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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,08 грн. 

1 € = 31,24 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Нас обікрали 
на 16%
Річна інфляція в Україні наразі вдвічі перевищує прогноз Нацбанку. 
До зими можна очікувати подальшого падіння курсу гривні
стор. 5 »

Уряд затвердив 

програму підтримки 

малого 

агробізнесу
стор. 3 »

Суд наклав арешт на «Студію 

«1+1», літак «Боїнг» та інше 

майно Ігоря Коломойського 

для забезпечення його боргу 

в 19 млрд. доларів перед 

державою 
стор. 5 »

На рівні еліти
Маючи статус рейтинг-

фаворита своєї групи, 

чемпіон України переможно 

узяв старт у основному 

раунді Суперліги
стор. 15 »

Стратегія для 
фермера

Посадка за несплату
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Оксана СИДОРЕНКО

 Постанову «Про схва-
лення Концепції розвит-
ку фермерських госпо-
дарств та сільськогоспо-
дарської кооперації на 
2018–2020 роки» Каб-
мін прийняв 13 вересня. 
Вона формує організа-
ційні, правові та фінан-
сові передумови для 
розвитку фермерських 
господарств та сільсь-
когосподарських коо-
перативів, покращення 
матеріально-фінансо-
вого становища сільсь-
кого населення. Доку-
мент підготувало Міна-
грополітики у співпраці 
з Асоціацією фермерів та 
приватних землевласни-
ків — найбільшим про-
фесійним об’єднанням 
аграріїв України. «Но-
вий якісний рівень, на 
який ми маємо підня-
ти фермерство, дасть 
можливість створити 
нові робочі місця, наси-
тити якісними продук-
тами внутрішній ри-
нок та забезпечить роз-
виток національної еко-
номіки», — прогнозує 
Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман. Презен-
туючи проект, перший 
заступник міністра агро-
політики Максим Марти-
нюк акцентував на тому, 
що тільки системна де-
ржавна підтримка доз-
волить реалізувати ви-
робничий та соціальний 

потенціал фермерських 
господарств, сприятиме 
розвитку сільських те-
риторій: «Впроваджен-
ня системної підтримки 
фермферства дозволить 
збільшити виробництво 
валової продукції сільсь-
кого господарства удвічі 
за три роки та розвинути 
переробку сировини все-
редині країни. Це забез-
печить зростання валют-
ної виручки від аграрно-
го експорту та підвищить 
маржинальність для 
суб’єктів господарюван-
ня. У наступному році 
уряд пропонує заклас-
ти в держбюджеті ре-
кордну суму на підтрим-
ку фермерських госпо-
дарств — 1 мільярд гри-
вень. Продовжать також 
надавати пільгові кре-
дити, частково компен-
совуватимуть вартість 
сільськогосподарської 
техніки та обладнання.
 Програма включає 
в себе фінансові інстру-
менти підтримки вироб-
ництва тваринницької 
продукції, садівництва, 
виноградарства та пе-

реробки сільськогоспо-
дарської продукції, зде-
шевлення агрокредитів 
і агрострахування та під-
тримку фермерів-почат-
ківців. Заплановано про-
ведення спеціальних зе-
мельних аукціонів на 
право оренди земель під 
садівництво, виногра-
дарство, хмелярство та 
вирощування органічної 
продукції. Концепція 
стимулюватиме набуття 
господарствами статусу 
фермерів та об’єднання 
фермерів у  кооперати-
ви. Прес-служба Мін-

агрополітики повідом-
ляє, що у результаті ре-
алізації Концепції очі-
кується збільшення 
частки фермерських гос-
подарств у виробництві 
валової продукції сіль-
ського господарства до 
12 відсотків, зростання 
кількості робочих місць 
у п’ять разів (зі ста тисяч 
до півмільйона), техніч-
не переоснащення фер-
мерів. На десять відсо-
тків планують також за 
цей період розширити 
площі під органічними 
культурами. ■
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«Москва порушила міжнародне право та засудила Ахтема Чийгоза за російським 
законодавством за ті події, які відбулися ще до окупації півострова Крим. 
Несправедливий вирок буде скасований під тиском світової громадськості, а Росія лише 
довела свій ганебний статус країни-агресора, де грубо зневажають права людини». 

Фіона Фрейзер
голова Моніторингової місії ООН із 

прав людини в Україні

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
Україна повинна виплатити в 2018—2022 ро-
ках у рахунок погашення й обслуговування зов-
нішніх кредитів, пише «Інтерфакс-Україна».

28,7 млрд. гривень
склав борг 

Києва за опалення та гарячу воду перед ВАТ 
«Київенерго», поскаржилися в прес-службі 
компанії.

гривень
виділено з бюджету 

столиці для завершення будівництва чотирьох нових 
артезіанських свердловин, виготовлення проектів 
для ще 15, а також п’яти бюветних комплексів, роз-
повів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

гривень
перерозподілив Кабмін для єдиної електрон-
ної бази з питань освіти, відповідне рішення 
ухвалили на останньому засіданні уряду.

тонн
борошна 

експортувала Україна з початку року, 
звітували в Міністерстві аграрної полі-
тики й продовольства.

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

2,6 млрд. 15 млн. 5,36 млн. 76,3 тис.

У ПОЛОНІ

Світ(л)овий тиск
Рада Європи, а також уряди США, 
Німеччини, Великобританії та Туреччини 
різко засудили незаконний вирок для 
Ахтема Чийгоза

■

Ірина КИРПА

 З вимогою негайно ви-
пустити на свободу одного з 
лідерів кримськотатарсько-
го Меджлісу виступив комі-
сар Ради Європи Ніл Муйж-
ніекс. Політик підкреслив, 
що Росія порушила свої 
зобов’язання у рамках Євро-
пейської конвенції про права 
людини.
 «Рішення підконтроль-
ного Кремлю суду щодо ак-
тивіста Меджлісу Ахтема 
Чийгоза є незаконним, — за-
явив комісар Ради Європи 
Ніл Муйжніекс. — Можна 
відкрито говорити про те, що 
Чийгоза переслідують за на-
ціональною ознакою та без-
підставно звинувачують у 
діях, яких він не робив. По-
рушення прав кримських 
татар в анексованому Росією 
Криму почалося з закриття 
Меджлісу. Переслідування 
людей триває у вигляді неза-
конних арештів, викрадення 
та насильницького утриман-
ня в СІЗО».
 На думку представни-
ків міжнародної правоза-
хисної організації Аmnesty 
International, вирок для Чий-
гоза став кульмінацією у низ-
ці сфальсифікованих справ у 
Криму.
 «Ахтема треба негайно 
звільнити без будь-яких умов, 
— сказала лідер Міжнарод-
ної амністії Оксана Покаль-
чук. — Активіст Меджлісу є 
в’язнем совісті, якого Верхов-
ний Суд республіки Крим поз-
бавив волі лише за мирну ре-
алізацію його прав людини».
 Солідарні з думкою пра-
возахисників і представни-
ки Міністерства у справах 
тимчасово окупованих тери-
торій України. Вони засуди-
ли злочинну владу в окупо-
ваному Криму, яка жорстоко 
розправилася із заступником 
голови Меджлісу Ахтемом 
Чийгозом. Незаконний ви-
рок суду проти громадяни-
на України підлягає оскар-
женню в Європейському суді 
з прав людини.
 «Росія порушила міжна-
родне право та засудила Ах-
тема Чийгоза за російським 
законодавством за ті події, 
які відбулися ще до окупації 
півострова Крим, — заявила 
голова Моніторингової місії 
ООН з прав людини в Україні 
Фіона Фрейзер. — Несправед-
ливий вирок буде скасований 
під тиском світової громад-

ськості, а Росія лише довела 
свій ганебний статус країни-
агресора, де грубо зневажа-
ють права людини».
 На офіційному сайті по-
сольства США оприлюднили 
заяву про те, що вирок суду 
для Ахтема Чийгоза у виг-
ляді незаконного позбавлен-
ня свободи на вісім років — 
кричущий злочин проти сво-
боди і прав людини. Це ще 
одне свідчення того, як краї-
на-агресор розправляється з 
тими, хто насмілюється гово-
рити людям правду про стан 
справ в окупованому Криму.
 Прес-служба британсько-
го уряду процитувала слова 
свого міністра у справах Єв-
ропи Алана Дункана, який 
закликає Росію негайно 
звільнити Ахтема Чийгоза.
 «Злочинний вердикт про-
ти Ахтема було винесено на 
підставі фальсифікованої 
кримінальної справи, — за-
явив Алан Дункан. — Навіть 
формулювання вироку, який 
виносить покарання «за ор-
ганізацію масових завору-
шень у Криму», демонструє 
масове переслідування крим-
ських татар та українців, які 
виступають проти незакон-
ної анексії півострова. 
 Крим був та залишається 
невід’ємною частиною Ук-
раїни, тому Великобританія 
не визнає легітимності ані 
російської влади в Криму, 
ані обраних нею керівників 
півострова».
 Адвокат активіста крим-
ськотатарського руху в оку-
пованому Криму Микола По-
лозов заявив, що разом із Ах-
темом Чийгозом вони подали 
відразу дві апеляції на неза-
конне рішення Сімферополь-
ського суду. Документи вже 
передані до Верховного Суду 
Російської Федерації.
 «Право на свободу та лю-
бов до Батьківщини є для 
країни-агресора головною 
«небезпекою», — заявив ак-
тивіст Меджлісу Ахтем Чий-
гоз у своїй апеляції. — Росій-
ську владу дратує та лякає іс-
тинний патріотизм, який їм 
не зрозумілий та не прита-
манний».
 У тексті апеляції також є 
слова Чийгоза, які свідчать 
про те, що вирок став підлою 
помстою Кремля за його при-
нципову політичну позицію, 
а також переслідуванням 
політика з боку окупантів за 
невизнання анексії Криму 
Російською Федерацією. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

  Дещо спокійніше стало в сере-
ду в районі проведення бойових 
дій, повідомляють у прес-центрі 
штабу АТО. Водночас основна ак-
тивність ворога, вже за типовою 
тактикою, була зафіксована у тем-
ну пору доби, після 18-ї години. 
 Так, найбільш неспокійно 
було на Донецькому напрямку. 
Тут бойовики чотири рази відкри-
вали вогонь із різних видів грана-
тометів, великокаліберних куле-
метів і стрілецької зброї по наших 
позиціях на околицях Авдіїв-
ки. Внаслідок одного з таких об-
стрілів близько 23-ї години отри-
мав поранення один наш військо-
вий. Він одразу був доставлений у 
найближчий військово-медичний 
госпіталь. На даний момент стан 
його здоров’я задовільний. Крім 
того, наприкінці доби під воро-
жий вогонь потрапили українсь-
кі укріплення поблизу Зайцево-
го, Кам’янки та двічі — у районі 
Пісків.
 На Приморському напрямку 
російські найманці декілька разів 
били по наших опорних пунктах 
із гранатометів у районі Водяно-
го, з озброєння БМП — біля Гну-
тового. А стрілецьку зброю і ве-
ликокаліберні кулемети застосо-
вували на підступах до Мар’їнки 
і Широкиного. 
 На Луганському напрямку во-
рог обстрілював позиції сил АТО з 

зенітної установки поблизу Крим-
ського, а гранатомети противника 
працювали біля Станиці Лугансь-
кої. 
 Загалом за минулу добу росій-
сько-окупаційні угруповання 25 
разів відкривали вогонь по опор-
них пунктах української армії.  У 
декількох випадках, коли обстрі-
ли противника несли пряму за-
грозу життю наших захисників, 
сили АТО у відповідь відкривали 
вогонь на ураження.
 Додамо, що 13 вересня бойо-
вики здійснили цілу низку зброй-
них провокацій поблизу об’єктів 
цивільної інфраструктури вздовж 
лінії розмежування. Зокрема, 
близько опівдня  було зафіксова-
но вибухи та хаотичний вогонь 
зі стрілецької зброї на непідкон-
трольній українському урядові 
території в районі Василівки, що 
поблизу н.п. Ясинуватої Донець-
кої області, де розташовується 
водонасосна станція 1-го підйо-

му Південно-Донбаського водого-
ну. Внаслідок вибухів обслугову-
ючий персонал станції був еваку-
йований до безпечного місця.
 Саме у цей час неподалік, на 
Донецькій фільтрувальній стан-
ції, що розташовується західніше 
н.п. Ясинувата, працювали спос-
терігачі СЦКК, які не підтверди-
ли вихідні постріли з підконтроль-
ної Україні території. Зазначені 
вибухи, за даними об’єктивного 
контролю та спостерігачів, були 
оцінені як такі, що здійснюва-
лись бойовиками шляхом підри-
ву боєприпасів дистанційним спо-
собом поблизу власних позицій.
 Провокації такого характеру 
вчиняються бойовиками періодич-
но вже впродовж останніх кіль-
кох місяців із метою залякування 
цивільного населення та створен-
ня враження щодо начебто існу-
вання «загрози» об’єктам цивіль-
ної інфраструктури з боку підроз-
ділів Збройних сил України. ■

НА ФРОНТІ

Територія провокацій
Окупанти підривають снаряди поблизу своїх 
позицій, щоб потім звинуватити в обстрілах 
українських бійців

■

ОФІЦІЙНО

Стратегія для фермера
Уряд затвердив програму підтримки малого 
агробізнесу

■

Фермерам гарантують системну державну підтримку.❙
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вкладників
отримали відшко-

дування цьогоріч через Автоматизовану систе-
му виплат Фонду гарантування, інформує прес-
служба Фонду.

65,7 тис. риби
в нашій державі виловлюєть-

ся без сплати податків і розповсюджуєть-
ся через легальні мережі, заявив очільник 
Держ агенства рибного господарства Ярема 
Ковалів

українських 
підприємств 

мають право експорту до ЄС — такі дані 
наводить Держпродспоживслужба.

українських 
школярів 

навчаються не українською мовою (із них 9,4% 
отримують знання російською мовою), конста-
тує  заступник міністра освіти та науки Павло 
Хобзей.

кораблі
(землесос і криголам) направлять 

в акваторію Азовського моря для дно-
поглиблювальних робіт, повідомляєть-
ся на сайті Мінінфраструктури.

60% 286 10% 2
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Петро ЛУКІЯНЧУК 
Львів

 Голова просвітницько-
го проекту ГО «Дух нації» 
Юрій Дадак, який є одним 
із підписантів резонансного 
листа до Форуму видавців, 
органів влади та СБУ з ви-
могами скасувати презента-
цію книги Лариси Денисен-
ко «Майя і її мами», заявив 
на прес-конференції, що ор-
ганізатори протесту не ста-
вили за мету використову-
вати силові методи впливу, 
а діятимуть лише в межах 
правового поля.
 «Ми, українські націо-
налісти, відходимо від по-
няття «гопників у спор-
тивках» і діємо винятково 
правовими методами. Але 
звернення до представни-
ків влади з вимогами ска-
сувати захід було кваліфі-

ковано як погроза. За зміст 
я готовий нести криміналь-
ну і юридичну відповідаль-
ність. Лист, який подаєть-
ся в офіційні організації, 
апріорі не може бути погро-
зою. Ми просимо взяти до 
уваги нашу позицію, ми ні-
кого не залякуємо, і я можу 
гарантувати, що всі заходи 
безпеки, які ви анонсували, 
будуть зайвими. Ми не доз-
волимо порушувати прав 
своїх і не намагаємося по-
рушувати прав чужих», — 
зауважує Юрій Дадак.
 Нагадаємо, що низка на-
ціоналістичних організа-
цій, зокрема представники 
ГО «Молода Галичина», ГО 
«Твереза Галичина», а також 
представники «Правого сек-
тору» та «Української народ-
ної самооборони» надіслали 
на адресу начальника СБУ у 
Львівській області, міського 

голови Львова Андрія Садо-
вого та голови Львівської об-
ласної адміністрації Олега 
Синютки листа, у якому ви-
магали скасувати дискусію 
на тему « Чи готова школа 
говорити про складні теми» 
у комплексі з презентацією 
книги «Майя та її мами», 
звинувачуючи організаторів 
події у пропаганді одностате-
вих відносин. 
 «Не потрібно підводи-
ти риску під словом «націо-
наліз, ми відстоюємо право 
на традиційну сім’ю, а мо-
лоді хлопці та дівчата захи-
щають права своїх дітей», 
— констатує очільник ГО 

«Дух нації». 
 Президент ГО «Форум 
видавців» Олександра Ко-
валь наголосила, що заява, 
яка прозвучала на прес-
конференції, слугуватиме 
гарантом того, що органі-
зації, які складали лис-
та, не матимуть відношен-
ня до різноманiтних прово-
кацій і маніпуляцій, якщо 
вони трапляться на Форумі. 
Справа на даний час набула 
доволі широкого розголо-
су. В Міністерстві культури 
лист представників ради-
кальних організацій назва-
ли «послугою» для зовніш-
нього ворога України. ■

Михайло ЛОМОНОСОВ
Чернігівська область

 На щорічному ні-
жинському фестивалі 
спорту, краси та здоров’я 
22-річний Костянтин Му-
хомодєєв уже вдруге вста-
новив всеукраїнський ре-
корд із качання пресу. Мо-
лодий спортсмен виконав 
4 тисячі 248 підйомів ту-
луба за одну годину, пере-
вершивши попередній по-
казник, що становив 3 700 
підйомів. 
 Уперше про завзятого 
рекордсмена з Ніжина, що 
на Чернігівщині, Україна 
дізналася ще торік. У ве-

ресні 2016-го Костя вста-
новив всеукраїнський ре-
корд із присідання. Він ви-
конав 3 тисячі 20 присідань 
за одну годину і вирішив не 
зупинятися на досягнуто-
му. Рік між двома рекор-
дами хлопець не згаяв, а 
витратив на постійні тре-

нування. Режим у Костян-
тина був шалений, адже в 
спортзалі він бував тричі на 
день, дотримувався суво-
рої дієти, поєднуючи спорт 
із роботою. Тренувався під 
керівництвом Олександра 
Кермеза, який теж отри-
мав диплом від Національ-

ного реєстру рекордів. 
 Встановлення двох Все-
українських рекордів для 
Кості — не межа. Найбли-
жчим часом хлопець ці-
литься на світовий рекорд 
із качання пресу. Для цьо-
го треба побити поперед-
ній показник, що складає 
5 633 підйоми тулуба за го-
дину, встановлений арген-
тинцем Гільєрмо Субіелою. 
Разом зі своїм тренером 
хлопець упевнений, що це 
йому під силу. Також моло-
дий спортсмен сподіваєть-
ся на підтримку спонсорів, 
адже, щоб побити світовий 
рекорд, по трібно їхати в 
Сполучені Штати. ■

ВИСОКА НОТА

Лекція під 
звуки оркестру
У рамках музичного проекту 
щойно створений Харківський 
камерний оркестр гратиме 
сучасну музику, що вже стала 
класикою
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Днями у Харкові очікується презентація 
одразу двох проектів, якими опікується ко-
лишній земляк, а нині відомий американсь-
кий диригент і піаніст Станіслав Христен-
ко. У рамках власного освітнього проекту 
він розповість про композиторів, структу-
ру і особливості творів доступною для широ-
кого загалу мовою, а саму музику виконає  
створений ним же Харківський камерний 
оркестр.
  Родзинкою запланованого заходу  обрана 
прем’єра твору Роберта Паттерсона I see you. 
Композитор написав його минулого року під 
враженням від різноманітності звуків, по-
чутих у лікарні, де він перебував із батьком. 
Також у Харкові вперше  пролунає твір для 
струнного квартету та аудіозапису Стівена 
Райха WTC 9/11 (2010), перша частина якого 
побудована на поєднанні переговорів пілотів 
та рятувальників під час падіння літаків біля 
башт Всесвітнього Торгового Центру у Нью-
Йорку в 2001 році. «Я б дуже хотів розпали-
ти любов до інтелектуальної музики у молоді, 
тому ми вибрали для першого концерту май-
данчик  ДК ART AREA, — повідомив маестро. 
— Замість паперових нот музиканти викорис-
товуватимуть планшети. Костюми для нашої 
команди створені харківським дизайнерським 
брендом 7P.M. Хочемо, аби людина, яка при-
йде на концерт, була не стороннім спостеріга-
чем, а учасником дійства».
 Перший вихід на сцену камерного ор-
кестру, який Станіслав не лише створив, а 
й очолив як диригент — особлива подія для 
Харкова. Аналогічні колективи вже працю-
ють у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі, тож 
маестро був здивований, що його рідне міс-
то не підтримало цю традицію. Над створен-
ням свого дітища музикант працював кіль-
ка років, і ось днями представить колектив 
першим харківським слухачам.  «Я вкладаю 
у цей проект  усі ресурси — час, міжнарод-
ні зв’язки, фінанси, — каже пан Христенко. 
— Хочу, аби у Харкова був визнаний  камер-
ний оркестр, аби у рідному місті частіше лу-
нала висококласна музика і сюди приїжджа-
ли з виступами відомі виконавці. А ще хочу, 
аби наші артисти могли заробляти не мен-
ше, ніж (як мінімум) їхні колеги в Естонії 
або Латвії». 
 На батьківщину новий колектив приїзди-
тиме з концертами кілька разів на рік. Ре-
шту часу займатимуть закордонні гастролі. 
При виборі музикантів маестро в першу чер-
гу звертав увагу не на титули і дипломи, а 
на професійну майстерність артистів. «Голо-
вне, як грає людина, — пояснив свою пози-
цію Станіслав. — Я знаю кілька музикантів, 
які покинули консерваторію заради роботи 
у найпрестижніших світових оркестрах, і 
вони успішно працюють, не маючи дипло-
мів». ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Уже вдруге в Тернополі реалізо-
вується проект, який дає жителям 
обласного центру можливість са-
мим вирішувати, на що саме витра-
тити частину коштів міського бюд-
жету. У вересні минулого року Тер-
нопільська міськрада презентувала 
електронну систему «Громадський 
проект» (https://pb.rada.te.ua/), за-
вдяки якій можна подавати заявки 
щодо власних ініціатив та персоніфі-
ковано голосувати за ті, які вважаєш 
найцікавішими та найважливішими. 
Восени 2016-го номінаційним комі-
тетом було прийнято понад сім де-

сятків таких заявок, що стосувалися 
найрізноманітніших сфер суспільно-
го життя, відтак серед великих про-
ектів найбільше голосів було відда-
но за соціальний мультиспортивний 
зал, а серед малих — за проект, пок-
ликаний зробити чистішими парки 
міста.
 У бюджеті наступного року на ре-
алізацію проектів «Громадського бюд-
жету» передбачено 9 мільйонів 400 ти-
сяч гривень, що на два мільйони біль-
ше, ніж було цього року. Однак ак-
тивність тернополян чомусь помітно 
знизилась у порівнянні з минулоріч-
ною. 
 Прийом заявок розпочався з 1 ве-
ресня і триватиме лише до кінця мі-

сяця, однак упродовж перших деся-
ти днів було зареєстровано лише одну 
— щодо придбання обладнання для 
діагностики ускладнень вагітності 
для перинатального центру другої 
міської лікарні. Потрібність тако-
го автор Ольга Сидорчук аргументує 
тим, що у медичному закладі щоро-
ку народжує понад 3 тисячі жінок, а 
частота ускладнень вагітності постій-
но зростає. «У відділі патології вагіт-
ності проліковано 450 пацієнток. Усі 
вони потребують ретельного моніто-
рингу стану плоду для попередження 
смертності новонароджених, — пише 
тернополянка у своїй заявці. — Для 
цього необхідно придбати діагностич-
ний апарат УЗД із доплером і чотири 
фетальні кардіомонітори. Це облад-
нання покращить якість діагностики 
порушень розвитку дитини в утробі 
матері і дозволить проводити своє-
часне лікування. Коштує воно 990 
тисяч гривень».
 Проекти, які наберуть найбільшу 
кількість голосів, повинні бути про-
фінансовані з міського бюджету та ре-
алізовані виконавчими органами ради 
в 2018 році. ■

ФІНАНСИ

Гроші є, ідей — катма
Люди знову можуть голосувати онлайн 
за те, куди витратити частину бюджету

■

РЕКОРДИ

Пресу вразив прес
Який молодий спортсмен «качнув» 
понад чотири тисячі разів

■

КСЕНОФОБІЯ

Наляканi книжкою
Праворадикали запевнили, що 
учасники Форуму видавців можуть 
почуватися в безпеці

■

«Майя» спричинила «кiпiш» серед праворадикалiв.❙

ОГОЛОШЕННЯ

 Студентський квиток Національної му-
зичної академії України ім. П. І. Чайковсь-
кого, серія КВ №11450181, виданий на ім’я 
Лай Араус Дарій Іван, вважати недійсним.

■
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«Сфокусуйтеся на верховенстві закону, інститутах та управлінні 
державою, адже Україна мусить бути успішною країною, 
щоб стримувати російську агресію».

Курт Волкер
спецпредставник США в Україні

УКРАЇНА МОЛОДА

Єгор Божко очолив Службу 
зовнішньої розвідки
 Президент Петро Порошенко призначив 
Єгора Божка головою Служби зовніш ньої 
розвідки України і представив його особис-
то колективу розвідників на базі СЗР у Біло-
городці у середу.

Америка стурбована 
засудженням Чийгоза
 Держдепартамент глибоко стурбований за-
судженням до 8 років ув’язнення заступника го-
лови Меджлісу кримськотатарського народу Ах-
тема Чийгоза. Про це йдеться в заяві Держде-
партаменту США. «Ми глибоко стурбовані зви-
нуваченнями і засудженням до восьми років 
ув’язнення, винесеними 10 вересня в Криму за-
ступнику голови Меджлісу кримськотатарсько-
го народу Ахтему Чийгозу у зв’язку з безпідстав-
ними звинуваченнями в причетності до демонс-
трацій, які відбулися навіть ще до того, як поча-
лася російська окупація», — сказано в заяві.
 Це всього лише остання з довгого списку 
політично мотивованих юридичних дій проти 
Меджлісу і його керівництва, які стали об’єктом 
переслідувань за незгоду зі спробою Росії за-
хопити Крим, підкреслили в Держ депі. Як пові-
домлялося, 11 вересня Російський суд у Кри-
му засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії 
суворого режиму. Євросоюз і міжнародна пра-
возахисна організація Amnesty International ви-
магають звільнити незаконно засудженого за-
ступника голови Меджлісу.

Луценка покарають за пост 
у «Фейсбуці?»
 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 
прокурорів розпочала проти Генерального про-
курора Юрія Луценка дисциплінарне провад-
ження. Про це свідчить рішення члена Кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії прокурорів 
Анатолія Коваленка, яке виданню «Українсь-
ка правда» передали ініціатори дисциплінар-
ного провадження Володимир Петраковський 
та Злата Симоненко.
 Також за аналогічним фактом КДКП веде 
провадження й проти Головного військового 
прокурора Анатолія Матіоса. Згідно з самою 
дисциплінарною скаргою, Луценку та Матіо-
су ставиться в провину публікація у соціальних 
мережах повідомлень, які порушують презумп-
цію невинуватості. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про прокуратуру» публічне висловлюван-
ня, яке є порушенням презумпції невинуватості, 
є підставою для притягнення прокурора до дис-
циплінарної відповідальності.

НАБУ затримала депутата 
Київради Кримчака
 Детективи Національного антикорупцій-
ного бюро затримали депутата Київради Сер-
гія Кримчака. Про це  повідомив журналіст та 
волонтер Назар Приходько. «НАБУ затрима-
ло депутата Київради від фракції «Єдність» 
(Омельченко) — Сергія Кримчака. Оскільки 
Кримчак входить до постійної комісії Київра-
ди з питань містобудування, архітектури та 
землевідведення — не важко здогадатись, за 
що», — написав журналіст.
 Факт затримання підтвердили і в оточен-
ні Кримчака, і в самому НАБУ. Депутата підоз-
рюють у земельних махінаціях.  У квартирі де-
путата  провели обшуки у справі «податкових 
майданчиків». 

29 жовтня відбудуться вибори 
в ОТГ
 У суботу, 9 вересня, в 201-й об’єднаній те-
риторіальній громаді (ОТГ) розпочався вибор-
чий процес з обрання депутатів сільських, се-
лищних, міських рад і відповідних сільських, 
селищних, міських голів. Таким чином відбу-
вається підготовка до виборів, що вперше при-
значені у цих ОТГ на 29 жовтня. Про це повідо-
мили у прес-службі ЦВК.
 Відповідно до календарного плану, до 
16 вересня включно районні виборчі комісії 
повинні утворити сільські, селищні, міські ви-
борчі комісії (ТВК) та сформувати їхній склад. 
До 20 вересня мають бути утворені одноман-
датні, територіальні виборчі округи, всього — 
понад 4,5 тисячі. До 25 вересня розпочинаєть-
ся процес висування кандидатів у депутати. 
Разом, за даними ЦВК, до складу 201-ї ОТГ 
увійшли 933 місцеві ради (міських — 25, се-
лищних — 67, сільських — 841). ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Як повідомляла у попередньому номері 
«УМ», екс-президент Грузії, котрий 10 ве-
ресня повернувся в Україну, взявши «штур-
мом» державний кордон, підписав протокол 
про відповідне адміністративне порушення. 
Що буде з ним далі — наразі невідомо, ос-
кільки Україна не екстрадіюватиме політи-
ка в Грузію, доки по кримінальній справі, 
порушеній проти Саакашвілі на його бать-
ківщині, не буде винесене рішення. 
 Не все так безхмарно у соратників полі-
тика — вони вже розплачуються за його 
підтримку. Як стало відомо, 12 вересня 
поліція Львівської області за фактом про-
риву кордону на пункті пропуску «Шегині» 
затримала п’ятьох осіб. Відзначається, що 
затримано активних учасникiв подій. Їм 
інкримінують скоєння кримінальних зло-
чинів, передбачених кількома статтями 
Кримінального кодексу, зокрема групове 
порушення громадського порядку.
 Правоохоронці також встановили осо-
би шести можливих організаторів «про-
риву кордону», а також 32 активних учас-
ників тих подій. «Понад 100 осiб допи-
тані як свідки цього інциденту. Кільком 
народним депутатам у належному поряд-
ку направлено повідомлення про викли-
ки для проведення слідчих дій», — зазна-
чили в поліції. 
 Крім того, Держприкордонслужба 

склала 15 адмінпротоколів за ст. 204-1 (не-
законне перетинання або спроба незакон-
ного перетинання державного кордону Ук-
раїни). Зокрема, протоколи складено на 
чотирьох представників ЗМІ та 10 інозем-
них громадян. На додачу, одного із затри-
маних після прориву кордону вже зааре-
штували на два місяці. 
 А тим часом Міхеїл Саакашвілі після 
кількаденного гостювання у Львові прибув 
до Чернівців, де поділився з прихильника-
ми планами на майбутнє. «Я об’їду всі ре-
гіони, ми пред’явимо претензії цій владі, 
якщо вона не хоче іти, ми зобов’яжемо 
прийняти закон про імпічмент, зняти по-
датки з малого бізнесу, забрати гроші в 
олігархів», — заявив Саакашвілі.
 Відтак екс-«губернатор» Одещини пла-
нує вирушити на Київ.
 Крім цього, адвокати Саакашвілі заяв-

ляють, що оскаржуватимуть позбавлення 
його українського громадянства у Вищому 
адміністративному суді. Це рішення Саа-
кашвілі підтримав і представник США в 
Україні Курт Волкер. Волкер підкреслив, 
що в Україні має діяти верховенство пра-
ва, державі слід посилювати демократич-
ні інститути, продовжувати економічні ре-
форми і боротьбу з корупцією.
 На питання, що б він порадив прези-
денту Порошенку, якби був його радни-
ком, в ситуації з Саакашвілі, представ-
ник США відповів: «Я б сказав: сфокусуй-
теся на верховенстві закону, інститутах і 
своєму управлінні державою, адже Украї-
на має бути успішною країною, щоб витри-
мати російську агресію...». Американсь-
кий посланець переконаний, що Саака-
швілі повинен звернутися в суд: «Це була 
б правильна відповідь». ■

КОЛІЗІЇ

Кому — мандри, кому — суди
Саакашвілі анонсував тур Україною та приїзд до Києва, 
а тим часом дехто з учасників «прориву кордону» вже 
затриманий

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Олег Ляшко разом із ко-
легами по фракції приїхав до 
Львівського прикордонного за-
гону, щоб підтримати прикор-
донників та висловити їм слова 
подяки за вірність присязі.
 «67 прикордонників віддали 
своє життя, захищаючи країну 
на сході. І замість того, щоб по-
дякувати прикордонникам за 
їхню героїчну службу, Саака-
швілі їх обзивав, принижував 
та плювався. Те, що відбувало-
ся у Шегинях, — це фактично 
наруга над пам’яттю загиблих 
героїв. Це неприпустимо. Тому 
ми приїхали підтримати наших 
прикордонників та запевнити, 
що вся Україна з ними», — роз-
повів Ляшко.
 Лідер РПЛ наголосив, що 
ніхто не має права під жод-
ним приводом порушувати ук-
раїнське законодавство — про-
ривати кордон та бити прикор-
донників. Тому кожен, хто брав 
участь у прориві кордону, має 
понести відповідальність.
 «Ми вимагаємо від СБУ, 
ГПУ та МВС ідентифікувати та 
затримати всіх, хто вчинив акт 
вторгнення в Україну у Шеги-
нях. Народні депутати мають 
нести відповідальність, як і всі 
інші. Ніякі депутатські манда-
ти та недоторканність не повин-
ні бути індульгенцією для по-
рушення закону. А Саакашвілі 
має бути видворений з Украї-
ни за вчинення тяжкого злочи-
ну — прорив кордону та побит-
тя прикордонників. Усі вони 
нічим не відрізняються від се-
паратистів, які захоплювали 
блокпости на сході в 2014 році. 
Тому мають бути покарані», — 
підкреслив Ляшко.
 Лідер РПЛ переконаний, що 
й українці не підтримують такі 
злочинні дії на Західному кор-
доні. «Для мене велика честь — 
потиснути руку генерал-майо-
ру Володимиру Єгорову, який 
гідно керував прикордонни-
ками у Шегинях. А образи Са-
акашвілі в бік генерала, який 
про йшов Дебальцеве і захищав 
нашу країну на сході, можуть 
підтримувати тільки останні 
покидьки та вороги України», 
— зазначив Ляшко.

 Спілкуючись із прикордон-
никами, лідер опозиційної фрак-
ції наголосив, що добиваєть-
ся гідних умов їхньої служби. 
«Буду добиватися підвищення 
зарплат для прикордонників 
та збільшення витрат на ма-
теріально-технічну базу в держ-
бюджеті на наступний рік. А ще 
— збільшення пайки для собак, 
бо мені здалося, що вони тут 
надто худі. Порадив наступно-
го разу спустити їх на тих, хто 
прориватиме наш кордон та об-
ражатиме наших військових!» 
— підкреслив Ляшко.
 Також політик відвідав 
Львівський шпиталь, де пере-

бувають десятеро прикордон-
ників, які постраждали під час 
прориву Західного кордону, чет-
веро з них — учасники АТО. На-
родний депутат приїхав підтри-
мати бійців та вручив їм іменні 
годинники.
 «Ви поплатилися за те, що 
виконували присягу та діяли 
згідно із Законом України. Зроб-
лю все від мене залежне, щоб ті, 
хто вчинив наругу над українсь-
ким кордоном і побив вас, були 
покарані. Нехай ці годинники 
настукають вам 100 років. Як-
найшвидше одужуйте і знайте, 
що вся Україна з вами!» — подя-
кував Ляшко прикордонникам.

 Політик пообіцяв, що не 
дасть спустити на гальмах зло-
чин, який стався на Західному 
кордоні. «Ці авантюристи та 
політикани прорвались через 
кордон, як колись Гітлер вторг-
ся в нашу державу. Вони пору-
шили українські закони та ук-
раїнську Конституцію, зробив-
ши заручниками прикордонни-
ків у своїй політичній боротьбі. 
Що вони можуть зробити ук-
раїнцям хорошого, якщо не по-
важають українське законо-
давство? Вони повинні відпові-
дати за злочин, який вчинили. 
Всіх треба посадити!» — наго-
лосив лідер РПЛ. ■

Олег Ляшко подякував генерал-майору Володимиру Єгорову, який керував прикордонниками у Шегинях.❙

ПІДТРИМКА

Ляшко заступився 
за прикордонників
Робити прикордонників заручниками політичної боротьби політиканів-
авантюристів неприпустимо, переконаний лідер Радикальної партії

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 Печерський районний суд Києва на-
клав арешт на цілу низку майна, що на-
лежить структурам, пов’язаним із біз-
несменом Ігорем Коломойським. Серед 
них — будівля заводу «Біола», споруда, 
яку орендує телерадіокомпанія «Студія 
«1+1», літак «Боїнг». 
 На цей крок суд пішов для забезпечен-
ня боргів Коломойського перед держа-
вою, які виникли у справі «Приватбан-
ку». Під час націоналізації фінустанови 
стверджувалося, що банк «порожній». 
Тобто активи були виведені упродовж 
кількох останніх років, і державі дове-
лося терміново «вливати» кошти у «При-
ватбанк», аби убезпечитися від фінансо-
вого краху найбільшого банку в Україні. 
Який міг потягнути за собою колапс фі-
нансової системи держави. 
 Тож відповідно до судових ма-
теріалів, які опинилися на столі суддів 
Печерського районного суду, посадові 
особи «Приватбанку» шляхом зловжи-
вання своїм службовим становищем про-

тягом 2014 року заволоділи державни-
ми коштами Національного банку в сумі 
понад 19 млрд. гривень, виділеними на 
рефінансування. Як відомо, Генеральна 
прокуратура України відкрила цілу низ-
ку кримінальних справ проти колишніх 
керівників або власників «Приватбан-
ку» за статтями 218 і 220 Кримінально-
го кодексу — доведення банку до непла-
тоспроможності.
 Прокурор просив суд про накладення 
арешту також на земельні ділянки ТОВ 
«Хаджибей» в Одеській області і масив 

«Золотий берег»; нежитлові приміщен-
ня житло-офісного будинку й підземно-
го паркінгу в Києві ТОВ «Поділ Нерухо-
мість» (орендує «Студія «1+1»); будівлю 
заводу «Біола» у Дніпрі, що належить 
ТОВ «Ерлан»; літак «Боїнг 767-300», що 
є у власності португальської Pennylane 
— Comercio Internacional LDA. 
 Також «на олівець» поставили буди-
нок у Києві на проспекті Степана Бан-
дери, 34, площею 6 921 кв. м, що нале-
жить ТОВ «Імме»; нежитлові будинки 
в Дніпрі, що перебувають у власності 

ТОВ «Акватера» і ТОВ «Арлан»; буди-
нок торговельного павільйону в Одесі, 
який належить ПАТ «Проектно-пошу-
ковий інститут «Південмедбіосинтез». 
Через кілька днів суд арештував також 
зерновий термінал «Бориваж» в Одесь-
кій області, що належить компанії «Аг-
ротермінал Логістик». Кінцевим бене-
фіціаром усіх перелічених структур, як 
вдалося довести слідству, є Ігор Коло-
мойський. 
 При цьому Національний банк заявив, 
що не планує виселяти «Студію «1+1» iз 
їхньої будівлі. У компанії «Міжнародні 
авіалінії України», якій належить ареш-
тований «Боїнг-767», заявили, що ця дія 
жодним чином не вплине на їхню роботу. 
«Рішення Печерського суду не накладає 
обмежень на користування повітряними 
суднами, які експлуатує авіакомпанія 
для виконання своїх рейсів, — заявили в 
«МАУ». — Тому всі літаки з флоту МАУ 
використовуються для виконання рейсів 
згідно із затвердженим розкладом. Крім 
того, МАУ не є стороною даного судового 
процесу і не може його коментувати». ■

НБУ: винні аграрії, бо багато 
продають на експорт  
 Річна інфляція у серпні 2017 
року — у порівнянні з серпнем 
минулого року — прискорила-
ся до 16,2%. Ще місяць тому, у 
липні, цей показник становив 
15,9%. Наразі — хоча річна ін-
фляція упродовж одного міся-
ця є лише умовним показником 
— ми маємо зростання цього по-
казника майже вдвічі від прогно-
зованого НБУ. Як відомо, Націо-
нальний банк встановив так зва-
ний інфляційний таргет на рів-
ні 8% плюс-мінус два відсоткові 
пункти. Уряд скоригував цей по-
казник до 11,2%. Реальність, як 
на сьогоднішній день, виявилася 
суттєво сумнішою. 
 Статистика подає складові 
зміни цін, які впливають на ін-
фляцію в Україні. Найбільше — 
на 18% — подорожчали яйця, 
на 1,1%-4% — м’ясопродукти 
і сало, молочна продукція, рис, 
хліб, масло. На 1,4% подорож-
чали алкогольні напої і тютю-
нові вироби. Головним чином 
через підняття цін на цигарки 
на 2,5%. 
 Деякі продукти, на дум-
ку працівників Держстату, по-
дешевшали. Найбільше — на 
21,5% — подешевшали овочі. 
На 0,4%-5,7% знизилися ціни 
на фрукти, продукти із зернових, 
рибу. Завдяки цьому в серпні ми 
отримали хоча й мінімальну, але 
таки місячну дефляцію 0,1%. 
 Промислові товари у серп-
ні подорожчали. Ціни на одяг і 
взуття піднялися на 2,4%. На 
0,3% здорожчали послуги ЖКГ. 
Найбільші винуватці тут — тари-
фи на водопостачання і каналіза-
цію: 1,7% та 1,6%, відповідно. 
На 0,8% подорожчав транспорт. 
 Національний банк Украї-
ни, який свого часу заявив, що 
надалі він не буде підтримувати 
гривню і всю свою міць, зусил-
ля, старання покладе на таргету-
вання інфляції, у критичній си-
туації віртуозно розвів руками. І 
прокоментував щось на кшталт 
«Ну а ми тут що?..». «Фактич-
на інфляція у річному вимірі пе-
ревищила траєкторію прогнозу 
Національного банку, опубліко-

вану в інфляційному звіті за ли-
пень 2017 року, — чесно зізнався 
у своєму провалі відповідальний 
за фактичне знецінення грив-
ні. — Це насамперед зумовлено 
високими темпами росту цін на 
продукти харчування через по-
дальше відображення факторів 
iз боку пропозиції: несприятливі 
погодні умови, значні обсяги екс-
порту».   

Легким порухом руки ваші 
гроші перетворюються... 
 Що таке річна інфляція 16%, 
дуже доступно пояснив еконо-
міст Олексій Кущ. «Візьмемо 
мінімальну заробітну плату 3200 
грн. Після сплати всіх податків 
отримуємо на руки 2500 грн. У 
випадку річної інфляції 16% 
ми отримаємо у реальних цінах 
2100 грн.», — написав він. 
 Якою ж саме буде інфляція 
в Україні за підсумками 2017 
року, — наразі є великою інтри-
гою. У рівень 11,2%, який озву-
чив міністр економіки Степан 
Кубів, не вірить практично ніхто 
з вітчизняних економістів. І на-
зивають більші цифри. Іноді — 
значно більші. На думку експер-
та Олексія Плотнікова, до кін-
ця року можна очікувати 12% 
знецінення гривні. Такої ж дум-
ки виконавчий директор Між-
народного фонду Блейзера Олег 
Устенко. «Прогнозного показни-
ка у 8% досягти не вдасться, це 
ми вже бачимо за результатами 
першого кварталу, — каже він. 
— Очевидно, що рівень інфляції 
буде двозначним. Я вважаю, що 
він коливатиметься на рівні 12% 
плюс-мінус два відсотки. Мож-
ливо, дійде до 14%». 
 Аналітик Всеволод Степа-
нюк стверджує, що буде не мен-
ше 20%. «Зростання економіки 
немає, у цьому році падіння про-
мисловості, і це інфляційні гро-
ші, — каже він. — Враховуючи 
непрямі параметри, матимемо 
не менше 20%, а ніяк не 11%-
12%, як кажуть, і вже точно 
не 9%, як було записано у бюд-
жеті». На його думку, на рівень 
інфляції також тисне дефіцит 
Пенсійного фонду. «Пенсійний 
фонд залишається дефіцитним, 

хоча такий його стан суперечить 
Кон ституції», — продовжує екс-
перт. 
 Скептично оцінює наші пер-
спективи і Олексій Кущ. «Цьо-
го літа з дефляцією, яка мог-
ли би «збити» рівень річної ін-
фляції, не склалося. Тому тіль-
ки чудо у вигляді необлікованих 
запасів державного резерву, які 
мільйонами тонн хлинуть на ри-
нок у вигляді м’яса, масла, хлі-
ба, овочів і фруктів, заганяю-
чи ціни на них нижче плінтуса, 
дозволить утримати індекс спо-
живчих цін на рівні 15%-16%. 
Якщо серйозно, то чуда не буде», 
— переконаний він.
 Така доволі суттєва інфляція 
— це додатковий тиск на курс 
гривні, яка вже і без того перебу-

ває у непростій ситуації, врахову-
ючи негативне сальдо зовнішнь-
ої торгівлі і наші напрочуд амор-
фні перспективи поліпшити цю 
ситуацію. За практикою, вслід 
за підняттям продовольчих цін, 
неодмінно зростуть промислові. 
Через 5-6 місяців. «Якщо сві-
тові ринки зростають, а націо-
нальна валюта не укріплюєть-
ся, промислова інфляція також 
зростатиме», — пояснює Олексій 
Кущ. 

Хто допоможе НБУ?
 Влада в особі Національно-
го банку, який голосно взяв на 
себе відповідальність за інфля-
цію у державі, фактично нічого 
не робить. Не укріпляє гривню, 
аби запобігти промисловій інф-

ляції, хоча влітку могла це зро-
бити. Як, до речі, вчиняє Росія, 
що має такий же сировинний ха-
рактер економіки. «Відтак, мо-
дель інфляційного таргетуван-
ня, що її пропагує Нацбанк, в 
українських реаліях перетво-
рюється на найбільший блеф в 
історії монетарної теорії остан-
ніх п’ятдесяти років, — резю-
мує Кущ. — У бівалютній еко-
номіці, де ціни на базові акти-
ви, експортну сировину й імпор-
товані енергоресурси, навіть на 
кам’яне вугілля, формуються 
у доларі, таргетувати динаміку 
цін без контролю обмінного кур-
су неможливо». Адже, на його 
думку, інфляцію спричиняє не 
зростання платоспроможного 
попиту, а зростання затрат ви-
робництва, спричинене або зрос-
танням цін на сировину, або де-
вальвацією національної валю-
ти. Або двома факторами... 
 Тож у сухому залишку маємо 
Національний банк, який взявся 
вирішувати проблему, але знову 
обрав хибну тактику, і не маємо 
іншої структури, яка би могла за-
хистити українців від знецінен-
ня їхніх грошей. А це — пробле-
ма, яка вимагає вирішення.■ 

А ТИМ ЧАСОМ...

 На ринок до Європи
 У Страсбурзі під час засідання Європарламенту відбулося підписання Регламенту ЄС 
про надання Україні торговельних преференцій терміном на три роки. 
 «Підписання завершує майже рік наполегливих зусиль наших європейських партнерів 
про надання нашій країні додаткових преференцій для важливих товарів українського аг-
рарного і промислового експорту», — написав представник України в Європейському Со-
юзі Микола Точицький. 
 Документ вступає у дію з 1 жовтня 2017 року. Щоправда, деякі додаткові преференції 
для аграрних товарів українського виробництва стануть можливими з 1 січня 2018 року. 
 Нові річні квоти становитимуть: 2,5 тис. тонн для меду, 3 тис. тонн для оброблених то-
матів, 65 тис. тонн для пшениці, 625 тис. тонн для кукурудзи, 325 тис. тонн для ячменю. 
Утім навіть збільшені квоти є меншими, ніж раніше передбачала Єврокомісія. А деякі това-
ри, як, наприклад, сечовина, з цього переліку вилучено. 

■

БОРГИ 

Посадка за несплату
Суд наклав арешт на «Студію «1+1», літак «Боїнг» 
та інше майно Ігоря Коломойського для забезпечення 
його боргу в 19 млрд. доларів перед державою

■

Національний банк України 
звинувачує у прискоренні 
інфляції не себе, а аграріїв, 
які надто багато продукції 
продають за кордон.

❙
❙
❙
❙
❙

НАШІ ГРОШІ

Нас обікрали на 16%
Річна інфляція в Україні наразі вдвічі перевищує прогноз Нацбанку. 
До зими можна очікувати подальшого падіння курсу гривні

■Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Упродовж останніх тижнів українці, відвідуючи магазини, ринки, по-
чинають занурюватися у стан перманентного шоку. Ціни зростають 
на очах і часто всупереч навіть елементарній логіці. Як, скажімо, різке 
подорожчання бахчевих у пік сезону, молочної продукції влітку, коли 
вона зазвичай дешевшає, яєць, м’яса, городини... 
Наслідками може стати значне підвищення річної інфляції у 2017 році. 
Можливо, навіть у рази від запланованої. Що впливатиме на курс 
гривні. І всі ці події є яскравим свідченням факту, що Національний 
банк, який головним своїм завданням декларував таргетування інф-
ляції, знову не впорався із викликами. Як це було, коли НБУ намагався 
рятувати гривню... Ну а іншого органу, який би міг не лише констату-
вати, а й впливати на ситуацію, у нас немає



КАНАЛ «1+1»

06.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30. 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50. 12.20 Міняю жінку

13.50. 14.55 Комедія 

«Свати-3»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Догори 

дриґом»

22.00 Гроші

23.15. 0.10 Танці з зірками

01.50 Мольфар

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20. 13.30, 22.40 Слідство 

вели...

07.00. 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10. 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20. 12.25 Т/с «Джерело 

щастя»

15.15 Чекай на мене

18.00. 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00. 2.00, 5.00 Подробиці

20.40 Т/с «Подаруй мені 

неділю»

00.30 Х/ф «Тільки 
повернись»

02.30 Скептик

03.00 уДачний проект

03.40 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50. 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00. 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.05 Сьогодні

09.15. 4.00 Зірковий шлях

10.45 Реальна містика

11.45. 15.30 Т/с «Зимовий 

вальс»

16.00. 5.20 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45. 3.00 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя-2»

23.30 Х/ф «Форсаж-6»

ICTV

05.40. 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Антизомбі

11.05 Секретний фронт. 

Дайджест

12.30. 13.20 Х/ф «Історія 
лицаря»

12.45. 15.45 Факти. День

16.15 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золота армія»

18.45. 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Штрафбат»

22.25 Свобода слова

00.50 Х/ф «Мементо»
02.45. 4.45 Дивитись усім!

03.35 Провокатор

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.15. 2.00 Зона ночі

05.00 Абзац

05.55. 7.49 Kids Time

06.00 М/ф «Втеча з планети 

Земля»

07.50 Х/ф «Загублені в 
космосі»

10.20 Х/ф «Небесні гінці»
12.20 Х/ф «Зоряні війни: 

пробудження сили»
15.15 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Заробітчани

21.00 Дешево і сердито

22.00 Х/ф «Не жартуйте з 
Зоханом»

00.10 Х/ф «Йогануті»

01.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.20 Х/ф «Дике кохання»
06.20 Т/с «Походеньки 

нотаріуса Неглінцева»

09.45, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

11.50 Страх у твоєму домі

13.30 Наші

14.15 Дві кінські сили

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.05 Т/с «13»

21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Поліція Маямі»

02.45 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

03.35 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Православний календар 

06.10 Червона калина. 

Червоними та чорними 

нитками 

06.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч.3 

07.00 Ранок із «Культурою»

07.45 Новини.Культура.

Дайджест

08.05 Києвотека. Київ у 

фотолітописах. Мости 

08.35 Ранок із «Культурою»

09.20 Петро Печорний 

09.50 Сценограй 

10.20 Н.Ворожбит «Саша, 

винеси сміття». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

11.45 Історія однієї картини. 

Звуки і фарби. Григорій 

Світлицький 

12.00 Особистості. Гурт 

«Божичі» 

12.55 Велике і Величне. Наїв. 

Сецесія. Романтизм 

14.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка»

15.30 Дещо про кіно. Антон 

Тимонішин. Василь 

Цвіркунов. Тимофій 

Левчук

16.00 Азбука ремесел

16.20 Музей книги і 

друкарства України

16.50 Православний календар 

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Михайло 

Драгоманов

17.35 Т/ф «Усім нам смерть 

судилася зарання». 

Пам’яті Алли Горської

17.55 Глиняний рай...на землі 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня

19.00 Новини. Культура 

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Михайло 

Шевченко. Про Бориса 

Олійника

19.50 Геродот та українці

20.20 Вечірня казка

20.30 Євген Станкович. 

«Слово про похід 

Ігорів...»

21.20 Православний календар 

21.30 Херман Левенсхольд 

«Сильфіда». Вистава 

Національної опери 

України 

22.40 Інший... инший 

Грінченко. Фільм та 

його передісторія

23.25 Фантазії і реалії 

Людмили Жоголь

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Михайло 

Драгоманов 

01.35 Т/ф «Усім нам смерть 

судилася зарання». 

Пам’яті Алли Горської 

02.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

03.30 Дещо про кіно. Антон 

Тимонішин. Василь 

Цвіркунов. Тимофій 

Левчук 

04.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч. 1

05.05 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «Суток»

 

СТБ

05.35, 15.25 Все буде добре!

07.35 Все буде смачно!

09.30 Х/ф «Кохання Надії»
13.25, 1.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 Хата на тата

02.55 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день» 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

«Репортер». Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...» 

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

Разом

18.40, 21.30 «Ехо України» 

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна 

територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

13.15 Х/ф «Великий 
солдат»

15.10 Х/ф «12 раундів»
17.15 Загублений світ

19.10 Бандерлоги

19.30, 20.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»

21.20 Х/ф «Шпигун по 
сусідству»

23.10 Х/ф «Усім потрібна 
Кет»

01.10 Т/с «Легенди-2»

02.00 Х/ф «Страчені 
світанки»

03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — 

«Малага». ЧІ

07.45, 0.40 Журнал ЛЧ

08.15 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Хетафе» — 

«Барселона». ЧІ

13.50 «Маріуполь» — 

«Зірка». ЧУ

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

18.50, 3.05 LaLiga Docs. ЧІ

19.45 «Сосьєдад» — «Реал». 

ЧІ

21.35 ЧІ. Огляд туру

22.50 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

01.10 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

04.00 «Лас-Пальмас» 

— «Атлетік». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

08.10 «Лас-Пальмас» 

— «Атлетік». ЧІ

09.55, 15.50, 2.30 Журнал ЛЧ

10.25 «Сосьєдад» — «Реал». 

ЧІ

12.15 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

14.00 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

16.20 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

18.05, 0.50 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Еспаньйол» — 

«Сельта». ЧІ

23.55 ЧА. Огляд туру

03.00 «Тоттенгем» — 

«Свонсі». ЧА

04.50 ЧІ. Огляд туру

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20 Крилаті мавпи Шангрі-

Ла

11.20 У пошуках краси

12.10, 19.50 Таємний код 

зламаний

14.10 Містична Україна

15.10 Великі танкові битви

16.00, 20.50 Скарби з горища

17.00 Найнебезпечніші 

тварини

18.00, 22.40 Квест

23.40 Повітряні бої

00.30 Паранормальний світ

01.20 Ліліпути

02.10 Єврорабині

03.00 Гордість України

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.15 Файна Юкрайна

10.10, 12.10, 13.00, 14.00, 

19.00, 20.00 Орел і 

решка

15.00 Т/с «Беверлі-Гілс, 

90210»

17.00 Навколо М

18.00 Їже, я люблю тебе!

21.00 Вірю не вірю

22.00 Х/ф «Банди Нью-
Йорка»

01.15 Х/ф «Тиха гавань»
03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

12.25, 23.00 Розсміши коміка

13.25 Х/ф «Король повітря: 
повернення»

15.05 Т/с «Домашній 

арешт»

15.40, 3.40 Віталька

16.50, 22.00 Казки У Кіно

17.50, 20.00, 2.50 Країна У

18.50,240.00 Танька і 

Володька

20.55 Готель «Галіція»

21.25 Одного разу в Одесі

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.35, 7.30, 7.40, 8.15, 16.30, 

18.00 Світ он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.35 Агроера

07.50 Від першої особи

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Супервідчуття»

09.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе 

представляє»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

13.15, 23.00 Перша шпальта

14.00 Розсекречена історія

15.20 Д/с «Аболіціоністи»

16.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

17.10 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

17.40, 2.45 Вікно в Америку

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.45, 2.10 Тема дня

19.00, 2.25 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

21.30, 1.50 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

ТРК «ЕРА»
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»

03.10 Теніс. Кубок Девіса
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КАНАЛ «1+1»

06.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30. 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30. 10.55 Чотири весілля

12.20 Міняю жінку

13.45 Мелодрама «Пончик 

Люся»

14.40 Комедія «Свати-3»

15.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Догори дриґом»

22.00 Життя без обману-2017

23.15. 0.10 Мелодрама 

«Наїзниці та янголи»

01.25 Мольфар

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.20. 13.30, 22.40 Слідство 

вели...

07.00. 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10. 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.15. 12.25, 20.40 

Т/с «Подаруй мені 

неділю»

15.50. 16.45 Речдок

18.00. 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00. 2.00, 5.15 Подробиці

00.30 Х/ф «Так буває»
02.45 Скептик

03.10 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00. 16.00 Т/с «Адвокат»

07.00. 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.15 Сьогодні

07.15. 8.15 Ранок з 

Україною

09.15. 5.00 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або 

невістка

11.40. 5.20 Реальна містика

13.40. 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

18.00 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя-2»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

cпеціальний корпус»

02.10 Х/ф «Форсаж-6»

ICTV

05.35. 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15. 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Більше ніж правда

11.00. 13.20 Х/ф «Історія 
лицаря»

12.45. 15.45 Факти. День

14.20. 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.50. 22.25 Т/с «Винищувачі»

17.45. 21.25 Т/с «Штрафбат»

18.45. 21.05 Факти. Вечір

23.25 Х/ф «Полювання на 
звіра»

01.25 Т/с «Молодий 

Вовкодав»

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00. 2.00 Зона ночі

03.50 Т/с «Татусеві дочки»

04.40 Абзац

05.39. 6.59 Kids Time

05.40 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»

07.00 Т/с «Щасливі разом»

11.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

15.15 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Половинки

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Зірки під гіпнозом

00.00 Х/ф «Небесні 
гінці»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.05 Легенди бандитської 
Одеси

04.55 Х/ф «Вірність»
06.20 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.25, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15 Свідок
15.30 Т/с «Доктор Блейк»
23.45 Т/с «Морський патруль»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
02.45 Випадковий свідок
03.00 Речовий доказ
03.30 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 
06.05 Православний календар 
06.15 Азбука ремесел 
06.30 Музей книги і 

друкарства України 
07.00 Ранок із «Культурою» 
07.45 Новини. Світ 
08.00 Новини 
08.15 Тема дня 
08.30 Новини. Культура 
08.45 Ранок із «Культурою» 
09.30 Діалог Василь Герасим’юк 

— Михайло Шевченко. 
Про Бориса Олійника 

10.00 Геродот та українці 
10.30 Євген Станкович. «Слово 

про похід Ігорів...» 
11.25 Херман Левенсхольд 

«Сильфіда». Вистава 
Національної опери 
України 

12.40 Інший... инший 
Грінченко. Фільм та його 
передісторія 

13.25 Фантазії і реалії 
Людмили Жоголь 

14.00 «Віденський вальс». 
Вистава та її історія 
на сцені Національної 
опери України 

16.00 Вони прославили наш 
край. Василь Бурма 

16.20 Казки запорізькі від 
Санька Сита 

16.30 Трипільський всесвіт 
України, ч.4 

17.05 Розповідає Олександр 
Сизоненко. 
«Автопортрет», ч.  

17.35 Мандри . Острог 
18.00 Логос 
18.15 Новини. Світ 
18.30 Новини 
18.45 Тема дня 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Прямостояння. Іван 

Світличний 
20.10 Православний календар 
20.20 Вечірня казка 
20.35 Олександр Муратов. 

Доля, переказана у 
колажах 

21.20 Православний календар 
на19.09.17 

21.30 Євген Станкович. Проект 
«Три С» 

23.00 Д/ф «Сімдесятники. 
Володимир Дахно» 

23.30 Народні таланти 
Великого Бичкова 

00.00 Новини. Світ 
00.15 Новини 
00.30 Тема дня 
00.45 Новини. Культура 
01.00 Розповідає Олександр 

Сизоненко. 
«Автопортрет»  

01.35 Мандри . Острог 
02.00 «Віденський вальс». 

Вистава та її історія 
на сцені Національної 
опери України 

04.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч. 2 

05.05 Валерій Вітер. 
Повернення в майбутнє

 
СТБ

06.10, 15.25 Все буде добре!
08.10 Х/ф «Мріяти не 

шкідливо»
10.10 МастерШеф-5
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.45 МастерШеф-7
00.00 Один за всіх
01.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. «Новий 
день»

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 
«Репортер». Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі
16.00, 23.00 Кримінал
17.00 Ситуація
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 Разом
18.40, 21.30 «Ехо України» 
19.40 Вказівний палець
20.25 Нейтральна територія
22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор
10.00, 18.15 Спецкор
10.35, 18.40 ДжеДАІ
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.25, 17.15 Загублений світ
13.10 Х/ф «Облога»
15.25 Т/с «Команда»
19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»
21.30 Х/ф «Бандитки»
23.20 Х/ф «Божевільні 

вчителі»
01.05 Т/с «Легенди-2»
01.55 Х/ф «Лісова пісня»
03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

07.15, 17.15 «Еспаньйол» 
— «Сельта». ЧІ

09.05, 3.05 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ
12.05 Великий футбол
13.50 «Хетафе» — 

«Барселона». ЧІ
19.00 «Тоттенгем» — 

«Свонсі». ЧА
20.45 «Маріуполь» — 

«Зірка». ЧУ
22.50, 0.55 Топ-матч
22.55, 23.50 «Барселона» 

— «Ейбар». ЧІ
23.45 Футбол Tables
01.10 «Борнмут» — 

«Брайтон». ЧА
04.00 «Валенсія» — 

«Малага». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 1.15, 3.20, 
5.25 Топ-матч

06.10 «Олександрія» 
— «Сталь». ЧУ

08.10 «Хетафе» — 
«Барселона». ЧІ

10.20 Європейський WEEKEND
11.35 ЧІ. Огляд туру
12.30, 3.35 «Маріуполь» 

— «Зірка». ЧУ
14.15, 22.55 Журнал ЛЧ
14.45 «Сосьєдад» — «Реал». ЧІ
16.30 «Кристал Пелес» 

— «Саутгемптон». ЧА
18.15 ЧА. Огляд туру
19.10 «Олімпік» — «Динамо». ЧУ
20.55 «Валенсія» — 

«Малага». ЧІ
23.25 «МЮ» — «Евертон». ЧА
01.30 «Еспаньйол» — 

«Сельта». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 13.10 Правила життя

08.20, 2.40 Правда життя
09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання
10.20 Смугасте життя
11.20 У пошуках краси
12.10, 19.50 Таємний код 

зламаний
14.10 Містична Україна
15.10, 23.40 Повітряні бої
16.00, 20.50 Скарби з горища
17.00 Найнебезпечніші тварини
18.00, 22.40 Квест
19.00 Бандитська Одеса
00.30 Паранормальний світ
01.20 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.10, 15.00 Т/с «Беверлі-Гілс, 

90210»
11.10, 12.00, 19.00, 20.00 Орел 

і решка
13.00, 18.00 Їже, я люблю тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю
17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король повітря: 

повернення»
12.25, 23.00 Розсміши коміка
13.25 Х/ф «Король повітря: 

сьома подача»
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 3.40 Віталька
16.50, 22.00 Казки У Кіно
17.50, 20.00, 2.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель «Галіція»
21.25 Одного разу в Одесі
01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»
02.00 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.35, 7.30, 7.40, 8.15, 18.00 

Світ онлайн

06.40 М/с «Піп відкриває світ»

07.35 Агроера

07.50 Від першої особи

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05, 16.40 Д/с «Розповіді 

про Хансік»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

13.15, 23.00 Д/ф «Левко 

Лук’яненко. Йти за 

совістю»

14.00 Розсекречена історія

15.20 Фольк-music

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.45, 2.10 Тема дня

19.00, 2.25 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

20.30 Наші гроші

21.30, 1.50 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.45 Д/с «Увесь цей 

джаз»

03.45 Т/с «Таксі»
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Продовжено передплату на 
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,

на два місяці — 108 грн. 26 коп.,

до кінця року — 162 грн. 39 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,

на два місяці — 148 грн. 26 коп.,

до кінця року — 222 грн. 39 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,

на два місяці — 38 грн. 60 коп.,

до кінця року — 57 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 1 грн. 48 коп., на квартал 
— 3 грн. 38 коп., на півріччя 
— 4 грн. 10 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.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 15 вересня у селах і райцентрах, до 
18-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 жовтня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30. 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30. 10.45 Чотири весілля

12.20 Міняю жінку

13.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

14.45 Комедія «Свати-3»

15.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Догори дриґом»

22.00. 23.15, 0.10 Міняю 

жінку-12

01.00 Мольфар

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20. 13.30, 22.40 Слідство 

вели...

07.00. 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10. 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.15. 12.25, 20.40 Т/с 

«Подаруй мені неділю»

15.50. 16.45 Речдок

18.00. 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00. 2.15, 5.15 Подробиці

00.30 Х/ф «Якби я тебе 
кохав...»

03.00 Скептик»

03.20 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00. 16.00, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00. 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

07.15. 8.15 Ранок з 

Україною

09.15. 3.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або невістка

11.40. 4.30 Реальна містика

13.40. 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

18.00 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя-2»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

cпеціальний корпус»

ICTV

05.35. 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15. 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10. 13.20 Х/ф 
«Полювання на 
звіра»

12.45. 15.45 Факти. День

13.40 «На трьох»

14.15. 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.45. 22.30 Т/с «Винищувачі»

17.45. 21.25 Т/с «Штрафбат»

18.45. 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.30 Х/ф «В ім’я 
правосуддя»

01.30 Т/с «Молодий 

Вовкодав»

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00. 1.55 Зона ночі

03.30 Т/с «Татусеві дочки»

04.40 Абзац

05.39. 6.59 Kids Time

05.40 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»

07.00 Т/с «Щасливі разом»

11.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

15.15 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Київ вдень та вночі

22.10 Зіркові яйця

00.00 Х/ф «Палкі 
втікачки»

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний 

день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.00 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Х/ф «Зупинився поїзд»
05.55 Х/ф «Полювання за 

тінню»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.30 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.25 Т/с «Поліція Маямі»

02.45 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

03.35 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Вони прославили наш 

край. Василь Бурма 

06.25 Трипільський всесвіт 

України, ч.4 

07.00 Ранок із «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок із «Культурою» 

09.30 Прямостояння. Іван 

Світличний 

10.20 Олександр Муратов. 

Доля, переказана у 

колажах 

11.00 Євген Станкович. 

Проект «Три С» 

12.30 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Дахно» 

13.00 Народні таланти 

Великого Бичкова 

13.25 Д/ф «Євдокія 

Колесник» 

14.00 Колізей. Ель-Джем.

Туніс 

15.40 Борис Патон. Я 

— оптиміст! 

16.00 Обереги. Витинанки 

16.25 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці» 

17.05 Розповідає Олександр 

Сизоненко. 

«Автопортрет», ч. 2 

17.25 Закарпатський музей 

народної архітектури та 

побуту 

17.40 Олесь Доріченко. 

Солодка неволя 

творчості  

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Музей-квартира 

композитора Віктора 

Косенка 

19.50 Від пращурів до 

нащадків 

20.20 Вечірня казка 

20.35 Україна та європейські 

цінності. Юрій 

Щербак і Михайло 

Слабошпицький 

21.35 Роки та друзі 

Олександра 

Спаринського 

22.15 Богдан Бойчук «Не 

тільки молитви» 

23.10 Передчуття. Олена 

Чінка, ч.  

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Розповідає Олександр 

Сизоненко. 

«Автопортрет», ч. 2 

01.25 Олесь Доріченко. 

Солодка неволя 

творчості  

02.00 Колізей. Ель-Джем.

Туніс 

03.40 Борис Патон. Я 

— оптиміст! 

04.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч.3 

05.05 Володимир Лукашев. 

Мистецтво і життя

 

СТБ

06.40, 15.25 Все буде добре!

08.40 Все буде смачно!

09.25 Битва екстрасенсів-16

11.30 МастерШеф-5

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 МастерШеф-7

00.05 Один за всіх

01.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день» 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

«Репортер». Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

Разом

18.40, 21.30 «Ехо України» 

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.15 Загублений світ

13.45 Х/ф «Морський 
піхотинець»

15.25 Т/с «Команда»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»

21.30 Х/ф «Смертельний 
удар»

23.25 Х/ф «Облога»
01.45 Х/ф «Камінна душа»
03.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 3.05 ЧА. Огляд туру

06.55, 0.55 Топ-матч

07.15 «Жирона» — 

«Севілья». ЧІ

09.05 LaLiga Docs. ЧІ

10.00, 15.40, 21.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Маріуполь» — 

«Зірка». ЧУ

12.05 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

13.55 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

16.00 Сіткорізи. ЧА

16.30 «Сосьєдад» — «Реал». 

ЧІ

18.15 ЧІ. Огляд туру

19.10 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

20.55 «Атлетік» — 

«Атлетіко». ЧІ

22.55 «Севілья» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

01.10 «Кристал Пелес» 

— «Саутгемптон». ЧА

04.00 «Леганес» — 

«Жирона». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 3.15, 5.25 

Топ-матч

06.10 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

08.10 «Тоттенгем» — 

«Свонсі». ЧА

10.15 «Валенсія» — 

«Малага». ЧІ

12.05 ЧА. Огляд туру

13.00 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

14.50 ЧІ. Огляд туру

15.45, 16.45 «Маріуполь» 

— «Зірка». ЧУ

16.40, 19.00, 23.45 Футбол 

Tables

17.40, 0.55 Сіткорізи. ЧА

18.10 «Жирона» — 

«Севілья». ЧІ

20.00 LaLiga Docs. ЧІ

20.55 «Леганес» — 

«Жирона». ЧІ

22.55 «Реал» — «Бетіс». ЧІ

01.25 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

03.35 «МЮ» — «Евертон». ЧА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 У пошуках краси

12.10, 19.50 Таємний код 

зламаний

14.10, 1.20 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні бої

16.00, 20.50 Скарби з горища

18.00, 22.40 Квест

00.30 Паранормальний світ

04.30 Великі українці

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.10, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Король повітря: 
сьома подача»

12.25, 23.00 Розсміши коміка

13.25 Х/ф «Король повітря: 
Ліга чемпіонів»

15.05 Т/с «Домашній арешт»

15.40, 3.40 Віталька

16.50, 22.00 Казки У Кіно

17.50, 20.00, 2.50 Країна У

18.50, 00.00 Танька і Володька

20.55 Готель «Галіція»

21.25 Одного разу в Одесі

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.35, 7.30, 7.40, 8.15, 10.55, 

18.00 Світ он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.35 Агроера

07.50 Від першої особи

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05, 16.40 Д/с «Розповіді 

про Хансік»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

13.15, 23.00 Наші гроші

14.00 Розсекречена історія

15.20 Д/с «Нью-Йорк»

17.15 Хочу бути

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.45, 2.10 Тема дня

19.00, 2.25 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

20.30 Слідство. Інфо

21.30, 1.50 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.45 Д/с «Увесь цей 

джаз»

03.45 Т/с «Таксі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ВЕРЕСНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.30. 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30. 10.55 Чотири весілля

12.20 Міняю жінку

13.45 Мелодрама «Пончик 

Люся»

14.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Догори дриґом»

22.00 Світ навиворіт

23.00 Право на владу-2017

00.40 Гроші

02.05 Мольфар

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20. 13.30, 22.40 Слідство 

вели...

07.00. 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10. 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.15. 12.25, 20.40 Т/с 

«Подаруй мені неділю»

15.50. 16.45 Речдок

18.00. 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00. 2.10, 5.15 Подробиці

00.30 Х/ф «Танцюй»
02.50 Скептик

03.15 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00. 16.00, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00. 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

07.15. 8.15 Ранок з 

Україною

09.15. 3.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або 

невістка

11.40. 4.30 Реальна містика

13.40. 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя-2»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

cпеціальний корпус»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15. 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10. 13.20 Х/ф «В ім’я 
правосуддя»

12.45. 15.45 Факти. День

13.40 «На трьох»

14.10. 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.45. 22.30 Т/с «Винищувачі»

17.40. 21.25 Т/с «Штрафбат»

18.45. 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «Годинниковий 
механізм»

01.30 Т/с «Молодий 

Вовкодав»

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00. 1.45 Зона ночі

03.30 Т/с «Татусеві дочки»

04.40 Абзац

05.39. 6.55 Kids Time

05.40 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»

07.00 Т/с «Щасливі разом»

11.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

15.15 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зіркові яйця

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Суперінтуїція

00.00 Х/ф «Інший світ: 
пробудження»

01.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний 

день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.30, 3.50 Легенди 

бандитської Одеси

05.20 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонено»

06.40 Х/ф «За ким тюрма 
плаче...»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 Свідок

15.30 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Морський патруль»

01.25 Т/с «Поліція Маямі»

02.45 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.20 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Православний календар 

06.15 Обереги. Витинанки 

06.40 Сни і сподівання 

«Галицького Версаля» 

07.00 Ранок із «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок із «Культурою» 

09.30 Музей-квартира 

композитора Віктора 

Косенка 

10.00 Від пращурів до нащадків 

10.30 Україна та європейські 

цінності. Юрій 

Щербак і Михайло 

Слабошпицький 

11.35 Роки та друзі 

Олександра 

Спаринського 

12.15 Богдан Бойчук «Не 

тільки молитви» 

13.05 Передчуття. Олена 

Чінка, ч.  

13.50 Православний календар 

14.00 Фільм-опера «Лючія ді 

Ламмермур» 

15.25 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч.  

16.00 Мистецтво жити. Вікно 

в душу... 

16.25 Світло. Мовне питання 

17.05 Розповідає Олександр 

Сизоненко. 

«Автопортрет», ч.3 

17.25 Церква Різдва 

Пресвятої Богородиці 

17.40 Олесь Доріченко. 

Солодка неволя 

творчості, ч. 2 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Дійові особи 

20.10 Православний календар 

20.20 Вечірня казка 

20.35 Карлен Мкртчан. Серце 

мандрів 

21.20 Православний календар 

21.30 Роман Горак «Спогад 

про Саломею» 

Вистава національного 

академічного 

українського 

драматичного театру ім. 

Марії Заньковецької 

22.35 Пам’яті мого Михайла 

23.05 Передчуття. Олена 

Чінка, ч. 2 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Розповідає Олександр 

Сизоненко. 

«Автопортрет», ч.3 

01.25 Олесь Доріченко. 

Солодка неволя 

творчості, ч. 2 

01.45 Церква Різдва 

Пресвятої Богородиці 

02.00 Фільм-опера «Лючія ді 

Ламмермур» 

03.25 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч.  

04.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч.4 

05.10 Гравці.Театр ХХІ ст.. 

Спомин про епоху.

Новели про Наталію 

Ужвій, ч. 1

СТБ

06.15, 15.25 Все буде добре!

08.15 Битва екстрасенсів-16 

10.10 МастерШеф-5

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 Зважені та 

щасливі-7

00.00 Один за всіх

01.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день»

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

«Репортер». Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 Разом

18.40, 21.30 «Ехо України» 

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.15 Загублений світ

13.25 Х/ф «Смертельний 
удар»

15.25 Т/с «Команда»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»

21.35 Х/ф «Політ Фенікса»
23.55 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»
01.50 Х/ф «Відьма»
03.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.10 Тоттенгем» 

— «Свонсі». ЧА

07.45, 20.25, 3.00 Сіткорізи. ЧА

08.15 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

10.00, 15.40, 21.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Реал» — «Бетіс». ЧІ

12.05 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

13.55 «Атлетік» — 

«Атлетіко». ЧІ

16.00, 5.20 Журнал ЛЧ

16.30 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

18.20, 0.55 Топ-матч

18.35 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

20.55 «Вільярреал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

22.55, 23.50 «Леванте» 

— «Сосьєдад». ЧІ

23.45 Футбол Tables

03.30 «Сельта» — «Хетафе». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 18.05, 1.45, 

3.50 Топ-матч

06.10 «Атлетік» — 

«Атлетіко». ЧІ

08.10, 4.00 «Борнмут» 

— «Брайтон». ЧА

10.15 «Кристал Пелес» 

— «Саутгемптон». ЧА

12.05 Сіткорізи. ЧА

12.35 «Севілья» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

14.25 «Маріуполь» — 

«Зірка». ЧУ

16.15 «Леганес» — 

«Жирона». ЧІ

18.15 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

20.05 «Реал» — «Бетіс». ЧІ

21.55 «Сельта» — «Хетафе». 

ЧІ

23.55 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

02.00 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 У пошуках краси

12.10, 19.50 Таємний код 

зламаний

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні бої

16.00, 20.50 Скарби з горища

18.00, 22.40 Квест

19.00 Бандитська Одеса

00.30 Україна: забута історія

03.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.10, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Король повітря: 
Ліга чемпіонів»

12.25, 23.00 Розсміши коміка

13.25 Х/ф «Король повітря. 
Золота ліга»

15.05 Т/с «Домашній арешт»

15.40, 3.40 Віталька

16.50, 22.00 Казки У Кіно

17.50, 20.00, 2.50 Країна У

18.50, 00.00 Танька і Володька

20.55 Готель «Галіція»

21.25 Одного разу в Одесі

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.35, 7.30, 7.40, 8.15, 16.35, 

18.00 Світ онлайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.35 Агроера

07.50 Від першої особи

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05, 16.40 Д/с «Розповіді 

про Хансік»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

13.15, 23.00 Слідство. Інфо

14.00 Розсекречена історія

15.20 Надвечір’я. Долі

17.15 Школа Мері Поппінс

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.40, 2.10 Тема дня

19.00, 2.25 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

20.30 Схеми

21.30, 1.50 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.45 Д/с «Увесь цей 

джаз»

03.45 Т/с «Таксі»
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КАНАЛ «1+1»

06.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.30. 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30. 10.55 Чотири 

весілля

12.20 Міняю жінку

13.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15. 22.50 Ліга сміху-3

01.25 Вечірній Київ

05.15 Мольфар

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20. 13.30 Слідство вели...

07.00. 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10. 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося»

11.15. 12.25 Т/с «Подаруй 

мені неділю»

15.50. 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00. 2.30 Подробиці тижня

22.00 Д/ф «Вони стояли 

насмерть. Обороні 

Києва присвячується»

22.40 Х/ф «У небі «Нічні 
відьмі»

00.20 Х/ф «Полювання на 
єдинорога»

02.00 Д/ф «Великі українці»

04.00 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00. 16.00 Т/с «Адвокат»

07.00,8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.25 Сьогодні

07.15. 8.15 Ранок з 

Україною

09.15. 5.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або 

невістка

11.40. 4.10 Реальна містика

13.40. 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00. 24 .00 Т/с «Берег 

надії»

23.20 Слідами

02.00 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15. 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10. 13.20 Х/ф 
«Годинниковий 
механізм»

12.45. 15.45 Факти. День

13.45 «На трьох»

14.15. 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.45 Т/с «Винищувачі»

17.40 Т/с «Штрафбат»

18.45. 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.00 Комік на мільйон

01.40 Т/с «Молодий 

Вовкодав»

03.55 Провокатор

04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Т/с «Татусеві дочки»

04.00 Абзац

04.49. 6.09 Kids Time

04.50 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»

06.10. 22.50 Половинки

11.50. 21.40 Київ вдень та 

вночі

16.15. 19.00 Топ-модель 

по-українськи

01.00 Х/ф «Не жартуйте з 
Зоханом»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

04.40 Х/ф «Жіночі радощі 
та печалі»

06.05 Х/ф «Осінній 
марафон»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 Свідок

15.30 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Морський патруль»

01.30 Т/с «Поліція Маямі»

02.45 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Світло. Мовне питання 

06.40 Світ кераміки 

07.00 Ранок із «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок із «Культурою» 

09.30 Дійові особи 

10.25 Карлен Мкртчан. Серце 

мандрів 

11.15 Роман Горак «Спогад 

про Саломею» 

Вистава національного 

академічного 

українського 

драматичного театру ім. 

Марії Заньковецької 

12.30 Пам’яті мого Михайла 

13.00 Передчуття. Олена 

Чінка, ч. 2 

14.00 Х/ф «Камінний 
господар» 

15.25 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч. 2 

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15 Велике і Величне. 

Сакральне мистецтво  

16.55 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «На розпуттях 

велелюдних» 

17.30 Олесь Доріченко. 

Солодка неволя 

творчості, ч.3 

17.55 Гра долі. Таємниця 

кохання. Олександрія 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Територія Кіно. 

Вулицями «Парижа» 

19.50 Антракт. Квартет 

«Dekru» 

20.20 Вечірня казка 

20.35 Театральні силуети. 

Юрій Лавров 

21.15 Філософські портрети. 

Олександр Потебня 

21.30 «Ти найкраща!» Тамара 

Тимошко-Горюшко 

22.40 Лисогорський форт 

23.10 Передчуття. Олена 

Чінка, ч.3 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Гра долі. Таємниця 

кохання. Олександрія 

01.25 Олесь Доріченко. 

Солодка неволя 

творчості, ч.3 

02.00 Х/ф «Камінний 
господар» 

03.25 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч. 2 

04.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч.5 

05.05 Гравці.Театр ХХІ ст.. 

Спомин про епоху.

Новели про Наталію 

Ужвій, ч. 2

СТБ

06.35, 23.25 Х/ф 
«Справжнє кохання»

08.45 Х/ф «Дружина за 
контрактом»

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

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Сюрприз, 

сюрприз!

01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день» 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

Репортер. Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

Разом

18.40, 21.30 «Ехо України» 

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55 Бандерлоги

11.25, 17.15 Загублений світ

13.15 Х/ф «12 раундів»
15.20 Т/с «Команда»

19.10 Х/ф «Бої в 
бронежилетах»

21.05 Х/ф «Маска ніндзя»
22.55 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.35 Цілком таємно

02.00 Х/ф «Чорна долина»
03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Маріуполь» — 

«Зірка». ЧУ

07.45 «Севілья» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

09.30, 0.40 Сіткорізи. ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «МЮ» — «Евертон». ЧА

12.10 «Вільярреал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

13.55 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

16.00 «Реал» — «Бетіс». ЧІ

17.50 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

19.40, 3.00 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

20.10 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

22.00 ЧІ. Передмова до туру

22.50 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

01.10 «Леванте» — 

«Сосьєдад». ЧІ

03.30 «Кристал Пелес» 

— «Саутгемптон». ЧА

05.20 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 19.10, 

21.15, 23.15, 3.35, 5.35 

Топ-матч

06.10 «Вільярреал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

08.10 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

10.15 «Леванте» — 

«Сосьєдад». ЧІ

12.05 Журнал ЛЧ

12.35 «Тоттенгем» — 

«Свонсі». ЧА

14.30 Сіткорізи. ЧА

15.00 «Сельта» — «Хетафе». 

ЧІ

16.50 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

17.20 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

19.25 «Атлетік» — 

«Атлетіко». ЧІ

21.25 «Маріуполь» — 

«Зірка». ЧУ

23.25 «Валенсія» — 

«Малага». ЧІ

01.15 ЧІ. Передмова до туру

01.45 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

03.45 «Севілья» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська 

Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 У пошуках краси

12.10, 19.50 Таємний код 

зламаний

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні бої

16.00, 20.50 Скарби з горища

18.00, 22.40 Квест

00.30 Скарб.UA

03.30 Наші

05.40 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.10, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00 Навколо М

22.00, 0.50 КВК на БІС

23.00 КВК

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Король повітря. 
Золота ліга»

12.25 Розсміши коміка

13.25 Х/ф «Хакери»
15.05 Т/с «Домашній арешт»

15.40, 3.35 Віталька

16.50 Казки У Кіно

17.50, 2.45 Країна У

18.50 Танька і Володька

20.00 М/ф «Льодовиковий 

період-4: 

континентальний 

дрейф»

21.40 Х/ф «Пипець»
23.40 Х/ф «Ця незручна 

мить»
01.40 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.35, 7.30, 7.40, 8.15, 15.20, 

16.35, 18.00, 22.50 Світ 

он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.35 Агроера

07.50 Від першої особи

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

13.15, 23.00 Схеми

14.00 Розсекречена історія

15.25 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

16.40 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.15 Хто в домі господар?

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 2.10 Тема дня

19.00, 2.25 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

20.30 Борхес

21.30, 1.50 Новини. Спорт

21.50 Богатирські ігри

ТРК «ЕРА»
23.30 Д/с «Нью-Йорк»

02.4 Д/с «Увесь цей джаз»

03.45 Т/с «Таксі»
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КАНАЛ «1+1»

06.00. 19.30 ТСН

06.55 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00. 23.25 Світське життя

11.00 Життя без обману-2017

12.30 Комедія «Догори дриґом»

16.20. 21.15 Вечірній квартал-

2017

18.30 Розсміши коміка-2017

20.15 Українські сенсації

00.25. 4.35 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20. 2.30 Х/ф 
«Приборкувачка тигрів»

08.20. 4.00 Х/ф «Сім няньок»
10.00. 5.15 Д/ф «Весілля в 

Малинівці. Невигадані 

історії»

11.10 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

13.00 Т/с «Кохання за 

законом»

20.00. 2.00 Подробиці

20.30 Творчий вечір Ігоря 

Ніколаєва

00.10 Х/ф «Влітку я надаю 
перевагу весіллю»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00. 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.15. 5.50 Зірковий шлях

08.40. 15.20 Т/с «Вікно 

життя-2»

17.00. 19.40 Т/с 

«Відчайдушний 

господар»

22.00 Х/ф «Карусель»
00.00 Т/с «Герократія»

01.20 Реальна містика

03.50 Т/с «Закон і 

порядок: спеціальний 

корпус»

ICTV

05.00 Т/с «Відділ 44»

06.30 Дивитись усім!

07.25 Без гальм

08.25 М і Ж

09.25 Дизель-шоу

10.45. 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

14.15 Комік на мільйон

16.05 Х/ф «Привид»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Джі Ай Джо. 
Атака кобри»

22.35 Х/ф «Джі Ай Джо. 
Атака кобри-2»

00.40 Х/ф «Без 
компромісів»

02.20 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.00 Провокатор

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15. 2.10 Зона ночі

05.59. 7.19 Kids Time

06.00 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»

07.20 Т/с «Татусеві дочки»

10.50 Заробітчани

12.40 Дешево і сердито

13.45 Зірки під гіпнозом

15.50 Зіркові яйця

17.50 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»

19.40 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк-2»

21.00 Х/ф «Хоббіт: 
несподівана 
подорож»

00.15 Х/ф «Плетена 
людина»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30, 14.10, 2.15 Відкрита 

церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

08.10 Путівник прочанина

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція 

щодо ситуації у зоні 

АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.05, 3.20 Легенди 

бандитської Одеси

04.55, 3.45 Правда життя. 

Професії

05.55 Х/ф «Вічний поклик»
11.30 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.30 Круті 90-ті

17.20 Речдок

19.00, 2.50 Свідок

19.30 Х/ф «Хід у відповідь»
21.10 Х/ф «Бомж»
23.10 Х/ф «Онг Бак: 

тайський воїн»
01.10 Т/с «Поліція Маямі»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Велике і Величне. 

Сакральне мистецтво  

07.05 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «На розпуттях 

велелюдних» 

07.40 Олесь Доріченко. 

Солодка неволя 

творчості, ч.3 

08.05 Гра долі. Таємниця 

кохання. Олександрія 

08.25 Новини. Світ 

08.40 Новини 

08.55 Тема дня 

09.10 Новини. Культура 

09.30 Територія Кіно. 

Вулицями «Парижа» 

10.00 Антракт. Квартет Dekru 

10.30 Театральні силуети. 

Юрій Лавров 

11.05 Філософські портрети. 

Олександр Потебня 

11.25 Лисогорський форт 

11.55 Передчуття. Олена 

Чінка, ч.3 

12.40 Вільгельм 

Котарбінський 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.15 Михайло Френкель 

«Ле тяб бет». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

14.20 Незвідане Закарпаття. 

П’ять країн 

14.50 Дитячі таємниці 

15.20 Світ у прямокутнику. 

Євген Дерлеменко, ч. 2 

15.45 Колір. Українська 

формула 

16.00 Меморіальний 

музей Соломії 

Крушельницької 

16.15 Леонід Попов. З 

лялькарями по життю 

16.55 Хорея Козацька. Наша 

весна серед поля... 

17.35 Д/ф «Ганна 

Варпаховська. 

Повернення» 

18.05 Ткач нації 

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Позиція. Катерина 

Волошина. Без зайвих 

слів 

19.50 Музика і музиканти. 

Київська прем’єра 

20.20 Гала-концерт другого 

Міжнародного 

фестивалю степу 

21.10 Аркадій Трощановський. 

Крізь терни до зірок 

22.15 Незнаний Шевченко. 

Явище Шевченка і ми 

23.20 Jazz Коло. Дуети, ч. 2 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Стороженко, ч. 1,2,3 

02.00 «Ти найкраща!» Тамара 

Тимошко-Горюшко 

03.10 Григорій Майборода. 

«Життя після життя...» 

04.00 Е.Мазія «Ігри на 

старому подвір’ї». 

Вистава Національного 

театру російської драми 

ім.Лесі Українки

СТБ

06.05 Х/ф «Хатня робітниця»
08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.15 Зважені та щасливі-7

13.45 Сюрприз, сюрприз!

16.20 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

21.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

ПРЯМИЙ

.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45, 

17.45, 18.45, 19.45 

«Репортер». Новини

10.00 Концерт

11.00, 13.00, 16.00 Територія 

позитиву

12.00 Пальчевський.Підсумки

14.00 «Ехо України»

15.00 «Золотий гусаК» NEW

17.00 Кримінал

18.00 Закрита зона

19.00 Очі в очі

20.00 Місто S

21.00 Підсумки

22.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бандерлоги

09.00, 11.30 Загублений світ

11.00 Цілком таємно

13.45 Х/ф «Політ Фенікса»
15.50 Х/ф «Маска ніндзя»
17.40 Х/ф «Самоволка-72»
19.20 10-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Верес»

21.25 Х/ф «Боксер»
23.15 Бокс

01.15 Територія обману

02.15 Х/ф «Захар Беркут»
03.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

12.10 «Севілья» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Вест Гем» — 

«Тоттенгем». ЧА

16.50 «Ман Сіті» — «Кристал 

Пелес». ЧА

19.00 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

19.25 «Малага» — «Атлетік». 

ЧІ

21.25 Топ-матч

21.40 LIVE. «Жирона» 

— «Барселона». ЧІ

23.40 LaLiga Docs. ЧІ

00.35 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

02.20 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

04.10 «Алавес» — «Реал». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.10, 1.40, 3.35, 5.35 

Топ-матч

06.05 «Сельта» — «Хетафе». 

ЧІ

07.55, 16.20 LaLiga Docs. ЧІ

08.50 «МЮ» — «Евертон». ЧА

10.40 ЧА. Передмова до туру

11.10 «Реал» — «Бетіс». ЧІ

13.00 ЧІ. Передмова до туру

13.30, 15.55 Тур ONLINE

13.55, 14.50 «Зірка» 

— «Шахтар». ЧУ

14.45, 18.00 Футбол Tables

17.10 «Алавес» — «Реал». ЧІ

19.25, 20.35 «Лестер» 

— «Ліверпуль». ЧА

20.15 Футбол NEWS

21.30 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ

23.20 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

23.50 «Вест Гем» — 

«Тоттенгем». ЧА

01.45 «Малага» — «Атлетік». 

ЧІ

03.45 «Ман Сіті» — «Кристал 

Пелес». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 2.10 Містична Україна

08.10, 18.20 У пошуках 

істини

10.00 Повітряні бої

11.40, 21.00 Людство: наша 

історія

14.20 Найнебезпечніші 

тварини

15.20 У пошуках краси

17.30 Африка: стихія води

23.40 Паранормальний світ

00.30 Аджимушкай

01.30 Місто, яке зрадили

05.30 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 9.45 М/ф

11.10 Х/ф «Король 
повітря»

13.00 «Ух ти show»

14.10 Х/ф «Наречена-
втікачка»

16.25 Орел і решка

00.00 Х/ф «Наречений 
напрокат»

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.55 М/ф «Клуб Вінкс: 

Чарівна пригода»

12.35 Х/ф «Біла змія»
14.25 Готель «Галіція»

18.00 М/ф «Льодовиковий 

період-4: 

континентальний дрейф»

19.40 Танька і Володька

22.20 Х/ф «Ця незручна 
мить»

00.20 Одного разу в Одесі

02.15 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.35, 7.30, 7.55, 8.00, 8.15, 

8.50, 13.40, 20.45 Світ 

он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

08.25 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

10.45 Хто в домі господар?

11.10 Хочу бути

11.30 Школа Мері Поппінс

11.45 Фольк-music

13.10, 1.30 Театральні сезони

13.50 Т/с «Дівчата війни»

17.45 Богатирські ігри

18.50 Х/ф «Милий друг»
21.00, 1.10 Новини

21.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

22.20 Книга.ua

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Борхес

23.30 Д/с «Аболіціоністи»

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

02.0 Надвечір’я. Долі

03.05 Т/с «Таксі»
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КАНАЛ «1+1»

06.05 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.20 Розсміши коміка-2017

11.20 Світ навиворіт

12.20. 13.40 Комедія 

«Свати-3»

14.45. 15.45 Комедія 

«Свати-4»

16.50. 23.20 Ліга сміху-3

19.30. 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

01.55 Аргумент кiно

04.30 Світське життя

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і 

пекло»

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

13.00 Творчий вечір Ігоря 

Ніколаєва

16.40 Х/ф «Це мій собака»
18.30 «Крутіше за всіх»

20.00. 2.30 Подробиці

20.30 Х/ф «Мінливість долі»
22.30 Т/с «Рідкісна група крові»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Свекруха або невістка

09.40 Х/ф «Карусель»
11.40 Т/с «Берег надії»

15.40. 20.00 Т/с «Ключі від 

минулого»

19.00. 4.15 Події тижня 

00.10 Реальна містика

02.45. 5.00 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

ICTV

05.00 Т/с «Слідчі»

07.40 Т/с «Відділ 44»

11.45. 13.00 Х/ф «Джі Ай 
Джо. Атака кобри»

12.45 Факти. День

14.15 Х/ф «Джі Ай Джо. 
Атака кобри-2»

16.20 Дизель-шоу

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.30 Комік на мільйон

22.15 Х/ф «Кур’єр»
00.30 Х/ф «Без 

компромісів»

02.10 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.19. 6.09 Kids Time

05.20 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»

06.10 Х/ф «Дублери»
08.20 Топ-модель по-

українськи

11.10 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»

13.00 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк-2»

14.30 Х/ф «Хоббіт: 
несподівана 
подорож»

17.45 Х/ф «Хоббіт: пустка 
Смога»

21.00 Х/ф «Хоббіт: битва 
п’яти армій»

23.50 Х/ф «Заплати 
привиду»

01.50 Х/ф «Плетена 
людина»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Час 

новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Мотор

08.20 Автопілот-тест

08.25 Технопарк

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Гра інтересів

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.1 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 ПРОукраїнське

13.30 Час інтерв’ю

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.50 Х/ф «Іподром»
06.25 Х/ф «Справа 

Рум’янцева»
08.10 Т/с «Походеньки 

нотаріуса Неглінцева»

11.35 Х/ф «Хід у відповідь»
13.00 Х/ф «Сорок перший»
14.45 Легенди карного розшуку

15.50 Склад злочину

17.25 Речдок

19.00 Т/с «13»

23.40 Х/ф «Бомж»
01.40 Х/ф «Онг Бак: 

тайський воїн»
03.20 Таємниці кримінального 

світу

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Меморіальний музей 

Соломії Крушельницької 

06.20 Леонід Попов. З 

лялькарями по життю 

07.00 Хорея Козацька. Наша 

весна серед поля... 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Світ у прямокутнику. 

Євген Дерлеменко, ч. 2 

08.40 Леонід Попов. З 

лялькарями по життю 

09.20 Позиція. Катерина 

Волошина. Без зайвих 

слів 

09.50 Музика і музиканти. 

Київська прем’єра 

10.20 Гала-концерт другого 

Мміжнародного 

фестивалю степу 

11.10 Аркадій Трощановський. 

Крізь терни до зірок 

12.15 Незнаний Шевченко. 

Явище Шевченка і ми 

13.20 Jazz Коло. Дуети, ч. 2 

14.00 В.Ільїн, В.Лукашев 

«За двома зайцями» 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

16.05 Музика без меж 

16.40 Кшиштоф Беднарський. 

«Привид бродить» 

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, ч.  

17.50 Василь Попадюк 

18.20 Києвотека. Київ у 

кіно.»Балаган» 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Оксана Ятуринська 

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Мовою мистецтва 

19.50 Сценограй 

20.20 Вистава на екрані 

21.50 Знамениті українці. 

Невгамовний 

Стороженко 

22.30 Косів Гуцульський 

23.00 Д.Шостакович. 

Симфонія №10 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Стороженко, ч.5,6,7 

01.55 В.Ільїн, В.Лукашев 

«За двома зайцями» 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

04.00 Код да Вінчі Лариси 

Кадирової 

05.05 Співати душею

 

СТБ

06.20 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

11.15 Караоке на майдані

12.15 МастерШеф-7

19.00, 1.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

22.10 Invictus — Ігри 

нескорених

23.10 Х-Фактор-8

ПРЯМИЙ

09.00 Підсумки

09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 

«Репортер». Новини

10.00 Очі в очі

11.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Територія позитиву

12.00 «Золотий гусак» NEW

14.00 Закрита зона

15.00, 20.00 Кисельов. 

Авторське

17.00 Світські хроніки

18.00 Концерт

21.00 Кримінал

22.00 «Ехо України»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бандерлоги

10.10 Він, Вона і телевізор

13.45 Х/ф «Самоволка-72»
15.10 Х/ф «Бої в 

бронежилетах»
17.05 Х/ф «Фантастична 

четвірка»
19.20 10 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — 

«Чорноморець»

21.25 ПРОфутбол

23.15 Fight Night 116: Маурісіо 

Руа проти Овінса Сент-

Прю

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

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ

07.45 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

08.15 «Ман Сіті» — «Кристал 

Пелес». ЧА

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал ЛЧ

10.50 «Алавес» — «Реал». ЧІ

12.35 LaLiga Docs. ЧІ

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55, 14.50 «Сталь» 

— «Олімпік». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 «Маріуполь» — 

«Олександрія». ЧУ

19.25 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Брайтон» — 

«Ньюкасл». ЧА

00.50, 5.20 Топ-матч

01.10 «Маріуполь» — 

«Олександрія». ЧУ

03.00 Журнал ЛЧ

03.30 «Еспаньйол» — 

«Депортіво. ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 12.20, 14.55, 21.25, 

2.00 Топ-матч

06.10 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.10 «Жирона» — 

«Барселона». ЧІ

10.00, 15.05 Світ Прем’єр-ліги. 

ЧА

10.30 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

12.25, 17.25, 23.40 Журнал ЛЧ

12.55, 13.50 «Еспаньйол» 

— «Депортіво». ЧІ

13.45, 22.30 Футбол Tables

15.35 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ

17.55 «Брайтон» — 

«Ньюкасл». ЧА

19.55 LIVE. «Ейбар» — 

«Сельта». ЧІ

21.40 LIVE. «Сосьєдад» 

— «Валенсія». ЧІ

00.10 «Сталь» — «Олімпік». ЧУ

02.10 «Ейбар» — «Сельта». ЧІ

04.00 «Ворскла» — «Зоря». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.10, 18.20 У пошуках істини

10.00 Повітряні бої

11.40, 21.00 Людство: наша 

історія

14.20 Найнебезпечніші 

тварини

15.20 У пошуках краси

22.40, 23.40 Паранормальний 

світ

00.30 Бандитський Київ

02.40 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.00, 20.00, 21.30 М/ф

09.00 «Ух ти show»

10.10 Х/ф «Король повітря»
13.25 Орел і решка

23.10 Х/ф «Наречена-
втікачка»

01.25 КВК

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

11.00 Х/ф «Хакери»
13.00 Країна У

18.00 Х/ф «Пипець»
19.55 Танька і Володька

22.35 Казки У Кіно

01.35 Х/ф «День 
переможених»

03.05 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.35, 7.30, 7.45, 8.15, 8.50, 

22.55 Світ онлайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.50 Смакота

08.25 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

09.30 Х/ф «Милий друг»
11.45, 1.30 Театральні сезони

12.15 Мистецькі історії

12.30 Фольк-music

13.35 Перший на селі

14.25 Т/с «Гранд-готель»

20.30 Перша шпальта

21.00, 1.10 Новини

21.30 Д/с «Супервідчуття»

22.00 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

ТРК «ЕРА»
23.00 Книга.ua

23.30 Богатирські ігри

00.20 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

01.55 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

03.15 Т/с «Таксі»
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Інф. «УМ».

 До кінця 2018 року на до-
рогах Британії з’являться не-
великі колони з безпілотних 
вантажівок. Як повідомив 
британський уряд, випробу-
вання «безпілотників на ко-
лесах»  проведе приватна ком-
панія «Лабораторія транспор-
тних досліджень» (TRL), пові-
домляє Бі-Бі-Сі.
 Колона під час випробу-
вань складатиметься макси-
мум iз трьох вантажівок, при 
цьому без водія будуть дві з 
них — друга і третя. Перша 
вантажівка, яка очолює коло-
ну, буде з водієм. Швидкість 
руху колони та гальмування 
задаватиме головна машина, 
а напрямок руху всіх ванта-
жівок у колоні регулюватиме 
водій першої вантажівки.
 Як вважають у міністерс-
тві транспорту Британії, така 
схема руху вантажівок допо-
може зменшити викиди від-
працьованих газів і скоротити 
витрати пального за рахунок 
зменшення опору повітря. 

Випробування розпочнуть-
ся на спеціальних полігонах, 
але до кінця 2018 року мають 
переміститися на британські 
автомагістралі.
 Однак у британській Авто-
мобільній асоціації не впев-
нені, що рух таких колон по 
дорогах країни можна вва-
жати повністю безпечним. 
Ви пробування безпілотних 
вантажівок, що рухаються у 
складі колони, вже провели в 
низці країн, зокрема в США, 
Німеччині та Японії. Але, як 
наголошує голова британсь-
кої Автомобільної асоціації 
Едмунд Кінг, рух колон без-
пілотних вантажівок по бри-
танських дорогах становить 

особливу складність. В Ав-
томобільній асоціації вважа-
ють, що британські автома-
гістралі надто завантажені 
для таких експериментів. Од-
нією з проблем, за його сло-
вами, є те, що колони ванта-
жівок можуть обмежити ви-
димість і закрити від інших 
водіїв дорожні знаки. «У нас 
одні з найзавантаженіших 
доріг у Європі з величезною 
кількістю в’їздів і з’їздів. Ви-
користання колон підходить 
більше для порожніх доріг 
десь у Неваді або Арізоні, але 
ми не в Америці», — пояснив 
Едмунд Кінг. Водночас за-
ступник міністра транспорту 
Британії Пол Мейнард наго-

лошує, що для того, аби пере-
конатися, чи є ця технологія 
безпечною саме на британсь-
ких дорогах, і потрібні ці вип-
робування.
 Плани запуску колон без-
пілотних вантажівок обгово-
рюються з 2014 року.  У ми-
нулому році, наприклад, уряд 
анонсував випробування без-
пілотних вантажівок, про-
те експеримент відклали піс-
ля того, як низка європейсь-
ких виробників вантажних 
автомобілів відмовилася бра-
ти участь у цьому проекті. За-
раз, як заявляють у британсь-
кому уряді, всі необхідні для 
проведення ви пробувань до-
мовленості досягнуті й закріп-
лені контрактами. 
 Партнерами британсь-
кої «Лабораторії транспорт-
них досліджень» у цьому про-
екті стануть нідерландський 
виробник вантажівок DAF 
Trucks, британська Ricardo, 
що спеціалізується на «ро-
зумних» транспортних техно-
логіях, і німецька логістична 
компанія DHL. ■

Інна СТЕПАНЧУК

 Після смерті в серпні 113-річного Ісра-
еля Кристала, колишнього в’язня Освен-
цiма, титул настарішого чоловіка пла-
нети перейшов до іспанця. 112-річний 
Франсіско Нуньєс Олівера мешкає в неве-
личкому містечку Бадахос, де всього 2200 
жителів. Багато років він уже вдівець, 
пережив Франсіско Нуньєс і двох своїх 
синів. Нині мешкає з 81-річною донькою 
Марією Антонією. Ще одна донька — 78-
річна Мілагрос — живе неподалік. Довго-
житель має 9 онуків та 15 правнуків
 Життя рекордсмена було нелегким. 
Пройшов дві війни: у Марокко в 1926 році 
та громадянську 1936—1939 років, пише 

видання expres.ua. Власне, картка солда-
та є підтвердженням його дати народжен-
ня — оригінали свідоцтва про народжен-
ня та документи iз місцевої церкви і шко-
ли згоріли в роки громадянської війни. 
 Сеньор Нуньєс переконаний: довгі 
літа забезпечив йому простий, розміре-
ний стиль життя фермера та спілкуван-
ня з друзями у місцевому барі за грою в 
карти — постійно ходив туди, як розпові-
дає його дочка, ще якихось кiлька років 
тому. Нині ж довгожитель пересувається 
у візку — має проблеми з ногами. «Сек-
рет у тому, щоб важко працювати. Щоб 
не бути слабким і не залишатися наодин-
ці», — каже він. Також, вважає донька, 
велику роль відіграла здорова їжа: харчу-

вався довгожитель просто, їв здебільшого 
овочі та бобові культури, вирощені в цьо-
му ж регіонів, ковбасу — лише домашню. 
За трапезою завжди випивав келих черво-
ного вина. Та, очевидно, головну роль усе 
ж зіграли гени — брат та сестра іспанця 
досі живі, їм 95 і 93 роки. 
 У грудні Франсіско відзначатиме 
113-й день народження. Проте він не є 
най старішою людиною на планеті. Тра-
диційно цей титул — за жінками. Нині 
він належить 117-річній Вайолет Браун 
з Ямайки. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Жертви «Ірми»: вже 81 
 Буревій «Ірма» в Карибському басей-
ні та на південному сході США забрав 
життя щонайменше 81 людини. До цього 
сумного списку входять не тільки загиблі 
безпосередньо в час удару стихії, а й че-
рез події, пов’язані з буревієм (зафіксо-
вано смерті від отруєння вихлопними га-
зами від аварійних електрогенераторів, 
у ДТП, від падіння дерев та дротів ліній 
електропередач). Останньою трагедією 
у США стала загибель восьми пацієнтів 
дому престарілих у штаті Флорида віком 
від 71 до 99 років. Рятувальники, дістав-
шись у середу до будинку, що втратив ра-
зом із електроенергією і кондиціонуван-
ня повітря в сильну спеку, знайшли трьох  
літніх людей, які загинули від перегріву і 
зневоднення, ще п’ятьох не вдалося  вря-
тувати вже в лікарні.

«Лабораторію Касперського» 
заборонили в США 
 Уряд Сполучених Штатів наказав усім 
урядовим установам вивести з ужит-
ку програмове забезпечення російської 
компанії комп’ютерної безпеки «Лабо-
раторія Касперського» (Kaspersky Lab). 
У рішенні Міністерства внутрішньої без-
пеки США зазначено, що всі установи в 
системі виконавчої влади країни мають  
90 днів на те, щоб припинити використан-
ня продуктів цієї московської компанії та 
видалити їх зі своїх комп’ютерів. Причи-
на — зв’язки посадовців «Касперсько-
го» з російськими розвідувальними 
спецслужбами, а отже — й небезпека 
доступу ФСБ через програмне забез-
печення «Касперського» до інформації 
федерального уряду США. Як повідом-
ляє «Радіо «Свобода», засновник ком-
панії Євген Касперський у радянські часи 
навчався на технічному Четвертому фа-
культеті Вищої школи КДБ СРСР та пере-
буває під підозрами у співпраці з росій-
ськими спецслужбами.

У Македонії не хочуть 
албанської мови 
 У столиці Македонії Скоп’є люди 
вийшли на акцію протесту перед будів-
лею парламенту, де почали розгляда-
ти законопроект про надання албанській 
мові офіційного статусу по всій країні. 
У разі ухвалення цей закон зробить ал-
банську офіційною мовою по всій Маке-
донії, поруч із державною македонсь-
кою; нині албанська має офіційний ста-
тус тільки в місцевостях, де чисельність 
албанської меншини становить принай-
мні 20 відсотків. Албанці за національ-
ністю становлять близько чверті від по-
над 2-мільйонного населення Македонії. 
2001 року Македонія була на межі грома-
дянської війни через збройні заворушен-
ня представників албанської меншини, що 
домагалися розширення своїх прав — і 
частково вже домоглися, нагадує «Радіо 
«Свобода».

Росія і Білорусь: «війна» 
почалася   
 У Білорусі вчора, 14 вересня, розпо-
чалися спільні російсько-білоруські вій-
ськові навчання «Захід-2017». За дани-
ми білоруського міністерства оборони, на 
території Білорусі навчання пройдуть на 
семи полігонах та у двох окремих місце-
востях, навчатимуться 10 200 військово-
службовців, із них 7 тисяч — із білорусь-
ких підрозділів, 3 тисячі — з російських. 
Білоруська опозиція побоюється, що Во-
лодимир Путін може використати ці нав-
чання для початку анексії Білорусі, адже 
його політика є непередбачуваною. Зок-
рема провідний білоруський опозиційний 
лідер Микола Статкевич оцінює таку віро-
гідність у 10%.
 Тим часом до порту польського Гдансь-
ка прибула чергова партія американської 
військової техніки. Серед понад тисячі 
одиниць озброєння — танки Abrams, гу-
сеничні платформи Bradley та самохідні 
гаубиці, повідомляє агентство AP.  Зброя 
призначена для дислокованих у Польщі 
підрозділів американської армії. Нагадає-
мо, у рамках стратегії НАТО зі зміцнення 
своїх східних кордонів та у відповідь на 
агресивні дії Росії США цього року напра-
вили до Польщі та країн Балтії чотири ти-
сячі своїх військовослужбовців. ■

■

Інна СТЕПАНЧУК 

 Міжнародні економіч-
ні санкції проти Росії, вве-
дені, зокрема, Сполуче-
ними Штатами і Європей-
ським Союзом, завдали 
Росії з 2014 року прямих 
втрат на суму 55 млрд. до-
ларів, повідомляє іспансь-
ка агенція EFE. Ці дані ві-
дображені в доповіді ООН 
iз питання негативної дії 
на права людини одно-
сторонніх примусових за-
ходів, таких як ті, що були 
запроваджені проти Росії 
після приєднання Крим-
ського півострова в берез-
ні 2014 року і її подальшої 
участі в конфлікті на сході 
України. 
 Повідомляється, що 
доповідач Ідріс Джазай-
рі, який здійснив у квітні  

офіційну поїздку в Росію 
для збору інформації з пер-
ших рук, зробив висновок 
у своїй доповіді, що санк-
ції слід поступово зніма-
ти, починаючи з тих, які 
вплинули на населення. У 
доповіді наведено дані про 
різке погіршення російсь-
кої економіки з 2014 року: 
зниження доходів на душу 
населення, збільшення 
кількості людей, що жи-
вуть в умовах бідності, й 
уповільнення макроеко-
номічного зро стання. Вод-
ночас експерт ООН ро-
бить висновок, що це було 
пов’язано не тільки з санк-
ціями, а й iз падінням цін 
на нафту в тому ж році. 
Проте, за словами Ідріса 
Джазайрі, російська еко-
номіка також відновлюєть-
ся, і за останні дванадцять 

місяців рубль набрав у ціні 
15%. Це свідчить про пев-
ну адаптацію російської 
економіки до каральних 
заходів.      
 Водночас, згідно з до-
повіддю, антиросійські 
санкції коштують краї-
нам, які їх ввели, 3,2 млрд. 
доларів щомісяця. У доку-
менті повідомляється, що 
основний тягар при цьому 
лягає на країни ЄС. З ог-
ляду на ці докази Джазей-
рі вважає, що після  трьох 
років здійснення караль-
них заходів проти Росії 
потрібна «оцінка їх ефек-
тивності». ■

ТЕХНОЛОГІЇ

Сама собі їде
У Британії почнуть випробовувати 
безпілотні вантажівки

■

ЗБИТКИ 

Ціна Криму 
і Донбасу
В ООН підрахували, скільки грошей 
втратила Росія через санкції Заходу

■

А ТИМ ЧАСОМ…

 Європарламент ухвалив резолюцію про 
боротьбу з корупцією, в якій, зокрема, закли-
кав Раду ЄС запровадити персональні санк-
ції проти 32 фігурантів «списку Магнітсько-
го». Як повідомляє «Німецька хвиля», де-
путати пропонують заборонити фігурантам 
списку в’їзд в країни Євросоюзу і заморози-
ти їхні європейські активи. «Список Магніт-
ського», названий у пам’ять про померлого в 
московському СІЗО аудитора, був прийнятий 
Конгресом США наприкінці 2012 року, пізні-
ше він був розширений. Документ передба-
чає візові та економічні санкції щодо росіян, 
причетних до порушень прав людини. Євро-
парламент схвалив список iз 32 фігурантів 
ще в 2014 році і відтоді неодноразово закли-
кав ЄС запровадити санкції проти них.

■

Найболючіше санкції вдарили по простих росіянах.
Фото з сайта  nnm.me.

❙
❙

МНОГАЯ ЛІТА!

Війни, карти і вино 
Найстаріший чоловік світу живе в Іспанії

■

112 років — не межа.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

Управління з контролю якості 
харчових продуктів і лікарських 
препаратів США (FDA) схвалило 
новий курс лікування раку, при 
якому використовуються ге-
нетично модифіковані клітини 
крові самого пацієнта, повідом-
ляє Бі-Бі-Сі. Вони активізують 
імунну систему пацієнта, аби та 
активно знищувала ракові клі-
тини.

Ліки — власна кров 
 А Міжнародне французь-
ке радіо (http://rfi.fr) у своє-
му коментарі на цю ж тему за-
значає, що фармацевтичний гі-
гант Novartis першим у світі от-
римав дозвіл на генну терапію, 
але лише для лікування гостро-
го лімфобластного лейкозу в ді-
тей i молодих людей віком до 
25 років. Першим цей вид тера-
пії протестував дослідник з Уні-
верситету Пенсильванії Карл 
Джун, а 30 серпня в Управлін-
ні з контролю якості харчових 
продуктів і лікарських препа-
ратів США його запатентува-
ла лабораторія фармацевтич-
ної компанії Novartis. Суть ме-
тоду в тому, що власні клітини 
пацієнта — лейкоцити чи, як 
їх ще називають, білі кров’яні 
тільця, зможуть самі розпізна-
вати ракові клітини та боротися 
з ними. 
 Гострий лімфобластний 
лейкоз є найпоширенішим ви-
дом раку крові серед дітей і мо-
лодих людей. У США щороку 
цей діагноз ставлять 3100 но-
вим пацієнтам віком молодше 
20 років. З них 600 можуть від-
повідати критеріям для ліку-
вання з допомогою генетично 
модифікованих клітин. Пред-
ставники FDA назвали нову те-
рапію історичним моментом і 
додали, що медицина виходить 
на новий рівень. Після прохо-
дження курсу приблизно 83 
відсотки пацієнтів вилікували-
ся від однієї з форм раку крові.
 Ці «живі ліки» виготовля-
ють індивідуально для кожно-

го пацієнта — на відміну від 
традиційних методів лікуван-
ня на кшталт хірургії або хіміо-
терапії. Технологія називаєть-
ся CAR-T. Ліки виго товляють 
за допомогою вилучення клі-
тин імунної системи з крові 
 пацієнта. Потім ці клітини — 
T-лімфоцити — генетично пере-
програмовують на те, щоб вони 
знаходили і знищували ракові 
клітини. Після цього модифі-
ковані лімфоцити повертають у 
тіло пацієнта, де їхня кількість 
збільшується щоразу, як вони 
стикаються з раковими кліти-
нами.
 «Маючи можливість пере-
програмувати клітини самого 
пацієнта на боротьбу зі смер-
тельною хворобою, ми виходи-
мо на новий рівень медичних 

інновацій», — заявив пред-
ставник американського ре-
гулятора Скотт Готтліб. «Нові 
технології, такі як генна та клі-
тинна терапії, потенційно мо-
жуть докорінно змінити меди-
цину і наблизити переломний 
момент в нашій здатності ліку-
вати і зцілювати навіть важкі 
захворювання», — додав він.
 Доктор Стефан Грапп, який 
першим застосував терапію 
CAR-T у Дитячій лікарні Філа-
дельфії, називає це важливим 
відкриттям. «Такого ми ще 
не бачили», — наголошує він. 
Перший пацієнт, на якому вип-
робували метод, був за крок 
від смерті, але зараз уже шість 
років як здоровий. Британсь-
ка газета «Телеграф» уточнює, 
що йдеться про відому пацієн-

тку Емілі Уейтхед, якій зараз 
12 років. Вона була першою 
дитиною, на якій шість років 
тому випробували цей ризико-
ваний метод лікування. І ось 
вже шість років, як модифіко-
вані клітини в її організмі пере-
могли рак.  З 63 пацієнтів, які 
пройшли курс CAR-T, 83% до-
сягли стадії повної ремісії про-
тягом трьох місяців. Вчені поки 
збирають дані про довгостроко-
вий вплив нової терапії.
 Однак у лікування є і ризи-
ки. Один із можливих побічних 
ефектів — смертельно небезпеч-
ний синдром викиду цитокінів, 
який може розвинутися внаслі-
док швидкого поширення в тілі 
клітин CAR-T. Цей процес мож-
на контролювати за допомогою 
ліків. Інші побічні ефекти: ін-
фекції, підвищення темпера-
тури, зниження артеріально-
го тиску, проблеми з нирками, 
зниження рівня кисню в крові. 

«Це лише перший крок»
 Поки CAR-T показує себе 
найкраще в боротьбі з раковими 
захворюваннями крові. Однак 
лікування інших пухлин, нап-
риклад раку легенів і мелано-
ми, не показало таких оптиміс-
тичних результатів. Утім, по-
тенціал технології CAR-T вихо-
дить за рамки лікування лише 
одного виду раку. Доктор Девід 
Малоні, керівник відділення 
клітинної імунотерапії в Центрі 
дослідження ракових захворю-
вань імені Фреда Хатчінсона, 
назвав рішення американсько-
го регулятора епохальним мо-
ментом. «Ми впевнені, що це 
перша з-поміж багатьох нова 
технологія лікування від різ-

них видів раку на базі імуноте-
рапії», — сказав він.
 Підтримка імунної системи 
пацієнта вже стала основою су-
часного лікування раку. Ціла 
низка препаратів, які «вивіль-
няють» імунну систему, щоби 
дозволити їй боротися з рако-
вими клітинами, вже викори-
стовується в усьому світі. Тех-
нологія CAR-T йде далі й мо-
дифікує саму імунну систему, 
але поки вона лише на почат-
ковій стадії розвитку. Професор 
Пітер Джонсон, лікар-консуль-
тант при благодійній органі-
зації Cancer Research UK, на-
зиває рішення FDA важливим 
кроком вперед. «Нам ще слід 
з’ясувати, як безпечно вико-
ристовувати цю терапію і кому 
вона може піти на користь. Тре-
ба визнати, що це лише перший 
крок», — наголошує він.
 Брюно Стріджині, глава де-
партаменту онкології компанії 
Novartis, повідомив, що вар-
тість курсу лікування, яке про-
водить компанія, становить 475 
тисяч доларів. При цьому пе-
ресадка кісткового мозку, яка 
частіше всього застосовується 
для лікування лейкозу (якщо 
вдається знайти відповідно-
го донора) обходиться в США у 
800 тисяч доларів. Однак у ко-
ментарі агенції «Франс Пресс» 
глава відділення медичної он-
кології та гематології в інсти-
туті Northwell Health Cancer у 
Нью-Йорку Крейг Дево назвав 
ціну Novartis за це лікування 
«непосильною» та безпідстав-
ною. При цьому Дево ставить 
питання, а наскільки тривалим 
може бути ефект від такої тера-
пії?
 Компанія Novartis вже ого-
лосила, що планує продовжи-
ти дослiдження, щоб розроби-
ти подібні методи лікування 
для інших форм лейкемії, міє-
лом та агресивних форм раку 
мозку. Компанія планує пода-
ти заявку на сертифікацію но-
вого методу в Європейську аген-
цію лікарських засобів до кінця 
цього року. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учені винайшли камеру, яка може 
 бачити крізь людське тіло, повідомляє 
Бі-Бі-Сі. Пристрій розробили, щоб до-
помогти лікарям відстежувати медичні 
інструменти, відомі як ендоскопи, під 
час внутрішніх обстежень організму. 
Раніше медикам доводилося викорис-
товувати коштовні сканування, зокре-
ма рентгенівське випромінювання, щоб 
відстежувати просування ендоскопа в 
організмі.
 Нова камера здатна розпізнавати дже-
рела світла всередині тіла, наприклад, на-
конечник довгої гнучкої трубки ендоско-
па. «Можливість бачити місце розташу-
вання медичного апарата має вирішальне 
значення для багатьох програм з охорони 
здоров’я, адже ми рухаємося до лікуван-
ня хвороб мінімально інвазивними підхо-
дами», — каже професор Кев Даліваль з 
Единбурзького університету.
 Раніше випробування показали, 
що прототип камери може відстежува-
ти точкове джерело світла крізь 20 сан-
тиметрів тканини за нормальних умов. 
Промені з ендоскопа можуть проходи-
ти крізь тіло, але зазвичай розсіюються 
або відбиваються від тканин і органів, а 
не проходять прямим потоком. Через це 

складніше чітко зрозуміти, де саме роз-
мiщується пристрій.
 Нова камера виявляє окремі частинки, 
які називаються фотонами. Вона настіль-
ки чутлива, що може вхопити крихітні 
відбитки світла, яке проходить крізь тка-
нини. Вона також може фіксувати час, за 
який світло проходить крізь тіло, тобто 
пристрій здатен точно визначити, де саме 
знаходиться ендоскоп. Дослідники розро-
били ще одну камеру, яку можна викорис-
товувати в ліжку пацієнта.
 Проект очолює Единбурзький уні-
верситет та Університет Геріот-Ватта. 
Він є частиною міжгалузевої дослід-
ницької колаборації Proteus, яка зай-
мається розробкою низки нових техно-
логій для діагностики та лікування за-
хворювань легенів. ■

Інна СТЕПАНЧУК

 Високий зріст (у розумних межах 
звичайно), здавалося б, має лише плю-
си. Це гарно, модно і, зрештою, прак-
тично. Та високий зріст, як показало 
нещодавнє дослідження вчених, — це 
ще й чималі проблеми. Як пише видан-
ня «Тайм», високі люди частіше ма-
ють серцево-судинні проблеми та біль-
ше схильні до деяких видів раку. 
 І ось чому. Як з’ясували вчені, у ви-
соких частіше утворюються тромби та 
згустки крові. У групі, яка складалася з 
більш ніж 2 мільйонів шведських братів 
і сестер, чоловіки, не вищі за 161 санти-
метр, на 65% менше ризикували отри-
мати венозну тромбоемболію, ніж ті, чий 
зріст перевищує 183 сантиметри. А ве-
нозна тромбоемболія, як відомо, є однією 
з основних причин інфарктів та інсультів. 
Вчені також проаналізували групу вагіт-
них жінок (вагітність провокує утворен-
ня згустків крові). Виявилось, що жінки, 
нижчі за 155 сантиметрів, на 69% мен-
ше ризикували, ніж вагітні, вищі за 180 
сантиметрів. Причина цих проблем — у 
гравітації. «Вищі люди мають довші вени 
на ногах. Тобто у них є більша площа, де 

проблеми можуть виникнути», — пояс-
нює професор Бент Зьоллер. Збільшений 
гравітаційний тиск у венах збільшує ри-
зик того, що потік крові почне сповільню-
ватись і тимчасово зупинятиметься. Крім 
того, вищі жінки майже втричі частіше 
мають миготливу аритмію — небезпечну 
недугу серцевого ритму. 
 Також із кожними 6,3 сантиметра 
зросту зростає й ризик раку. Високий 
зріст може бути маркером надлишко-
вого харчування — особливо високока-
лорійних тваринних білків — упродовж 
різних періодів росту і розвитку, навіть 
перед народженням. Це може активува-
ти процеси, що роблять клітини вразли-
вими до мутацій. Також високий зріст і 
вага у чоловіків підвищує ризик розвит-
ку агресивних форм раку передміхурової 
залози, а у високих жінок збільшується 
ризик розвитку меланоми, раку грудей, 
яєчників, ендомерію та товстої кишки.
 Водночас високі люди менше ризи-
кують захворіти на діабет. Те ж таки 
надмірне харчування може мати й по-
зитивний ефект: збільшити виробниц-
тво гормону, який допомагає організ-
му контролювати рівень цукру в крові 
та рівень холестерину. ■

ЦЕ Ж ТРЕБА...

«Великі» і «малі» 
проблеми  
Вчені з’ясували, як зріст людини 
впливає на здоров’я

■НОУ-ХАУ

Я тебе наскрізь бачу
Учені розробили камеру, що може бачити 
крізь людське тіло

■

Нова камера здатна розпізнавати джерела
світла всередині тіла. 

❙
❙

ПРОРИВ

«Перезавантаження» лейкоцитів   
Генетично модифіковані клітини будуть боротися з лейкозом: 
у США схвалили новітній метод боротьби з раком

■

Нова терапія дає шанс на одужання смертельно хворим. ❙



Григорій ХАТА

 На відміну від жіночої ганд-
больної суперліги, де зусилля-
ми львіської «Галичанки» та уж-
городських «Карпат» існує бо-
дай якась чемпіонська інтрига, в 
найсильнішій чоловічій лізі краї-
ни все обертається винятково нав-
коло запорізького «Мотора». Ма-
ючи тотальну перевагу над свої-
ми конкурентами на внутрішній 
арені, найсильніша чоловіча ган-
дбольна команда живе своїм жит-
тям, максимально зосереджую-
чись на головному клубному тур-
нірі Європи. 
 У минулі два сезони «Мотор» 
упевнено долав груповий етап 
Ліги чемпіонів, тож, з огляду на 
останні пертурбації в запорізько-
му клубі, можна говорити про по-
силення «турнірного апетиту». 
«Ми хочемо рухатися далі в Лізі 
чемпіонів і розвивати гандбол в 
Україні. Після завершення спів-

праці зі Степанцем вирішили за-
просити фахівця з європейсько-
го гандболу. Зупинилися на кан-
дидатурі амбіційного 34-річного 
поляка Ромбеля. І, сподіваємося, 
не помилилися», — прокоменту-
вав останні зміни в таборі чемпіо-
на України директор спортивно-
го клубу «Мотор Січ», під патро-
натом якого, власне, й перебуває 
гандбольна команда, Геннадій 
Касай.
 Останні досягнення «мото-
ристів» неодмінно асоціюються з 
роботою вітчизняного наставника 
Миколи Степанця, проте в міжсе-
зоння на тренерському містку (та 
й не тільки) запорізького гранда 
відбулися зміни. Місце головно-
го тренера обійняв польський спе-
ціаліст Патрік Ромбель, при цьо-
му відбулася серйозна кадрова ро-
тація й у самій команді.
 Так, у Запоріжжі попрощали-
ся з не останніми за показником 
корисної дії Сергієм Буркою, Глі-

бом Каларашем та Станіславом 
Жуковим. Натомість поповнився 
чемпіонський колектив п’ятьма 
новачками, серед яких варто 
виділити титулованого поляка 
Павла Пачковського (амплуа — 
правий напівсередній), котрий у 
2016 році в складі «Віве Кельце» 
виграв Лігу чемпіонів, i досвід-
ченого білоруського лінійного 
Максима Бабичева. 
 Директор СК «Мотор Січ» ви-
знає, що Ромбель змінив повніс-
тю все — й тренувальний процес, 
і ігрову схему. Наскільки ж пра-
вильним було рішення про кар-
динальну зміну вектора — від-
повідь на це запитання дадуть 

матчі групового раунду ЛЧ, пер-
ший з яких «Мотор» зіграв 14 ве-
ресня в Харкові проти «Чеховсь-
ких ведмедів» iз Росії. 
 Попри те, що в складі «мо-
тористів» грає одразу четверо 
росіян, зокрема, й екс-українець 
Сергій Шельменко, головним пи-
танням цього двобою все ж була 
не спортивна складова. Із огля-
ду на геополітичну ситуацію, 
найбільше господарів поєдинку 
хвилювало питання безпеки ук-
раїнсько-російського протисто-
яння. Геннадій Касай визнає, 
що в клубі з певним подивом зус-
тріли результати жеребкуван-
ня групового раунду ЛЧ, адже 

в попередні сезони Європейська 
ганд больна федерація розводила 
по різних групах представників 
України та Росії.
 Відтак, готуючись до прийо-
му російських «ведмедів», «мо-
тористи» активно вивчали досвід 
організаторів боксерського чем-
піонату Європи, котрий у червні 
приймав Харків. Зрештою, цей 
досвід буде незайвим і на майбут-
нє, коли «Мотор» прийматиме ін-
ших суперників по груповому ета-
пу ЛЧ-2017/2018 — португальсь-
кий «Спортинг», македонський 
«Металург», турецький «Бе-
шикташ» та французький «Мон-
пельє». Відзначимо, що в «плей-
оф» попереднього розіграшу ЛЧ 
саме цей представник Франції не 
дозволив запорізькому колективу 
пробитися до 1/8 фіналу турніру, 
відтак зустріч оновленого «Мото-
ра» з «Монпельє» матиме вель-
ми принципове значення. ■
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«Добре, що перемогли «Наполі», але завдання номер один — 

це українська прем’єр-ліга».
Тарас Степаненко
півзахисник ФК «Шахтар» та національної 
збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Одна з перших реформаторських 
ідей, утілених у життя колишнім очіль-
ником УЄФА Мішелем Платіні по так 
званому «кваліфікаційному шляху 
чемпіонів», продовжує виводити на ор-
біту групового раунду Ліги чемпіонів 
усе нові й нові обличчя. Так, у ниніш-
ньому сезоні можливість зіграти в еліт-
раунді Суперліги вперше отримала ко-
манда з Азербайджану. І хоча дебютне 
знайомство «Карабаху» з «вищими сфе-
рами» континентального футболу озна-
менувалося болісним фіаско на «Стем-
форд Брідж» від англійського чемпіона 
— 0:6, за один лише факт подібного роду 
уроків вищої майстерності колектив iз 
міста Агдам має дякувати саме нововве-
денню Платіні.
 Іншим новаторством попереднього 
керівника Європейського футбольного 
союзу став новий підхід до посіву під час 
жеребкування основного раунду Ліги 
чемпіонів.
 Якщо раніше в його основі лежав ін-
дивідуальний рейтинг клубів, то з недав-
нього часу статус перших сіяних визна-
чається згідно з місцем країни (чи чем-
піонату) в табелі про ранги УЄФА.
 Саме завдяки цьому нововведенню 
(хоча тут не обійшлося й без додаткових 
факторів сприяння)  чемпіон України — 
«Шахтар» — уперше в своїй історії опи-
нився серед числа восьми найрейтингові-
ших команд еліт-раунду ЛЧ-2017/2018. 
Підтверджувати ж високий статус «гір-
никам» випало в домашньому поєдинку 
проти італійського «Наполі», з якого, 
власне, в минулий «мід-уїк» і розпоча-
лася для підопічних Пауло Фонсеки єв-
рокубкова кампанія.
 Після того як iз футбольним делі-
катесом, яким, без сумніву, є Ліга чем-
піонів, «Шахтар» познайомив Львів, 
завдяки його ж зусиллям побачити на 
власні очі найпрестижніший клубний 
турнір Старого світу змогли й у Харкові. 
Лігочемпіонський дебют «гірників» на 
новому місці вийшов успішним — не-
хай і з мінімальною перевагою (2:1), але 
в матчі з італійським віце-чемпіоном 
підопічні Фонсеки розжилися трьома 
пунктами й разом iз «Манчестер Сіті», 
який у іншому матчі квартету в гостях 
розбив «Фейєнорд» (4:0), очолили групу 

«F». Напевно, зайве говорити, що взя-
ти цю гру донецькому колективу допо-
міг його південноамериканський легіон. 
«Суперник діяв агресивніше й відпові-
дально поставився до реалізації голевих 
моментів», — головний тренер неаполі-
танців Мауріціо Саррі вказав на причи-
ни поразки своєї команди.
 Відзначимо, що за поєдинком «гір-
ників» проти італійців на «Металісті» 
стежив головний наставник національ-
ної збірної України Андрій Шевченко, 

котрий у формі кістяка «синьо-жовтих» 
активно покладається саме на представ-
ників донецького клубу. «Тренерський 
штаб добре підготував команду до стар-
ту в ЛЧ», — констатував Шева.
 Цікаво, що в попередньому сезоні не-
аполітанський клуб на груповому ета-
пі ЛЧ зустрічався з іншим флагманом 
вітчизняного футболу. Так само в стар-
товому матчі еліт-турніру (того ж таки 
13 вересня) підопічні Саррі переграли в 
Києві місцеве «Динамо» (2:1), дозволив-

ши йому загалом у двох поєдинках роз-
житися лише одним заліковим пунктом. 
Самі ж «біло-сині», за підсумками ми-
нулої єврокубкової осені, посіли в своє-
му «лігочемпіонському» квартеті остан-
нє місце, втративши нагоду на будь-яке 
продовження єврокубкової боротьби.
 Нинішню ж євроосінь динамівці про-
ведуть у Лізі Європи. Хоча й матимуть 
у Суперлізі свій інтерес, адже, безпе-
речно, стежитимуть за виступами свого 
вчорашнього одноклубника Андрія Яр-
моленка у складі «Боруссії». На старті 
ЛЧ-2017/2018 «оси» з Дортмунда про-
грали на «Уемблі» лондонському «Тот-
тенхему» (1:3), при цьому український 
новобранець «жовто-чорних», вийшов-
ши в «основі», відзначився красивим го-
лом і отримав від німецької преси статус 
кращого гравця матчу в складі «Борус-
сії». «Усі наші перемоги — попереду», 
— написав у своєму «Твіттері» після гри 
екс-динамівець. ■ 

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

На рівні еліти
Маючи статус рейтинг-фаворита своєї групи, чемпіон 
України переможно узяв старт у основному раунді 
Суперліги

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Основний раунд. 1-й тур. 
Група А. «Бенфіка» (Португалія) — ЦСКА 
(Росія) — 1:2, «Манчестер юнайтед» (Англія) 
— «Базель» (Швейцарія) — 3:0.
 Група В. «Баварія» (Німеччина) — «Ан-
дерлехт» (Бельгія) — 3:0, Селтік» (Шотлан-
дія) — «ПСЖ» (Франція) — 0:5.
 Група С. «Рома» (Італія) — «Атлетико» (Іс-
панія) — 0:0, «Челсі» (Англія) — «Карабах» 
(Азербайджан) — 6:0.
 Група D. «Барселона» (Іспанія) — «Ювен-
тус» (Італія) — 3:0, «Олімпіакос» (Греція) — 
«Спортинг» (Португалія) — 2:3.
 Група Е. «Марібор» (Словенія) — «Спар-
так» (Росія) — 1:1, «Ліверпуль» (Англія) — 
«Севілья» (Іспанія) — 2:2.
 Група F. «Фейєнорд» (Голландія) — «Ман-
честер Сіті» (Англія) — 0:4, «Шахтар» (Ук-
раїна) — «Наполі» (Італія) — 2:1 (Тайсон, 15; 
Феррейра, 58 — Мілік, 72 (пен.); «Ш»: П’ятов, 
Срна, Ордець (Хочолава, 90+2), Ракицький, 
Ісмаїлі, Фред, Степаненко, Марлос (Коваленко, 
77), Тайсон, Бернард, Феррейра (Дентіньйо, 88)).
 Група G. «Лейпціг» (Німеччина) — «Мона-
ко» (Франція) — 1:1, «Порту» (Португалія) — 
«Бешикташ» (Туреччина) — 1:3.
 Група H. «Тоттенхем» (Англія) — «Борус-
сія» (Д, Німеччина) — 3:1, «Реал» (Іспанія) — 
АПОЕЛ (Кіпр) — 3:0.

■

«Лігочемпіонський» сезон-2017/2018 «Шахтар» розпочав iз перемоги над «Наполі» в Харкові.
Фото УНІАН.

❙
❙

Хокей
 Чемпіонат України. Матчі 2-го 
туру. «Вовки» — «Донбас» — 1:13. «Бі-
лий барс» — «Кременчук» — 5:3.

Футбол
 В оновленому рейтингу ФІФА націо-
нальна збірна України піднялася на три 
позиції й тепер посідає 24-ту сходинку. 
При цьому лідером світового футболу 
стала збірна Німеччини, яка потіснила 
на цій висоті бразильців. ■

ГАНДБОЛ

Зміна вектора
Нову «лігочемпіонську» кампанію «Мотор» 
розпочав із польським наставником та 
матчем проти російських «ведмедів»

■

У минулому сезоні з Ліги чемпіонів українського чемпіона вибив 
французький «Монпельє».
Фото УНІАН. 

❙
❙
❙

ХРОНІКА■
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 Дружина запитує чоловіка:
 — Ти коли-небудь боявся мене 
втратити?
 — Звичайно! Пам’ятаєш, коли 
я був бідним студентом, ми добре 
посиділи в ресторані, гроші були в 
тебе, а ти пішла попудрити носик і 
зникла на кілька годин?

* * *
 Простий спосіб боротьби iз зато-
рами на дорогах — дозволити пити 
на роботі. Тоді всі будуть веселі, за-
доволені і їздитимуть на автобусі.

* * *
 — Мені лікарі дозволили що-
дня випивати 300 грамiв горілки.
 — Не може бути. Зазвичай лі-
кар дозволяє не більше 50.
 — А я обійшов кілька лікарів, 
і кожен дозволив по 50 — ось i ви-

йшло 300 грамiв.

* * *
 Чим дорослiша жінка, тим гірше 
тримається «локшина» на її вухах, а 
якщо таке й трапляється, то жінка 
швиденько вигадає, під яким «со-
усом» подати вам її назад.

* * *
 — Алло, диспечерська? Я за-
стряг у ліфті між поверхами!
 — Майстер буде через 30 хви-
лин, ви тільки нікуди не йдіть.

* * *
 — Купив тещі путівку в Іспанію.
 — А в якій компанії?
 — Компанія називається «Ту-
рист».
 — Так вони ж шахраї, привезуть 
в аеропорт і кинуть.
 — Я знаю.

По горизонталі:
 2. Відгороджене місце у льо-
ху чи коморі для зберігання сипу-
чих продуктів. 7. Смугаста палич-
ка ДАІшника. 8. Окрема доріжка на 
велодромі чи в музичному альбомі. 
9. Повільна частина музичного тво-
ру. 10. Пам’ятник у вигляді погруд-
дя. 11. Нагорода за перемогу. 12. 
Механічна помилка в тексті. 13. Ка-
тегорична заборона, часто релігій-
ного характеру. 14. Короткий відео-
фільм, знятий на якусь пісню. 16. 
Голландський науковець і філософ, 
прихильник пантеїзму. 18. Світська 
вечірка. 20. Отелло за національніс-
тю. 21. Граматична категорія дієслів, 
що може бути дійсним, умовним або 
наказовим. 23. Старовинна частина 
столиці Угорщини. 25. Птах – поміч-
ник Котигорошка та його друзів із 
відомого мультсеріалу. 27. Трутень 
у вулику. 28. Мама дружини. 29. 
«Зеленеє ..., зелене. Хорошії гості у 
мене» (народна пісня). 30. Багатого-
лова змія, знищення якої стало дру-
гим подвигом Геракла.
По вертикалі:
 1. Перелік страв, які подають-
ся в ресторані. 2. Архієпископ Конс-
тантинопольський, богослов, один із 
трьох Вселенських святителів та вчи-
телів християнства. 3. Частина тіла 
між спиною та ногами. 4. Хижий птах 

родини яструбових, схожий на шулі-
ку. 5. «Заспіваю, — розвернулась 
висока могила, аж до моря запорож-
ці ... широкий крили» (Тарас Шевчен-
ко). 6. Пункт пропуску на кордоні з 
Польщею, через який потрапив в Ук-
раїну Міхеїл Саакашвілі. 10. Герой-
богатир у східних народів. 14. Нова 
назва Кампучії. 15. Урочиста війсь-
кова хода. 17. Британське місто, де 
розташований один із найповажні-
ших у Європі університетів. 19. Лі-
кар, що допомагає при пологах. 22. 
Частина будинку, де наші предки хо-
вали прах померлих, щоб вони обері-
гали домівку. 24. Ім’я старшого сина 
Василя Вірастюка. 26. Хутряне взут-
тя народів Півночі.

Кросворд №108 
вiд 8—9 вересня
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Аліса КВАЧ

 Малі діти — малі пробле-
ми, великі діти — великі про-
блеми. Ця приказка стосується 
як простих смертних, так і зірок. 
Причому, зірок, може, і частіше: 
приділяючи більшість часу своїй 
кар’єрі, вони упускають із поля 
зору дітей. А ті, маючи гроші й 
свободу, часто не надто розумно 
ними розпоряджаються.
 Сумну статистику проблем-
них нащадків поповнив і молод-
ший син знаменитого актора 
Жана-Клода ван Дамма 21-річ-
ний Ніколас. Днями його було за-
арештовано за звинуваченнями у 
нападі на людину зі смертельною 
зброєю, незаконному позбавлен-
ні волі та зберіганні наркотичних 
речовин. Як з’ясувалося, поліцію 
викликали сусіди Ніколаса, по-

мітивши, що він вийшов із ліф-
та, залишивши там сліди крові. 
Утім, виявилося, що хлопець 
просто поранив руку. Однак за 20 
хвилин після відходу правоохо-
ронців до них прибіг сусід хлоп-
ця, який поскаржився, що Ван Ва-
ренберг (справжнє ім’я Ван Дам-
ма — Жан-Клод-Камиль-Фран-
суа Ван Варенберг) погрожував 
йому ножем. Мовляв, Ніколаса 
розлютило, що той відкрив двері 
поліції.
 Повернувшись, поліцейсь-
кі затримали гарячого молодика, 
а заразом влаштували обшук у 
квартирі, знайшовши там ніж, ма-
рихуану та знаряддя для її вжи-
вання. Пізніше журналісти таб-
лоїда Radar Online розкопали, що 
це не перші проблеми юнака з за-
коном. У лютому 2016-го Ніколас 
опинився в камері за звинувачен-

ням у вживанні алкоголю до до-
сягнення повноліття, сплативши 
штраф у 325 доларів. У грудні того 
ж року юнака знову арештували 
за «крадіжку послуг» (йдеться, 
імовірно, про комп’ютерне чи ві-
деопіратство) і засудили до одно-
го дня тюремного ув’язнення. 
 Тепер зоряний тато ламає 
голову, як виплутатися з халепи. 
Ніколас — його молодший син 
від шлюбу з актрисою Дарсі Лінн 

ЛяП’єр. А ще в актора від союзу з 
фітнес-тренером Гледіс Португес 
є старший син Крістофер та доч-
ка Б’янка. Остання пішла стопами 
тата, не лише повторивши його 
знаменитий шпагат і зігравши у 
2012 році головну роль у філь-
мі «Вторгнення ззовні». Сьогод-
ні на рахунку дівчини близько 10 
стрічок, де вона виступає як акт-
риса, продюсер, сценарист і ху-
дожник. ■

з 18 до 24 вересня

  Овен (21.03—20.04). Невдовзi у вас 
почнеться нове життя. Спочатку будуть на-
мітки, якi вимагатимуть від вас дій. Важли-
во вирішити, потрібно вам це чи ні.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Займіться 
підготовчою роботою, а вже потiм починай-
те новi справи. Ви несподiвано відкриєте в 
собi новi потенційні можливості. Перестань-
те сумніватися у своїх здібностях.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Близнюки (22.05—21). Тиждень буде 
благополучним у цілому, незважаючи на по-
бутові труднощі та деякі неприємності. Ото-
чуючi будуть прихильні до ваших планів, 
тож немає причин для розчарувань.
 Дні: спр. — 24; неспр. — немає.

 Рак (22.06—23.07). У вас буде багато 
сумнівів. Але ви погано знає плюси і міну-
си, тому зробите невірний вибір. Вам буде 
ліньки  розбиратися, тож чекатимете, що 
все само собою владнається.

 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
 Лев (24.07—23.08). Ви підете на ви-

передження навіть самих себе. Усе залежа-
тиме від вашого бажання змiнитися. Мож-
ливо, варто поповнити знання і навички. А 
от авторитет доведеться завойовувати.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 23.

 Діва (24.08—23.09). Якщо не доведе-
те задумане до кінця, то задовольнятиме-
теся залишками. Не переймайтеся, вкла-
дені зусилля завжди окупляться. У вихiднi 
влаштуйте вiдпочинок на природi.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Терези (24.09—23.10). Щоб досягти 
бажаних результатiв, рухайтеся повільно. 
Ви багато отримаєте, якщо не відвернете-
ся вiд друзiв і не відмовите їм у допомозi.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Скорпіон (24.10—22.11). Якщо у вас 
сталися неприємностi, прийміть усе спокій-
но і з гідністю. У нових справах iдіть не в 
обхід, а напряму, тодi успiх гарантовано.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Стрілець (23.11—21.12). Уникайте 
зовнішнього тиску. Можливо, доведеться 
підбити підсумки. Будь-які плоди вас по-
радують. Наступного разу ви зможете про-
явити свій потенціал більше.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Козеріг (22.12—20.01). Ваша думка 
буде спірною, але авторитетною. Ні перед 
ким не звітуйте, просто пред’явіть резуль-
тат і опишіть усе в загальних рисах.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Водолій (21.01—19.02). Заздрісники 
додадуть проблем. Вони вас можуть вико-
ристовувати, а ви будете допомагати. Якщо 
у них усе вийде, вони не стануть iз вами ра-
хуватися.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Риби (20.02—20.03). Почніть більше 
довіряти іншим. Більшість тих, хто поруч, на-
лаштовані доброзичливо. Вам не перешкоджа-
тимуть, а дадуть слушну пораду. Вам не потріб-
но захищатися, все простіше, ніж здається.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БАТЬКИ І ДІТИ

Молодий і гарячий
Сина Жана-Клода Ван Дамма 
заарештували за зберігання 
наркотиків

■

Жан-Клод Ван Дамм із сином Ніколя.❙

16—17 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi близько 10 градусiв тепла, 
удень +21...+23. Пiслязавтра вночi близько 15 градусiв теп-
ла, удень +27...+29.

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +26...+28. 
Вiнниця: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +25...+27.

14 вересня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 19-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 17. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +5...+7, удень +19...+21. Моршин: уночi +6...+8, 
удень +20...+22. 

Чому культуру часто використовують як інструмент 
російської війни проти України
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