30 Х/ф «Судний день»
04.20 Факти

04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.35, 18.00 Абзац

05.29, 7.13 Kids Time

05.30 М/ф «Роби ноги»

07.15 М/ф «Монстри проти 

прибульців»

09.10 Х/ф «Самотній 
рейнджер»

12.10 Х/ф «Геллбой: герой 
з пекла»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор

22.00 Пристрасті за 

ревізором

00.45 Х/ф «27 весіль»

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15 Т/с «Мережева 

загроза»

09.20, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.20, 17.25 Т/с «Детективи»

11.50 Х/ф «Оксамитові 
ручки»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.40 Т/с «Гаваї 5.0-5»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

00.40 Т/с «Містер і місіс 

убивство»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

04.00 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 М. Лукадо «Ти 

особливий». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Центральний 

державний архів-музей 

літератури і мистецтва 

України

08.00 Інформаційна програма 

«Культура.День». 

Дайджест

08.20 Ранок iз «Культурою»

08.55 Лисогорський форт

09.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Майстерня 

станкового живопису 

09.45 Вишнівець. Колиска 

князя запорозького 

10.05 Головна роль. Ярослава 

Кравченко 

11.00 Михайло Гришко. 

Тріумф і трагедія 

таланту 

12.30 Б. Грищук. «Поет і 

кат». Моновистава 

театру «Кут», м. 

Хмельницький 

13.10 Все про оперету. 

Народні артисти України 

Людмила Маковецька 

та Олександр 

Трофимчук 

14.00, 02.00 Міхаїл Себастьян. 

«Безіменна зірка». 

Вистава Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру ім. 

М. Заньковецької

15.45, 03.45 Мандри Великим 

Лугом. Тернівський 

храм

16.00 Азбука ремесел

16.20 Трипільський Всесвіт 

України, ч. 2

16.50 Галерея образів. В. 

Волков

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Петро 

Могила

17.30 Незвідане Закарпаття. 

Кам’яний сторож 

Середньовіччя

18.00 Есе без слова. Григорій 

Ксьонз

18.25 Новини-Світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День»

19.20 Київський цирк у 

просторі часу, ч. 2

19.45 Світ у прямокутнику. 

Степан Рудик

20.05 Передчуття. Валерія 

Демченко, ч. 2

21.00 Творчий вечір 

Лесі Дичко. Опера 

«Золотослов»

22.00 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»

22.40 Музика без меж

23.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Ярослав Чорненький

00.20 Світ у прямокутнику. 

Фантазії Ольги 

Кузнецової

00.50 Батурин

01.05 Передчуття. Андрій 

Сидоренко

04.00 Х/ф «Пастка», с. 1
05.05 Бравісимо, Анатолій 

Паламаренко! Ч. 1

 

СТБ

06.30, 16.00 Все буде добре!

08.30 Все буде смачно!

10.25, 18.30 За живе!

11.55 Х/ф «Смугастий 
рейс»

13.40 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55, 22.35 Хата на тата

00.25 Один за всіх

01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 21.00 Мова тварин

14.40, 23.10 Повітряні воїни

16.10, 21.40 Зоопарки світу

17.45 Чарівні світи

18.15 Іпостасі спорту

18.45 В гостях у Дмитра 

Гордона

00.10 Життя на вершині

01.20 Ніч чорних краваток

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

04.35 Модні історії

04.55 Цивілізація Incognita

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.45, 9.10 Top Gear

08.50, 19.10 ДжеДАІ

08.30 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

10.25 Облом.UA.

12.00 Українські сенсації

13.00 Д/ф «Дембель»

13.55 Люстратор 7, 62

14.55 Люстратор. Спецпроект

15.50 Секретні матеріали

18.30 Спецкор

19.30 Цілком таємно

20.00 Т/с «Останній коп» 

20.50 Х/ф «Загін «Морські 
котики» 

23.00 Х/ф «Каральний 
загін» 

00.55 Д/ф «Заручники 

правосуддя»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч

06.10 «Борнмут» — 

«Тоттенхем». ЧА

08.10, 20.40 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Севілья» — 

«Атлетіко». ЧІ

13.50 «Челсі» — «МЮ». ЧА

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Реал» — «Атлетік». ЧІ

18.45 «Ман Сіті» — 

«Саутгемптон». ЧА

22.50 ЧІ. Огляд туру

23.45 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

01.35 Моя гра

02.05 «Лестер» — «Кристал 

Пелес». ЧА

03.55 «Гранада» — 

«Спортінг». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 20.00, 20.30, 23.00, 

23.30, 2.30 Футбол

05.30 Велоспорт

07.00, 8.30, 14.30, 1.45 Снукер

12.3 Настільний теніс

14.00, 17.30 Гірські лижі

18.00, 22.00, 3.30 Футбол 

19.30, 21.30, 3.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

00.00 Найкраще з кінного 

спорту

00.15, 1.15 Кінний спорт

МЕГА

06.00, 10.30 Вражаючі кадри

06.50 Бандитська Одеса

07.50 Правда життя

08.50, 18.00 Вижити у 

Венесуелі

09.40, 16.10 Смертельний 

двобій

11.20, 18.50 Правила життя

12.10, 19.40 У пошуках істини

13.10 Містична Україна

14.10, 20.40 Секретні історії

15.10 Охоронці Гітлера

17.00 Рідні домівки

21.40 Дика Австралія

22.40 Повернення додому

23.40, 1.20 Вражаюче відео

00.20 Борджіа: історія клану

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель 

по-російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 ФайнаЮкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Хатіко: 
найвірніший друг»

23.50 Т/с «Сонна Лощина»

01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.45 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.15 Х/ф «Герой з плаката»
12.55, 21.00 Танька і Володька

13.55, 20.00 Одного разу в 

Одесі

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

16.50, 22.00 Країна У

17.50, 23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

10.55 Д/ф «Йога»

11.30 Чоловічий клуб. Спорт

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хочу бути

14.00 Суспільний університет

14.50 Фольк-music

16.00 Твій дім

16.30 Д/с «Візит до Кореї»

17.00 Вікно в Америку

17.30 Мовами світу. 

Мистецький пульс 

Америки

18.00 Книга.ua

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

19.30 Про головне

20.00 Перша шпальта

20.30 Вересень

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Д/с «Нью-Йорк»

03.10 Т/с «Злочин з багатьма 

невідомими»

04.15 Д/ф «Сергій Данченко. 

І сто лицарів довкола 

велетенського столу»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15, 3.45 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-2
10.50, 12.20 Міняю жінку-2
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45, 4.20 Мольфар
15.45 Сімейні мелодрами-6
17.15, 2.15 Мелодрама «Уламки 

щастя -2»
20.30, 00.00 Чистоnews 2016
21.00 Комедія «Кандидат»
22.00 Життя без обману 2016
00.25 Драма «Імперія»
01.25 Драма «Імперія». Мовою 

оригіналу»
04.15 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.20, 11.20, 12.25, 14.20 

Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини
07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Східні 

солодощі»
14.45 Судові справи
15.45 Сімейний суд
16.40 Давай одружимося
18.00, 19.00 Стосується кожного
20.00, 0.55, 5.10 Подробиці
23.00 Т/с «Сережка Казанови»
01.55 Д/ф «Органи на 

експорт»
03.00 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04.40 Д/ф «Легенди 

бандитського Києва»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.00 Зоряний шлях

11.15, 4.20 Реальна містика

15.50, 20.55 Т/с «Лінії життя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк»

02.10 Х/ф «Цар 
скорпіонів-3: 
книга мертвих»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.55 Т/с «Винищувачі»
12.00, 13.20 Х/ф «Категорія 

6. День руйнувань»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25 Т/с «Відділ 44»
15.20, 16.20, 21.40 

Т/с «Нюхач-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф «Приховані 

наміри»
00.25 Т/с «Чорний список-2»
01.15 Х/ф «Залізний 

лицар-2»

03.25, 4.45 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі
04.40 Дорослі як діти
05.55, 18.00 Абзац
06.49, 8.09 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.10 Т/с «Спецзагін «Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

14.25 Т/с «Не родись 
вродливою»

19.00 Аферисти в мережах
21.00 Київ вдень і вночі
21.50 Любов на виживання

5 канал

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

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 
18.15 Інформаційний 
день

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

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

НТН

05.00 Правда життя. Професії

06.10 Х/ф «Матрос Чижик»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за привидами

13.45, 14.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 Свідок

15.40 Т/с «Гаваї 5.0-5»

21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас-13»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

00.40 Т/с «Містер і місіс 

убивство»

03.05 Речовий доказ

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Петро 

Могила 

06.35 Незвідане Закарпаття. 

Кам’яний сторож 

Середньовіччя 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Есе без слова. Григорій 

Ксьонз 

09.20 Київський цирк у просторі 

часу, ч. 2 

09.45 Світ у прямокутнику. 

Степан Рудик 

10.05 Передчуття. Валерія 

Демченко, ч. 2 

11.00 Творчий вечір Лесі Дичко. 

Опера «Золотослов» 

12.00 Д/ф «Таємничий 

Сковорода» 

12.40 Музика без меж 

13.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Ярослав Чорненький 

14.00, 02.00 Роман Горак 

«Спогад про Саломею». 

Вистава Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру 

ім. Марії Заньковецької 

(Львів) 

15.05, 03.05 Світ особистості. 

Ярослав Яцків

16.00 Скарби роду. Художнє 

моделювання

16.20 Розповідає Олександр 

Сизоненко. 

«Автопортрет», ч. 2

16.40 Історія однієї картини. 

І. Рєпін

17.00 Невигадані історії з 

життя одного театру, ч. 7 

17.25 Д/ф «Таємниче місто 

Гелон»

18.00 Історія однієї картини. 

Катерина Білокур 

19.20 Володимир Шевченко. 

Інстинкт життя

20.15 Під знаком 

Кримського

20.30 Юрій Шилов. Сказання 

прадавніх слов’ян, ч. 1

21.00 Фольк-music

22.00 Прямостояння. Василь 

Стус

23.20 Д/ф «Громадянин 

вірнопідданий» 

00.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

І повіяв огонь новий з 

Холодного Яру, ч. 1

01.00 Музей коштовностей

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 1

04.00 Х/ф «Пастка», с. 2
05.05 Бравісимо, Анатолій 

Паламаренко!, ч. 2

 

СТБ

06.15, 16.00 Все буде добре!

08.15, 18.30 За живе!

09.40 Х/ф «Доглядальниця»
11.25 МастерШеф-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

00.00 Давай поговоримо про 

секс-2

01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 5.55 Таке спортивне життя

06.30 Євромакс

07.00 Пригоди Остіна Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.35 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45 Будьте здорові!

13.55 Чарівні світи

14.45, 23.20 Повітряні воїни

16.15 Зоопарки світу

17.45 Соціальний статус: ваша 

пенсія

18.35 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.50 Відлуння

21.30 Баскетбол. Ліга чемпіонів. 

Ле-Ман — Хімік 

00.20 Ніч чорних краваток

01.20 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

04.35 Модні історії 

04.55 Цивілізація Incognita

05.05 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10, 19.10, 22.35 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 22.55 Секретні матеріали

09.20, 1.05 Д/ф «Заручники 

правосуддя»

10.15 Нове «Шалене відео по-

українськи»

11.05 Облом.UA.

12.30 Відеобімба

15.00 Х/ф «Граф Монте 
Крісто»

17.40, 20.00 Т/с «Останній коп» 

19.30 Люстратор. Спецпроект

20.50 Х/ф «Відкрите море: 
нові жертви» 

23.15 Х/ф «Удар блискавки» 

ФУТБОЛ

06.00 «Олімпік» — «Зоря». ЧУ

07.45, 1.35 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Арсенал» — 

«Мідлсбро». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

12.10 Великий футбол

13.55 Д/ф «Президент: від мрії 

до звершень»

15.30, 20.35 Топ-матч

16.00 «Челсі» — «МЮ». ЧА

17.50 LaLiga Gala Awards. ЧІ

18.45 «Олександрія» — 

«Динамо». ЧУ

20.40 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

22.50 ЧА. Огляд туру

23.45 «Ліверпуль» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

02.05 «Сосьєдад» — 

«Алавес». ЧІ

03.55 «Борнмут» — 

«Тоттенгем». ЧА

ЄВРОСПОРТ

06.00, 12.30, 18.00, 18.30 Гірські 

лижі

07.00, 17.35, 21.30 Футбол

08.00, 9.30, 14.30 Снукер

13.30, 19.00, 1.45 WATTS

19.30, 23.45, 2.00 Футбол 

21.00 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

00.45 Дух вітрильного спорту

01.15 Автоспорт

МЕГА

06.00, 10.30 Вражаючі кадри

06.50 Бандитський Київ

07.50 Правда життя

08.50, 18.00 Вижити у Венесуелі

09.40, 16.10 Смертельний двобій

11.20, 18.50 Правила життя

12.10, 19.40 У пошуках істини

13.10 Містична Україна

14.10 Дивна справа

15.10 Охоронці Гітлера

17.00 Рідні домівки

20.40 Секретні історії

21.40 Дика Австралія

22.40 Повернення додому

23.40 Вражаюче відео

00.20 Борджіа: історія клану

01.20 Шокуюче відео

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 ФайнаЮкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВН на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.45 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.45 Х/ф «Принцеса на 
горошині»

11.55, 17.50, 23.00 Панянка-

селянка

12.55, 21.00 Танька і Володька

13.55, 20.00 Одного разу в Одесі

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

16.50, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

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

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

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 Уряд на зв’язку з 

громадянами
10.25, 19.30 Про головне
10.55 Спорт. Тиждень
11.25 Війна і мир
12.05 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний університет
14.50 Подорожні
15.50 Борхес. Україна на 

середньовічних картах
16.30 Д/с «Смачні подорожі»
17.30 Д/с «Бог в Америці»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Наші гроші
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Класики світової 

літератури
02.15 Д/ф «Після прем’єри 

- розстріл»
03.10 Т/с «Злочин з багатьма 

невідомими»
04.20 Д/ф «Я за все 

вдячний долі. Олексій 
Богданович»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 ЖОВТНЯ 2016
25 жовтня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

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

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

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

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 3.45 

ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-3

10.50, 12.20 Міняю жінку-2

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 4.20 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15, 2.15 Мелодрама 

«Уламки щастя -2»

20.30, 00.00 Чистоnews 2016

21.00 Комедія «Кандидат»

22.00 Поверніть мені красу-2

00.25 Драма «Імперія»

01.25 Драма «Імперія». 

Мовою оригіналу»

04.15 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 11.20, 12.25, 14.20 

Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 

солодощі»

14.45 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується кожного

20.00, 0.55, 5.10 Подробиці

23.00 Х/ф «Влітку я надаю 
перевагу весіллю»

01.55 Д/ф «Віддані помсті»

03.00 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

04.40 Д/ф «Легенди 

бандитського Києва»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.15, 4.20 Реальна містика

15.50, 20.55 Т/с «Лінії життя»

18.00 Т/с «Співачка і султан»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10, 16.55 Т/с «Винищувачі»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Категорія 6. День 
руйнувань»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.20, 16.20, 21.40 Т/с 

«Нюхач-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Каратель»

00.55 Т/с «Чорний список-2»

01.40 Х/ф «Приховані 
наміри»

03.30, 4.45 Провокатор

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

04.05 Х/ф «Суперфорсаж»

05.55, 18.00 Абзац

06.49, 8.09 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.10 Т/с «Спецзагін «Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Хто зверху? 

21.00 Київ вдень і вночі

21.55 Хто зверху?

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.10 Правда життя. Професії

06.25 Х/ф «Москаль-
чарівник»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.40, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за привидами

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.40 Т/с «Гаваї 5.0-5»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки — 4»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 7 

06.30 Д/ф «Таємниче місто 

Гелон» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Історія однієї картини. 

Катерина Білокур 

09.20 Володимир Шевченко. 

Інстинкт життя 

10.15 Під знаком Кримського 

10.30 Юрій Шилов. Сказання 

прадавніх слов’ян, ч. 1 

11.00 Фольк-music 

12.00 Прямостояння. Василь 

Стус 

13.20 Д/ф «Громадянин 

вірнопідданий» 

14.00, 02.00 П. Гладилін. 

«Афінські вечори». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

15.40, 03.40 Фантазія для 

двох. Грають Анна 

Середенко та Павло 

Качнов

16.00 Обереги. Тихонови 

16.20 Українські державники. 

Роман Шухевич 

17.00 Степан Турчак, ч. 2

17.30 Кримський фоліант

18.00 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»

19.20 Буша. Подільський 

оберіг 2016

19.45 Д/ф «Українці на 

Колимі. Магадан»

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 1

21.00 Іван Франко «Для 

домашнього вогнища»

22.30 Співочий дивосвіт

23.40 Незнаний Шевченко. 

Уроки від Шевченка

00.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. І 

повіяв огонь новий з 

Холодного Яру, ч. 2

00.50 Незнаний Шевченко. 

Інтерпретації 

Валентина 

Сильвестрова

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 2 

04.00 Х/ф «Пастка», с. 3
05.05 Бравісимо, Анатолій 

Паламаренко! Ч. 3

 

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50 Все буде смачно!

09.45, 18.30 За живе!

11.05 МастерШеф-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

23.25 Давай поговоримо про 

секс

01.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.25 Відлуння

06.55 Подорож у царство 

тварин

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

другої світової війни: 

день за днем»

13.45 Соціальний статус: 

ваша пенсія

14.45, 23.10 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Зоопарки світу

17.45 Чарівні світи

18.15 Путівник прочанина

18.45 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Глобал-3000

22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

00.10 Натхнення

00.20 Ніч чорних краваток

01.25 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.30 Кумири

04.40 Модні історії

05.00 Цивілізація Incognita

05.20 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10, 19.10, 22.50 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 23.10 Секретні 

матеріали

09.20 Хоробрі серця

10.15 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

11.05 Облом.UA.

12.30 Відеобімба

14.05, 23.30 Х/ф «Пильне 
око» 

17.40, 20.00 Т/с «Останній 

коп» 

19.30 Люстратор 7, 62

20.50 Х/ф «Великі погані 
жуки» 

ФУТБОЛ

06.00 «Ман Сіті» — 

«Саутгемптон». ЧА

07.45 Моя гра

08.15 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Реал» — «Атлетік». ЧІ

12.05 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

13.50 «Ліверпуль» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

16.00, 18.55, 21.25 Футбол 

LIVE

16.55 «Іллічівець» — 

«Сталь». 1/8 фіналу. 

Кубок України

17.45, 20.15 Футбол Tables

19.25 «Шахтар» — 

«Олександрія». 1/8 

фіналу. Кубок України

22.00, 3.25 Сіткорізи

22.50 LaLiga Gala Awards. ЧІ

23.45 «Севілья» — 

«Атлетіко». ЧІ

01.35 «Арсенал» — 

«Мідлсбро». ЧА

03.55 «Осасуна» — «Бетіс». 

ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.30, 12.30, 13.00, 17.30 

Автоспорт

05.00, 13.30 Велоспорт

07.00, 0.30 WATTS

08.00, 9.30, 14.30, 0.45 Снукер

18.30, 21.00, 21.45, 2.00 

Футбол

19.00 Футбол

20.30, 00.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

МЕГА

06.00, 10.30 Вражаючі кадри

06.50 Бандитська Одеса

07.50 Правда життя

08.50 Аляска: школа 

виживання

09.40, 16.10 Смертельний 

двобій

11.20, 18.50 Правила життя

12.10, 19.40 У пошуках істини

13.10 Містична Україна

14.10, 20.40 Дивна справа

15.10, 5.10 Охоронці Гітлера

17.00 Рідні домівки

18.00 Вижити у Венесуелі

21.40 Дика Північна 

Америка

22.40 Повернення додому

23.40, 1.20 Вражаюче відео

00.20 Борджіа: історія клану

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель 

по-російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 ФайнаЮкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.45 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.45 Х/ф «Про рибалку та 
його дружину»

11.55, 17.50, 23.00 Панянка-

селянка

12.55, 21.00 Танька і Володька

13.55, 20.00 Одного разу в 

Одесі

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

16.50, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 Наші гроші

10.25, 19.30 Про головне

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хто в домі господар?

14.00 Суспільний університет

14.50 Світло

15.40 Гра долі

16.10 Мистецькі історії

16.30 Д/с «Смачні подорожі»

17.30, 4.15 Д/с «Бог в 

Америці»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

20.00 Абілітація

20.30 Слідство. Інфо

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Класики світової 

літератури

02.15 Х/ф «Меланхолійний 
вальс»

03.10 Т/с «Злочин з багатьма 

невідомими»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-3

10.50, 12.20 Міняю жінку-2

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 4.30 Мольфар

15.45 Сімейні 

мелодрами-6

17.15, 3.00 Мелодрама 

«Уламки щастя -2»

20.30, 0.45 Чистоnews 2016

21.00 Комедія «Кандидат»

22.00 Світ навиворіт-8

23.00 Право на владу 2016

01.10 Драма «Імперія»

02.10 Драма «Імперія». 

Мовою оригіналу»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 11.20, 12.25, 14.20 

Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 

солодощі»

14.45 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується кожного

20.00, 1.00, 5.10 Подробиці

23.00 Х/ф «Наречена на 
замовлення»

02.00 Д/ф «Запрограмовані 

долі»

03.00 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

04.40 Д/ф «Легенди 

бандитського Києва»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.15, 4.20 Реальна 

містика

15.50, 20.55 Т/с «Лінії 

життя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. 

Нью-Йорк»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Т/с «Винищувачі»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Категорія 7. Кінець 
світу»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05 Т/с «Відділ 44»

15.00, 16.20, 21.40 Т/с 

«Нюхач-2»

16.40 Т/с «Винищувачі-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.50 Х/ф «Работоргівля»

00.45 Т/с «Чорний список-2»

01.30 Х/ф «Каратель»
03.30, 4.45 Провокатор

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

04.00 Х/ф «Вуличний 
боєць»

05.55, 18.00 Абзац

06.49, 8.09 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.10 Т/с «Спецзагін «Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Київ вдень і вночі

21.55 Суперінтуїція

23.15 Хто зверху?

01.10 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.35 Правда життя. Професії

06.45 Х/ф «Не було б 
щастя...»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.40, 17.35 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за 

привидами

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.35 Т/с «Гаваї 5.0-5»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Степан Турчак, ч. 2 

06.30 Кримський фоліант 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка» 

09.20 Буша. Подільський 

оберіг 2016 

09.45 Д/ф «Українці на 

Колимі. Магадан» 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 1 

11.00 Іван Франко «Для 

домашнього вогнища»

12.30 Співочий дивосвіт

13.40 Незнаний Шевченко. 

Уроки від Шевченка 

14.00, 02.00 Спільний проект 

театру ім. І. Франка 

«Останній вагон»

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Геологічний музей. 

Кам’яний світ

16.10 З одвічністю на «ти». 

Благодать під соснами

17.00 Вони прославили наш 

край. Іван-Георгій 

Пінзель

17.20 Невигадані історії. Гнат 

Хоткевич

17.45 Православний календар 

18.00 Земляки. Смарагдовий 

сад Давида Гурамішвілі

19.20, 00.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Оноре де 

Бальзак та Евеліна 

Ганська 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 2

21.00 Анатолій Крим «Постіль 

брати будете?». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я»

22.25 Неперевершена Гізела 

Ципола 

23.25 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Казимир 

Малевич»

01.15 Гра долі. Максим 

Рильський

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 3 

04.00 Х/ф «Пастка», с. 4
05.00 Музей Раїси Кириченко, 

ч. 1

05.25 Земля козаків. погляд 

через віки 

СТБ

06.40, 16.00 Все буде 

добре!

08.40 Все буде смачно!

10.20, 18.30 За живе!

11.50 МастерШеф-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-6

00.15 Один за всіх

01.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 5.50 Таке спортивне 

життя

06.30 Глобал-3000

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 17.45 Чарівні світи

14.40, 23.10 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Зоопарки світу

18.15 Цивілізація Incognita

19.00 Баскетбол. 

Суперліга.»Черкаські 

Мавпи» (Черкаси) 

— «Дніпро» (Дніпро)

21.40 Відлуння

00.10 Вечір пам’яті Миколи 

Мозгового 

02.20 Д/ф «Андрій 

Ромоданов: «Проза й 

поезія мозку»

03.20 Як створювався фільм 

про Мілен Демонжо

03.40 Д/ф «Мілен Демонжо. 

Міледі з українським 

корінням»

04.40 Д/ф «Азбука життя 

Миколи Сивого»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10, 19.10, 22.40 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.30, 23.00 Секретні 

матеріали

09.20 Хоробрі серця

10.15 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

11.05 Облом.UA.

12.30 Відеобімба

14.10, 23.20 Х/ф «Остання 
спроба»

17.40, 20.00 Т/с «Останній 

коп» 

20.50 Х/ф «Пекельний 
смерч» 

ФУТБОЛ

06.00 «Челсі» — «МЮ». ЧА

07.45, 15.10 Сіткорізи

08.15 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 LaLiga Gala Awards. ЧІ

11.15 «Іллічівець» — 

«Сталь». 1/8 фіналу. 

Кубок України

13.05, 0.40, 5.30 Топ-матч

13.20 «Арсенал» — 

«Мідлсбро». ЧА

16.00 Моя гра

16.30 «Шахтар» — 

«Олександрія». 1/8 

фіналу. Кубок України

18.20 «Лестер» — «Кристал 

Пелес». ЧА

20.10 Журнал Ліги чемпіонів

20.40 «Реал» — «Атлетік». ЧІ

22.50 «Борнмут» — 

«Тоттенгем». ЧА

00.55 «Сельта» — 

«Депортіво». ЧІ

02.45 ЧА. Огляд туру

03.40 «Ман Сіті» — 

«Саутгемптон». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00 Гірські лижі

05.00, 13.00, 21.30 Велоспорт

07.00, 7.30, 20.00, 0.45 

Футбол

08.00, 9.30, 14.30 Снукер

12.30 Автоспорт

17.30 WATTS

18.00, 2.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

18.30, 2.30 Футбол 

МЕГА

06.00, 10.30 Вражаючі кадри

06.50 Бандитський Київ

07.50 Правда життя

08.50, 18.00 Вижити у 

Венесуелі

09.40, 16.10 Смертельний 

двобій

11.20, 18.50 Правила життя

12.10, 19.40 У пошуках істини

13.10 Містична Україна

14.10 Секретні історії

15.10 Охоронці Гітлера

17.00 Повернення додому

20.40 Дивна справа

21.40 Дика Північна 

Америка

22.40 Смугасте життя

23.40 Вражаюче відео

00.20 Борджіа: історія клану

01.20 Шокуюче відео

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-

російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 1.40 Орел 

і решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 ФайнаЮкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.45 Т/с «90210: нове 

покоління»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.40 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.10 Х/ф «Легенда 
Лонгвуда»

11.55, 17.50, 23.00 Панянка-

селянка

12.55, 21.00 Танька і Володька

13.55, 20.00 Одного разу в 

Одесі

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

16.50, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 Ера бізнесу

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 План на завтра

10.25, 19.30 Про головне

10.55 Чоловічий клуб

11.30 Розсекречена історія

12.30 Слідство. Інфо

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Як це?

14.00 Суспільний університет

14.50 Надвечір’я. Долі

15.50 Спогади

16.30 Д/с «Подорожуй 

Литвою»

17.30 Д/с «Бог в Америці»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

20.00 Prime time з 

Мирославою Гонгадзе

20.30 Схеми

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Муз. фільм «Образи»

03.10 Т/с «Злочин з багатьма 

невідомими»

04.15 Д/ф «Йога»

04.45 Уряд на зв’язку з 

громадянами
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-3

10.50, 12.20 Міняю жінку

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні 

мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.15 Вечірній Київ 2016

22.00 Світське життя

23.00 Ліга сміху

00.55 Мелодрама «Одного 

разу на Новий рік»

02.15 Що? Де? Коли?

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 11.20, 12.25, 14.20 

Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Східні солодощі»

14.45 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00 Стосується кожного

20.00, 1.00, 5.00 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Місто з ранку 
до півночі»

01.55 Д/ф «Шосте відчуття. 

Дар чи прокляття?»

02.45 Д/ф «Легенди 

бандитського Києва»

03.10 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.30 Зоряний шлях

11.15, 3.40 Реальна містика

15.50 Т/с «Лінії життя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Я подарую тобі 
любов»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. 

Нью-Йорк»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Патруль. Самооборона

10.15, 16.40 

Т/с «Винищувачі-2»

12.35, 13.20 Х/ф 
«Категорія 7. Кінець 
світу»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.20 Т/с «Нюхач-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.30 Що? Де? Коли?

00.25 Х/ф «Універсальний 
солдат»

02.20 Х/ф «Работоргівля»
04.10 Провокатор

04.55 М/с «Пригоди 

мультинят»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

03.35 Х/ф «Заплати 
привиду»

05.30, 18.00 Абзац

06.23, 7.43 Kids Time

06.25 М/с «Губка Боб»

07.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.45 Т/с «Спецзагін «Кобра»

09.40, 22.40 Половинки

11.35, 21.40 Київ вдень і вночі

15.15, 19.00 Супермодель 

по-українськи

00.35 Аферисти в мережах

02.15 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25 Фактор безпеки

04.45 Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву з Яніною 

Соколовою

НТН

05.05, 3.55 Легенди 

бандитської Одеси

05.30, 4.50 Правда життя. 

Професії

06.10 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за привидами

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Вони прославили наш 

край. Іван-Георгій 

Пінзель 

06.25 Невигадані історії. Гнат 

Хоткевич 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Земляки. Смарагдовий 

сад Давида Гурамішвілі 

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Оноре де 

Бальзак та Евеліна 

Ганська 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 2 

11.00 Анатолій Крим «Постіль 

брати будете?». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я» 

12.25 Неперевершена Гізела 

Ципола 

13.25 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Казимир 

Малевич» 

14.00, 02.00 Х/ф «Марія» 
15.05, 03.05 Співати душею 

16.00 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

16.15 Метатеорія професора 

Тищенка, ч. 2

16.50 Сім чудес Полтави. 

Краєзнавчий музей

17.00 А у нас кіно знімали. 

«Голос трави»

17.30 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 2

18.00 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 2

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Валерій та Наталя 

Лапікури

20.15 Києвотека. Київ у 

щоденниках. Олег 

Борисов

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 3

21.00 Олесь Янчук про фільм 

«Залізна сотня»

22.45 Й. Брамс «Німецький 

реквієм»

23.45 Туристичними 

стежками. Чигирин

01.10 Козацькому роду 

— нема переводу

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 4

04.00 Х/ф «Пастка», с. 5
05.05 Музей Раїси Кириченко, 

ч. 2

05.25 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Семен Гризло 

— кошовий Вільного 

козацтва

СТБ

05.30 Зіркове життя

07.20 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

09.20 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання»

11.20 Х/ф «Дихай зі мною. 
Щастя в борг»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Танцюють всі!-9

01.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Будьте здорові!

06.25, 21.40 Відлуння

06.55, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

08.00 Всесвіт Анатолія 

Пілецького

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15 Подорож у царство 

тварин

13.45, 17.45 Чарівні світи

14.40, 23.10 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Зоопарки світу

18.15 Путівник прочанина

18.35, 5.00 Цивілізація 

Incognita

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

00.10 Ніч чорних краваток

01.20 Життя на вершині

03.00 Вихідний, після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.30 Кумири

04.40 Модні історії

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10, 19.10 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Секретні матеріали

09.20 Хоробрі серця

10.15 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

11.05, 1.35 Облом.UA.

12.30 Відеобімба

13.55 Х/ф «Вогняна 
пастка» 

15.50 Х/ф «Пекельний 
смерч» 

17.40 Т/с «Останній коп» 

19.30 Х/ф «День 
незалежності» 

22.05 Х/ф «Halo-4: йдучи 
до світанку» 

23.50 Х/ф «Супершторм» 

ФУТБОЛ

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Сосьєдад» — 

«Алавес». ЧІ

08.10 «Олімпік» — «Зоря». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ман Сіті» — 

«Саутгемптон». ЧА

12.10 «Гранада» — 

«Спортінг». ЧІ

13.55 «Іллічівець» — 

«Сталь». 1/8 фіналу. 

Кубок України

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30 «Ліверпуль» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

18.15 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

19.55 LaLiga Gala Awards. ЧІ

20.45 «Челсі» — «МЮ». ЧА

22.50 Моя гра

23.20 «Шахтар» — 

«Олександрія». 1/8 

фіналу. Кубок України

01.10 ЧІ. Передмова до туру

01.40 «Борнмут» — 

«Тоттенхем». ЧА

03.30 Світ Прем’єр-ліги

04.00 «Леганес» — 

«Сосьєдад». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

05.00, 13.30, 21.30 Велоспорт

07.00, 9.00, 14.30 Снукер

12.00, 17.30, 19.30, 0.55, 2.30 

Футбол

19.00 WATTS

21.00, 2.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. Огляд

МЕГА

06.00, 10.30 Вражаючі кадри

06.50 Бандитська Одеса

07.50 Правда життя

08.50 Вижити у Венесуелі

09.40, 16.10 Смертельний 

двобій

11.20, 18.50 Правила життя

12.10, 19.40 У пошуках істини

13.10 Містична Україна

14.10, 20.40 Дивна справа

15.10 Охоронці Гітлера

17.00 Повернення додому

18.00 Аляска: школа 

виживання

21.40 Дика Північна Америка

22.40 Левиний рик

23.40, 1.20 Вражаюче відео

00.20 Борджіа: історія клану

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 ФайнаЮкрайна

17.00, 0.50 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.35 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.05, 00.00 Х/ф «Чарівна 
країна»

11.55, 17.50 Панянка-селянка

12.55 Танька і Володька

13.55 Одного разу в Одесі

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

16.50 Країна У

20.00 Х/ф «Батько 
нареченої»

22.00 Х/ф «Батько 
нареченої-2»

01.30 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.30 Територія закону

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 РЕ:ФОРМА

10.25 Про головне

10.55 Д/ф «Богдан 

Гаврилишин. Місія 

- свобода»

12.00 Prime time з 

Мирославою Гонгадзе

12.30 Схеми

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хочу бути

14.00 Суспільний університет

14.50 Віра. Надія. Любов

15.50 Театральні сезони

16.30 Д/с «Подорожуй 

Литвою»

17.30 Д/ф «Справа братів 

Райт»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25 З перших вуст

19.30 Корупція в законі

20.30 План на завтра

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Музичне турне

03.10 Т/с «Злочин з багатьма 

невідомими»

04.15 Надвечір’я. Долі
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 Поверніть мені 

красу-2

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Світське життя

10.45, 0.55 Мелодрама «Темні 

води»

14.25 Голос. Діти-3

16.50 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 2016

20.15 Українські сенсації

21.15 Ліга сміху

23.10 Вечірній Київ 2016

04.00 Неділя з кварталом

ІНТЕР

05.55, 9.50 Х/ф «Батальйони 
просять вогню»

08.45, 4.50 Д/ф «Визволення»

12.30 Х/ф «У бій ідуть 
тільки «старики»

14.20 Т/с «Коли на південь 

відлетять журавлі»

18.00, 20.30 Т/с «А зорі тут тихі...»

20.00, 2.35 Подробиці

22.30 Добрий вечір на «Інтері»

23.20 Навколо М

00.15 Х/ф «Дорога на 
Арлінгтон»

03.10 Х/ф «Чорна Рада»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Події

07.10, 5.45 Зоряний шлях

10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова

11.00 Х/ф «Справи 
сімейні»

13.00, 15.20 Т/с «Життя 

розсудить»

17.10, 19.40 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»

21.50 Х/ф «Вічна казка»
23.45 Т/с «Вікторія»

ICTV

05.40 Факти

06.00 Х/ф «Категорія 6. 
День руйнувань»

09.15 Більше ніж правда

10.10 Секретний фронт

11.10 Антизомбі

12.10, 13.00 Громадянська 

оборона

12.45 Факти. День

13.20 Інсайдер

14.20 Х/ф «Універсальний 
солдат»

16.15 Х/ф «Ігри патріотів»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Джек Раян. 
Теорія хаосу»

22.05 Х/ф «Джек Річер»
00.45 Х/ф «Глибинна зірка 

шість»
02.25 Т/с «Чорний список-2»

02.50 Стоп-10

03.40 Провокатор

04.40 М/с «Пригоди 

мультинят»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.20 Абзац

05.19, 6.39 Kids Time

05.20 М/с «Губка Боб»

06.40 Суперінтуїція

08.00 Ревізор

11.00 Пристрасті за ревізором

13.50 Зірки під гіпнозом

15.45 М/ф «Рапунцель: 

заплутана історія»

17.40 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
на краю світла»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
на дивних берегах»

23.45 Х/ф «Вуличний 
боєць»

01.40 Х/ф «27 весіль»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою 

06.35 Кордон держави

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, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

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 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.15, 4.35 Час інтерв’ю

15.30 Палата

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 Д/ф

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.00, 0.20, 5.15 Рандеву з Я. 

Соколовою

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Окупація»

02.15 В кабінетах

НТН

05.55 Х/ф «Назад дороги 
немає»

09.50 Х/ф «Товариш 
генерал»

11.30, 3.50 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 3.15 Свідок

19.30 Х/ф «Друге кохання»
21.20 Х/ф «Еквілібріум»
23.20 Х/ф «Бойова 

бригада»
01.15 Т/с «Рейк»

03.45 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

06.15 Метатеорія професора 

Тищенка, ч. 2 

06.50 Сім чудес Полтави. 

Краєзнавчий музей 

07.00 А у нас кіно знімали. 

«Голос трави» 

07.30 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 2 

08.00 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 2 

08.25 Новини-Світ 

08.35 Новини 

08.50 Інформаційна програма 

«Культура.День» 

09.05 Мелодії української душі

09.20 Територія Кіно. Валерій 

та Наталя Лапікури 

10.15 Києвотека. Київ у 

щоденниках. Олег 

Борисов 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 3 

11.00 Олесь Янчук про фільм 

«Залізна сотня» 

12.45 Й. Брамс «Німецький 

реквієм» 

13.45 Туристичними 

стежками. Чигирин 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Запорожець за 
Дунаєм» 

15.35, 03.35 Музей «Київська 

фортеця»

16.00 Світ дитини

16.10 Казки Лірника Сашка 

16.20 Центр уваги. 

Екстремальний 

велоспорт в Україні або 

«велострибунізм»

17.00 Міркування на тему 

освіти, ч. 2

17.30 Музика і музиканти. 

Ференц Ліст в Україні, 

ч. 2

18.00 У кузні коваля

18.15 Ізидора Косач. 

«Побачиш Україну 

— привітай»

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. Юрій 

Верес

19.45 Анатолій Пазенко. Наш 

Пазя

20.30 Освідчення. Ольга 

Петрова

21.00 «Калина». Український 

академічний 

фольклорний ансамбль

22.55 Сергій Данченко. 

Останній сезон

00.50 Національний музей 

історії України. ХХ ст., 

ч. 1

01.20 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

04.00 «Арфами, арфами 

золотими…» ІІ 

Міжнародний конкурс-

фестиваль арфового 

мистецтва ім. Вікторії 

Полтарєвої

 УВАГА! ПЕРЕХІД НА 

ЗИМОВИЙ ЧАС

04.00 А. Курейчик 

«Людина і вічність» 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Т/с «Коли ми вдома»

14.30 Зважені та щасливі-6

16.55 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-7

22.25 Танцюють всі!-9

02.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.25 Х/ф «Гроза»
09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 18.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.30 Цивілізація Incognita

14.00, 16.20 Чарівні світи

15.10 Путівник прочанина

15.20 Пригоди Остіна 

Стівенса

17.00 Вікно в Європу 

М. Поплавського

17.30 «Euro show» 

М. Поплавського

20.00 Повітряні воїни

21.00 Ювілейний концерт 

Андрія Демиденка 

22.50 Х/ф «Краса по-
англійськи»

00.50 Вихідний, після опівночі

02.00 Ніч чорних краваток

03.00 Життя на вершині

04.30 Х/ф «Остання любов 
містера Моргана»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 Облом.UA.

08.40 Вайпаут

11.00 Богатирі

12.00 Top Gear

13.05 Х/ф «Супершторм» 
14.50 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»
16.50 Х/ф «У пошуках 

бурштинової 
кімнати» 

19.20 13 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Карпати»

21.25 Х/ф «Центуріон» 
23.20 Х/ф «Доберман» 
01.20 Х/ф «Вогняна 

пастка» 

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 19.00, 21.25 Топ-

матч

06.10 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

08.10 «Челсі» — «МЮ». ЧА

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 «Шахтар» — 

«Олександрія». 1/8 

фіналу. Кубок України

12.05 «Реал» — «Атлетік». ЧІ

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Сандерленд» 

— «Арсенал». ЧА

15.15 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

16.55 «МЮ» — «Бернлі». ЧА

19.25 «Атлетіко» — 

«Малага». ЧІ

21.40 «Барселона» — 

«Гранада». ЧІ

23.40 «Тоттенгем» — 

«Лестер». ЧА

01.30 «Олімпік» — 

«Волинь». ЧУ

03.20 «Кристал Пелес» 

— «Ліверпуль». ЧА

04.10 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

ЄВРОСПОРТ

05.00, 13.30, 18.15, 22.30 

Велоспорт

07.00, 9.00, 14.30 Снукер

12.00 Футбол

17.30, 1.00 Супербайк

19.30 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

20.00, 2.00 Футбол

01.45 WATTS

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

09.10 Гелловін у кожному з нас

11.00 У пошуках істини

12.40 Охоронці Гітлера

14.20 Повернення додому

15.20 Дика Північна Америка

18.20 Таємниці радянського 

дефіциту

21.00 Відьми в кожному з нас

22.40 Таємниці Стоунхенджа

23.50 Борджіа: історія клану

00.50 Шокуюче відео

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

11.15 Х/ф «Лессі»
13.10 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»
15.00 Кохання з першого 

погляду

16.00, 17.00, 21.45 Орел і решка

22.45 Т/с «Сонна Лощина»

00.35 Т/с «Комісар Рекс»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 М/ф «Воруши ластами-

2. Утеча з раю»

12.35 Х/ф «Подвійні 
неприємності»

14.00 Одного разу під 

Полтавою

16.00 Х/ф «Батько 
нареченої»

18.00 Х/ф «Батько 
нареченої-2»

20.00 М/ф «Порося, що 

кричало. Вовк! 

Вовкулака!»

20.10 М/ф «Монстри проти 

прибульців. Гарбузи-

мутанти з космосу»

20.35 М/ф «Ніч живих 

морквин»

20.45 М/ф «Король 

Гелловіну»

21.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Підсумки

06.15 У просторі буття

06.50, 0.20 Телемагазин

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

07.50, 23.40 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Мандрівники в 

часі»

10.05 Як це?

10.35 Хто в домі господар?

10.55 Хочу бути

11.20 Школа Мері Поппінс

11.35 Казки Лірника Сашка

11.50 Суспільний університет

12.35 Перлини французького 

класицизму

13.45 Д/ф «Справа братів 

Райт»

14.50 Д/с «Смачні подорожі»

15.30 Український корт

16.00 Чоловічий клуб. Спорт. 

Карате

17.15 Чоловічий клуб

17.50 Візитівки Полтавщини

19.00 Х/ф «Одержимість»
21.00, 5.35 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

21.55 Розсекречена історія

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону

23.20 Вперед на Олімп

01.20 Музичне турне

02.20 Т/с «Злочин з багатьма 

невідомими»

03.35 Віра. Надія. Любов

04.35 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

Незалежність»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Неділя з кварталом

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт-8

12.00 Гроші

13.25 Українські сенсації

14.30 Життя без обману

15.45 Комедія «Кандидат»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос. Діти-3

23.15 Трилер «Час»

01.20 Аргумент кiно

02.00 Світське життя

02.50 Мелодрама «Одного 

разу на Новий рік»

04.10 М/ф «Ескімоска-2: 

пригоди в Арктиці»

ІНТЕР

05.40 Х/ф «У бій ідуть 
тільки «старики»

07.40 Подробиці

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

11.00 Орел і Решка. Шопінг

12.00 Навколо М

13.00 Добрий вечір на 

«Інтері»

14.00 Т/с «А зорі тут 

тихі...»

17.45, 21.30 Т/с «Краплина 

світла»

20.00 Подробиці тижня

23.00 Т/с «Коли на південь 

відлетять журавлі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.00 Х/ф «Я подарую тобі 
любов»

11.00 Т/с «Ласкаво просимо на 

Канари»

14.50 Х/ф «Вічна казка»

16.45, 20.00 Т/с «Щастя є»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.20 Т/с «Життя розсудить»

01.10 Т/с «Співачка і султан»

ICTV

05.20 Факти

05.45 Х/ф «Категорія 7. 
Кінець світу»

09.05 Дивитись усім!

11.00 Без гальм

11.20, 13.00 Х/ф «Ігри 
патріотів»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Джек Раян. 
Теорія хаосу»

16.05 Х/ф «Джек Річер»
18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Солт»
22.20 Х/ф «Ханна. 

Досконала зброя»

00.25 Х/ф «Релікт»
02.20 Х/ф «Глибинна зірка 

шість»

НОВИЙ КАНАЛ

04.20 Дорослі як діти

05.15 Абзац

06.09, 7.29 Kids Time

06.10 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.30 Т/с «Пригоди Мерліна»

11.10 Х/ф «Ейс Вентура 
- детектив з розшуку 
домашніх тварин»

13.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: на 
краю світла»

16.10 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: на 
дивних берегах»

19.00 Х/ф «Страшилки»
21.00 Х/ф «Персі Джексон 

та викрадач 
блискавок»

23.20 Х/ф «Заплати 
привиду»

01.15 Зона ночі

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00 Час: 

Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня 

06.20, 8.55, 10.55, 11.55 Погода 

в світі

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

06.55, 1.55 Огляд преси

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, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Час інтерв’ю

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.35 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 Д/ф

19.25 Невигадані історії

20.00 Д/ф «Українська 

мозаїка»

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

02.15 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.10 Легенди бандитської 

Одеси

06.05 Правда життя. Професії

06.30 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

08.15 Х/ф «Друге кохання»
10.05 Т/с «Я — охоронець»

13.20 Розсміши коміка

14.15 Т/с «Великі почуття»

15.15 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

16.45 Легенди карного розшуку

19.00 Т/с «Смертельний танець»

23.00 Х/ф «Найманець»
00.45 Х/ф «Останній хижак 

Юрського періоду»
02.30 Х/ф «Еквілібріум»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Центр уваги. 

Екстремальний 

велоспорт в Україні або 

«велострибунізм» 

06.40 Міркування на тему 

освіти, ч. 2 

07.05 Музика і музиканти. 

Ференц Ліст в Україні, 

ч. 2 

07.35 У кузні коваля 

07.50 Ізидора Косач. «Побачиш 

Україну — привітай» 

08.30 С. Маршак. «Терем-

теремок»

08.55 Світ дитини 

09.05 Казки Лірника Сашка 

09.20 Позиція. Юрій Верес 

09.45 Анатолій Пазенко. Наш 

Пазя 

10.30 Освідчення. Ольга 

Петрова 

11.00 «Калина». Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

12.55 Сергій Данченко. 

Останній сезон 

14.00, 02.00 О. Арбузов 

«У цьому милому 

старому домі». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Л. Українки

16.00 К. Драгунська 

«Догоридригом». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках

17.00 Великі поети в музиці. 

Леся Українка, ч. 1

17.35 Іван Їжакевич. 

Живописець епохи

17.55 Доля

18.05 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч. 2

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Майстерня 

мистецтвознавців

19.50 Святогорський 

Успенський Зимненський 

монастир

20.10 Головна роль. Богдан 

Струтинський

21.00 Мистецькі історії. 

Високий стиль

21.50 Д/ф «Ми підем, де 

трави…» Андрій 

Малишко

22.35 М. Матіос «Не плачте за 

мною ніколи». Вистава 

Херсонського театру ім. 

М. Куліша

23.45 Гуцульщина 

00.45 Національний музей 

історії України. ХХ ст., 

ч. 2

01.10 Головна роль. Ольга 

Семьошкіна

04.00 «Штраус в опереті». 

Концерт Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

   

СТБ

05.45 ВусоЛапоХвіст

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.55 МастерШеф-6

19.00 Битва екстрасенсів-16

21.15 Один за всіх

22.30 Х-Фактор-7

02.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.20 Х/ф «Одна»
07.50 Натхнення

09.50 Мова тварин

11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.30, 20.00 Цивілізація 

Incognita

14.00 Шеф-кухар країни

15.10 Путівник прочанина

15.20 Церемонія нагородження 

лауреата Міжнародної 

премії імені Івана Франка

16.20 Концерт 

20.15 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.00 Ювілейний концерт 

Андрія Демиденка 

23.00 Х/ф «Остання любов 
містера Моргана»

01.00 Вихідний, після опівночі

02.10 Ніч чорних краваток

02.50 Життя на вершині

03.55 Модні історії

04.15 Х/ф «Краса по-
англійськи»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.20 Облом.UA

09.00 Бушидо

10.35, 16.00 Роби бізнес

11.00 Люстратор 7.62

12.00 Люстратор. Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

13.50 13 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Зірка»

16.25 Х/ф «День 
незалежності» 

19.20 Х/ф «Незнайомець»
21.30 Профутбол

23.15 Х/ф «Halo-4: йдучи до 
світанку» 

01.00 Х/ф «День вторгнення» 

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 13.10, 3.40 Топ-матч

06.10 «Алавес» — «Реал». ЧІ

08.10 «Сандерленд» — 

«Арсенал». ЧА

10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 1.20 Моя гра

10.50 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

12.40 Журнал Ліги чемпіонів

13.20 Світ Прем’єр-ліги

13.50 «Іллічівець» — 

«Авангард». ЧУ. Перша 

Ліга

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.00, 16.40, 18.55 Футбол LIVE

16.55 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

19.25 «Сталь» — «Дніпро». 

ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 Журнал Ліги чемпіонів

23.30 «Евертон» — «Вест 

Гем». ЧА

01.50 «Бетіс» — «Еспаньйол». 

ЧІ

03.55 «Саутгемптон» 

— «Челсі». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.30, 20.55, 00.00 Футбол

06.30, 19.00, 23.35 WATTS

07.00, 8.00, 13.30 Снукер

11.00, 16.30 Велоспорт

12.45, 18.15, 20.00 Супербайк

19.30 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

02.30 Футбол

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

09.10 Відьми в кожному з нас

11.00 У пошуках істини

12.40 Охоронці Гітлера

14.20 Левиний рик

15.20 Дика Північна Америка

18.20 Прихована реальність

21.00 Гелловін у кожному з нас

22.40 Таємниця Джоконди

23.50 Борджіа: історія клану

00.50 Вражаюче відео

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

10.00 Х/ф «Лессі»
11.50 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»
13.40, 14.40, 18.10 Орел і 

решка

19.10, 1.45 Вечірній квартал

21.00 М/ф 

22.50 КВК

03.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.45 М/с «Елвін і бурундуки»

11.10 М/ф «Порося, що 

кричало. Вовк! 

Вовкулака!»

11.20 М/ф «Монстри проти 

прибульців. Гарбузи-

мутанти з космосу»

11.45 М/ф «Ніч живих 

морквин»

11.55 М/ф «Король Гелловіну»

12.15 Х/ф «Історії нашого 
кохання»

14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 

18.35, 19.35 Одного разу 

під Полтавою

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Одного разу в Одесі

20.00  Країна У

00.00  Т/с «Світлофор»

01.00  Шпілівілі

01.55  Теорія зради

02.50  БарДак

03.55  Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

06.55, 0.20 Телемагазин

07.15, 7.50 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Одержимість»
11.15 М/с «Мандрівники в 

часі»

12.00 Театральні сезони

12.35 Мистецькі історії

12.50 Спогади

13.30 Гра долі

14.20 Фольк-music

15.30 Твій дім

15.45 Борхес. Україна на 

картах: географія з 

історією

16.30 Т/с «Епоха честі»

20.10 Подорожні

21.00 Новини

21.30 Перша шпальта

22.00 Книга ua

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс

23.20 Добрі справи

01.20 Музичне турне

02.20 Д/с «Бог в Америці»
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Російський присмак української 
освіти
 Майже два тижні тому Верховна 
Рада прийняла за основу проект За-
кону «Про освіту», який понад три 
роки розроблявся провідними екс-
пертами та фахівцями в галузі ук-
раїнської освіти. За словами міністра 
освіти i науки Лілії Гриневич, новий 
закон уперше з 91-го року урівняв 
y правах усі форми здобуття освіти, 
прописав освіту для дорослих, надав 
реальні засади для автономії навчаль-
них закладів i педагогічної свободи 
освітян, створив механізм реально-
го контролю якості освіти та став ін-
ституційним майданчиком поєднан-
ня вимог роботодавців i ринку пра-
ці зі стандартами вищої освіти. «Це 
компромісний варіант, Закон не іде-
альний, але що надзвичайно важли-
во: Україна зробила важливий крок 
від освітньої системи виховання 
гвинтиків для застарілого механіз-
му до освітньої системи, в якій дер-
жава прагне дати своїм громадянам 
та громадянкам можливість розкри-
ти власні можливості завдяки освіті. 
З цього закону починається Нова ук-
раїнська школа, якісне реформуван-
ня професійно-технічної освіти та за-
вершення реформи вищої освіти»,— 
коментує пані міністр.
 Попри те, що редакцію нового 
документа в цілому вважають про-
гресивною, в освітньому середови-
щі вона cпровокувала скандал. Ба-
гато активістів привернули увагу 
до мовного питання. У сьомій статті 
законопроекту містяться положен-
ня, які дозволяють y навчальних за-
кладах та школах викладати іншою 
мовою, окрім державною. Першою 
y мережі болюче питання поруши-
ла письменниця Лариса Ніцой, яка 
в пунктах закону про можливість 
викладання мовою національних 
меншин бачить загрозу подальшої 
русифікації. За словами Ніцой, в 
останні дні існування «януковиць-
кий парламент» прийняв Закон про 
вищу освіту, який містив аналогіч-
не положення. «Якщо уявити, що 
я — сепаратистка, володію тільки 
російською мовою і не хочу й чути 
про українську, збираюся переда-
вати свій світогляд дітям — я вас 
усіх за пояс заткну з цим законом, 
хто буде мені щось «по-вишиватни-
цьки» доказувати. Цить. Закон на 
моєму боці. Сегреговані школи бу-
дуть; навчання мовою меншин (не 
кілька уроків, як у Європі чи Аме-
риці, а повністю викладання пред-
метів) буде; навчання у вишах росій-
ською буде; звільнити упоротих пе-
дагогів — які підстави? В законі про 
це не сказано», — обурюється пись-
менниця. 

У гонитві за європейським — 
не втратити українське
 Відстоюючи сьому статтю Закону 
«Про освіту», чи точніше її п’ятий 
пункт, y профільному міністерстві 

апелюють до Закону «Про вищу осві-
ту». Мовляв, в останньому докумен-
ті прописано, що викладання у ви-
щих навчальних закладах має вести-
ся державною мовою, але якщо вче-
на рада вишу вирішила інакше, то 
іншою мовою. За словами директо-
ра департаменту загальної середньої 
та дошкільної освіти Юрія Кононен-
ка, розділи про можливість навчати-
ся мовами меншин пояснюються від-
повідністю Конституції України, а 
також ратифікованим європейським 
документам. У свою чергу активісти 
наголошують, що всі ці документи 
гарантують національним меншинам 
право вивчати мову, а не навчатися 
нею. За словами Святослава Літинсь-
кого, вирішувати «мовний пункт» y 
новому законі конче необхідно, адже 
y свій час на мовному питанні добря-
че спекулювали — що й призвело до 
сумних наслідків на сході країни та в 
Криму. 
 Громадське обурення та обгово-
рення таки привели до результату 
— хай поки що проміжного. Пiсля 
iнформацiйного сплеску активісти 
разом iз міністерством напрацювали 
правки щодо мовної частини зако-
нопроекту. Усі правки були офіцій-
но погоджені і зареєстровані у Вер-
ховній Раді за поданням 15-ти депу-
татів, y тому числі і спікера Андрія 
Парубія. За словами активіста Олек-
сандра Іванова, це має забезпечити 
їх підтримку в комітетах і внесення 
до тексту законопроекту перед дру-
гим читанням. 
 Серед шести пунктів статті чи 
не найбільше обурення в активістів 
викликав п’ятий: «За бажанням здо-
бувачів професійної та вищої освіти 
заклади освіти створюють можливості 
для вивчення ними мови національ-
ної меншини (як ДИСЦИПЛІНИ* — 
внесена правка) в обсязі, що дає змо-
гу провадити професійну діяльність 
в обраній галузі з використанням цієї 
мови». Прагнуть активісти й повніс-
тю змінити один з пунктів, y якому 
йдеться про «можливість здійснюва-
ти освітній процес двома i більше мо-
вами (державною мовою, а також мо-
вами національних меншин, інши-
ми мовами)». Запропоновано внести 
правки щодо здійснення освітнього 
процесу «ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ, A 
ТАКОЖ ОДНІЄЮ АБО КІЛЬКОМА 
МОВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СО-
ЮЗУ*». «Дані поправки є результа-
том кропіткої роботи і балансу. Вони 
значно посилюють роль української 
мови в освіті, порівняно з існуючим 
станом. Альтернативні поправки, або 
їх суттєва зміна, швидше за все, поз-
бавлять їх підтримки частини з вище-
перерахованих груп і може призвес-
ти до їх провалу, і як результат гір-
шого варіанта закону для українсь-
кої мови», — коментує Олександр 
Іванов. ■
   
*Процитовані правки до пунктів 7-ї 
статті Закону «Про освіту».

Олена КАПНІК

Майже півроку минуло з тих 
пір, коли Україну мали б ос-
таточно декомунізувати. З 
горем пополам вулиці та на-
селені пункти таки перейме-
нували, пам’ятники комуніс-
тичним лідерам знесли, а 
радянську атрибутику по-
декуди все ще продовжують 
ліквідовувати. Впевненими 
кроками країна залишає 
позаду минуле, пов’язане з 
«єдиним, могутнім Радянсь-
ким Союзом». Попри це, 
до українських залізничних 
вокзалів та аеропортів де-
комунізація дiйде (в ідеалі!) 
тільки до кінця цього року. 
Утім, як кажуть, краще піз-
но…

Міністерська ініціатива 
 Після дискредитова-
ної ідеї з перейменування 
столичного аеропорту чи, 
точніше, присвоєння йому 
імені Івана Мазепи, Мініс-
терство інфраструктури ви-
сунуло нову (не менш гучну) 
ініціативу. Днями профіль-
не відомство під керівниц-
твом Володимира Омеляна 
заявило, що всі українські 
аеропорти повинні позбу-
тися російської мови та ко-
муністичних назв. За сло-
вами міністра, вся інфор-
мація, яка розміщується 
в аеропортах України на 
електронних табло, вивіс-
ках та покажчиках або оз-
вучується через гучномов-
ці, має бути українською та 
англійською мовами. По-
шириться така русифiкацiя 
i на працівників аеропор-
тів. Ті при спілкуванні з па-
сажирами мають послугову-
ватись українською або анг-
лійською мовами, i aж ніяк 
не користуватися мовою 
окупанта. 
 В аеропорту «Бориспіль» 
ініціативу міністерства під-
тримали i кажуть, що росій-
ська мова вже звучить тіль-
ки на одному рейсі — y на-
прямку Мінська, адже там 
«великий потік російсько-
мовних пасажирів». За сло-
вами директора летовища 
Євгена Дихне, всі оголошен-
ня в аеропорту проводяться 
англійською, українською 
і мовою країни (якщо є не-
обхідність), куди вирушає 
пасажир. Варто зауважи-
ти, що така потрійна мов-
на політика в міжнародних 
аеропортах є загальносвіто-
вою практикою, де основні 
оголошення проводять де-
ржавною мовою та англійсь-
кою або мовою країни, куди 
курсує літак. Мовляв, щоб 
пасажир-іноземець, погано 
обізнаний з англійською, 
почув про свій рейс. 
 Саме тому найближчим 
часом міністр інфраструк-
тури Володимир Омелян 
звернеться з відповідним 
проханням до всіх авіаком-
паній, які здійснюють авіа-
перевезення в Україні. Ок-
реме питання — транслі-
терація українських назв 
англійською мовою. Мініс-
терство виступить з від-
повідною ініціативою щодо 
розгляду та врегулювання 
цієї проблеми на рівні Кабі-
нету Міністрів України. До 
слова, замінити радянські 
назви та символіку на вок-
залах та летовищах повин-
ні вже до першого грудня.
 Оскільки ідея практич-
но є продовженням деко-
мунізації, аж дуже хочеть-
ся вірити, що її y міністерс-

тві таки доведуть до кінця, a 
не зійдуть на півдорозі, як y 
випадку з перейменуванням 
«Борисполя». Та й міністр 
Володимир Омелян, здаєть-
ся, рішуче налаштований 
викорінити російську з ае-
ропортів i навіть заговорив 
про самоповагу українців. 
Мовляв, це не «тільки пи-
тання вживання державної 
мови — це питання самопо-
ваги, перш за все». Звісно, 
думка правильна i навіть 
дуже, але чому ж y випадку 
присвоєння «Борисполю» 
імені гетьмана Івана Мазе-
пи про цю самоповагу забу-
ли i на перше місце постави-
ли міфічну «відмову праців-
ників летовища»? 

Глас народу
 Тривалий час громадсь-
ка організація «Незалежні» 
під керівництвом громадсь-
кого діяча Святослава Лі-
тинського бореться за права 
української мови. Коменту-
ючи «УМ» заяву міністра 
Омеляна, активіст каже, 
що організація вже дав-
но працювала в цьому на-
прямi, але регулярно отри-
мувала відмови. A оскіль-
ки питання декомунізації 
аеропортів тепер порушив 
сам очільник відомства, то 
Святослав дуже сподіваєть-
ся, що «саботажу окремих 
виконавців на місцях» уже 
не буде. За словами ак-
тивiста, питання актуаль-
не i в патріотичному плані, 
i в економічному, «дві мови 
породжують зайві витра-
ти». Продовжуючи пробле-
му саботажу, варто відзна-
чити, що «Незалежні» не-
одноразово зверталися до 
Міністерства інфраструкту-
ри. Щодо зміни мови офор-
млення квитків (випадків, 
коли російська протиправ-
но замінює українську) лис-
ти перенаправлялися за на-
лежністю до Укрзалізниці, 
Утім залізничне відомство 
повідомляло, що керуєть-
ся Угодою 1951-го року, де 
вказано: мовою оформлен-
ня може бути українська, 
російська, китайська та ні-
мецька. Але нещодавня за-
ява міністра все поставила 
на свої місця, a тому ситу-

ація має змінитися вже до 
кінця року на перевагу ук-
раїнської та англійської.
 Заява керівника Мінін-
фраструктури не залиши-
лася без уваги i в соціаль-
них мережах. Якщо росія-
ни назвали її «ущемленням 
прав російськомовних», то 
українці — відмовою від 
совкового минулого. «Рі-
шення правильне i необ-
хідне. У всіх країнах рейси 
оголошують державною та 
англійською, i тільки y нас 
іще з Радянського Союзу 
(як у країнах пострадянсь-
кого простору) скрізь i всю-
ди тягнеться оця ниточка 
російськомовності. Я нічо-
го не маю проти російської, 
але в Росію наші літаки не 
літають, то й оголошувати 
нема чого», — розповідає 
«УМ» киянка Аліна. Дів-
чина працює в туристичній 
компанії i практично що-
місяця має відрядження y 
різні куточки світу, a тому 
обурюється «абсурдною си-
туацією, коли під час вій-
ни на Донбасі російська як 
друга державна звучить на 
вокзалах та аеропортах». 
 До слова, деякі користу-
вачі соцмереж пропонують 
позбутися старого радянсь-
кого префікса ICAO для ае-
ропортів — «UK» і змінити 
на «EU», адже всі радянсь-
кі аеропорти починалися з 
літери «U», а північноєвро-
пейські з «E». 
 ICAO — унікальний ін-
дивідуальний ідентифіка-
тор, яким привласнюють ае-
ропортам світу Міжнарод-
ною організацією цивільної 
авіації. Цей код викорис-
товують як адреси аеро-
портів у міжнародній ме-
режі телеграфного авіацій-
ного зв’язку, для контролю 
повітряним рухом, плану-
вання польотів тощо. Від-
повідно до коду, перша бук-
ва привласнюється групі 
країн, розташованих по-
руч, друга — визначає кон-
кретну країну в групі, a ос-
танні дві — визначають ае-
ропорт y конкретній країні. 
До прикладу, Дніпро має 
код UKDD, київський «Бо-
риспіль» — UKBB, Одеса — 
UKOO. ■

ПИЛЬНУЙ!

Валуєвський оскал
Активісти домоглися внесення правок до нового 
Закону «Про освіту», який міг стати загрозою 
для української мови
Олена КАПНІК

«Якось довелося побувати на «великій реформаторській» нараді у Квіта — і 
отам я вперше почула схожі мантри про «європейські стандарти». Певна 
була, що тему тоді закрили — аж то, бач, тільки початок був. І з того «шалов-
лівиєручкі» наших лайнотворців вилупили тепер закон, за яким українська 
мова де-факто перестає бути обов’язковою в освіті. Плавалі, знаєм. 140 літ 
те саме (якраз 140-ліття Емського указу вирішили відзначити?). «Не так, то 
інак /не прямо, то боком, раком» — а все норовлять знов нам леґалізувати 
валуєвщину — цим разом уже не під пролетарсько-інтернаціоналістською 
(як за СРСР), і не під табачно-духовноскрєпною (як перед війною) — а під 
квазіліберальною, буцімто «проєвропейською» машкарою. (Міністри міня-
ються, московські куратори — ні)», — так y своїй манері письменниця Оксана 
Забужко розкритикувала ухвалений y першому читанні Закон «Про освіту».

■ ПАТРІОТИЧНО

«Крилата» 
декомунізація
З українських аеропортів зникне 
російська мова

■

«Бориспіль» та інші аеропорти України мають позбутися 
російської мови та комуністичних назв.

❙
❙
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Звичайний собі школяр
 ■ Пригадай себе школярем. Уявляв, 
що станеш знаменитим спортсменом? 
 — Ні, ніколи про це не думав. До 
Київської школи для незрячих дітей я 
прийшов у 9-му класі. Навчався до того 
у звичайній, але в 6-му класі втратив 
зір. Два роки вчителі ходили до мене 
додому. Звісно, впадав у депресію. Зору 
немає, друзі десь поділися. Прийшовши 
до 5-го інтернату, побачив, що є такі ж 
люди, і без зору можна жити. Його від-
сутність — це не перешкода, а навпаки, 
стимул для якихось досягнень. 
 Шрифт Брайля я вивчив за два тиж-
ні — дуже вже хотілося знань. У школі 
був спокійним, мало помітним. Любив 
багато читати.
 ■ Що б ти порадив людям, на яких 
навалюються різні негаразди зі 
здоров’ям?
 — Для того, щоб нас нормально 
сприймали, треба доводити суспільс-
тву, що ми щось можемо. І це насправ-
ді реально. Є навіть така порада людям, 
які мають певні фізичні вади: в жодно-
му разі не треба засиджуватися вдома, 
а щось робити. Зараз є багато органі-
зацій, які можуть у цьому допомогти, 
безліч можливостей, щоб розвиватися 
й себе реалізовувати. І взагалі, тільки 
вперед, ні кроку назад!

Навчався у медичному коледжі
 ■ А як усе починалося з «просто 
хобі», що принесло тобі надзвичайні 
результати?
 — У 2002 році мама відвела мене на 
плавання, щоб покращити поставу. Ніх-
то тоді ні про який серйозний спорт і не 
думав. А потім тренер сказала: «Хлоп-
че, у тебе є дані, тож давай виступай». 
Перші мої змагання з плавання були 
того ж року в Запоріжжі і припали на 
останній тиждень випускного класу. 
Посів два другі місця. Але на останній 
дзвоник та на випускний усе ж  встиг. І, 
звісно, на дискотеку теж.
 Ще навчаючись у школі, наш клас 
закінчив паралельно курси масажу, а 
також операторів комп’ютерного набо-
ру. Ми, до речі, були першим класом у 
київській школі, який здобув тут пов-
ну середню освіту. Нам, випускникам, 
пропонували йти далі вчитися інформа-
тики або сестринської справи та маса-
жу. 
 Я обрав друге. Навчався у медично-
му коледжі в Києві. Дуже вдячний своїм 
викладачам масажу — Тамарі Василів-
ні Плюті, вона працювала ще в нашій 
школі, і Наталі Олександрівні Шесто-
пал, яка навчала вже у коледжі і дуже 
багато мені дала у цій сфері. 
 Уже з 2003 року офіційно влашту-
вався працювати у реабілітаційний 
центр «Прагнення», що в Броварах, де 
я й проживаю. І пропрацював там 10 
років. Згодом мав і власних клієнтів. 
Далі закінчив університет «Україна», 
здобувши фах реабілітолога. 
 Десь уже у 2008 році мені стало нуд-
но — лише робити масаж та ходити на 
тренування, — посміхається Василь, 
— і в моєму житті з’явилися змагання 
з масажу. 
 ■ Ніколи навіть не замислювалася, 
що такі є!
 — Так, є й такі (посміхається). На-
віть чемпіонати світу. Але для цього 
довелося поглиблювати свої знання у 
галузі класичного та спа-масажу. За-
кінчував різні курси, намагався відві-

дувати й Форум масажних техноло-
гій, що проходить раз у рік, — звісно, 
і заради знань, і заради нових цікавих 
знайомств. Зараз застосовую у своїй 
практиці й нетрадиційні види масажу. 
 ■ А в тебе були призові місця у цих 
конкурсах? І як саме оцінюють ма-
саж? 
 — Так, були. Взагалі класичний і 
спа-масаж оцінюють дещо по-різно-
му. Наприклад, під час виконання ос-
таннього мають бути задіяні всі п’ять 
органів чуття пацієнта: зір (антураж), 
нюх (ароматерапія), смак (чаї), так-
тильні відчуття (власне масаж), слух 
(музикотерапія). Все це й враховуєть-
ся. 
 ■ Як тобі вдається це все поєднува-
ти і витримувати таке навантаження, 
адже тренування чи не щодня, та ще й 
масаж? 
 — Дуже добре переключатися на 
іншу діяльність, змінювати її. Мені це 
подобається. Так склалося і з паратри-
атлоном.

Вихід у великий спорт
 ■ Коли ти зрозумів, що слід зайняти-
ся паратриатлоном? 
 — Я дуже вдячний моєму тренеру з 
плавання Стельмах Анжелі Станіславів-
ні. Своїми успіхами завдячую саме їй. 
Вона запропонувала перейти у цей вид 
спорту, адже тут можу мати більші до-
сягнення. Познайомила з іншими людь-
ми, зокрема з моїм гайдом Романом Ко-
ролем, з яким відтоді ми тренуємося й 
виступаємо разом. 
 Продовжуючи займатися плаван-
ням, у 2010 році потрапив у збірну Ук-
раїни з цього виду спорту. А вже далі 
все поступово переросло у паратриат-
лон. Перші серйозні змагання відбули-
ся 2012 року з акватлону — плавання та 
біг. А вже з 2013-го виступаю в паратри-
атлоні.
 ■ Які для тебе самого найбільш зна-
чущі спортивні досягнення?
 — Із найбільш значущих для мене 
— це золото на чемпіонаті Європи 2013 
року в Женеві. Разом із моїм гайдом Ро-
маном Королем ми долаємо такі дистан-
ції: плавання — 750 м, їзда на велосипе-
ді (тандемі) — 20 км, біг по шосе — 5 км. 
Фора у незрячих перед спортсменами із 
залишковим зором — 3 хв. 12 сек. 
 А на чемпіонаті світу протягом ос-
танніх чотирьох років здобуваємо сріб-
ло. Останню медаль привезли цього літа 
з Амстердама (Нідерланди).
 ■ Які дистанції на змаганнях iз па-
ратриатлону?
 — Є, наприклад, у триатлоні дис-
танція спринт: 750 м треба пливти, 20 
км — проїхати на велосипеді (у нашому 
випадку на тандемі) і 5 км — пробігти. 
В олімпійських змаганнях ці відрізки 
збільшуються вдвічі. А є, наприклад, 
дистанція півайронмен у змаганнях з 
триатлону Ocean Lava. Там плавання 
— близько 2 км, 90 км — їзда, 20 км — 
біг.
 До речі, вони проходили минуло-
го року. Ми цю дистанцію подолали за 
4 год. 56 хв. і здобули 16-те місце зі 153 
учасників. Це були звичайні змаган-
ня з триатлону, а не для людей з вадами 
здоров’я.
 ■ А як усе відбувається? Чи є якась 
перерва на змаганнях при переході від 
одного виду спорту до іншого? Дається 
спеціальний окремий час для перевдя-
гання?

 — Ні, пропливши дистанцію, пересі-
даємо на велосипед, а потім відразу бі-
жимо. Тому все треба робити швидко — 
перевдягатися, не гаючи часу. 
 ■ А де ви пливете, у басейні? 
 — Ні, у звичайних водоймах, а їде-
мо по шосе. Якщо температура води ни-
жча за 21 — 22 градуси, одягаємо гідро-
костюм — це ніби спеціальний комбіне-
зон — є з короткими рукавами, є з дов-
гими.
 Після плавання потрапляємо в пер-
шу транзитну зону. Там стоїть велоси-
пед і скриня, куди скидаємо гідрокос-
тюми й шапочки. Вдягнувши вже іншу 
форму — комбінезони, велотуфлі, оку-
ляри й шолом, їдемо далі. Звісно, в нас 
уже виробилися якісь свої секрети, як 
усе це робити швидше. 
 Потім знову потрапляємо в другу 
транзитну зону (інколи вона та сама), де 
на нас уже чекає спортивна форма для 
бігу. І далі вже останній етап.
 ■ Який ваш найбільший рекорд?
 — Усе це в нас займає, зазвичай, 
близько години. Але тоді у Женеві, на 
чемпіонаті Європи-2013, ми фінішу-
вали за 59 хв. 20 сек., словенець (який 
посів тоді друге місце) — 59 хв. 24 сек., 
а поляк — 59 хв. 27 сек. Тоді я зрозумів, 
яке велике значення має секунда. Наш 
тренер потім сказав, що поки ми добіга-
ли, він уже тричі посивів (посміхаєть-
ся). Відстань між суперниками була 
зовсім незначною.

На змагання — за власний кошт
 ■ Із твоїм гайдом ви тренуєтеся завж-
ди разом?
 — Ні, не завжди. Так було раніше, а 
тепер разом їздимо на велосипеді й іноді 
бігаємо. А десь у лютому-березні ми з 
Романом зазвичай їдемо на тренувальні 
збори в Туреччину. Адже тут узимку ж 
не покатаєшся! Тому й шукаємо якусь 
теплу країну з більш-менш адекватни-
ми цінами.
 ■ Тобто це вже за власний кошт?
 — Так.
 ■ До речі, ти вже багато де побував. 
Що тебе найбільше вразило за кордо-
ном?
 — От узяти хоча б останню поїзд-
ку до Голландії. Усі світлофори при-
стосовані для незрячих. Не поодинокі, 
а скрізь. А на тротуарах — тактильна 
плитка. І вже нічого говорити про чис-
тоту і порядок. Дороги вражають. І ок-

ремо скрізь виділені велодоріжки. А в 
Лондоні трапляються навіть і спеціаль-
ні доріжки для коней. Взагалі Лондон 
мені дуже подобається. Захоплює.
 До речі, прагну встановити озвучені 
світлофори у Броварах, хоча б в окре-
мих місцях. І це вдалося. Коли ми поз-
найомились із Дмитром Стригуном з 
«Ініціативи E+», то він запропонував 
мені зібрати активних незрячих лю-
дей і зайнятися вирішенням потрібних 
проблем. Так виник проект See the hope, 
до якого долучилися також ініціатив-
ні люди з вадами зору, які компетентно 
навчали всіх бажаючих незрячих і сла-
бозорих киян опановувати смартфон, 
комп’ютер, а ще — навігації за допомо-
гою сенсорних пристроїв, орієнтування 
у просторі тощо. 
 Майже два роки існує створений 
мною біговий клуб Guide Runner (що 
перекладається як «гайд» — супровод-
жуючий, «ранер» — той, хто біжить), в 
якому можуть тренуватися (для себе, а 
можливо, хтось і для подальших серйоз-
ніших спортивних досягнень) незрячі 
разом зi зрячими помічниками, які бі-
жать у зв’язці. Нічого подібного в Ук-
раїні немає. 
 Ще досить молодою є громадська ор-
ганізація з назвою «ОНЛАЙН». Мож-
на сказати, що ця абревіатура містить 
у собі вже спонукання до дії — розшиф-
ровується вона як «Організація незря-
чих людей, активних й незалежних». Її 
створено задля полегшення життя не-
зрячих. 
 Наприклад, зараз багато говорять 
про встановлення Bluetooth-маячків на 
аптеки, лікарні, кафе та інші об’єкти, 
що дуже спростило б пересування міс-
том, і не лише незрячим. На смартфоні 
можна буде встановити спеціальний до-
даток, який допоможе знайти потрібний 
маячок і активізувати його. Ми співпра-
цюємо з розробниками, головне — щоб 
знайшлися на це кошти. Планується об-
ладнати ними спочатку Хрещатик.
 ■ Яка зараз основна мета у твоєму 
житті?
 — Розвиватися самому, розвивати 
Guide Runner, допомагати розвиватися 
іншим людям, у яких є проблеми із зо-
ром. 
 ■ А спортивна, власне, є?
 — Узагалі є. Хочеться все ж потра-
пити на Олімпіаду. Та це буде аж через 
чотири роки у Токіо, в Японії.
 ■ Як тобі вдається все встигати й 
поєднувати — тренування, масажі, свої 
справи? 
 — Намагаюся не марнувати часу, 
правильно планувати свій день. А вза-
галі мені не вистачає 24 години на добу. 
Я дуже люблю почитати, про час дуже 
гарно пише Бодо Шефер (наприклад, 
«Як планувати час»). Раджу. 
 Ще я колись займався мережевим 
маркетингом. Мені правильно організо-
вувати час допомогли різні бізнес-кур-
си, які там проводилися, на кшталт «Як 
економити час» та інше. Я багато чого 
взяв для себе звідти. Там радили й гар-
ну літературу.
 ■ Що ти вважаєш марнуванням 
часу?
 — Як на мене, телевізор, радіо і по-
рожні телефонні розмови. Є багато лю-
дей, які просто цілими днями розмовля-
ють по телефону. Звісно, це не про те, 
якщо треба поговорити по справі.
 ■ Що б ти порадив почитати?
 — У того ж Бодо Шефера є класна 
книжка «Закони переможців», до речі, 
й в аудіо. Дуже заводить. Ще книжки 
Вадима Зеланда, щоправда, як на мене, 
4-5 частин. Стівен Кові «7 звичок над-
звичайно ефективних людей». А з ху-
дожньої літератури зараз щось не при-
гадаю. Особисто я люблю почитати фан-
тастику. Мені подобається Роджер Же-
лязни.
 ■ Твій своєрідний рецепт успіху. 
Якщо людина хоче чогось досягти, що 
вона має робити? 
 — Я можу сказати коротко, а можу й 
розлого. Цінуйте свій час! Тому що час 
не повернеш. Якщо час минув, то це вже 
відбулося і змінювати щось важко. Гая-
ти час — це марнувати життя. Якщо ж 
час витрачений з перспективою і в по-
дальшому будуть якісь результати, — 
то це добре проведений час. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

За законами сильного
Як Василь Закревський шрифт Брайля вивчив за два тижні і переміг 
на багатьох європейських та світових змаганнях

■

Василь Закревський.
Фото з сайта atbrovary.org.

❙
❙

Інесса ГУСЄВА 

Чемпіон Василь Закревський стверджує, що спорт, у якому він досяг неабияких ви-
сот, для нього хобі. А основною діяльністю, як він сам каже, є масаж. 
Ми попросили, щоб чемпіон Європи-2013 з паратриатлону, бронзовий призер чем-
піонатів світу 2013, 2014, 2015 і 2016 років поспіль поділився секретами своїх ус-
піхів. 
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«Мессі — кращий. Аби забити, форвардам «Барселони» потрібно зовсім 

небагато моментів. І це робить їх особливими».
Хосеп Гвардіола
іспанський наставник ФК «Манчестер Сіті» 
(Англія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Ситуація, в якій після другої поспіль 
домашньої поразки в Лізі чемпіонів опи-
нився наставник київського «Динамо» 
Сергій Ребров, траплялася в житті, по 
суті, кожного тренера, що очолює вели-
кий футбольний клуб. Ситуація, коли 
жити у вибудуваній раніше системі ко-
ординат стає неможливо: як раніше, ко-
манда вже не грає, а керівництво клубу 
й уболівальники продовжують вимагати 
результат.
 Особливо прискіпливими шануваль-
ники й власники команди стають у мо-
менти єврокубкових баталій, які для ба-
гатьох слугують своєрідним індикато-
ром ігрового стану колективу. Говорити 
про внутрішньокомандні проблеми «Ди-
намо» почали ще влітку, щойно підопіч-
ні Реброва забуксували в національній 
першості. 
 В один момент здалося, що дина-
мівському наставнику вдалося випра-
вити ситуацію, проте позитивне вражен-
ня від кількох переможних поєдинків у 
ЧУ та гостьової нічиєї з «Бешикташем» 
зіпсували невдалі матчі в Одесі та в сто-
лиці, на НСК «Олімпійський» — проти 
«Чорноморця» та «Бенфіки» відповідно. 
Після втраченої на останніх хвилинах 
поєдинку з «моряками» перемоги дина-
мівці активно виказували бажання реа-
білітуватися. «Виходили й не з таких си-
туацій», — заявив Сергій Ребров напере-
додні візиту португальського чемпіона 
до Києва. 
 Щоправда, після завершення дво-
бою динамівців з «орлами» відчуття, що 
«Динамо» розпочало виправляти ситуа-
цію, аж ніяк не настало. Навпаки, «всу-

ху» програвши «Бенфіці», столичні фут-
болісти лише додали собі проблем у кон-
тексті подолання групового бар’єру Ліги 
чемпіонів. Водночас для Реброва при-
йшов час серйозно обміркувати свої по-
дальші кроки на чолі «біло-синіх». «Де-
хто з футболістів утратив мотивацію гра-
ти за «Динамо», — так виглядало головне 
пояснення динамівської поразки порту-
гальцям від очільника «біло-синіх».
 Кілька тижнів тому президент «Дина-
мо» Ігор Суркіс заявив, що заради май-
бутніх успіхів готовий сьогодні терпіти 
невдачі. Якщо так, то нинішньому на-

ставнику київського клубу, котрому, до 
слова, керівництво виказало підтримку, 
негайно слід розпочинати кадрову рево-
люцію, спрямувавши зусилля на про-
щання з немотивованими виконавцями, 
котрих у динамівському колективі, мож-
на припустити, є досить багато.
 Інша справа, чи готовий до таких 
радикальних кроків амбітний власник 
столичного клубу? За словами Реброва, 
грошей для придбання «потрібних» фут-
болістів у «Динамо» сьогодні немає. Від-
так єдиним реальним способом швидкої 
«реанімації» гри столичної команди є 

залучення гравців резерву до основної 
обойми. Кількох талановитих резер-
вістів у динамівській школі Сергій Реб-
ров відшукав, утім, аби суттєво оживити 
ігровий малюнок, персон воротаря Арту-
ра Рудька, опорника Микити Корзуна та 
«вінгера» Віктора Циганкова виявилося 
замало.
 Команді як повітря потрібен забив-
ний форвард, без якого серйозних пере-
мог бути просто не може. «Нам дуже со-
ромно, що ми не використали свої шан-
си», — хіба що й міг сказати після пораз-
ки «Бенфіці» капітан та лідер «Динамо» 
Андрій Ярмоленко. Попри те, що гра з 
португальським візаві складалася для 
«біло-синіх» не найкращим чином — на 
початку обох таймів динамівці пропус-
тили по голу, — підопічні Реброва мали 
вдосталь шансів на сприятливий для себе 
результат. Утім, як відзначив Ярмолен-
ко, команду підвела реалізація. Воче-
видь відсутність у київському колективі 
психологічної гармонії неабияк б’є по 
його здобутках. І від того, як швидко там 
знайдуть «душевну рівновагу», не в ос-
танню чергу залежатимуть динамівські 
результати. Хай там як, а Віталій Буяль-
ський вірить, що «Динамо» вийде з групи 
— домашня невдача «Наполі» в матчі з 
«Бешикташем» не на жарт загострила ін-
тригу в квартеті. Утім без перемог, яких 
наразі немає у команди Реброва, розмови 
про її участь у єврокубковій весні взагалі 
виглядають недоречними. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Кадрова дисгармонія
Динамівці зазнали другої поспіль домашньої поразки в груповому раунді 
Суперліги-2016/2017

■

У грі з «Бенфікою» динамівці одну за одною марнували голеві нагоди. 
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий раунд. 3-й тур. 
Група В.
 «Динамо» (Україна) — «Бенфіка» (Порту-
галія) — 0:2 (Сальвіо, 9 (пен.); Серві, 55); 
«Д»: Рудько, Д. Сильва, Хачеріді, Віда, Антунеш, 
Сидорчук (Гладкий, 80), Корзун, Федорчук (Бу-
яльський, 56), Ярмоленко, Мораес, Гонсалес (Ци-
ганков, 71)).
 «Наполі» (Італія) — «Бешикташ» (Туреч-
чина) — 2:3 (Мертенс, 30; Габбьядіні, 69 (пен.) 
— Адріано, 12; Абубакар, 38, 86; нереалізоване 
пенальті: Інсеньє, 50 («Н»)).
 Турнірне становище: «Наполі» — 6, «Бе-
шикташ» — 5, «Бенфіка» — 4, «Динамо» — 1.

■

Григорій ХАТА

 Титули та регалії, котрі за ос-
танні роки здобув аргентинець 
Ліонель Мессі, зробили з нього 
мегазіркову постать. Як свідчить 
видання «Форбс», Лео — найба-
гатший спортсмен у віці до 30 
років. Говорячи про талант цьо-
го південноамериканського «Ма-
люка», експерти все частіше на-
зивають його гравцем «номер 
один» в історії футболу. При цьо-
му свою велич форвард «Барсело-
ни» доводить у найрізноманітні-
ших ситуаціях, часом — не над-
то комфортних. Важко сказати, 
за яких обставин попрощалися 
гравець Мессі та тренер Гвардіо-
ла, коли останній після напрочуд 
успішної серії тріумфів вирішив 
залишити «Барселону». Проте 
зрозуміло інше — саме під про-
водом Хосепа Гвардіоли Ліонель 
перетворився на суперфутболіс-
та, якого нині не може зупинити 
жодна команда світу.
 Навіть «учителю» Мессі не 
вдається знайти шляхи нейтралі-
зації нестримного аргентинця, 
хоча його наступні після «Бар-
си» проекти виглядали й вигля-

дають вельми амбіційно.
 Практично кожного року «Ба-
варія» розглядається футболь-
ною Європою як один із головних 
претендентів на Кубок чемпіонів. 
Утім за останні три сезони, впро-
довж яких працював у Мюнхені 
Гвардіола, німецький гранд не 
виграв Суперлігу. У 2015 році у 
півфіналі ЛЧ мюнхенців зупинила 
саме «Барселона», завдавши вдо-
ма опоненту принизливого розгро-

му — 3:0. Зазначимо, що «дубль» у 
тому матчі зробив Мессі.
 У поточному розіграші Ліги 
чемпіонів жереб знову звів Гвар-
діолу з його старим клубом. Цьо-
го літа іспанський наставник пе-
ребрався до «Манчестер Сіті», 
з яким спробує підкорити євро-
кубкову вершину. Початок його 
співпраці з новим клубом вийшов 
на славу — на старті прем’єр-ліги 
«городяни» здобули шість пере-

мог. Проте останні результати 
«городян» позбавлені блиску. 
Особливо прикрими для «МС» 
виглядають їхні здобутки в Лізі 
чемпіонів, де після розгрому «Бо-
руссії» з Менхенгладбаха (4:0)  
підопічні Гвардіоли спочатку не 
змогли переграти принципового 
суперника з Шотландії, а в третьо-
му турі зазнали болісного прини-
ження на «Ноу Камп». Дарма, що 
колись Гвардіола тут був доміна-
тором. Сьогодні одноосібним ко-
ролем Барселони є Ліонель Мессі, 
який у середу тричі розписався у 
воротах «городян». Як не при-
кро титулованому іспанському 
тренеру, але за останні два візи-
ти на «Камп Ноу» його не остан-
нім у Європі командам відванта-
жили сім «сухих» м’ячів. 
 «Мессі забивав голи «Манчес-
тер Сіті», немов грав на шкіль-
ному майданчику», — нинішній 
очільник каталонського клубу 
Луїс Енріке визнав, що суперник 
з Англії виглядав зовсім непере-
конливо. 
 Водночас інший представник 
англійської прем’єр-ліги у Супер-
лізі — «Арсенал» — минулої се-
реди продемонстрував неабияку 
результативність, забивши шість 
голів у ворота болгарського «Лу-
догорця». Іще один автор «хет-
трику» — німець Месут Озіл.
 Розгромної перемоги досяг-
ла й попередня команда Гвардіо-
ли — «Баварія», котра під керів-
ництвом італійця Карло Анче-
лотті встановила рекорд ЛЧ, здо-
бувши 13-ту поспіль домашню 
перемогу в турнірі. ■

А ІНШІ ЯК?

Учень проти наставника
Двічі завітавши на «Ноу Камп» як гість, Хосеп Гвардіола отримав зі 
своїми командами сім «сухих» м’ячів

■

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі познущався над захистом «Манчестер Сіті». 
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Групо-
вий раунд. 3-й тур. Гру-
па А. «ПСЖ» (Франція) — 
«Базель» (Швейцарія) 
— 3:0 (Ді Марія, 40; Моу-
ра, 62; Кавані, 90+3 (пен.)), 
«Арсенал» (Англія) — 
«Лудогорець» (Болгарія) 
— 6:0 (Санчес, 12, Уолкотт, 
42; Чемберлен, 46; Озіл, 56, 
83, 87).
 Турнірне становище: 
«Арсенал», «ПСЖ» — 7, 
«Базель», «Лудогорець» 
— 1.
 Група С. «Барсело-
на» (Іспанія) — «Манчес-
тер Сіті» (Англія) — 4:0 
(Мессі, 17, 61, 69; Неймар, 
89; нереалізоване пенальті: 
Неймар, 87 («Б»); вилучен-
ня: Матьє, 73 — Браво, 53), 
«Селтік» (Шотландія) — 
«Боруссія» (М, Німеччина) 
— 0:2 (Штіндль, 57; Хан, 77).
 Турнірне становище: 
«Барселона» — 9, «Манчес-
тер Сіті» — 4, «Боруссія» 
(М) — 3, «Селтік» — 1.
 Група D. «Ростов» 
(Росія) — «Атлетико» (Іс-
панія) — 0:1 (Карраско, 62), 
«Баварія» (Німеччина) — 
«ПСВ» (Голландія) — 4:1 
(Мюллер, 13; Кімміх, 21; Ле-
вандовський, 59; Роббен, 84 
— Нарсінг, 41).
 Турнірне становище: 
«Атлетико» — 9, «Баварія» 
— 6, «ПСВ», «Ростов» — 1.

■
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Алла Дудаєва: Чеченський народ буде незалежним! 
Вдова першого президента Ічкерії в ексклюзивному інтерв’ю «УМ» — про чоловіка, свою творчість 
і стан справ у підвладній нині Путіну республіці
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мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Ізю, а що ти приймаєш при 
безсонні?
 — Склянку вина кожні дві годи-
ни.
 — І після цього засинаєш?
 — Ні, так веселіше не спати.

* * *
 Лежать голодні студенти в гур-
тожитку і мріють:
 — Ех, зараз би м’яса.
 — А може, свиню заведемо?
 — Та ти що: бруд, сморід.
 — Та нічого, може, звикне.

* * *
 Ходиш по музеях сучасного 

мистецтва, і душа радіє — вияв-
ляється, я в дитинстві не так уже й 
погано малював!

* * *
 — Що таке контрастний душ?
 — Це коли ви виходите з сау-
ни, а вас зустрічають її чоловік і твоя 
дружина!

* * *
 — Любий, чому ти до весілля 
називав мене «сонечком», а тепер 
— тільки «зайчиком»?
 — Просто до весілля ти висвіт-
лювала мені шлях у майбутнє, а за-
раз постійно вимагаєш «капусту».

По горизонталі:
 1. Чин у військовій чи держслуж-
бовій ієрархії. 3. Знаменита карти-
на Леонардо да Вінчі. 9. Ім’я оле-
нятка із Діснеївського мультика. 
10. Стан абсолютного спокою у 

буддизмі. 11. «Любіть Україну, 
як сонце, любіть, як вітер, і тра-

ви, і води. В годину щасливу і в радості 
мить, любіть у годину негоди» (автор). 
13. Турецький шпигун у пригодницько-
му романі Бориса Акуніна «Турецький 
гамбіт». 14. Плавання у морі по волі 
вітру і хвиль, без участі людини. 16. 
Ім’я народного депутата, голова Комі-
тету ВР з питань запобігання і протидії 
корупції. 17. Територія на Північному 
Уралі, на узбережжі Північно-Льодови-
того океану. 19. «Гниле море», яке ле-
жить на шляху з материкової України 
до Криму. 21. Український письмен-
ник і поет, автор романів «Вороши-
ловград» та «Депеш мод» 23. Зани-
жена рівнинна частина суходолу. 26. 
Державна установа, якою керує Ва-
лерія Гонтарева. 27. Відомий амери-
канський скрипаль, виходець з Украї-
ни. 28. Ім’я фаворитки Наполеона Бо-
напарта. 29. Слабоалкогольний напій, 
утворюється в результаті бродіння яб-
лучного соку, насиченого киснем. 
По вертикалі:
 1. Один із «батьків» Великої Фран-
цузької революції, лідер якобінців. 
2. «Ой надіну я сережки і добре ..., та 
піду я на ярмарок в неділю на місто (Та-
рас Шевченко). 4. Інтерв’ю, нарис, ре-
портаж, інформаційне повідомлення у 
журналістиці. 5. Одне з найвизначніших 
міст-держав у Середземному морі, де 

проповідував апостол Павло. 6. Міфіч-
ний верховний король Ірландії, один із 
вождів Племені Богині Дану, який мав 
срібну руку. 7. Настоятель католицького 
чоловічого монастиря. 8. Довга, вузька 
гірська і морська затока, яка часто тяг-
неться далеко усередину узбережжя. 
12. Давня міра довжини, приблизно на 
довжину руки від плеча до долоні. 13. 
Популярний у тюркських народів літній 
прохоло джувальний кисломолочний 
напій. 15. Найнижчий учений ступінь, 
що свідчить про здобуття базової ви-
щої освіти. 18. Лікарська рослина, яку 
ще називають «пастуша сумка». 19. 
Одне з імен біблійного Бога-отця. 20. 
Гора в Болгарії, де відбувалася одна з 
ключових битв російсько-турецької вій-
ни 1877—1878 років. 22. Один із різ-
новидів державних податків, що накла-
дається на алкоголь, тютюнові вироби 
тощо. 24. Село на Городенківщині, де 
проходить однойменний Фестиваль ук-
раїнського формату. 25. Народний поет 
у казахів чи киргизів.

Кросворд №125
від 14—15 жовтня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.
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 00…00
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 +3…+8
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 00…00
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дощ, 
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сонячно
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дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +3…+8

 +9…+14

 +3…+8

 +9…+14

з 24 до 30 жовтня
 Овен (21.03—20.04). Удача чекає 

вас у колективній роботі, а родині потрібен 
відпочинок і спокій. Побутовi проблеми дещо 
спустошать ваш гаманець. В особистому життi 
вiдбудуться суттєвi змiни.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). Попереду цiкавi 
поїздки, нові інтереси та грандіозні плани на 
майбутнє. Партнери по бiзнесу допоможуть 
покращити фiнансове становище. Намічається 
навіть далекий переїзд.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви зустрінете 
людей, які відкриють вам очі на багато речей, 
багато чого вас навчать. Та ви й самі активно 
ділитиметеся знаннями і досвідом. Зміняться 
плани, а за ними й світогляд.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Рак (22.06—23.07). Розширяться сфера 
вашого впливу i поле діяльності. Легко 
даватимуться мови, ви займетеся навчанням 
і викладанням. Ви познайомитеся з новими 
людьми. Наприкінці тижня зірки радять 
відкласти поїздки.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Лев (24.07—23.08). Вам треба бути 
уважними на дорогах, за кермом, також у цей 
час необхідно стежити за рухомим майном. 
Водночас займіться справами рідних. У вихiднi 
вiдвiдайте батькiв.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 28.

 Діва (24.08—23.09). Службовi поїздки 
будуть дуже вдалі, цікаві й принесуть бажані 
зміни в роботі. Активна участь у громадському  
життi та соціальних проектах зведуть вас iз 
цiкавими людьми.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Терези (24.09—23.10). Ваша активнiсть 
не залишиться непоміченою і забезпечить 
вам кар’єрне зростання і прибутки. Деякi 
робочi моменти потребуватимуть сторонньої 
допомоги, тож скористайтеся порадами 
досвiдчених людей.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Скорпіон (24.10—22.11). Цей 
перiод стане вдалим, насамперед для 
кар’єри, відносин iз близькими та друзями. 
Особливу увагу приділіть новим планам та 
ідеям. В особистому життi величезну роль 
відіграватимуть відносини з партнерами.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Стрілець (23.11—21.12). Вам удасться 
опинитися на раніше обраному шляху. До 
вас повернуться ситуації, а також люди, які 
стануть гарним нагадуванням про минуле. 
Несподівані зустрічі з певними людьми 
стануть доленосними.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви 
познайомитеся з цікавими та сильними 
особистостями. Більшість iз них згодом 
стануть вірними друзями. Декому з вас 
доведеться пережити розчарування.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Водолій (21.01—19.02). Ви вiдчуєте 
потребу в свободі, головне, щоб подібне бажання 
не переросло в саморуйнування. Намагаючись 
наслідувати своїх друзiв, вiзьмiть тільки хороші 
якості, не дозволяйте негативному досвіду стати 
нормою вашого життя.
 Дні: спр. — 30; неспр. — немає.

 Риби (20.02—20.03).  Робота кар д и наль-
но змінить ваші життєві цінності та критерії. 
Нові плани стануть визначальними елементами 
на майбутнє. Головне, щоб обраний вами шлях 
не був тягарем.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 На тлі «епідемії розлучень», що прокотилася Голліву-
дом, появою чергової «вільної для стосунків» зірки мало 
кого здивуєш. І все ж інформація про те, що статус холос-
тяка після чотирьох років судової тяганини отримав колиш-
ній секс-символ «фабрики мрій» Річард Гір, таки приверну-
ла увагу репортерів.
 Зі своєю тепер уже колишньою дружиною, моделлю Кері 
Лоуелл, Річард Гір зустрічався сім років, доки у 2002-му пара 
не відгуляла весілля. Двома роками раніше Кері подарувала 
чоловікові сина Гомера. Але у 2013-му, після 11 років спіль-
ного життя, пара оголосила про розрив, назвавши причиною 
«різні погляди на життя» та передавши справу адвокатам.
 Подейкують, що каменем спотикання, через який про-
цес настільки затягнувся, стало питання поділу нажитого 
«непосильною працею» спільного майна. При цьому питан-
ня опіки над спільним сином Гомером колишнє подружжя 
вирішило досить швидко — зрештою, хлопцеві вже 16, і 
опіка батьків йому не так і потрібна. Ходили чутки, що за 
свободу екс-коханого Лоуел просила 100 мільйонів доларів, 
тоді як Гір декларував свої статки лише на 45 мільйонів. На 

яких умовах адвокатам пари вдало-
ся домовитися — наразі невідомо, 
але судову залу в Манхеттені обоє по-
кидали усміхненими.
 Невідомо й те, як довго Річард 
Гір холостякуватиме. Останнім ча-
сом на всі презентації 67-річний 
секс-символ з’являється у супро-
воді колишньої дружини італійсь-
кого мільярдера Роберта Фрід-
ланда Алехандри Сільви, мо-
лодшої від актора на 32 роки. 
Подейкують, що він мріє, щоб 
Алехандра народила йому ще 
одного сина.
 Якщо Річард Гір нава-
житься повести кохану до 
вівтаря, це буде його третій 
офіційний шлюб. А першою 
дружиною актора була су-
пермодель Сінді Кроуфорд, 
iз якою Гір прожив чотири роки. ■

РОЗРИВ

Вільний — і крапка!
Річард Гір  отримав офіційне розлучення 
і мріє про дитину від нової пасії

■

Алехандра Сільва.❙

Річард Гір.❙

22—23 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +2...+4; удень +7...+9. Пiслязавтра 
вночi +2...+4; удень +7...+9.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. 
Славське: вночi +5...+7; удень +8...+10. Яремче: вночi +4...+6; 
удень +8...+10. Мiжгiр’я: вночi +6...+8; удень +7...+9. Рахiв: 
уночi +6...+8; удень +10...+12.
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