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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,58 грн. 

1 € = 31,20 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Триває передплата на «Україну молоду» на 2018 рік »СТОР. 7

Корупційні 
дотації

Якої підтримки 

потребує агросектор 

і що пропонує під її 

виглядом держава
cтор. 13 »

Заза Буадзе: У кiно прийшов 
iз лiтератури

Режисер і сценарист — 

про бум кiноiндустрiї в Українi, 

новий україно-грецький фiльм 

i продовження «Червоного»
стор. 14 »

Руйнується 
кремлівська в'язниця
Звільнені з-під варти активісти кримськотатарського 
Меджлісу сьогодні прибувають до Києва. 
Вони надалі чинитимуть опір окупаційній владі Криму
стор. 2 »

«Нашу команду 
не залякати»
До замаху на депутата 

Ігоря Мосійчука можуть 

бути причетні російські 

спецслужби
стор. 3 »

Звільнення  політв'язнів Кремля Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова домагалися тисячі людей в Україні і за кордоном.  Ще незаконно затриманих, засуджених судами РФ за фальсифікованими ❙
справами,  громадян України з анексованого Криму — не менше чотирьох десятків. Боротьба за їхню свободу триває. ❙
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«Ми пишаємося Чийгозом та Умеровим, вони дійсно незламні та вже 
перебувають на волі. Це наша спільна важлива перемога». Ірина Геращенко

перший віце-спікер Верховної Ради України

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРОФЕСІЯ

Дороги 
нашої мрiї
«Київавтодор» інтенсифікує 
роботи з ремонту столичних 
автошляхів, аби завершити 
наймасштабніші проекти 
до початку зимового сезону

Василь СТОЙЧУК

 Ремонти на київських вулицях за останній 
час стали справжньою візиткою нашого міста. Ре-
монти хоча і вносять певний дискомфорт у життя 
водіїв, але натомість дають нам можливiсть їзди-
ти рівними дорогами, без ям і вибоїн. 
 Професійне свято — День автомобіліста і  ав-
тодорожника, яке відзначається 29 жовтня, ко-
мунальна корпорація  «Київавтодор» зустрічає 
у прискореному робочому ритмі. І якщо доне-
давна виробничі підрозділи столичних дорожни-
ків «усього лише» працювали в режимі «24 го-
дини вна добу і 7 днів на тиждень», то сьогодні 
вони роблять усе те саме, але, зважаючи на про-
гнози синоптиків, прискорили темпи виконання 
робіт. При цьому, як зазначають самі дорожники, 
визначальним показником залишається якість 
робіт. 
 До дня професiйного свята автодорівці мають 
встигнути завершити роботи на столичній вули-
ці Льва Толстого: на ділянці від Володимирської 
до Великої Васильківської. Тривають роботи на 
Набережному шосе, де вкладають верхній шар 
дорожнього полотна. Враховуючи інтенсивність 
руху на цій дорозі, яка є головним шляхопрово-
дом на старовинний Поділ та далі, на Петрівку 
й Оболонь, працівники «Київавтодору» верхній 
шар покриття вирішили зробити із полімерас-
фальтобетону.          
 На Одеському шляхопроводі встановлюють 
сучасну огорожу Vario Guard, перильні загоро-
дження на сходах тощо. Працівники «Київавто-
дору» поспішають відремонтувати Парковий пі-
шохідний міст, стелять нижній шар на черговій 
ділянці вулиці Олени Теліги. 
 Корпорація також активно впроваджує влас-
ні інновації. Наприклад, на перехресті вулиць Бог-
дана Хмельницького та Леонтовича облаштували 
пішохідний перехід із використанням ФЕМів чер-
воно-білого кольору. До такої ідеї дорожників на-
штовхнули фізичні характеристики бруківки, ос-
кільки на ній погано тримається фарба або плас-
тик, як наслідок, дорожня розмітка пішохідного 
переходу швидко зношується. Тож задля безпе-
ки пішоходів під час перетину проїжджої части-
ни, автодорівці влаштували «зебру» з червоно-бі-
лих ФЕМів, виготовлених із бетону підвищеної міц-
ності. Завдяки спеціальним технологіям на покрит-
ті забезпечено шорсткість, яка відповідає вимогам 
стандартів з безпеки руху. Зараз тривають роботи 
з влаштування аналогічних переходів на вулицях 
Архітектора Городецького та  Прорізній. ■

■ Іван БОЙКО

 Ворог зазнає втрат на східному 
фронті, хоча й старанно приховує це. 
Співробітники моніторингової місії 
ОБСЄ зафіксували виїзд iз території 
окупованої частини Донеччини до 
Росії автофургона з написом «Ритуал». 
За даними місії, ще 21 жовтня о 20:04 
з української сторони на прикордон-
ний пункт пропуску «Донецьк» прибув 
фургон iз російськими номерними зна-
ками й написом «Ритуал», який попря-
мував до Російської Федерації. За день 
до цього через цей самий КПП до Росії 
рушили дві карети швидкої допомоги 
з табличками «ЛНР». Того ж дня вони 
повернулися назад до України — оче-
видно, медики перевозили важко пора-
нених окупантів. 
 Проте ворог продовжує системно 
обстрілювати позиції ЗСУ: загалом 
упродовж минулої середи бойовики 15 
разів порушили перемир’я.
 «Демонструючи вогневу присут-
ність на лінії розмежування, против-
ник продовжував обстрілювати наші 
позиції, поодиноко застосовуючи забо-
ронене озброєння», — йдеться у пові-
домленні штабу АТО. У відповідь ук-
раїнські бійці 9 разів застосовували 

зброю, примушуючи ворога дотриму-
ватися режиму тиші.
 Якщо терористи «ДНР» дещо зни-
зили активність на донецькому на-
прямку, а на маріупольському — 
лише обстріляли з мінометів селище 
Водяне, то їхні сусіди — бойовики те-
рористичної «ЛНР» — дещо активізу-
валися. Вони спочатку гатили по по-
зиціях ЗСУ в районі селища Троїцьке 
з мінометів калібру 120 міліметрів, а в 
ніч на четвер випустили по цих же по-
зиціях 20 снарядів із реактивної сис-
теми зал пового вогню (РСЗВ). 
 Зазначимо, що в першій половині 
тижня впродовж 23-24 жовтня на 
східному фронті полягли за Україну 
п’ятеро її захисників. Прізвища за-
гиблих воїнів уже відомі. У понеділок 
на міні підірвався боєць 28-ї бригади 

Юрій Колесник iз Рівненщини, який 
проводив розвідку місцевості й вста-
новлював сигнальні ракети поблизу 
села Богданівка Волноваського райо-
ну Донеччини. Уже у вівторок на міні 
підірвалися на смерть під час виконан-
ня бойового завдання бійці батальйо-
ну «Айдар» 53-ї бригади Антон Сіня-
губ, позивний «Дейл», iз Київщини, 
і Ярослав Бондар, позивний «Яков»,   
iз Вінничини. Сталося це на Світло-
дарській дузі. Того ж дня в селищі Во-
дяне Волноваського району під час 
бою загинув від кулі, яка поцілила в 
груди, боєць 59-ї бригади Ілля Стецун 
iз Хмельниччини. Боєць 92-ї бригади 
Валерій Самофал iз Харківщини заги-
нув від кулі снайпера поблизу райцен-
тру Мар’їнка. 
 Вічна пам’ять... ■

Ірина КИРПА

 Видача політичних в’яз-
нів Кремля Ахтема Чийго-
за та Ільмі Умерова турець-
кій стороні відбулася за-
вдяки  домовленостям, які 
раніше вдалося досягти ук-
раїнській стороні під час ві-
зиту до нашої країни прези-
дента Турецької Республі-
ки Реджепа Тайїпа Ердога-
на.
 За інформацією гене-
рального директора крим-
ськотатарського телекана-
ла ATR Ленура Іслямова, 
його побратими Ільмі Уме-
ров та Ахтем Чийгоз вранці 
25 жовтня прибули до аеро-
порта у місті Сімферополь 
на різних автомобілях. 
Умерова привезли з Бахчи-
сарайської лікарні, де він 
проходив курс лікування 
ще з 20 жовтня. Далі обох 
ув’язнених посадили на 
урядовий борт, який спо-
чатку приземлився в Ана-
пі, а потім узяв курс на сто-
лицю Туреччини.
 — Заручники країни-аг-
ресора звільнені від кримі-
нального переслідування 
ціною титанічних зусиль 
та успішно проведеної юри-
дичної та дипломатичної 
роботи, — заявив адвокат 
Микола Полозов. — Без-
страшні герої кримськот-

атарського народу на сво-
боді продовжать боротьбу 
за незалежність України та 
всього кримськотатарсько-
го народу.
 У столиці України полі-
тичні в’язні совісті прой-
дуть лікування в одній iз 
кращих клінік, адже стан 
їхнього здоров’я вимагає 
негайної консультації з ме-
диками.
 Заступники голови 
Медж лісу кримськотатар сь-
кого народу Ільмі Уме ров та 
Ахтем Чийгоз уже проко-
ментували своє звільнення 
у прямому ефірі кримсько-
татарського канала ATR. 
 — Я хочу подякувати 
всім, хто боровся за нашу 
свободу до кінця, — ска-
зав Ахтем Чийгоз. — Нія-
кої надії на звільнення не 
було, я думав, що буду сиді-
ти повний термін. Із  момен-
ту мого арешт у було багато 
пропозицій просити поми-
лування. Але згодом ФСБ 
та Слідчий комітет РФ зро-
зуміли, що подібні пропо-
зиції мені немає сенсу роби-
ти. Я сказав, що ні в кого не 
буду просити помилування 
та не вважаю себе винним!
 Як заявив віце-пре-
зидент Парламентської 
асамблеї ради Європи та 
народний депутат Геор-
гій Логвинський, Росії до-

велося піти на умови Ту-
реччини, щоб спробувати 
пом’якшити  ту важку си-
туацію, в якій вона опини-
лася через міжнародний 
тиск.
 — Саме Туреччина зав-
жди високо цінувала сво-
боду та права представни-
ків кримськотатарського 
народу, — сказав народ-
ний депутат. — Така пози-
ція пояснюється тим, що 
саме в цій країні створена 
та активно працює багато-
тисячна громада кримсько-
татарського народу.
 Нагадаємо, 11 вересня 
підконтрольний Кремлю 
суд міста Сімферополь виніс 
вирок для Ахтема Чийгоза 
— вісім років колонії суво-
рого режиму, а от його поб-
ратим Ільмі Умеров 27 ве-
ресня у тому ж суді отримав 
два роки в’язниці. 
 Після того як депутати 
Європейського парламенту 
засудили винесені підконт-
рольним Кремлю судом ви-
роки для лідерів Меджлісу, 
українській стороні вдало-
ся знайти порозуміння з 

владою Туреччини та домо-
витися про видачу політич-
них в’язнів третій стороні. 
 Чийгоз відсидів у СІЗО 
міста Сімферополь три 
роки, він був визнаний вин-
ним в «організації масових 
заворушень» під стінами 
Верховної Ради Криму та 
проходив по сфабрикованій 
проти нього кримінальній 
справі під назвою «26 люто-
го».
 Ільмі Умеров був на під-
писці про невиїзд майже 
два роки за те, що сказав у 
ефірі телеканала ATR фра-
зу на кримськотатарській 
мові: «Санкції повинні зму-
сити Росію піти з територій 
Криму та Донбасу». Ці сло-
ва співробітники ФСБ роз-
цінили як заклики до по-
рушення територіальної 
цілісності Росії.  
 — Ми пишаємося Чий-
гозом та Умеровим, вони 
дійсно незламні та вже пе-
ребувають на волі, — за-
явила перший віце-спікер 
Верховної Ради Ірина Гера-
щенко . — Це наша спільна 
важлива перемога. ■

гривень 
коштуватиме про-
ведення перепису 

населення, котрий заплановано здійснити в Україні 
у 2020 році, поінформував віце-прем’єр-міністр Пав-
ло Розенко.

2 млрд.
чоловік 
— населення України на 1 вересня 2017 
року, повідомили у Держстаті.

осіб 
у Києві захворі-
ли на грип та ГРВІ 

протягом останнього тижня, заявив заступ-
ник голови КМДА Микола Поворозник.

українська 
компанія 
потрапила до п’яти 

світових санкційних списків,  повідомляє 
прес-служба YouControl.

довгобудів 
налічується по всій Ук-
раїні, констатував заступ-

ник міністра регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

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

42, 444 млн. 14 тис. 161 120

Цьогорічні масштабні роботи на столичних шляхах
здійснюються під керівництвом гендиректора 
«Київавтодору» Олександра Густєлєва.

❙
❙
❙

НА ФРОНТІ

Криваве «перемир’я» 
П’ятеро захисників України загинули на Донбасі 
впродовж двох днів

■

НА ВОЛІ!

Руйнується кремлівська в’язниця
Звільнені з-під варти активісти 
кримськотатарського Меджлісу 
сьогодні прибувають до Києва. 
Вони намірені далі чинити опір  

■

Ільмі Умеров.❙ Ахтем Чийгоз.❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Вибух у столиці біля одного з теле-
каналів правоохоронці кваліфікують як 
теракт, до якого можуть бути причетні 
російські спецслужби. Увечері 25 жовт-
ня о 22.15 годині у Києві, біля редакції 
«Еспрессо», на вулиці Адама Міцкеви-
ча в Солом’янському районі, прогримі-
ло так, що повилітали шибки у будинку. 
У результаті постраждали п’ятеро осіб,  
двоє загинули. Загинув на місці перехо-
жий. Дорогою у лікарню помер охоро-
нець нардепа.
 Поранених  Ігоря Мосійчука й політо-
лога Віталія Балу  доставили у лікарню. 
Політолог усе ще перебуває в дуже важ-
кому стані. У нардепа вражена права сто-
рона, саме з того боку, де був вибух; Іго-
ря Мосiйчука вже  прооперовано, згодом 
йому зроблять ще одну операцію. 
 За попередньою оцінкою правоохо-
ронців, вибухнув мотоцикл, припарко-
ваний біля автомобіля саме тоді, коли 
Мосійчук та Бала виходили з приміщен-
ня телеканалу після вечірнього ефіру. 
Вибух кваліфіковано як теракт, тому 
розслідуванням займається ГУ СБУ в 
столиці, а процесуальне керівництво 
здійснює прокуратура міста Києва. Рад-
ник міністра внутрішніх справ України 
Зорян Шкіряк назвав замах на Мосійчу-

ка терактом, який «могли зробити росій-
ські спецслужби».
 Не відкидає цієї версії й сам нардеп, 
який з лікарні написав у «Фейсбуці»: «Я 
вважаю, що замовники сидять у Москві, 
а виконавці — київські. Не виключено, 
що агентура серед патріотичного середо-
вища, й це перший замах на державного 
діяча такого рівня в Україні». Також він 
додав, що залишився живим тільки за-
вдяки своєму загиблому охоронцю: «Рус-
лан — колишній «беркутівець», що в 
2013 році стояв по іншу сторону барикад. 
А вчора він загинув, рятуючи мене — на-
ціоналіста. Життя не чорно-біле. Щоб пе-
ремогти, ми повинні це усвідомити. Ук-
раїнська нація має стати єдиною, пере-
горнувши сторінку внутрішніх чвар». 
Він також iз сумом додав, що висловлює 
щирі співчуття родині загиблого: «Я ні-
коли їх не забуду. Тепер у мене троє ді-
тей. Третя дитина — чотирирічна донеч-
ка Руслана».
 Про те, що замах на однопартійця 
пов’язаний із його професійною діяль-
ністю та політичною позицією, переко-
наний і глава фракції Радикальної пар-
тії Олег Ляшко: «Очевидно, це робота 
ворожих спецслужб, тому що працюва-
ли професійно». Лідер радикалів зажа-
дав від наших спецслужб провести ре-
тельне розслідування події та знешкоди-

ти диверсантів, які безкарно діють в Ук-
раїні. Політик також додав: «Вимагаю 
від наших правоохоронних органів ра-
дикального посилення агентурної і про-
філактичної роботи iз захисту життя й 
здоров’я українців. Запевняю українців, 
що жодні замахи та теракти не зупинять 
і не злякають мою команду».
 Нагадаємо, що це вже шостий пока-
зовий підрив в Українi за останні 15 мі-
сяців, через які загинули журналіст 
Павло Шеремет, контррозвідник СБУ 
Олександр Хараберюш, спостерігач 
ОБСЄ Джозеф Стоун, командир спец-
назу ГРУ Максим Шаповал, працівник 
СБУ Юрій Возний, добробатівець Алі 
Тімаєв, не говорячи про менш резонан-
сні, й наразі жоден із цих зухвалих тер-
актів не розкрито.■

Михайло ЛОМОНОСОВ 

 Кривавий розстріл родини лосів, що 
стався в січні на Ніжинщині, сколихнув 
медіа-простір не тільки Чернігівщини, 
а й всієї України та   прикував до резо-
нансної справи увагу багатьох небайду-
жих громадян. Люди чекали справед-
ливого покарання для браконьєра Оле-
га Гармаша.
 У Ніжинському міськрайонному 
судi 24 та 25 жовтня було людно, на ці 
дати були призначені засідання у резо-
нансній справі. Цікаво, що інформація 
про судовий розгляд до останнього не 
була оприлюдненою, і тільки завдяки 
активістам люди встигли дізнатися про 
важливе для громади засідання. Аби не 
допустити «закриття справи по-тихо-
му» до суду, окрім небайдужих містян, 
завітали чернігівські журналісти, а та-
кож громадські активісти організації 
«Січ» та ветерани війни на Донбасі. 
 Засідання 24 жовтня довго не роз-
починалося, не з’явилися відповідач 

та його адвокат,  а згодом суддя Тетяна 
Ковальова оголосила про самовідвід. Не 
згадують активісти і про присутність 
позивача — представників обласного 
управління екології. 
 Наступного дня  до суду знову заві-
тали народні стражі закону та представ-
ники ЗМІ, адже в цей день уже новий 
суддя Володимир Олійник, якому пе-
редали скандальну справу, почав роз-
гляд. Незважаючи на прохання від-
повідача перенести судове засідання та  
його відсутність разом з адвокатом, но-
вий суддя все ж прийняв рішення, яке 
зустріли аплодисментами. Суд визнав 
винним Гармаша у скоєнні злочину та  

призначив браконьєру штраф у 60 ти-
сяч гривень, а також компенсацію ад-
міністративних витрат.
 Слід зазначити, що ще весною про-
куратура не побачила в цьому злочині 
підстав для кримінального правопо-
рушення і закрила відповідне провад-
ження. Через недостатню кількість ма-
теріальних збитків (!) цей злочин підпав 
під адміністративну відповідальність, 
що неабияк обурило громадськість. Ос-
таннє рішення суду в соціальних мере-
жах люди сприйняли схвально, наголо-
шуючи, що надія на справедливий суд 
не втрачена. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Знаний не лише в Україні 
«Київ-модерн-балет» некруг-
лу дату народження театру, 
своє 11-річчя,  відзначив  у 
Києві показом знакової для 
себе постановки «Кармен.
ТV». Її  прем’єра відбулася  25 
жовтня 2006 року. А вже у бе-
резні 2007-го новаторський 
балет  Раду Поклітару отри-
мав дві «Київські пекторалі» 
— як найкраща вистава року 
і найкраща робота балетмей-
стера.  Цієї  неділі модернізо-
вану класику зможуть поба-
чити театрали  у Вінниці.
 Звичні для класичної «Кар-
мен» пристрасть і чуттєвість 
множаться у сучасному мо-

дерному балеті «Кармен.ТV» 
на відточені рухи, які місця-
ми — як красиво завуальова-
на... еротика. Жодного  натя-
ку немає на брутальність, яка 
присутня у першооснові —  
новелі Проспера Меріме про 
севільську циганку.  У поста-
новці звучить музика Жоржа 
Бізе, який романтизував Кар-

мен у своїй опері. Однією з го-
ловних дійових осіб балету від 
Раду Поклітару стала Мікаела, 
яка втратила статус нареченої 
Хосе. Утім, саме цей персонаж 
вибудовує по-новому сценічне 
дійство. Поряд із Мікаелою уп-
родовж усієї постановки — те-
левізор. Його присутність — 
часткове пояснення приклад-

ки у назві TV, і формат «балет 
у двох серіях». 
 Неперевершена у поста-
новці Кармен — Анна Герус.  
Духом  Іспанії XIX століття 
сцену наповнюють декорації 
і костюми, які створили одні 
з кращих  сучасних театраль-
них художників   Анна Іпа-
тьєва та Андрій Злобін. ■

НЕБЕЗПЕКА

Молоко 
з паличкою
У центрі Херсона 
незаконно торгували 
молоком, зараженим 
туберкульозною паличкою
Ірина КИРПА

 Родина фермерів із села Лиманське 
Бериславського району Херсонщини по-
годилася здати на м’ясо хвору на тубер-
кульоз корову лише після візиту до їх-
нього будинку ветеринарів та правоохо-
ронних органів. З’ясувалося, що молоч-
ну продукцію селяни продавали оптом 
перекупникам, які працюють на ринку в 
центрі міста. Торгова точка розташована 
безпосередньо на залізничному вокзалі 
Херсона, отож покупці молока з туберку-
льозною паличкою розвезли небезпечну 
інфекцію по всіх містах України.
 За словами начальника управління 
безпеки харчових продуктів Головно-
го управління Держпродспоживслужби 
Херсонщини Віталія Боярського, немож-
ливо встановити число людей, які купи-
ли небезпечні молочні продукти.
 — Поки стихійні ринки продовжують 
свою роботу — люди будуть купувати  де-
шевшу, але неякісну продукцію, — каже 
Віталій Боярський. — Лише у місті Хер-
сон є щонайменше п’ять точок незакон-
ної торгівлі, де продають дешеве молоко 
та м’ясо без дозвільних документів.
 Відзначимо, що туберкульозна палич-
ка в молоці зберігає свою активність про-
тягом 18 днів, а от у сметані, маслі та сирі 
— до трьох місяців. Зараження може від-
бутися також при вживанні інфікованої 
свинини та через яйця хворих на тубер-
кульоз домашніх птахів. Тому ці продук-
ти харчування краще купувати у гастро-
номах або на ринках, де є спеціальний 
санітарний контроль.
 Останнім часом ситуація з небезпеч-
ними інфекціями на півдні України сут-
тєво погіршилася: якщо у Херсоні та 
Одесі загострилася ситуація з захворю-
ваністю на туберкульоз, то в сусідньому 
Миколаєві медики бояться появи холер-
ного вібріона. Протягом усіх трьох літніх 
місяців у річці Південний Буг фіксували 
локальну присутність збудника небезпеч-
ної інфекційної хвороби. Половина місь-
ких пляжів так i  не розпочала свою робо-
ту, а медики прогнозують повторення не-
безпечної ситуації з початком потепління 
в 2018 році.
 А ось Одеса стала лідером півдня Украї-
ни за кількістю хворих на відкриту форму 
туберкульозу, обігнавши навіть Херсон-
щину. У великому курортному місті відсо-
ток захворюваності у 2017 році становить 
110 випадків на 100 тисяч чоловік.
 Медики кажуть, що масштабну епі-
демію будь-яких інфекційних захворю-
вань в Україні у будь-який момент може 
спровокувати зруйнована інфраструкту-
ра ЖКГ, а також недоступність якісних 
вакцин для більшості людей. 
 За словами відповідального секрета-
ря Національної медичної палати Украї-
ни Сергія Кравченка, Україна стабільно 
лідирує в Європі та світі по захворюва-
ності  на соціально небезпечні та особли-
во небезпечні для людей інфекції. Нап-
риклад, спалахи кору та краснухи меди-
ки фіксують щорічно, проте ліквідувати 
проблему не вдається через те, що рівень 
вакцинації серед населення України є на-
віть нижчим, аніж у країнах Африки. ■

■

разів 
за три роки депутати намагалися 
скасувати закони та постанови, при-

йняті за час роботи ВР VIII скликання, щоправ-
да, безуспішно,  зазначив голова Комітету ви-
борців України Олексій Кошель.

77
місце 
в рейтингу пас-
портів iнтернет-

сервісу Passport Index посів українсь-
кий паспорт, поінформували в інформ-
агентстві УНІАН.

від необхідного виділила 
ООН на гуманітарні про-
грами в Україні, спрямо-

вані на подолання наслідків російської агресії, ска-
зав спецпредставник США з питань України Курт 
Волкер.

умови 
повинна виконати Україна для 
ефективного впровадження 

Угоди про асоціацію з ЄС, заявив го-
лова представництва ЄС в Україні Хьюг 
Мінгареллі.

кокаїну 
в шлунках двох українців 
було виявлено в  аеропорту 

Варшави, повідомила Палата податкового 
адміністрування у польській столиці. 

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

32-ге 11,5% 4 2 кг

ЧАС «Т»

Кармен — у двох серіях
«Київ-модерн-балет» дарує глядачам на свій день 
народження найкращу постановку

■

СУД ТА ДІЛО

Браконьєр поплатиться
За розстріл лосів присудили 60 тисяч гривень штрафу

■

ТЕРОРИЗМ

«Нашу команду не залякати»
До замаху на депутата Ігоря Мосійчука можуть бути 
причетні російські спецслужби

■

Ігор Мосiйчук після вибуху переніс операцію.
Фото з сайта tyzhden.ua.

❙
❙
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«Німеччина формує уряд, Франція зайнята собою, нормандський формат 
поки що «заморожений»... Багато невизначеностей і ризиків, 
але Волкер робить свою роботу...».

Вадим Карасьов
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Офіційно ця зустріч ще не підтвердже-
на, але всюдисущі медіа вже повідом-
ляють її деталі. А там, де не знають де-
талей, — вибудовують версії. Отже, 27 
жовтня спеціальний представник США 
з питань України Курт Волкер відвідає 
Україну. Про це повідомило джерело в 
українському уряді. Ймовірно, що в Ук-
раїні спецпредставник США вивчатиме 
поточну ситуацію. І, як додає інформа-
ційне агентство LIGA.net iз посиланням 
на співрозмовника в МЗС України, «ця 
зустріч не планувалася. Але через внут-
рішню ситуацію американці хочуть ще 
раз оцінити, що відбувається в Україні», 
— кажуть у МЗС.

До і після Суркова
 Однак чи справді Волкера хвилює 
новий «майданний» настрій в Україні? 
Все-таки його місія полягає в дещо ін-
шому. До того ж є ще один нюанс. Вол-
кер на початку наступного місяця пла-
нує втретє зустрітися з помічником пре-
зидента РФ Владиславом Сурковим. По-
передні переговори відбулися 7 жовтня, 
і тоді конкретна домовленість щодо вре-
гулювання ситуації на Донбасі досягну-
та не була. Вашингтон хоче поставити 
крапку в питанні використання миро-
творців ООН як механізму виходу з кон-
флікту.
 І перш ніж Волкер укотре поспіл-
кується з помічником господаря Крем-
ля, американський дипломат має на-
мір відвідати Україну. Тож мета такого 
вояжу полягає, очевидно, в тому, щоб 
з’ясувати ступінь готовності керівниц-
тва України до компромісів. Київ вима-
гає повного доступу в ОРДЛО, в той час 
як Москва навідріз відмовляється «від-
давати» кордон.
 Шукати компроміс у таких умовах 
— завдання невдячне. Тим паче, піс-
ля провальних перемовин iз Сурковим. 
Про них, до речі, майже нічого не відо-
мо, бо зустріч відбулася в умовах мало не 
секретності. Але, посилаючись на влас-
ні зв’язки у дипломатичних сферах, «Лі-
вий берег» пише про таке. «В ході перего-
ворів Сурков намагався акцентувати на 
деталях, у той час як Волкера цікавили 
дві основні речі. Перше — чи готова Росія 
в принципі рухатися назустріч врегулю-
ванню на Донбасі, друге — терміни: до 
або після виборів президента РФ, запла-
нованих на березень 2018 року. За сло-
вами джерел, Сурков практично дослів-
но сказав, що «Путін хотів би виглядати 
миротворцем». Однак щодо термінів ро-
зуміння наразі немає.
 Сурков також повідомив, що РФ під-
тримує проведення миротворчої місії 
на Донбасі, але має низку застережень 
щодо повноважень її мандата. Так, Росія 

наполягає на тому, що діяльність миро-
творців не повинна поширюватися на 
кордон. Противага цьому: наявність 
у місії — в тому чи іншому вигляді — 
поліцейського компонента, що особли-
во важливо з точки зору встановлення 
(вже після виведення військ і озброєн-
ня) «перехідного періоду».

У пошуках компромісу
 За іншими даними, існує план «Б», 
також буцімто запропонований росій-
ською стороною. Спочатку миротворці 
сприяють розмежуванню сил, повному 
припиненню вогню і відведенню техні-
ки. Далі Рада приймає закони в рамках 
Мінських угод, а відтак проводиться об-
мін полоненими за формулою «всіх на 
всіх». Після цього мандат миротворців 
розширюється на всю територію ОРДЛО 
і починається підготовка до місцевих ви-
борів. Після виборів кордон передають 
під контроль Києва, і мандат миротвор-
ців вважається завершеним, зазначають 
джерела.
 Така пропозиція нібито зацікавила 
Волкера, і теоретично він може лобіюва-
ти її в Києві. Однак тут є суттєва пробле-
ма. Компроміс iз Росією не зовсім впи-

сується в порядок денний власне Петра 
Порошенка, бо завдає йому репутацій-
ної шкоди. А на кону тим часом — пре-
зидентські вибори 2019 року. Президент 
України може бути миротворцем лише 
на своїх умовах, як переможець. Як буде 
маневрувати в такій ситуації Курт Вол-
кер — покаже час. 
 Зрештою, про компроміси говорить і 
політолог Вадим Карасьов. Він вважає, 
що, враховуючи протилежні погляди 
на цю проблему з боку України та Росії, 
Курт Волкер може або «схиляти нас до 
якогось компромісного рішення, або 
просто питання миротворців поки від-
кладуть на потім», — розповів експерт 
в ефірі 112 каналу.
 «Що стосується взагалі ризиків, — 
додає Карасьов, — то мінський процес 
розгортається за принципом «тягни-
штовхай». Нормандський формат давно 
не збирався, і я не впевнений, що він збе-
реться найближчим часом, тому що всі 
зайняті своїми проблемами: Німеччина 
формує уряд, Франція зайнята собою, 
нормандський формат поки що «заморо-
жений». Сьогодні ніби немає активних 
бойових дій, якщо аналізувати військо-
ву інформацію. Є поранені, але, на щас-

тя, загиблих майже немає. Це теж свід-
чить про те, що сьогодні ніхто не хоче 
йти на загострення, перш за все Путін — 
в силу внутрішньополітичних питань, у 
силу виборчої кампанії. Тому тут багато 
невизначеностей і ризиків, але Волкер 
робить свою роботу...».

Москва «дозріває»?
 А от військовий експерт Юрій Карін 
припускає, що Курт Волкер, можливо, 
тільки зараз вдається до результативних 
кроків, покликаних покласти край вій-
ні.  Карін нагадує, що Волкер є одним iз 
перших американських політиків, які 
заявили, що немає необхідності доводи-
ти участь Росії в конфлікті на Донбасі — 
кровопролиття там відбувається саме че-
рез неї. 
 «Тому будемо сподіватися, що візит 
Волкера пов’язаний з початком його 
практичної роботи iз припинення вій-
ни, переходом від слів до справи. Ак-
тивізуючи процес, він буде фіксувати 
і дії російської сторони, яка тільки на 
словах декларує готовність виконува-
ти зобов’язання за Мінськими угодами. 
Адже протягом трьох років через сабо-
таж Кремля процес не зрушився ані на 
сантиметр. З огляду на те, що Волкер — 
відносно нова людина в процесі мирно-
го врегулювання російсько-українсько-
го конфлікту на Донбасі, в його розумін-
ні, напевно, залишилися деякі «білі 
плями» конфлікту, які йому хотілося б 
прояснити», — вважає Карін.  
 Звісно, світло на цю ситуацію міг би 
пролити передусім сам посланець Держ-
депу. Але американський дипломат зі 
зрозумілих причин поки не коментує 
свої плани. Тож лишається хіба що зга-
дати тільки те, що він сам казав мі сяць 
тому в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе і 
«Голосу Америки». Тоді Волкер висло-
вив переконання, що Кремль зацікавле-
ний у врегулюванні трирічного конфлік-
ту на сході України. 
 Не в останню чергу й тому, що цей 
конфлікт виснажує економіку Росії — 
як і санкції, запроваджені щодо неї. 
Плюс не забуваймо й про те, що в Путіна 
попереду — президентські вибори, котрі 
(дарма, що їхній результат відомий на-
перед), також перетягуватимуть на себе 
певні (зокрема, й фінансові та організа-
ційні) ресурси. 
 Що ж, було б непогано знайти в особі 
Курта Волкера провидця. Недарма низ-
ка українських експертів переконана в 
тому, що Волкер працює більш систем-
но, аніж його попередниця Вікторія Ну-
ланд. Але американський чиновник має 
справу з таким непередбачуваним чин-
ником, як настрої Кремля. А від Кремля 
можна чекати чого завгодно — від вжи-
вання в роль «миротворця» до ескалації 
конфлікту. ■

Саакашвілі знову кличе 
під Раду
 Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл 
Саакашвілі закликав своїх прихильни-
ків зібратися на віче в неділю під будів-
лею Верховної Ради. Про це політик за-
явив на мітингу в середу ввечері. Саака-
швілі розповів, що в найближчу неділю о 
12:00 відбудеться віче. Крім того, 7 лис-
топада, у вівторок, також планується ак-
ція протесту біля парламенту. В цей день, 
згідно з календарним планом роботи Вер-
ховної Ради, народні депутати зберуться 
на пленарне засідання. Нагадаймо, що 22 
жовтня на площі Конституції біля ВР від-
булося віче за участю Саакашвілі та інших 
активістів. А 24 жовтня лідер партії «Рух 
нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявив, 
що переміщується на площу під Радою 
до протестуючих, і закликав лідерів опо-
зиції приєднатися до нього.
 А тим часом набуває розвитку й ін-
ший сюжет, пов’язаний з Саакашвілі.  
Екс-«губернатор» Одещини заявив, що 
отримав документи від адміністрації 
Президента про позбавлення його грома-
дянства України. Тепер Саакашвілі пла-

нує оскаржити рішення Петра Порошен-
ка в суді. «Я йду в суд сьогодні чи завтра. 
Нарешті ми отримали документи від ад-
міністрації Президента з питань грома-
дянства. І ми будемо оскаржувати поз-
бавлення мене громадянства», – зазна-
чив політик. Крім того, 26 жовтня лідер 
партії «Рух нових сил» мав намір особис-
то звернутися до Міграційної служби для 
отримання статусу особи, яка потребує 
додаткового захисту. А тим часом Ген-
прокурор Юрій Луценко заявив, що Са-
акашвілі можна депортувати з України, 
оскільки Державна міграційна служба 
відмовила йому у статусі біженця.

Коханівський лишатиметься 
під домашнім арештом
 Святошинський районний суд Києва 
обрав для командира добровольчого ба-
тальйону ОУН Миколи Коханівського за-
побіжний захід у вигляді цілодобового до-
машнього арешту у справі про стрілянину 
біля станції київського метро. Також суд 
зобов’язав добровольця носити електрон-
ний браслет і здати паспорти. Коханівсь-
кий назвав це рішення несправедливим. 

 Нагадаємо, що 20 жовтня під час 
конфлікту біля станції київського метро 
«Академмістечко» лідер «Добровольчо-
го руху ОУН» Микола Коханівський по-
ранив із травматичного пістолета Русла-
на Кочмалу (позивний «Рембо»). У поліції 
повідомили про те, що на місці події в траві 
виявлено ПМР і стріляні гільзи калібру 9 
мм. Як заявила дружина Коханівського Ка-
терина, інцидент стався в результаті спла-
нованої провокації з боку другого учасни-
ка конфлікту та його однодумців. Сам Ко-
ханівський під час конфлікту також отри-
мав поранення. Адвокати наполягають, що 
його дії – це самозахист.
 23 жовтня у Святошинському суді 
не змогли обрати запобіжний засіб Ко-
ханівському, засідання перенесли на 24 
жовтня. Група активістів забарикадува-
лася в залі засідання, щоб перешкоди-
ти вивезенню Коханівського в ізолятор 
тимчасового утримання. Вранці 24 жов-
тня правоохоронці штурмували будів-
лю суду, щоб розблокувати будівлю. 
У результаті операції 30 осіб були за-
тримані й доставлені в Шевченківське 
райуправління поліції Києва.

Мартиненко став 
підозрюваним
 Детективи НАБУ під процесуаль-
ним керівництвом прокурорів Спе-
ціалізованої антикорупційної про-
куратури повідомили про підоз-
ру в заволодінні майном ДП «НАЕК 
«Енергоатом» колишньому народно-
му депутату Миколі Мартиненку та 
його ймовірному спільнику, керівни-
ку структурного підрозділу ДП «НАЕК 
«Енергоатом». «Дії осіб кваліфікова-
но за ч.5 ст.191 Кримінального кодек-
су України («Привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим станови-
щем»)», — iдеться у повідомлен-
ні НАБУ. За версією слідства, Мар-
тиненко, у змові з трьома особами – 
згаданим посадовцем структурного 
підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», 
колишнім керівником цього ж підроз-
ділу та ще однією особою, наближе-
ною до депутата, організували коруп-
ційну схему, в результаті якої інтере-
сам ДП «НАЕК «Енергоатом» завда-
но шкоди в розмірі 6,4 млн. євро.

Україна подала другий позов 
щодо Росії
 Україна подала до Європейсько-
го суду з прав людини (ЄСПЛ) позов 
проти Росії, пов’язаний iз подіями на 
Донбасі в 2014 році. Про це повідомив 
міністр юстиції України Павло Петрен-
ко в ефірі телеканалу NewsOne. «По-
зов містить більше 100 свідчень оче-
видцiв з великою кількістю докумен-
тів», — сказав він, уточнивши, що Ук-
раїна звинувачує Москву у викраденні 
на Донбасі дітей-сиріт і у вивезенні їх 
на російську територію. При цьому Пет-
ренко зазначив, що це вже другий по-
зов до Росії в ЄСПЛ, пов’язаний з подія-
ми на Донбасі. Водночас, як повідомля-
ли російські ЗМІ, Російська Федерація 
розглядає можливість додатково скоро-
тити фінансування діяльності Ради Єв-
ропи та призупинити свою взаємодію з 
Європейським судом iз прав людини. 
Йдеться про «призупинення» співпраці 
з ЄСПЛ, однак на практиці це означати-
ме виключення Росії зі складу Ради Єв-
ропи, оскільки виконання рішень Суду є 
ключовою умовою членства в РЄ. ■

ДИПКУР’ЄР

Диригент Донбасу
Курт Волкер знову зустрічатиметься з Петром 
Порошенком. Що привело до Києва спецпредставника 
Держдепу на цей раз?

■

Курт Волкер з українськими військовими на Донбасі.❙

НОВИНИ ПЛЮС■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Президент США Дональд Трамп 
погодився зробити доступними ши-
рокій публіці з учорашнього дня 
серію з 3810 документів, які стосу-
ються замаху на життя 35-го пре-
зидента США, що був здійснений у 
місті Даллас у 1963 році. 
 Підставою для розсекречення 
документів є закон Конгресу США 
під назвою «Збірка документів про 
вбивство Джона Фітцжеральда Кен-
неді» (JFK Assassination Records 
Collection Act). Ця постанова була 
підписана 26 жовтня 1992 року 
тодішнім президентом Джорджем 
Бушем (старшим) і передбачала 25-
річний термін зберігання частини 
документів як таких, що становлять 
державну таємницю, але з правом на-
ступних президентів або продовжити 
далі тримати документи під грифом 
«таємно», або оприлюднити їх, якщо 
вони вже не несуть загрозу для націо-
нальної безпеки. Вчора сплив 25-річ-
ний термін зберігання документів як 
державної таємниці, і Дональд Трамп 
вирішив оприлюднити їх. 
 Джон Ф. Кеннеді, 35-й президент 
Сполучених Штатів, загинув від ку-
льового поранення 22 листопада 
1963 року. Він їхав у лімузині з від-
критим верхом. Губернатор штату Те-
хас Джон Конналлі, який сидів перед 
президентом, отримав поранення, але 
вижив. Упродовж наступної години 
також загинув далласький патруль-
ний Дж. Д. Тіппіт. А невдовзі по тому 
заарештували 24-річного Лі Гарві Ос-
вальда. Через 12 годин йому висуну-
ли обвинувачення у вбивстві прези-
дента Кеннеді та полісмена Тіппіта.
 24 листопада власник місцевого 
нічного клубу Джек Рубі застрелив 
Освальда у підвальному приміщенні 
поліцейського відділку Далласа. Пос-
тріл зафіксувала телевізійна камера 
під час трансляції у прямому ефірі. 
За вбивство Освальда Джека Рубі за-
судили до страти. Він подав апеля-

цію, але помер від раку 1967 року, 
до початку повторних судових засі-
дань. Через тиждень після вбивства 
Кеннеді президент Ліндон Б. Джон-
сон (він заступив на посаду після тра-
гічної смерті глави держави) створив 
комісію для розслідування обставин 
цієї справи. Так звана Комісія Вор-
рена, за прізвищем її глави, опублі-
кувала остаточний звіт про вбивство 
президента Кеннеді у вересні 1964 
року. Були й інші розслідування. 
 Відповідно до закону, ухвале-
ного 1992 року Конгресом, усі ма-
теріали у справі вбивства Кеннеді 
(близько п’яти мільйонів сторінок) 
передали до Національного архіву. 
До 90-х років ХХ століття було оп-
рилюднено 88% цих документів. 
 Прийняття закону від 1992 року 
було результатом спалаху нового ін-
тересу американців до справи про 
загибель Кеннеді, який був спричи-
нений фільмом «Дж.Ф.К.» амери-
канського кінорежисера Олівера Сто-

уна. У своєму фільмі постановник ви-
користав «парадокументальну» тех-
ніку зі сценами, які були стилізовані 
за автентичними фотографіями кін-
ця терміну президентства Джона 
Кеннеді. Фільм висунув низку тео-
рій про те, що вбивство президента 
не було справою навіженого одина-
ка, а замах був результатом змови. 
 З огляду на викликані фільмом 
нові дискусії, було викладено в до-
ступ публіці ще 11% документів, 
але в частині з них вилучено «розділи 
конфіденційного характеру». Один 
відсоток документів залишили за-
секреченими. Тож учора знято гриф 
«цілком таємно» з 441 документа, 
які до цього не були відомі публіці, 
і з 3369 інших, які 1992 року розсек-
ретили лише частково. Як наслідок, 
розсекречено 100% документів про 
вбивство Кеннеді. 
 Які деталі можуть відкритися сві-
тові, чи зазнає змін офіційна версія, 
що діяв вбивця-одинак? Томас Вей-
лен, письменник і професор Бос-
тонського університету, вважає, що 
Джона Кеннеді все-таки застрелив 
Освальд. Але в розмові з Бі-Бі-Сі про-
фесор Вейлен зазначив, що розсекре-
чені документи допоможуть пролити 
світло на поїздку Освальда до СРСР i 
трирічне проживання там. «Що Ос-
вальд робив у Мехіко буквально за 
кілька тижнів до вбивства? Чи зус-
трічався він iз кубинськими й ра-
дянськими розвідниками? Чи дали 
вони йому «зелене світло»?» — від-
повіді на ці питання сподіваються 
знайти у розсекречених паперах. ■

ПРОЕКТИ

Дорога через 
Європу
До будівництва магістралі Віа Карпатія 
готові приєднатися нові країни 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Сербія і Чорногорія зацікавлені приєднанням до ав-
тотраси Віа Карпатія (Via Carpatia), повідомив міністр 
інфраструктури та будівництва Польщі Анджей Адам-
чик. Вони вже будують спільну автотрасу через свої 
країни і хочуть приєднати її до Віа Карпатія. 
 Спільна транс’європейська магістраль Віа Карпатія 
довжиною понад 700 кілометрів має пролягти через тери-
торії Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії і Греції. 
Відповідний меморандум ці п’ять країн підписали у бе-
резні цього року. Ця транспортна артерія з’єднає всю Єв-
ропу з півночі на південь. Кінцевими пунктами марш-
руту стануть місто Клайпеда в Литві та місто Салоніки в 
Греції. Поява такої мережі доріг змінить популярне сьо-
годні правило: прокладання шляхів здебільшого зі схо-
ду на захід Європи. Стосовно Польщі, то перший відти-
нок автотраси починають реалізувати між містами Люб-
лін і Жешув, тобто аж до українського кордону. 
 Автотранспортна магістраль буде відігравати важ-
ливу роль в економічному розвитку країн Централь-
но-Східної Європи. Приємно зазначити, що й Україна 
приєднується до цього проекту. Міністри інфраструк-
тури Польщі й України Анджей Адамчик та Воло-
димир Омелян днями підписали в Перемишлі мемо-
рандум про взаєморозуміння щодо співпраці у проек-
ті Віа Карпатія. Маршалок Підкарпатського воєводс-
тва Владислав Ортиль наголосив, що Віа Карпатія 
з’єднуватиметься з транспортними маршрутами в Ук-
раїні, Румунії та Болгарії.
 Український інформаційний портал Tvoemisto.tv 
дізнався, що по території України магістраль прохо-
дитиме через населені пункти Львів, Мостиська, Тер-
нопіль, Чернівці, Луцьк, Ягодин, Рівне, Житомир, 
Вінниця, Коростень, Умань, Одеса, Київ.
 Водночас на українсько-польському кордоні в най-
ближчі роки планують збудувати п’ять нових пунктів 
пропусків: три — у Львівській області та по одному у 
Волинській і Закарпатській. Про це заявили голови 
парламентів України та Польщі Андрій Парубій і Ма-
рек Кухцінський. На сьогодні між Україною та Поль-
щею діють вісім автомобільних пунктів пропуску, в се-
редньому через 60 кілометрів один від одного. Але та-
кої кількості недостатньо, тому на українсько-польсь-
кому кордоні виникають величезні черги. ■

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Під час зустрічі Оле-
га Ляшка із послом Фран-
ції Ізабель Дюмон і дирек-
тором департаменту кон-
тинентальної Європи МЗС 
Франції Флоранс Ман-
жен порушували питан-
ня українських реформ та 
шляхів вирішення конф-
лікту на Донбасі. Ляшко 
розповів, що треба зроби-
ти для зростання економі-
ки та поліпшення життя 
українців. 
 «По-перше, має бути 
політична стабільність. 
Тому Радикальна партія 
за те, щоб вибори були про-
ведені у 2019 році, згідно 
з Конституцією. На відмі-
ну від Тимошенко, яку ці-
кавить влада за будь-яку 
ціну, моя мета — добробут 
українців. Тому ми проти 
політичного цирку під Ра-
дою, який на гроші олігар-
хів і Кремля влаштовують 
політичні авантюристи Саа-
кашвілі та Тимошенко. По-
друге, ми вважаємо, що без 
подолання бідності немож-
ливо подолати корупцію. Їх-
нiй спільний корінь — у си-
ровинній структурі еконо-

міки та занепаді виробниц-
тва, у низьких зар платах і 
пенсіях, у відсутності робо-
ти і відчуття перспективи. 
Ми боремося за створення 
робочих місць і підвищення 
доходів українців. Через за-
лучення інвестицій та сис-
темну підтримку українсь-
ких виробників. Саме тому 
ми запропонували у Вер-
ховній Раді «Промисловий 
пакет реформ». По-третє, 
скільки б Радикальну пар-
тію не називали популіста-
ми, ми добилися ухвалення 
пенсійної, освітньої, медич-
ної реформ з урахуванням 
наших вимог. Ми провели 
у Верховній Раді низку еко-

номічних законів та запро-
понували Антикризовий 
план розвитку економіки, 
які дозволять модернізува-
ти промисловість та запус-
тити економіку на повну 
потужність. Ми не просто 
критикуємо, а пропонуємо 
реальну альтернативу полі-
тиці влади», — розповів 
політик.
 Водночас Олег Ляш-
ко звернув увагу і на низ-
ку принципових розбіж-
ностей фракції Радикаль-
ної партії з владою. «Наша 
команда не голосувала за 
судову реформу, яка не 
дала країні справедливих 
судів. Ми — проти ство-

рення окремого антико-
рупційного суду, бо пере-
конані, що кожен суд має 
бути антикорупційним і в 
кожному суді українці по-
винні знаходити правду без 
грошей і волохатої руки. 
Ми — за повне перезаван-
таження судової системи:  
звільнення усіх суддів і об-
рання нових, яким суспіль-
ство довірятиме, на відкри-
тих конкурсах», — наголо-
сив народний депутат.
 Також, за словами Оле-
га Ляшка, його команда з 
самого початку була проти 
укладання Мінських угод, 
підписуючи які, Прези-
дент перевищив свої пов-
новаження та пішов на не-
припустимі для країни 
поступки. «Ми переконані, 
що вирішити конфлікт на 
Донбасі можна, лише залу-
чивши миротворців та пе-
рекривши кордони. Тіль-
ки після припинення пос-
тачання зброї з Росії та її 
складання можливі вибо-
ри на окупованих нині те-
риторіях, а не навпаки», — 
вважає Ляшко.
 Політик зазначив, що 
зустріч була конструктив-
ною і з більшості питань 
його бачення ситуації в 
Україні збiглося з бачен-
ням представників фран-
цузької сторони. «Радий, 
що з більшості питань ми 
маємо спільне бачення з 
представниками друж ньої 
нам Франції. Подякував 
їм за підтримку України. 
Домовилися разом тисну-
ти на Путіна, щоб зупини-
ти війну в Україні та зберег-
ти мир у Європі», — пові-
домив лідер РПЛ. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Голландська таємниця слідства
 Мiністерство безпеки та юстиції Голландії не зобов’язане пуб-
лікувати всі результати слідства стосовно збиття малайзійського 
літака рейсу MH17 над Донбасом, постановив Верховний суд цієї 
країни. Судове рішення було ухвалене після того, як низка ЗМІ, по-
силаючись на голландський закон про доступ до інформації, за-
кликали надати їм інформацію про результати розслідування. Суд 
нижчої інстанції підтримав їхні вимоги. Але Верховний суд не по-
годився з цим, прийнявши до відома аргументи міністерства без-
пеки, що публікація матеріалів у повному вигляді може мати нега-
тивний влив на відносини з іншими країнами та міжнародними ор-
ганізаціями. Суд також зазначив, що публікація таких повних ма-
теріалів може зашкодити роботі слідчої комісії.

Сімейка лас-вегаського стрільця 
 Поліція і ФБР затримали в будинку опіки в північному Голлівуді 
59-річного Брюса Педдока, який очікував там на операцію хреб-
та. Це брат стрільця з Лас-Вегаса Стівена Педдока, який 1 жовтня 
розстріляв iз вікна готелю 58 осіб та близько 400 поранив. Затри-
маного звинувачують у педофілії. Поліція розкрила зв’язки Брюса 
з педофілами та причетність до дитячої порнографії у ході розслі-
дування злочину його брата Стівена. Як відомо, батько братів Бен-
джамін Педок свого часу грабував банки і був внесений до реєст-
ру найнебезпечніших злочинців США. 

Собчак вимагають покарати за Крим 
 У Росії деякі політики закликали покарати Ксенію Собчак, яка 
заявила про намір балотуватися на посаду президента Росії, за її 
слова, що Крим залишається українським попри його окупацію 
Росією. Зокрема, депутат Державної думи (нижньої палати пар-
ламенту) від Компартії Валерій Рашкін звернувся до генпрокура-
тури Росії з вимогою перевірити слова Ксенії Собчак на відповід-
ність російському законодавству, яке вважає окупований українсь-
кий Крим «частиною Росії». Інший депутат Держдуми Володимир 
Жириновський назвав заяву журналістки і телеведучої про Крим 
«злочином» і закликав «посадити» її на п’ять років. Останніми 
днями Ксенія Собчак виступила з низкою заяв, у яких наголошу-
вала, що з погляду міжнародного права Крим залишається час-
тиною України і Росія окупувала півострів незаконно. Але вона не 
виступала з прямими закликами повернути Крим Україні. ■

■

ТАЄМНИЦІ

То хто ж убив Кеннеді?
Учора знято гриф «таємно» з чергової серії 
документів про вбивство 35-го президента США

■

Кеннеді на момент замаху було 46 років. ❙

СПІВПРАЦЯ

Ляшко — французам: Давайте 
разом тиснути на Путіна!
Лідер Радикальної партії зустрівся з французькою 
делегацією та обговорив політичну ситуацію в Україні

■

На дошці в кабінеті Олега Ляшка написані пріоритети 
Радикальної партії, про які політик розповів французам.

❙
❙



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

10.45, 12.20 Міняю жінку

13.55, 14.55 Комедія 

«Свати-5»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.00 Гроші

23.15, 0.10 Танці з зірками

02.05 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 23.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25 Т/с «Анна 

Герман»

13.10 Х/ф «Холодне літо 
53-го»

15.10 Речдок

16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 5.10 Подробиці

20.40 Т/с «Я прийду сама»

01.10 Т/с «Що робить твоя 

дружина»

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.35 Х/ф «Фото на 
документи»

13.35, 15.30 Т/с 

«Пограбування по-

жіночому»

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коротке слово «Ні»

23.30 Х/ф «Мумія»
03.00 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.10, 13.20 Х/ф 
«Джуманджи»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Протистояння»
15.40, 16.10 Х/ф «Стрілець»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Невиправні»

22.25 Свобода слова

00.50 Х/ф «Залізний 
лицар»

02.50 Т/с «Слідчі»

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.00 М/ф «Упс... Ної 

поплив»

10.50 Х/ф «Перстень 
дракона»

12.40 Х/ф «Король Артур»
15.00 Х/ф «Помпеї»
17.10 Х/ф «Шрек-2»
19.00 Ревізор

21.20 Пристрасті за 

Ревізором

00.20 Х/ф «Братерство по 
крові»

02.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час можливостей

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.15, 22.10 Т/с «Кулагін і 

партнери»

07.00 Х/ф «Захар Беркут»
08.50 Т/с «Черговий ангел-2»

12.20 Наші

13.00 Дві кінські сили

13.40, 15.05, 20.20 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.25 Т/с «Розвідники»

19.30 Т/с «Елементарно-4»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Коджак»

02.55 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.45 Правда життя. Професії

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Петро Печорний 

06.30 Сценограй 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Фольк-music діти 

08.50 Мистецькі історії 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.00 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

11.05 Погода

11.10 Мистецькі історії

11.20 Музичне турне

12.15 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Борхес» 

13.45 Д/ф «Сімдесятники. 

М. Мащенко. Воскові 

крила Ікара»

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн?

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.45 Суспільний університет 

17.15 Д/ф «Наталя Сумська. 

Перевтілення» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Галина 

Ковганич

19.25 Дмитро Гонтаренко. 

Героям слава

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія. 

До 150-річчя від дня 

народження 

М. Грушевського 

20.55 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

21.45 Візитівки Карпат

21.55 Документальний фільм

22.25 Д/ф «Борхес» 

22.50 Погода

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Суспільний університет 

04.40 Документальний фільм

05.05 Розсекречена історія. 

До 150-річчя від дня 

народження 

М. Грушевського

 

СТБ

06.15, 15.25 Все буде добре!

08.15 Все буде смачно!

09.15 Х/ф «Скринька Марії 
Медичі»

11.10 Х/ф «Коник-
горбоконик»

13.00 Битва екстрасенсів-17

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Хата на тата

03.15 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

09.00  «Репортер». Новини

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

13.15 Х/ф «Супер циклон»
15.05 Х/ф «Вулкан»
17.20 Загублений світ

19.10 Бандерлоги

19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.40 Т/с «Кістки»

23.20 Х/ф «Чужі проти 
Хижака-2»

01.20 Д/ф «Топ 10: мистецтво 

архітектури»

02.15 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

07.45 Моя гра

08.15 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Жирона» — «Реал». 

ЧІ

13.50 «Шахтар» — «Сталь». 

ЧУ

16.00 Журнал ЛЄ

16.55 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА

18.45 ЧА. Огляд туру

19.40, 21.40 Топ-матч

19.50 «Рома» — «Челсі» 

(2008/2009 рр.). Золота 

колекція ЛЧ

21.55 «Еспаньйол» — 

«Бетіс». ЧІ

23.55 ЧІ. Огляд туру

00.50 «Вест Бромвіч» 

— «Ман Сіті». ЧА

02.40 Журнал ЛЄ

03.35 «Атлетіко» — 

«Вільярреал». ЧІ

05.25 Журнал ЛЧ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «Сталь». 

ЧУ

08.10 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА

10.00, 2.40 Журнал ЛЧ

10.30 «Атлетік» — 

«Барселона». ЧІ

12.15 «Лестер» — 

«Евертон». ЧА

14.00 «Атлетіко» — 

«Вільярреал». ЧІ

15.50 Моя гра

16.20 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

18.05, 0.55 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Бернлі» — 

«Ньюкасл». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

03.10 «Брайтон» — 

«Саутгемптон». ЧА

05.00 Журнал ЛЄ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20 Рідні домівки

12.20 Дика Бразилія

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

17.50, 22.40 Життя після 

людей

18.50 Бандитський Київ

19.50 Там, де нас немає

01.20 Україна: забута історія

03.40 Ризиковане життя

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.10 М/ф 

14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

18.00 Навколо М

22.00, 1.00 Вірю не Вірю

23.00 Х/ф «Ціна 
пристрасті»

01.50 Їже, я люблю тебе!

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 М/ф «Пригоди монстро 

— подружок. День усіх 

монстрів»

11.45 М/ф «Дюймовочка»

13.00, 23.00, 2.50 Казки У 

Кіно

14.30 Казки У

15.30, 3.40 Віталька

16.50, 2.00 Країна У

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

19.30 ЛавЛавCar

22.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

УТ-1

06.00, 6.35, 7.05 М/с «Легенда 

про Білосніжку»

06.27 UA:ПЕРШИЙ

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

07.34 Від першої особи

08.07 Ера бізнесу

08.10 Агроера

08.15 Спорт

08.30 М/с «Чорний пірат»

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.30 Д/ф «Хроніка 

Української 

повстанської Армії. 

1942-1954»

11.05 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Перша шпальта

15.15 Д/ф «Історичні 

розслідування»

16.45 Хто в домі господар?

17.20, 2.50 Вікно в Америку

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 До справи

19.30 Утеодин з Майклом 

Щуром

20.15 Війна і мир

21.50, 2.20 Новини. Спорт

22.15 Роздягалка

22.50 ЧереЩур 

23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

00.00, 3.10 Д/с «Історичні 

розслідування»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК 

04.10 Т/с «Роксолана»
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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, 10.45 Чотири весілля

11.50, 12.20, 13.45 Міняю жінку

14.55 Комедія «Свати-5»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.00 Модель Хl

23.45, 0.10 Міцний горішок: 

гарний день, аби померти

01.55 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 23.20 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

прийду сама»

13.00, 14.00 Життя на 

грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 5.10 Подробиці

01.10 Т/с «Що робить твоя 

дружина»

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ «УКРАЇ-

НА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.40 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 5.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коротке слово «Ні»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.20 Х/ф «Мумія»
04.30 Реальна містика

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.10, 17.30, 21.25 Т/с 

«Невиправні»

12.10, 13.20 Х/ф 
«Протистояння»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 На трьох

15.05, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.20, 1.30 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

23.15 Х/ф «Великі гроші»
2.15 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку 

дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.10 Абзац

06.10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.00 Т/с «Друзі»

12.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00 Аферисти в мережах

19.00 Любов на виживання

21.00 Київ вдень і вночі

22.00 Зірки під гіпнозом

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.35, 22.10 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.45 Х/ф «Злий дух Ямбуя»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Розслідування»
10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 19.30 

Т/с «Елементарно-4»

14.35, 15.05, 20.20 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок

16.25 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Морський патруль»

01.25 Т/с «Коджак»

02.50 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Галина 

Ковганич 

06.30 Дмитро Гонтаренко. 

Героям слава

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.00 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток» 

11.05 Погода

11.10 Мистецькі історії

11.25 Музичне турне 

12.20 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Борхес» 

13.45 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Денисенко»

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.45 Суспільний університет 

17.15 Як дивитися кіно 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Д/ф «Кардинал Мар’ян 

Яворський» 

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія. 

Московська агресія VS 

незалежність України 

20.55 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток» 

21.45 Візитівки Карпат 

21.55 Документальний фільм

22.25 Книга. ua 

22.50 Погода

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Суспільний університет 

04.40 Документальний фільм

05.05 Розсекречена історія. 

Московська агресія VS 

незалежність України

 

СТБ

06.45, 15.25 Все буде добре!

08.45 Все буде смачно!

09.45 Битва екстрасенсів-14

12.00 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

01.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 

день»

09.00  «Репортер». Новини

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.20 Загублений світ

13.10 Х/ф «Ерагон»
15.10 Т/с «Зустрічна смуга»

19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.45 Т/с «Кістки»

23.20 Х/ф «Вулкан»
01.20 Д/ф «Топ 10: мистецтво 

архітектури»

02.25 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.15 «Бернлі» — 

«Ньюкасл». ЧА

09.05, 4.55 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Шахтар» — «Сталь». 

ЧУ

12.05 Великий футбол

13.50 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

17.15 «Рома» — «Челсі» 

(2008/2009 рр.). Золота 

колекція ЛЧ

19.05, 23.40 Топ-матч

19.10 «Атлетік» — 

«Барселона». ЧІ

20.00 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

21.00 Журнал ЛЧ

21.30 «Рома» — «Челсі». ЛЧ 

УЄФА

23.50 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

01.15 «МЮ» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

03.05 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 3.40 Топ-

матч

06.10 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

08.10 «Алавес» — 

«Валенсія». ЧІ

10.20 Європейський WEEKEND

11.35 ЧА. Огляд туру

12.30 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА

14.20 Журнал ЛЧ

14.50 «Жирона» — «Реал». ЧІ

16.40 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.55 «Вест Бромвіч» 

— «Ман Сіті». ЧА

18.45 «Шахтар» — «Сталь». ЧУ

20.30, 20.55 ЛЧ. ONLINE

20.50 Футбол NEWS

00.00 «Селтік» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

01.50 «Бернлі» — 

«Ньюкасл». ЧА

03.55 «Еспаньйол» — 

«Бетіс». ЧІ

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитський Київ

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20, 1.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20 Жирафи: вартові савани

12.20 Природа сьогодення

14.10, 3.40 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 20.50 Скарби зі звалища

16.50 Пригоди Остіна Стівенса

17.50, 22.40 Життя після людей

19.50 Там, де нас немає

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-Гілс, 

90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «П’ятеро друзів-2»
12.00 Панянка-селянка

13.00, 19.30 ЛавЛавCar

14.30, 2.50 Казки У

15.30, 3.40 Віталька

16.50, 2.00 Країна У

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У Кіно

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00, 6.35, 7.05 М/с «Легенда 

про Білосніжку»

06.27 UA:ПЕРШИЙ 

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 2.00 Новини

07.34 Від першої особи

08.07 Ера бізнесу

08.10 Агроера

08.15 Спорт

08.30 М/с «Чорний пірат»

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.30 Д/ф «Хроніка 

Української повстанської 

армії. 1942-1954»

11.05 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55, 22.15 Складна розмова

15.15 Фольк-music

16.45 Покоління Z

17.15 М/с «Книга джунглів»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.45 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Перший на селі

19.25 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

20.25 Наші гроші

21.50, 2.25 Новини. Спорт

22.50 Д/с «Дикі тварини»

23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

00.00 Д/с «Історичні 

розслідування»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. СУПУТНИК 

03.05 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено»

04.10 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 27—28 ЖОВТНЯ 2017
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2018■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Триває передплата 
на«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

Передплатний iндекс — 49497
на місяць — 2 грн. 00 коп.,
на квартал — 4 грн. 60 коп.,
на півроку — 5 грн. 60 коп.,

на рік — 8 грн. 60 коп.

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» на 2018 рік.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



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

11.45, 12.20, 13.45 Міняю 

жінку

14.55 Комедія «Свати-5»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.00, 23.20, 0.10 Міняю 

жінку-12

01.15 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 23.20 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.25, 12.25, 20.40 

Т/с «Я прийду сама»

13.00, 14.00 Життя на 

грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 5.10 Подробиці

01.10 Т/с «Що робить твоя 

дружина»

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 2.40 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.30 Футбол. ЛЧ УЄФА» 

Шахтар» - «Феєноорд»

00.10 Т/с «CSI. Місце злочину»

03.25 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

ICTV

05.30, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10, 17.35, 21.25 Т/с 

«Невиправні»

12.10, 13.20 Х/ф «Великі 
гроші»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55 На трьох

15.10, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25, 1.35 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

23.25 Х/ф «Життя за 
брата»

2.20 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.00 Т/с «Друзі»

12.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00 Аферисти в мережах

19.00 Вар’яти

21.00 Київ вдень і вночі

22.00 Зоряні яйця

01.40 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина 

часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.15, 22.10 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.25 Х/ф «Постріл у 
спину»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Засуджений»
10.40, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 19.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.35, 5.05 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

16.25 Т/с «Служба 

розслідувань»

20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас-13»

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.35 Т/с «Коджак»

02.55 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

04.30 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Кардинал Мар’ян 

Яворський» 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.00 Д/ф « Володимир 

Івасюк. Щоб 

народитися знову» 

11.05 Погода

11.10 Мистецькі історії

11.20 Музичне турне

12.15 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Борхес» 

13.45 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика»

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.45 Суспільний університет

17.15 Книга. ua 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Філософія Галицького 

вітража

19.25 Від пращурів до 

нащадків. Холодний Яр

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія. 

Ціна звільнення Києва. 

перемога до «червоної 

дати» 

20.55 Д/ф « Володимир 

Івасюк. Щоб 

народитися знову» 

21.45 Візитівки Карпат

21.55 Документальний фільм

22.25 Культурна афіша 

здорової людини 

22.50 Погода

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Суспільний університет

04.40 Документальний фільм

05.05 Розсекречена історія. 

Ціна звільнення Києва. 

перемога до «червоної 

дати»

 

СТБ

07.05, 15.25 Все буде добре!

09.05 Все буде смачно!

10.05 Битва екстрасенсів-14

12.25 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

00.35 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

09.00  «Репортер». Новини

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.20 Загублений світ

13.05 Х/ф «Один шанс на 
двох»

15.10 Т/с «Зустрічна смуга»

19.30, 20.40 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.40 Т/с «Кістки»

23.15 Х/ф «Пограбування 
казино»

01.10 Д/ф «Топ 10: мистецтво 

архітектури»

02.15 Х/ф «Камінна душа»
03.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 ЧА. Огляд туру

06.55 «Лестер» — 

«Евертон». ЧА

08.40, 20.55 Огляд вівторка. 

ЛЧ УЄФА

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «МЮ» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

12.10 «Рома» — «Челсі». ЛЧ 

УЄФА

13.55 «Шахтар» — 

«Феєнорд». Юнацька 

Ліга УЄФА

16.15, 3.05 Сіткорізи

16.45 «Селтік» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

18.35, 2.55, 5.25 Топ-матч

18.45 «Бешикташ» — 

«Монако». ЛЧ УЄФА

21.30 «Наполі» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

23.40 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

01.05 «Боруссія» (Д) 

— «АПОЕЛ». ЛЧ УЄФА

03.35 «Шахтар» — 

«Феєнорд». Юнацька 

Ліга УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «Рома» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

08.00 ЛЧ. ONLINE

11.20 «Селтік» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

13.10 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

14.35 «МЮ» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

16.25 «Феєнорд» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

18.15 Сіткорізи

18.45 «Шахтар» — 

«Феєнорд. Юнацька 

Ліга УЄФА

20.30, 20.55, 23.40 Ніч ЛЧ

20.50 Футбол NEWS

21.30 «Шахтар» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

00.30 «Тоттенгем» — 

«Реал». ЛЧ УЄФА

02.15 «Бешикташ» — 

«Монако». ЛЧ УЄФА

04.05 «Наполі» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало 

історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20, 16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

12.20 Природа сьогодення

14.10 Містична Україна

15.10 Повітряні воїни

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Життя після 

людей

18.50 Бандитський Київ

19.50 Код доступу

23.40 Наземні битви

01.20 Війна всередині нас

03.40 Прихована 

реальність

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Блакитна 
свічка»

12.00 Панянка-селянка

13.00, 19.30 ЛавЛавCar

14.30, 2.50 Казки У

15.30, 3.40 Віталька

16.50, 2.00 Країна У

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У Кіно

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

УТ-1

06.00, 6.35, 7.05 М/с «Легенда 

про Білосніжку»

06.27 UA:ПЕРШИЙ 

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

07.34 Від першої особи

08.07 Ера бізнесу

08.10 Агроера

08.15 Спорт

08.30 М/с «Чорний пірат»

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.30 Т/с «Бодо»

11.05 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Наші гроші

15.15 До справи

15.50 Твій дім

16.45 М/с «Книга джунглів»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00, 23.30 Культурна 

афіша здорової 

людини

19.25 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

20.25 Слідство. Інфо

21.50, 2.20 Новини. Спорт

22.15 Світло

23.25 Мегалот

00.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК 

02.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.15 Д/ф «Містичний пряник 

Лібермана»

04.10 Т/с «Роксолана»
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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, 13.45 Міняю жінку

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.00 Світ навиворіт-9

23.00 Право на владу-2017

00.40 Драма «Чаттахучі»

04.35 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 23.20 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

прийду сама»

13.00, 14.00 Життя на грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 5.10 Подробиці

01.10 Т/с «Що робить твоя 

дружина»

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

0.00, 2.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.50 Футбол. ЛЄ УЄФА 

«Герта» — «Зоря»

00.15 Т/с «CSI. Місце злочину»

03.40 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

ICTV

05.30 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.05, 17.30, 21.25 Т/с 

«Невиправні»

12.00, 13.20 Х/ф «Життя 
за брата»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45 На трьох

15.10, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.20, 1.10 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

23.25 Х/ф «Підривник»
02.05 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.55 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

03.15 Т/с «Татусеві дочки»

04.10 Абзац

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.00 Т/с «Друзі»

12.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.50 Аферисти в мережах

19.00 Зоряні яйця

21.00 Київ вдень і вночі

21.50 Суперінтуїція

01.35 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.35 Капітал

08.45 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.45, 22.10 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.55, 9.00 Х/ф «Суто 
англійське вбивство»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 19.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.35, 15.05, 20.20 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

16.25 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.30 Т/с «Коджак»

02.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

04.05 Правда життя. Професії

04.35 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Філософія Галицького 

вітража 

06.30 Від пращурів до 

нащадків. Холодний Яр 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.00 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох» 

10.45 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

11.10 Мистецькі історії

11.20 Музичне турне

12.15 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Борхес» 

13.40 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український Орфей»

14.10 Погода

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День

15.30 Хто в домі хазяїн?

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.45 Суспільний університет 

17.15 Культурна афіша 

здорової людини 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Дійові особи. Дмитро 

Весельський. Пітчинг

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія. 

Справа Довженка

20.50 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох» 

21.30 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

21.55 Документальний фільм

22.50 Погода

23.00 Музичне турне

00.00 Радіо. День

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Суспільний університет 

04.40 Документальний фільм

05.05 Розсекречена історія. 

Справа Довженка

СТБ

06.15, 15.25 Все буде добре!

08.15 Все буде смачно!

09.15 Битва екстрасенсів-14

11.40 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-7

23.25 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

09.00  «Репортер». Новини

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.20 Загублений світ

13.15 Х/ф «Пограбування 
казино»

15.10 Т/с «Зустрічна смуга»

18.40 ДжеДАІ

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.35 Т/с «Кістки»

23.15 Х/ф «Термінова 
доставка»

01.25 Територія обману

02.25 Х/ф «Страчені 
світанки»

03.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал ЛЄ

06.55 «Селтік» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

08.40 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.45, 22.50 

Футбол NEWS

10.25, 3.40 «Тоттенгем» 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

12.10, 1.50 «Наполі» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

13.55 «Боруссія» (Д) 

— «АПОЕЛ». ЛЧ УЄФА

16.05 «Шахтар» — 

«Феєноорд». ЛЧ УЄФА

17.50 Ніч ЛЧ

18.40, 5.30 LaLiga Chronicles. 

ЧІ

19.00 Шлях до Ліона

19.50 «Янг Бойз» — 

«Динамо». ЛЄ УЄФА

21.55 «Атлетік» — 

«Естерсунд». ЛЄ УЄФА

00.00 «Славія» — 

«Вільярреал». ЛЄ 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «Боруссія» (Д) 

— «АПОЕЛ». ЛЧ УЄФА

08.00, 10.50 Ніч ЛЧ

09.00 «Шахтар» — 

«Феєноорд». ЛЧ УЄФА

11.40 «Бешикташ» — 

«Монако». ЛЧ УЄФА

13.30 Сіткорізи

14.00 «Рома» — «Челсі». ЛЧ 

УЄФА

15.45 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

17.10 «Тоттенгем» — 

«Реал». ЛЧ УЄФА

19.00 Журнал ЛЄ

19.55 ЛЄ. ONLINE

21.55 «Герта» — «Зоря». ЛЄ 

УЄФА

00.00 Шлях до Ліона

01.00 «Арсенал» — «Црвена 

Звезда». ЛЄ УЄФА

02.50 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

04.10 «Атлетік» — 

«Естерсунд». ЛЄ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Річкові монстри

11.20, 16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

12.20 Природа сьогодення

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Наземні битви

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Життя після 

людей

18.50 Бандитська Одеса

19.50 Код доступу

01.20 Теорія змови

03.40 Там, де нас немає

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

22.00 Вірю не Вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Попелюшка»
12.00 Панянка-селянка

13.00, 19.30 ЛавЛавCar

14.30, 2.50 Казки У

15.30, 3.40 Віталька

16.50, 2.00 Країна У

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 Казки У Кіно

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00, 6.35, 7.05 М/с «Легенда 

про Білосніжку»

06.27 UA:ПЕРШИЙ 

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

07.34 Від першої особи

08.07 Ера бізнесу

08.10 Агроера

08.15 Спорт

08.30 М/с «Чорний пірат»

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.30 Т/с «Бодо»

11.05 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Слідство. Інфо

15.15 Надвечір’я. Долі

16.45 М/с «Книга джунглів»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/ф «Радянське»

19.15 Д/ф «Комуналка»

19.25, 23.30 Д/с «Вагасі 

— японські смаколики»

20.25 Схеми

21.50, 2.20 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua

22.50 Д/с «Дикі тварини»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК 

02.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.15 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»

04.10 Т/с «Роксолана»

05.05 Д/с 

«Латиноамериканська 

музика»
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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-5

13.45 Міняю жінку-4

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15 Ліга сміху-3

22.20 Ігри приколів

23.20 Вечірній Київ

01.20 Ліга сміху

05.05 Неділя з «Кварталом»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 22.00 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.25, 12.25 Т/с «Я прийду 

сама»

13.00, 14.00 Життя на грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 5.00 Подробиці 

тижня

23.50 Х/ф «Гу-га»
02.20 Х/ф «Міський 

романс»
03.55 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00, 24 .00 Т/с «Каблучка з 

бірюзою»

23.20 По слідах

01.45 Т/с «CSI. Місце злочину»

04.00 Реальна містика

05.40 Зоряний шлях

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, 17.30 Т/с «Невиправні»

12.10, 13.25 Х/ф 
«Зоонаглядач»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45 На трьох

15.10, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.55 Комік на мільйон

02.00 Факти

02.20 Х/ф «Підривник»
03.40 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

03.15 Т/с «Татусеві дочки»

04.10 Абзац

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.55 Kids’ Time

07.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

08.20, 22.45 Половинки

10.20 Любов на виживання

12.10, 21.40 Київ вдень 

і вночі

16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.20 Х/ф «Братерство по 
крові»

02.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.30, 22.10 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.40 Х/ф «Морський 
характер»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Перстень з 
Амстердама»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 19.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.35, 15.05, 20.20 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

16.25 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.25 Т/с «Коджак»

02.50 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

05.15 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Дійові особи. Дмитро 

Весельський. Пітчинг 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.00 Д/ф «Сергій Данченко 

і сто лицарів навколо 

круглого столу» 

11.05 Погода

11.10 Мистецькі історії

11.20 Музичне турне

12.15 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Борхес» 

13.40 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

14.20 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День

15.30 Хто в домі хазяїн?

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.45 Суспільний університет

17.15 Документальний фільм

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія кіно. Андрій 

Кокотюха

19.25 Антракт. Олег Кій

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія. 

Убивці міфів. як 

розсекречені архіви 

змінюють бачення 

минулого 

20.55 Д/ф «Сергій Данченко 

і сто лицарів навколо 

круглого столу» 

21.45 Візитівки Карпат 

21.55 Документальний фільм

22.25 Д/ф 

22.50 Погода

23.00 Музичне турне

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Суспільний університет 

04.40 Документальний 

фільм

05.05 Розсекречена історія. 

Убивці міфів. Як 

розсекречені архіви 

змінюють бачення 

минулого

СТБ

06.20 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

08.05, 23.20 Х/ф «Коханий 
за наймом»

10.05 Х/ф «Провідниця»
17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Сюрприз, 

сюрприз!

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

09.00  «Репортер». Новини

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55 Бандерлоги

11.25, 17.20 Загублений світ

13.00 Х/ф «Термінова 
доставка»

15.10 Т/с «Зустрічна смуга»

19.10 Х/ф «Ерагон»
21.10 Х/ф «Сім хвилин»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC

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

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — «Црвена 

Звезда». ЛЄ УЄФА

07.45, 5.20 Сіткорізи

08.15 «Боруссія» (Д) 

— «АПОЕЛ». ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 ЛЄ. ONLINE

12.10 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

13.00 «Славія» — 

«Вільярреал». ЛЄ 

УЄФА

14.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

16.05, 20.35 Шлях до Ліона

16.55, 1.10 «Янг Бойз» 

— «Динамо». ЛЄ 

УЄФА

17.45, 19.30 Коефіцієнти 

ФІФА/УЄФА

18.45 «Герта» — «Зоря». ЛЄ 

УЄФА

21.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

22.50 «Тоттенгем» — 

«Реал». ЛЧ УЄФА

00.40 ЧІ. Передмова до туру

03.00 Світ Прем’єр-ліги

03.30 «МЮ» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Славія» — 

«Вільярреал». ЛЄ 

УЄФА

07.45 LaLiga Chronicles. ЧІ

08.05, 12.35 Шлях до Ліона

08.55 «Янг Бойз» — 

«Динамо». ЛЄ УЄФА

10.45, 3.40 «Герта» — 

«Зоря». ЛЄ УЄФА

13.35 Огляд середи. ЛЧ УЄФА

14.40 ЛЄ. ONLINE

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00 «Арсенал» — «Црвена 

Звезда». ЛЄ УЄФА

18.45 Огляд матчів». ЛЄ 

УЄФА

19.30 «Шахтар» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

21.25 ЧІ. Передмова до туру

21.55 «Бетіс» — «Хетафе». 

ЧІ

23.55 Футбол Tables

00.00 «Атлетік» — 

«Естерсунд». ЛЄ УЄФА

01.50 «Рома» — «Челсі». ЛЧ 

УЄФА

05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00, 18.50, 1.20 Бандитська 

Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Річкові монстри

11.20, 16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

12.20 Природа сьогодення

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Наземні битви

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Життя після 

людей

19.50 Код доступу

03.40 Підроблена історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00 Навколо М

22.00, 2.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.45 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»

12.00 Панянка-селянка

13.00, 19.30 ЛавЛавCar

14.30, 2.50 Казки У

15.30, 3.40 Віталька

16.50, 2.00 Країна У

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
23.00 Х/ф «Едвард Руки-

ножиці»
1.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00, 6.35, 7.05 М/с «Легенда 

про Білосніжку»

06.27 UA:ПЕРШИЙ

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

07.34 Від першої особи

08.07 Ера бізнесу

08.10 Агроера

08.15 Спорт

08.30 М/с «Чорний пірат»

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.30 Т/с «Бодо»

11.05 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Схеми

15.15 Світло

16.45 М/с «Книга джунглів»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Твій дім

19.25 Д/с «Супервідчуття»

19.55 Д/с «Дикі тварини»

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.20 Новини. Спорт

22.15 ЧереЩур 

22.50 Як дивитися кіно

23.20 Фільм

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК 

02.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.15 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею»

04.10 Д/с 

«Латиноамериканська 

музика»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 27—28 ЖОВТНЯ 2017
3 листопада

ТБ-П’ЯТНИЦЯУКРАЇНА МОЛОДА10



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.50 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

09.45 Життя без обману-2017

11.00, 23.10 Світське життя

12.00 Т/с «Слуга народу. 

Від любові до 

імпічменту»

16.30, 21.15 Вечірній

квартал-2017

18.30 Розсміши коміка-2017

20.15 Українські сенсації

00.10 Модель Хl

02.00 Вечірній Київ

05.30 Неділя з кварталом

ІНТЕР

06.55 М/ф

07.15, 3.25 Битва за Київ

08.10 Х/ф «Доля 
людини»

10.15 Х/ф «На війні як на 
війні»

12.10, 4.05 Х/ф «Йшов 
четвертий рік 
війни»

14.00, 20.30 Т/с «Що робить 

твоя дружина»

20.00, 2.50, 5.30 Подробиці

22.30 Х/ф «Ларго Вінч-2: 
змова у Бірмі»

00.50 Х/ф «Другий шанс»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.20 

Сьогодні

07.15, 4.30 Зоряний шлях

08.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»

12.00, 15.20 Т/с «Каблучка з 

бірюзою»

16.00, 19.40 Т/с «Клянуся 

любити тебе вічно»

21.00 Х/ф «Бестселер по 
любові»

23.00 Т/с «Герократія»

00.20, 3.00 Т/с «Моя велика 

родина»

ICTV

05.20, 4.35 Скарб нації

05.30, 4.40 Еврика!

05.35, 4.50 Факти

05.55 Більше ніж правда

07.30 Я зняв!

09.25, 13.10 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 На трьох

14.20 Комік на мільйон

16.25 Х/ф «Копи на 
підхваті»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Тихоокеанський 
рубіж»

22.45 Х/ф «Глибоководний 
горизонт»

00.45 Х/ф «Лейк Плесід: 
озеро страху»

02.05 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

05.50 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.50 М/с «Лунтік та його 

друзі»

07.50 Дешево і сердито

08.50 Ревізор

11.15 Пристрасті за 

Ревізором

14.15 Вар’яти

16.10 Зоряні яйця

18.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
прокляття Чорної 
перлини»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
скриня мерця»

00.00 Х/ф «Угода з 
дияволом»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Невигадані історії

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

08.10 Путівник прочанина

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

09.45 Натхнення

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10, 2.15 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.15 Рекрут

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Док. проект

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

06.15 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

12.00, 2.55 Речовий доказ

15.00 Свідок. Агенти

15.40 Склад злочину

17.10 Переломні 80-ті

19.00, 2.10 Свідок

19.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

21.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки-2»

22.45 Х/ф «Тіло»
00.45 Мисливці за привидами

02.40 Випадковий свідок

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

04.45 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Територія кіно. Андрій 

Кокотюха 

06.30 Антракт. Олег Кій 

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.10 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

10.10 Суспільний університет 

11.10 Музичне турне

12.55 Фольк-music 

14.50 Д/ф «Сімдесятники. 

М. Мащенко. Воскові 

крила Ікара» 

15.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов» 

16.05 Д/ф «Золотий 

вересень. 

Хроніка Галичини 

1934-1941 рр.»

16.55 Мистецькі історії 

17.15 Надвечір’я. Долі 

18.05 Лайфхак українською 

18.15 Документальний фільм

19.00 Позиція

19.25 Музика і музиканти. 

Володимир Шпудейко

20.00 Проект «RadioSymphony 

UA» 

21.35 Візитівки Карпат

21.55 Д/ф «Борхес» 

22.25 Д/ф «Свята Софія. 

У фокусі драми та 

воскресіння»

22.50 Погода

23.00 Музичне турне 

00.55 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Суспільний університет 

05.05 Д/ф «Світ Максима»

СТБ

06.10 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Ніканорова»

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.05 Сюрприз, сюрприз!

12.55 Зважені та щасливі-7

15.50 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

22.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00  

«Репортер». Новини

09.15, 15.15 «Золотий гусак». 

NEW

10.15 Концерт

11.15, 16.15, 19.15 Територія 

позитиву

12.15, 21.00 Підсумки

13.15 Студія Прямого

14.15  «Ехо України» 

17.15 Кримінал

18.15, 20.15 Закрита зона

22.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.35 Цілком таємно

09.35 Загублений світ

16.50 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв»

18.50 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв-2»

20.45 Х/ф «Петля часу»
22.55 Х/ф «Діамантові пси»
00.50 Д/ф «Топ 10: мистецтво 

архітектури»

01.55 Х/ф «Вишневі ночі»
03.20 Облом.UA.

05.00 Змішані єдиноборства. 

UFC 217

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетік» — 

«Естерсунд». 

ЛЄ УЄФА

07.45, 13.25 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Герта» — «Зоря». ЛЄ 

УЄФА

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Халатний футбол

11.15 ЧА. Передмова до туру

11.45 «Шахтар» — 

«Феєноорд». ЛЧ УЄФА

13.55 «Валенсія» — 

«Леганес». ЧІ

14.45, 18.00 Футбол Tables

16.15, 3.15 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

17.10 «Депортіво» — 

«Атлетіко». ЧІ

19.10, 21.25 Топ-матч

19.25 «Алавес» — 

«Еспаньйол». ЧІ

21.40 «Барселона» — 

«Севілья». ЧІ

23.40 «Сток Сіті» — 

«Лестер». ЧА

01.30 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

04.05 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Селтік» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

07.45, 2.15 «Славія» 

— «Вільярреал». ЛЄ 

УЄФА

09.30 «Арсенал» — «Црвена 

Звезда». ЛЄ УЄФА

11.15, 21.30 Огляд матчів.

 ЛЄ УЄФА

12.10 «Янг Бойз» — 

«Динамо». ЛЄ УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Сток Сіті» — 

«Лестер». ЧА

15.25 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА

20.15 Футбол NEWS

22.25 «МЮ» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

00.15 Топ-матч

00.25 «Валенсія» — 

«Леганес». ЧІ

04.05 «Барселона» — 

«Севілья». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50 Таємниці дефіциту

10.40 Наземні битви

12.50 Гнів небес

16.30 Смугасте життя

17.30 Річкові монстри

19.30 Бокс. Володимир 

Кличко — Тайсон 

Фьюрі

21.00 Літаки, що змінили 

світ

23.40 Паранормальний світ

00.30 Містична Україна

03.20 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 9.50, 11.10 М/ф

13.00 Ух ти show

14.00 Орел і решка

22.00 Їже, я люблю тебе!

00.00 Х/ф «Прикинься моїм 
чоловіком»

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

10.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.20 М/ф «Клуб Вінкс: 

таємниця загубленого 

королівства»

13.00 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
14.40, 2.00 Країна У

17.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
19.00 Танька і Володька

22.00 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.50 Казки У Кіно

03.40 Віталька

УТ-1

06.00, 6.35, 7.05, 9.40 

М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.27 UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

07.34 На слуху

08.10 Світ он лайн

08.30 М/с «Чорний пірат»

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

10.30 Покоління Z

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Лайфхак українською

12.05 Хто в домі господар?

12.50 Х/ф «Джейн Ейр»
15.15 Д/ф «Смаки 

Джиньяна»

15.45 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

20.25 Роздягалка

21.35 Розсекречена історія

22.35 Війна і мир

23.25 Мегалот

23.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК

01.35 Світло

02.35 Д/с «Дороги до 

Мемфіса»

04.10 Д/с 

«Латиноамериканська 

музика»
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КАНАЛ «1+1»

06.05 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і ведмідь»

09.50 Розсміши коміка

10.50 Світ навиворіт-9

11.50 Світ навиворіт-3

12.55, 13.55, 15.00, 16.00 

Комедія «Свати-5»

17.05 Ліга сміху-3

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Голос. Діти-4

23.20 Ігри приколів

00.20 Сватики

01.20 Аргумент кiно

02.00 Світське життя

04.35 Сватики-12

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 1.00 Х/ф «Сім стариків 
і одна дівчина»

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.10 Т/с «Краплина світла»

16.00 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»

20.00, 2.25 Подробиці

20.30 Х/ф «Суєта суєт»
22.20 Галина Польських. 

«За сімейнними 

обставинами»

23.20 Х/ф «Нічна пригода»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.10 Х/ф «Фото на 
документи»

11.10 Т/с «Клянуся любити 

тебе вічно»

15.10 Х/ф «Бестселер по 
любові»

17.10, 20.00 

Т/с «Протистояння»

19.00, 4.00 Події тижня 

22.20 Т/с «Чужа 

молодиця»

02.15, 4.50 Т/с «Лікар 

Ковальчук»

ICTV

05.15 Більше ніж правда

06.55 Т/с «Слідчі»

09.00 Т/с «Відділ 44»

11.50, 13.00 Х/ф 
«Зоонаглядач»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Глибоководний 
горизонт»

16.05 Х/ф «Тихоокеанський 
рубіж»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Всесвітня 
війна Z»

22.55 Комік на мільйон

01.00 Х/ф «Незвичайна 
подорож»

02.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.15 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.30 Топ-модель по-

українськи

09.10 Х/ф «Сонна лощина»
11.20 Х/ф «Перстень 

дракона»
13.10 М/ф «Шрек-3»

15.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
прокляття чорної 
перлини»

18.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
скриня мерця»

21.00 Х/ф «Учень чародія»
23.10 Х/ф «Темний ліс»
01.00 Х/ф «Угода з 

дияволом»5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 

Час новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Автопілот-тест

08.20 Технопарк

08.25, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Натхнення

09.10 Гра інтересів

10.05 Кордон держави

10.20 Будемо жити

10.30 Драйв

10.35 Капітал

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.30 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.15 Рекрут

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Док. проект

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.45 Х/ф «31 червня»
08.15 Т/с «Черговий ангел-2»

12.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

13.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки-2»

15.05 Легенди карного розшуку

17.30 Склад злочину

19.00 Свідок. Агенти

19.30 Т/с «Я — охоронець»

23.00 Х/ф «Паяльна лампа»
00.50 Х/ф «Тіло»
02.40 Таємниці кримінального 

світу

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Позиція 

06.30 Музика і музиканти. 

Володимир Шпудейко

07.00 Д/ф «Борхес» 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

10.10 Суспільний університет 

11.10 Музичне турне

12.15 Фольк-music діти 

13.55 Дитячі таємниці. 

14.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Денисенко»

14.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика»

15.25 Проект «RadioSymphony 

UA» 

16.55 Мистецькі історії 

17.05 Фольк-music

18.05 Лайфхак українською 

18.15 Документальний фільм

18.40 Погода

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка 

19.00 Мовою мистецтва

19.25 Сценограй 

20.00 Як дивитися кіно 

20.25 Д/ф «Кардинал Мар’ян 

Яворський» 

21.20 Погода

21.35 Візитівки Карпат

21.55 Д/ф «Борхес» 

22.25 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»

22.50 Погода

23.00 Музичне турне

00.00 Д/ф «Свята Софія. 

У фокусі драми та 

воскресіння»

00.30 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Суспільний університет 

05.05 Д/ф «Геній в обставинах»

 

СТБ

06.20 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

11.00 Караоке на майдані

11.55 МастерШеф-7

19.00 Битва екстрасенсів-17

21.15 Один за всіх

22.30 Х-Фактор-8

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00  

«Репортер». Новини

09.15, 22.00 «Ехо України» 

10.15, 14.15 Закрита зона

11.15, 16.15, 19.15 Територія 

позитиву

12.15  «Золотий гусак.» NEW

13.15 Студія Прямого

15.15, 20.15 Кисельов. 

Авторське

17.15 Світські хроніки

18.15 Концерт

21.00 Кримінал

КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.15 Змішані 

єдиноборства. 

UFC 217

08.00 Бандерлоги

09.45 Він, Вона і телевізор

13.10 Х/ф «Сім хвилин»
14.50 Х/ф «Мабуть, боги 

збожеволіли»
17.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
19.20 15 тур ЧУ з футболу 

«Динамо»- «Ворскла»

21.25 Профутбол

02.00 Х/ф «Захар 
Беркут»

03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Янг Бойз» — 

«Динамо». ЛЄ УЄФА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Шахтар» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 Халатний футбол

11.15 Моя гра

11.45 «Барселона» — 

«Севілья». ЧІ

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 «Сталь» — «Карпати». 

ЧУ

19.25 «Олімпік» — «Зоря». 

ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Сельта» — «Атлетік». 

ЧІ.

00.50 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

02.15 «Ман Сіті» — 

«Арсенал». ЧА

04.05 «Реал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Герта» — «Зоря». ЛЄ 

УЄФА

07.45 «Тоттенгем» — 

«Реал». ЛЧ УЄФА

09.30 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

11.15 «Наполі» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

13.00 Журнал ЛЧ.

13.30 Моя гра

13.55 «Тоттенгем» — 

«Кристал Пелес». ЧА

16.00 «Ман Сіті» — 

«Арсенал». ЧА

18.15 «Челсі» — «МЮ». ЧА

20.30 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

21.40 «Реал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

22.30 Футбол Tables

23.40 Журнал ЛЧ

0.10 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

02.00 «Депортіво» — 

«Атлетіко». ЧІ

03.50 Топ-матч

04.00 «Сталь» — «Карпати». 

ЧУ

МЕГА

06.00, 5.30 Бандитська Одеса

07.50 Телеформат

10.40 Наземні битви

12.50 Літаки, що змінили світ

15.30 Мандрівка у себе

16.30 Природа сьогодення

17.30 Річкові монстри

19.30 Бокс. Володимир 

Кличко — Ентоні 

Джошуа

21.00 Гнів небес

00.30 Україна: забута історія

03.20 Місто, яке зрадили

04.00 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

04.40 Таємниці пірамід

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 11.00, 12.25 М/ф

10.00 Ух ти show

14.15 Х/ф Простачка
16.15 Орел і решка

22.00 Їже, я люблю тебе!

00.00 КВК

02.50 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 М/ф «Школа монстрів: 

великий монстровий 

риф»

12.20 Х/ф «Король повітря: 
Ліга чемпіонів»

14.00 Країна У

17.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Х/ф «Едвард Руки-
ножиці»

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Х/ф «Залізна сотня»
03.40 Віталька

УТ-1

06.00, 6.35, 7.05 М/с «Легенда 

про Білосніжку»

06.27 UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

07.34 На слуху

08.10 Світ он лайн

08.30 М/с «Чорний пірат»

09.10 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.3 Д/с «Дика планета»

10.35 Х/ф «Джейн Ейр»
13.00 Д/ф «Смаки 

Джиньяна»

13.30 Фольк-music. Діти

14.25 Фольк-music

15.30 Перший на селі

16.20 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

17.15 Т/с «Бодо»

20.25 Слідство. Інфо. 

Спецвипуск

21.35 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.15 ЧереЩур 

22.40 Лайфхак українською

22.50 Книга.ua

23.30 Богатирські ігри

00.15 Роздягалка

00.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК 

01.35 Надвечір’я. Долі

02.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе 

представляє»

04.10 Д/с «Латиноамериканська 

музика»
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Оксана СИДОРЕНКО

 У вересні поточного року вироб-
ництво хліба та хлібобулочних виробів 
порівняно з аналогічним періодом 2016 
року скоротилося на 6,5 відсотка — до 
89,4 тисячі тонн, повідомляє Держста-
тистики. За даними відомства, з серпня 
поточного року виробництво зазначених 
продуктів скоротилось на 0,3 відсотка. 
Виробництво борошна протягом аналі-
зованого періоду склало 172 тисячі тонн, 
що на 6,5 відсотка менше від показника 
серпня минулого року. Виробництво со-
лодкого печива та вафель у вересні тим 
часом зросло порівняно з аналогічним 
періодом минулого року на 5,4 відсотка, 
а порівняно із серпнем — на 3,3 відсотка 
(до 22,4 тисячі тонн). У серпні поточного 
року виробництво хліба та хлібобулоч-
них виробів в Україні порівняно із серп-

нем 2016 скоротилося на 7,4 відсотка — 
до 89,7 тисячі тонн.
 Починаючи з 2000 року, виробництво 
хліба та хлібобулочних виробів в Україні 
скоротилося з 2,5 до 1,1 млн. тонн, або у 
2,2 раза на початок 2017 року. При цьо-
му чисельність населення країни змен-
шилася на 14 відсотків. За даними Еко-
номічного дискусійного клубу, структу-
ра виробництва хліба та хлібобулочних 

виробів за цей період принципових змін 
не зазнала. Левова частка виробництва 
(52%) — це хліб пшеничний; на хліб 
житній i хліб із пшеничного та житньо-
го борошна припадає 33%; на вироби бу-
лочні, до яких, до речі, належить батон 
і багет, припадає 24% від усього вироб-
ництва хліба нетривалого зберігання.
 Виходячи з показників офіційної 
статистики, середньорічне споживання 

хліба українцями впродовж 2000—2016 
років скоротилося з 50 до 26 кілограмів 
на особу. А якщо порівнювати цей по-
казник із 1995 роком, то споживання 
хліба зменшилося більш ніж утричі. ■

Оксана СОВА

Подобається чи не подобається 
комусь статус аграрної держа-
ви, але на сьогодні Україна саме 
йому завдячує левовій част-
ці надходжень до державного 
бюджету. Економічні експер-
ти наполягають, що розумна і 
прозора система підтримки дер-
жавою дозволила б збільшити 
обсяги прибутку агросектору в 
рази, причому великою мірою 
— за рахунок розвитку високо-
технологічної складової. Бо поки 
що виїжджаємо здебільшого 
на сировинних продажах. Вони 
забезпечують відтворення, але 
не дозволяють повною мірою 
інвестувати у створення повно-
цінних конкурентних систем на 
рівні підприємств середнього 
та малого бізнесу, на який опи-
рається економіка цивілізованих 
держав. Кабмін відрапортував 
про безпрецедентну допомогу 
аграріям, заплановану в бюджеті 
наступного року, в тім числі — й 
за рахунок кредитування сіль-
ськогосподарського бізнесу. Як 
вони самі оцінюють її перспек-
тиви, проаналізувавши цифри і 
реалії обіцяних бонусів?

Асиметричні відсотки 
 На думку президента Асо-
ціації виробників молока Ук-
раїни Андрія Дикуна, адекват-
ної підтримки з боку держави 
галузь так і не отримає. «Ми не 
довіряємо банківському секто-
ру, адже велика кількість банків 
закрилася. Крім того, аграрний 
бізнес не може отримати креди-
ти, оскільки банки вважають це 
досить ризикованим капіталов-
кладенням. У роботі з банками 
виникає три проблеми: вартість 
кредитних ресурсів, якість за-
стави в аграрному секторі та 
відсутність довгострокового фі-
нансування», — вважає він. Ар-
гументацію такого висновку Ан-
дрій Дикун опублікував у соцме-
режах, розклавши трьох проб-
лемних «китів» на складові. 
 Вартість кредитних ре-
сурсів поки що непідйомна для 
аграріїв. За всі роки незалеж-
ності, на думку керівника асо-
ціації, вони свого часу мали 
єдину більш-менш нормальну 
підтримку у вигляді компен-
сації кредитної ставки. Адже 
вкладаючи кредитні кошти, на-
приклад, у будівництво ферми, 
підприємець бере на себе вели-
кий ризик. Тільки будучи впев-
неним, що держава компенсує 
відсотки по такому кредиту, він 
ризикне розвиватися.
 Застава землі не працює. Всі 
банки говорять, що коли буде 
ринок землі, тоді буде і застава. 
Але з огляду на ситуацію при-
томного ринку землі найближ чі 
кілька років чекати марно. «Я 
не підтримую позицію Прем’єр-
міністра, що ринок землі пот-
рібно зробити для фізичних 

осіб. Бо який банк дасть гро-
ші під купівлю землі фізичній 
особі? Жоден!» — пояснює він 
свою позицію. 

Бажане і дійсне
 Довгострокове фінансуван-
ня в українських реаліях та-
кож найближчим часом не ре-
алізується. За кордоном є упов-
новажений банк, який має 
державні гарантії, тому він по-
годжується на довгострокове 
фінансування. Тільки з таки-
ми гарантіями фермер зможе 
будуватися, розвиватися й ек-
спортувати продукцію з дода-
ною вартістю. «Тобто модель 
для розвитку є, потрібно тіль-
ки почати над нею працювати, 
— вважає Андрій Дикун. — А 
тепер давайте розглянемо про-
позицію Кабміну щодо підтрим-
ки аграріїв на 2018 рік:
 • 2,3 мільярда гривень виді-
ляють на будівництво тварин-
ницьких ферм. Із них ми витра-
тимо максимум 500 мільйонів. 
Решта 1,8 мільярда зависнуть.
 • 2 мільярди гривень дота-
цій. Дотації в Україні не працю-
ють, якщо агросектору і дадуть 
ці гроші, вони знову зависнуть.
 • 1 мільярд гривень ферме-
рам. Хто такий фермер? У Єв-
ропі фермер — це той, хто пра-
цює на своїй землі. В Україні — 
той, хто має статус юридичної 
особи, фермерське господарс-
тво. Фермери, які мають до 100 
гектарів, — це чорні фермери, і 
третина ринку землі перебуває 
в чорній оренді, де не платить-
ся податок. Агропідприємства 
платять у середньому від 3 ти-
сяч гривень податкового наван-
таження на гектар, чорні фер-

мери — 65 гривень.
 • 1 мільярд гривень на тех-
ніку. У 2017 році давали 500 
мільйонів, а вибрали з них 
лише 100. Ну виберемо цього 
року 200 мільйонів гривень, а 
решта, знову ж таки, зависне».
 Проекти, які потребують 
першочергового, на думку ек-
сперта, фінансування, — на-
сіннєві заводи, елеватори, мо-
локопереробні заводи, теплиці 
та овочесховища. «Окупність 
цих проектів — не менше деся-
ти років, свідчать практики. І 
якщо ми звернемось до програ-
ми підтримки на наступний рік, 

де 2,3 мільярда гривень виді-
ляється, то за рік ніхто ферму 
не збудує, — вважає керівник 
Асоціації виробників молока. 
— Це просто нереально, тому ці 
гроші ніхто не отримає. Краще 
їх віддати на армію, освіту або 
на зменшення відсотків у бан-
ку, щоб мати можливість нор-
мально працювати».
 Страхування як інструмент 
підтримки агросектору в Ук-
раїні таким теж поки що не є. 
Наприклад, у США влада стра-
хує ризики від неврожаю та від 
біологічної загрози поголів’ю. 
Українські ж тваринники ніяк 
не захищені, скажімо, від афри-
канської чуми свиней, яка за-
раз лютує в країні, хоч це мало 
б бути державним інструментом 
підтримки. Бо комерційні банки 
взяти на себе біологічні ризики 
ні за що не захочуть. Хоч якби 
була зрозуміла державна ком-
пенсація, банки змогли б узяти 
на себе такий вид страхування.

Компенсація дорівнює 
корупції
 Обговорення теми держпід-
тримки аграріїв у соцмережах 
також схиляє до думки: різно-
манітні дотації та компенсації в 
українських умовах — це коруп-
ційні схеми, котрі тільки пород-
жують нерівність в умовах госпо-
дарювання. «Найкращий спосіб 

підтримки сільського госпо-
дарства — це рівні пільгові умо-
ви оподаткування всіх сільгосп-
підприємств, — вважає Павло 
Господарик. — На жаль, держа-
ва іде іншим шляхом. Так, фік-
сований сільгоспподаток (тепер 
— ЄП4групи) за останні роки 
збільшили майже в тридцять 
разів. Знявши спецрежим ПДВ, 
iз сільського господарства забра-
ли 26 мільярдів гривень. І як на-
смішку виділили 4 мільярди на 
дотації, половину з яких віддали 
кільком олігархам. Через недо-
ступність легальних кредитів у 
банках сільгоспвиробники зму-
шені користуватись послугами 
міняйл, котрі дають позики тіль-
ки у валюті під 36 відсотків річ-
них (3 вісотки на місяць). Тоді 
як банки дають великим ком-
паніям гривневі кредити під 17-
24 відсотки річних. Щоб погаси-
ти нелегальні кредити, фермери 
змушені продавати сільгосппро-
дукцію на тіньовому ринку по 
занижених цінах (60-80 відсот-
ків від цін легального ринку). 
Тобто втрачають фермери через 
це двічі: від продажу продукції 
за заниженими цінами і від за-
вищених відсотків за кредит. Та-
кож значно втрачає бюджет від 
недоотримання ПДВ через не-
легальний продаж сільгосппро-
дукції і на податках від прибут-
ку з банків від недоодержаних 
відсотків по кредиту».
 На сьогодні 15 відсотків 
ВВП та понад 40 відсотків ва-
лютної виручки України прино-
сить аграрний сектор. Із них 65 
відсотків забезпечує середній 
бізнес, 25 — малий та 10 — аг-
рохолдинги. Але диспропорція 
у підтримці на користь «своїх» і 
здирання семи шкур з основних 
наповнювачів бюджету продов-
жує підточувати коріння. ■

СТАТИСТИКА

Хліб і люди
В Україні методично скорочується виробництво 
хлібобулочних виробів

■

З 2000 року хліба в Україні почали випікати
удвічі менше.

❙
❙

ДИЛЕМА

Корупційні дотації
Якої підтримки потребує агросектор 
і що пропонує під її виглядом держава

■

Навіть мізерні державні дотації спокушають тих, хто керує ними 
в ручному режимі, поділити кошти за категоріями «свої-чужі».

❙
❙

 Мінагрополітики хоче відновити співпрацю між міністерс-
твом та дорадчими службами з усіх регіонів України. Перший 
заступник міністра аграрної політики та продовольства Украї-
ни Максим Мартинюк зустрівся для цього з керівниками до-
радчих служб, експертами-дорадниками, представниками Мі-
нагрополітики. 
 «Уряд визначив головні напрями державної підтримки АПК 
на 2018 рік, і сьогодні ми активно працюємо над формуван-
ням порядків використання коштів. Для нас украй важливим є 
не лише вчасно запустити програми підтримки, а й забезпечи-
ти сільгоспвиробникам своєчасне інформування про такі про-
грами, щоб кожен аграрій знав про свої можливості й міг ними 
скористатися. Тому роль дорадчих служб у цьому процесі — у 
донесенні потрібної інформації та наданні консультативних пос-
луг безпосереднім учасникам — ми розглядаємо як одну з го-
ловних», — зазначив Мартинюк. На зустрічі детально обгово-
рили програми за проектом держбюджету на 2018 рік. Окремо 
проаналізували можливості вдосконалення вже існуючих про-
грам і реалізацію нових. Зокрема, бюджетну дотацію для роз-
витку сільськогосподарських товаровиробників i стимулюван-
ня виробництва сільськогосподарської продукції (2 млрд. гри-

вень) планують удосконалити через зміну формули нарахуван-
ня коштів та обмеження надання підтримки одному виробнику 
— не більше 150 млн. грн. 
 Відповідно до програми фінансової підтримки розвитку 
фермерських господарств i сільської кооперації (1 млрд. гри-
вень) половину від цієї суми надаватимуть через кооперативи 
для стимулювання розвитку кооперації серед аграріїв. Ще 50 
відсотків отримають сімейні фермери, класичні фермери й ті, 
хто вперше хоче стати фермером. Окрім того, додаткова до-
помога передбачається на нішеві культури, ягідництво, садів-
ництво, овочівництво, тваринництво та біоенергетику. Також у 
2018 році планують запустити програму для покращення ге-
нетики у тваринництві (300 млн. гривень), зокрема за трьо ма 
головними напрямами: м’ясне скотарство, молочне скотарс-
тво та свинарство. 
 Дорадники звернули увагу на проблеми фінансування 
своєї служби, її участі в роботі об’єднаних територіальних гро-
мад i перепідготовки в аграрних університетах. За результа-
тами засідання Мінагрополітики надішле пропозиції до обл-
держадміністрацій щодо перегляду фінансування дорадчих 
служб в Україні. ■

ОФІЦІЙНО

Інформацію щодо програм держпідтримки 
розповсюджуватимуть дорадчі служби

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Режисер фільму «Червоний» 
Заза Буадзе навчався у Грузії, 
Москві, Німеччині, Греції. Вiн 
уже десять років як «приріс» до 
української землі, залишаючись 
патріотом Грузії.

Фільм — завжди проекція 
особистості режисера
 ■ Заза, чому вирішили стати 
кінорежисером, кардинально 
змінивши свою долю? Адже за-
кінчували Тбіліський держав-
ний університет, факультет 
сходознавства за спеціальніс-
тю «Іранська філологія. Пер-
сидська мова та література», й 
володієте кількома мовами. Та 
й батьки професійно не мали 
ніякого стосунку до кіно й теат-
рального мистецтва.
 — У кіно приходять різними 
шляхами, зокрема я прийшов із 
літератури. Завжди писав, і був 
час, коли мріяв стати романіс-
том. Але в якийсь момент зро-
зумів, що розповідати історії — 
це моя професія й те головне, 
що я хочу робити в житті. Та-
кож зрозумів, що кіно дає саме 
ті інструменти, котрі мені зруч-
ні й через які мені подобається 
саме так розповідати. Загалом 
вважаю, що у своїй професії я — 
оповідач, і це є суть того, що я 
роблю: розповідати історії тим 
інструментарієм, які мені надає 
кіно. 
 Незважаючи на те, що кіно 
— мистецтво колективне, є де-
яка закономірність: коли фільм 
готовий, і не важливо, чи він 
вийшов хорошим, чи поганим, 
— це завжди деяка проекція 
особистості режисера — його 
темпераменту, ритму, характе-
ру, харизми (чи її відсутності), 
така собі таємниця кінематог-
рафа.
 Тож як режисер — розпові-
даю історію. І немає значення, 
знімаю кіно за своїм чи чужим 
сценарієм. У французькій мові 
режисер — це реалізатор, тобто 
можна сказати, що йдеться про 
людину, яка реалізує задум, 
який до того існував лише на 
папері. Так чи інакше — це та 
людина, яка відповідає за кін-
цевий продукт, за фільм у ціло-
му!
 ■ Ви мали змогу навчатися 
за кордоном. Розкажіть.
 — Так, після Тбіліського де-
ржуніверситету згодом (у 1987 
році) поступив у Москві на Вищі 
курси режисерів та сценаристів. 
Якби тоді було стільки можли-
востей, як зараз, то, звичайно 
ж, краще поїхав би до Праги, чи 
Лондона, чи Нью-Йорка... Але я 
не жалкую про це, бо то був теж 
досвід, тим паче мені повезло з 
прекрасними вчителями, таки-
ми, як Сергій Соловйов — він 
був моїм наставником; потім я 
навіть працював у нього асис-
тентом. І в той час це була най-
краща, унікальна кіношкола, бо 
нас ще вчили такі видатні майс-
три, як кінорежисер, сценарист 
Олександр Мітта, польський ре-
жисер Анджей Вайда, а окремі 
курси читали Лев Гумільов і зна-
менитий філософ Мераб Мамар-
дашвілі. Зараз, якщо вірити чут-
кам, на цих курсах уже не те...
 Потім були 1990-ті... Дещо 
пізніше отримав стипендію 
міністерства культури Ні-
меччини від відомого фонду 
Nipkow program i поїхав у 2002 
році до Берліна. Саме там від-
булося моє повернення в кіно, 
адже в 1990-х усе обвалилося i 
був абсолютний колапс у «пос-
традянській» кіноіндустрії. 
 ■ Тодi вам стало в нагоді 
знання мов?
 — (Сміється). Персидсь-
ка ні, а от англійська — так, 

тим паче що в кіносередови-
щі основною є саме ця мова. А 
в 2009 році потрапив до Серед-
земноморського кіноінституту 
в Греції. І це стало можливим, 
знову ж таки, завдяки Німеч-
чині, бо перший проект, який 
я там реалізував у 2008 році, 
— фільм «Абсурдистан» (який 
об’їздив увесь світ), у якому 
був сценаристом. І, починаю-
чи саме з цього фільму, я тричі 
з проектами проходив сценарну 
май стерню Середземноморсько-
го кіноінституту.
 Один із них, де я і сцена-
рист, і режисер, ще не реалі-
зовано («Кохання вбивці»), 
а інший, де я автор сценарію 
 («Незвичайний грецький по-
хорон у Карпатах») — перемо-
жець 9-го конкурсу Держкіно, 
котрий, надіюсь, у наступно-
му році буде реалізовано й ста-
не першою офіційною кінопро-
дукцією тандему Греція—Ук-
раїна, де грецька сторона має 
профінансувати 51 % витрат. 
У цій картині головну роль має 
зіграти Богдан Бенюк.
 Узагалі, ця кіномайстерня у 
Греції — унікальна, вона одна 
з найкращих в Європі, поряд із 
Туринською лабораторією. Що-
року по всій Європі набирається 
близько 20 проектів, і весь рік 
триває робота над ними. І щора-
зу мені дуже сильно везло, тому 
що моїми кураторами (керівни-
ками проектів) були знамениті 
люди — професори Колумбійсь-
кого університету, й це була для 
мене велика школа. 

В Україну приїхав на місяць, 
а залишився назавжди
 ■ Що підштовхнуло вас у 
2007 році переїхати до Украї-
ни?
 — Так розпорядилася доля. 
У Берліні я познайомився з ук-

раїнським режисером Тарасом 
Томенком — він запропонував 
написати для мене сценарій. Ми 
довго працювали з ним. Бо три-
валий час не міг працювати над 
його сценарієм, адже паралель-
но мене покликали в Грузію зні-
мати серіал: саме в той час там 
уперше була організована теле-
фабрика — це було дуже ціка-
во, але з часом вона, на жаль, 
закрилася.
 Тож, скориставшись «вік-
ном» у моїй роботі, Тарас за-
просив на місяць в Україну, аби 
«добити» наш спільний задум. І 
за цей місяць я тут познайомив-
ся з продюсером, який запропо-
нував зняти телефільм «Гроші 
для доньки». Замовникам спо-
добалася моя робота, й мені зап-
ропонували написати сценарій і 
бути режисером — так з’явився 
наступний телефільм «Чер-
воний лотос». Якось i не помі-
тив, як пустив в Україні корін-
ня. (Сміється). І хоча грома-
дянство в мене грузинське, але 
я резидент України. Ще й устиг 
стати членом Союзу кінематог-
рафістів України, тож по факту 
— я український режисер, і те-
пер тут мій дім.
 До слова, режисером-сцена-
ристом став у своєму першому 
повнометражному фільмі «Сті-
на» (за твором Жан-Поля Сар-
тра), який знімав ще у Грузії, 
потім були телефільми, зокре-
ма — «Сонцеколо», й коротко-
метражка, яку профінансувало 
Держкіно, «І Бог зробив крок у 
порожнечу».
 ■ «Кохання вбивці» — ціка-
вий проект про вбивцю Банде-
ри, агента КДБ Сташинського. 
Фільм ви планували зняти ще в 
2012 році, залучивши голлівуд-
ських зірок. Чому така трива-
ла затримка, можливо, відсут-
нє фінансування?

 — Ця історія ще чекає сво-
го часу й не через кошти. Одна з 
причин, чому вирішив відклас-
ти зйомки, — маю завершити 
два мої режисерські фільми. У 
10-му конкурсі Держ кіно, що 
відбувся в травні, я переміг із 
двома проектами: до першо-
го («Червоний. Без лінії фрон-
ту»), надіюсь цієї осені почати 
підготовку, а зйомки так точно 
розпочнуться не раніше наступ-
ного року. Це буде дотабірна іс-
торія «Червоного». А загалом 
— задумана трилогія, фільм 
«Червоний» знято за третьою 
частиною однойменного рома-
ну Андрія Кокотюхи. І в цьому 
розумінні фільм повторив долю 
книги, бо Андрій написав спер-
шу цю главу i не збирався пи-
сати про дотабірні події. А тре-
тю частину цієї кіноепопеї ми 
лише зараз почали розробляти 
— вона не має літературної пер-
шооснови, й це буде дуже оригі-
нальна історія.
 Щоправда, жоден контракт 
ще не підписано (на цьогоріч-
ному конкурсі перемогло біль-
ше 70 проектів), але сподiва-
юсь, що скоро їх підпишуть, і 
як тільки-но це станеться, ми 
готові знімати, адже вже приг-
леділи локації у Львові й на Во-
лині.
 Нагадаю, що весь цикл ро-
боти над фільмом «Червоний» 
зайняв рік, що є гарним показ-
ником: знiмальний період три-
вав три місяці, й у наших умо-
вах це немало, бо 45 знiмальних 
днів не кожен може собі дозво-
лити. Фільм обійшовся у двад-
цять мільйонів гривень, із яких 
половину виділило Держкіно. 

Після зйомок хлопці 
вирушили на фронт...
 ■ Одеська кіностудія була 
в занепаді до того, як взяла 
участь у вашому проекті?
 — Так, сподiваюсь, що вони 
«піднялися», тим паче що піс-
ля «Червоного» продюсерський 
центр «ІнсайтМедіа» зняв там 
ще один проект, а просто зараз 
ідуть зйомки іншого великого, 
серйозного історичного філь-
му.
 До кризи українське кіно 
й так було в занепаді, а в 2014 
році кіногалузь ще більше об-
валилася. І якби мені хтось 
тоді сказав, що через три роки в 
нас почнеться розквіт українсь-
кої кіноіндустрії й відбудеться 
неймовірний прогрес, я би не 
повірив. Судіть самі: 24 серп-
ня вийшов «Червоний», роз-
почавши низку показів вітчиз-
няних фільмів, адже до груд-
ня 2017 року в прокат вийде за-
галом... 13 стрічок, створених 
при підтримці Держкіно i зня-
тих за останні три роки! Рево-
люцією було те, що на цей рік 
на створення та розповсюджен-
ня національних фільмів де-
ржава виділила 500 мільйонів 
гривень!
 ■ За якими принципами де-
ржава фiнансує, можливо, є 
якісь пріоритети?
 — Фінансування відбуваєть-
ся по-різному: дебюти, дитяче 

кіно держава фінансує стовід-
сотково, а в інших випадках на 
фільм виділяють не більше по-
ловини його вартості. Але ско-
ро ситуація зміниться в кращий 
бік — після того як один із за-
конів про кіно влітку був при-
йнятий і підписаний Президен-
том. Щоправда, він ще не запра-
цював, бо для цього парламент 
має прийняти з півсотні норма-
тивних актів. І ця бюрократична 
робота зараз триває, а Пилип Іл-
лєнко як голова Держкіно нама-
гається прискорити цей процес. 
Так-от, згідно з новим законом, 
державна частка фінансування 
фільмів передбачає вже... 80%!
 На 2018 рік була заявка на 
2,2 млрд. гривень, але на кі-
ноіндустрію виділять лише 520 
млн. гривень, а це значить, що 
отого ривка, на який ми споді-
валися в кіновиробництві, не 
буде як мінімум ще рік! Зазви-
чай в Україні конкурсний від-
бір кінопроектів проводять 
двічі на рік (взимку й навес-
ні), але наразі зимовий кон-
курс навряд чи відбудеться, бо 
з таким бюджетом сенсу в ньо-
му немає. 
 ■ Для показу фільмів пот-
рібні кінотеатри. Чи достатня 
кількість сучасних кінозалів в 
Україні?
 — Їх ганебно мало! По всій 
Україні лише 400 екранів: мова 
не йде про таку кількість кіно-
театрів, їх набагато менше, 
адже в деяких кінотеатрах є по 
10 екранів. Наприклад, у тій 
же Польщі їх близько двох ти-
сяч. І оця нова програма й план 
на наступний рік передбачали 
ще й це: Держкіно планувало 
фінансувати в селах та малень-
ких містечках відкриття кіно-
залів, проте цього не буде зроб-
лено найближчим часом. 
 ■ Нещодавно ви заверши-
ли зйомки фільму «Позивний 
«Бандерас». Про що він, хто 
знімався?
 — Так, днями я завершив 
його монтаж. Це військовий де-
тектив: дія фільму відбуваєть-
ся протягом трьох днів у вересні 
2014 року — це саме ті дні, коли 
в Мінську відбуваються мирні 
переговори. У цей час на фрон-
ті затишшя, але проросійський 
диверсант готує диверсію. А 
наші герої — військові контр-
розвідники — повинні встигну-
ти, виявивши «крота-диверсан-
та», аби завадити його намірам 
— зірвати переговори й обвину-
ватити в усьому українську сто-
рону.
 У зйомках, крім артистів, 
брало участь дуже багато реаль-
них бійців із 57-ї мотопіхотної 
бригади, яка надавала нам ще й 
військову техніку. Має бути до-
сить реалістична картина, адже 
як бійці приїжджали до нас на 
зйомки з фронтовим запахом, 
зброєю й у запиленому обмун-
дируванні, так їх і знімали. Од-
разу після зйомок ці хлопці зно-
ву вирушали на фронт, в Авдіїв-
ку...
 Знімали ми його два міся-
ці (травень-червень) в Одесь-
кій і Херсонській областях та 
трохи в Києві й поблизу нього. 
Але спершу проїхали всю лінію 
фронту, починаючи від Маріу-
поля, аби майбутня «натура» в 
тилу була близька до того, що 
ми побачили на сході. Бюджет 
стрічки — близько 40 мільйонів 
гривень: цей фільм — перемо-
жець 9-го конкурсу. Тож коли 
є безперебійне фінансування, 
то й ми працюємо ефективно, а 
не як раніше бувало, що зйом-
ки фільму тривали 3-5 років. У 
прокат стрічка має вийти вес-
ною 2018 року, й першими гля-
дачами стануть фронтовики-ар-
тисти! ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Заза Буадзе: У кiно 
прийшов iз лiтератури
Режисер і сценарист — про бум кiноiндустрiї в Українi, 
новий україно-грецький фiльм i продовження «Червоного»

■

Заза Буадзе.
Фото Віктора МАЛЯРЕНКА.
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«Із суддівським беззаконням, яке демонструють арбітри по відношенню 

до «Динамо», ми будемо боротися лише своєю грою».Олександр Хацкевич
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Нинішню футбольну осінь луганська 
«Зоря» проводить неймовірно потужно. 
Чого лише варті переможні матчі в гру-
повому раунді Ліги Європи проти зна-
них у Європі опонентів — «Атлетика» 
та «Герти». У переліку команд, яких у 
нинішньому кубковому сезоні перегра-
ла «Зоря», міг опинитися ще один зна-
ний у Європі колектив. До перемоги над 
володарем Кубка УЄФА-2009, чвертьфі-
налістом Суперліги, чинним чемпіоном 
та тріумфатором КУ — «Шахтарем» — 
в 1/8 фіналу Кубка України-2017/2018 
підопічним Юрія Вернидуба не виста-
чило лічених хвилин. Власне від пораз-
ки луганському клубу «гірників» уря-
тував аргентинець Феррейра, котрий на 
90-й хвилині основного часу, реалізував-
ши, кажучи хокейною мовою, чисельну 
більшість, забив рятівний для донеччан 
гол. Перевівши таким чином поєдинок в 
«овертайм», підопічні Пауло Фонсеки, в 
підсумку, дотиснули виснаженого грою 
в меншості суперника й, видихнувши з 
полегшенням, прослідували до чверть-
фінальної стадії турніру.
 У кубковому поєдинку проти «Зорі», 
котра в останні місяці переживає ігро-
вий підйом, португальський наставник 
«Шахтаря» зіштовхнувся з проблемами, 
з вирішенням котрих у його підопічних 
були серйозні складнощі.
 І, здається, якби не вилучення за дві 
жовті картки центрального захисника 
луганчан В’ячеслава Чечера, перемож-
ний шлях до воріт суперника «гірники» 
могли й не знайти. А так, залишившись 
без головного стовпа оборони, «Зоря» 
втратила ігровий баланс між ланками 
й дозволила супернику змінити хід поє-
динку на свою користь.
 Зрозуміло, що після фінального свис-
тка очільник луганського клубу мав не 
надто багато підстав для задоволення. 
Проте одним фактом похвалитися таки 
зміг. «Хто ще в Україні здатен так «во-
зити» «Шахтар»?! — поцікавився Вер-
нидуб. Водночас його візаві не був оригі-

нальним. У насиченому непростими поє-
динками з «Фейєноордом» та «Динамо» 
календарі підтримувати на високому 
рівні ігровий тонус неймовірно складно. 
Тож нічого іншого, ніж хвалити своїх пі-
допічних за проявлену волю до перемоги, 
йому не залишалося. «Ми здобули яскра-
ву й вольову перемогу», — констатував 
після гри Фонсека. Зазначимо, що вирі-
шальний м’яч у грі — на рахунку арген-
тинця Бланко-Лещука. Загалом же, ар-
гентинський легіон «гірників» у ворота 
«Зорі» забив три з чотирьох м’ячів.
 Після серії з п’яти поєдинків без пе-
ремог нарешті їхній смак відчули фут-
болісти «Динамо». Щоправда, для цьо-
го їм довелося зіграти з «Олександрією» 
не 90, а 120 хвилин ігрового часу. Дяку-
вати регламенту, в Кубку країни є така 

можливість. За відсутності Андрія Яр-
моленка в Олександрії нарешті своє ва-
гоме слово сказали динамівські форвар-
ди — Бесєдін та Кравець. Утім в умовах, 
коли Олександр Хацкевич кинув у куб-
ковий бій малообстріляну молодь, зок-
рема Миколенка, Смирного, Шепелева, 
Алібекова, Ледньова, по-іншому, здаєть-
ся, й бути не могло.
 У чвертьфіналі поточного турні-

ру компанію «Шахтарю» та «Динамо» 
— фіналістам попереднього розіграшу 
КУ — також склали «Верес», «Ворск-
ла» та «Маріуполь». При цьому, окрім 
п’ятьох представників елітного дивізіо-
ну, в 1/4 фіналу КУ зіграють першоліго-
ва «Десна» та пара представників із дру-
гого дивізіону — «Львів» та «Дніпро»-1, 
котрі своїх елітних конкурентів перегра-
ли в серії пенальті. ■

Серед числа чвертьфіналістів КУ-2017/2018 буде й друголіговий «Львів», який у серії пенальті
витіснив зі свого кубкового шляху «Сталь».
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. 1/8 фіналу. «Зоря» — 
«Шахтар» — 3:4 (у дод. час; Луньов, 12; Гор-
дієнко, 51; Харатін, 106 — Феррейра, 72, 90; Ко-
валенко, 99; Бланко Лещук, 116; вилучення: Че-
чер, 82 («З»)), «Олександрія» — «Динамо» — 
2:3 (у дод. час; Старенький, 77; Грицук, 105 (пен.) 
— Кравець, 36, 116; Бесєдін, 107), «Ворскла» — 
«Олімпік» — 2:0 (у дод. час; Шарпар, 104; Кулач, 
109), «Дніпро»-1 — «Чорноморець» — 0:0 (по 
пен. — 8:7), «Львів» — «Сталь» — 1:1 (по пен. 
— 5:3; Кисленко, 69 — Климчук, 11), «Таврія» — 
«Маріуполь» — 0:5 (Борячук, 36, 90+3; Танковсь-
кий, 53; Коробенко, 73, 82), «Прикарпаття» — 
«Десна» — 0:2 (Олійник, 16; Волков, 24), «Арсе-
нал-Київ» — «Верес» — 0:1 (Морозенко, 19).

■

ФУТБОЛ

Випробування на додаток
Головні фаворити національного Кубка з великими труднощами подолали бар’єр 
1/8 фіналу

■

Григорій ХАТА

 У нинішньому сезоні Еліна 
Світоліна вже підкорила одну 
з визначених для себе пікових 
вершин. Піднявшись на третє 
місце в табелі про ранги Жіно-
чої тенісної асоціації, 23-річна 
одеситка оновила рейтинговий 
рекорд вітчизняного тенісу. Уп-
родовж тривалого часу він нале-
жав Андрію Медведєву, котрий 
у 1994 році зміг піднятися на 
четвертий щабель АТР.
 Багато хто з українських 
шанувальників тенісу споді-
вався, що, спіймавши в ниніш-
ньому році кураж, на хвилі ус-
піху Світоліна зможе підняти-
ся ще на одну захмарну висо-
ту. Утім, здається, підкорити 
в 2017-му  найвищу точку в жі-
ночому протоколі Еліна навряд 
чи зможе. Занадто тисне на неї 
тягар відповідальності за ре-
зультат.
 І Каролін Возняцьки, й Ка-
ролін Гарсія в рейтингу WTA 
перебувають нижче від Сві-
толіної. Проте, граючи по черзі 
з шостою та восьмою тенісист-
ками планети на Підсумковому 
турнірі року в Сінгапурі, в обох 
випадках прима українського 
тенісу зазнала невдачі, чим не-
абияк мінімізувала свої шанси 
на подолання групового етапу 
змагань.
 І хоча, маючи в пасиві дві по-
разки, Еліна ще зберігає шанси 
на потрапляння до півфіналу, 
сподівань, що в останньому турі 
реалізуються обидві умови її ви-
ходу з квартету — «суха» пере-
мога над першою ракеткою сві-
ту, румункою Сімоною Халеп, 

та виграш Возняцьки у матчі з 
Гарсією — не так уже й багато.
 Здавалося, піднявшись до 
рівня третьої (нині — четвер-
тої) ракетки планети, Світоліна 
давно вже забула про «тремтін-

ня в колінах». Однак в умовах, 
коли грати з представниками 
«топової» когорти потрібно в ре-
жимі нон-стоп, до такого графі-
ку Світоліна, схоже, ще не гото-
ва. «Звісно, у мене будуть питан-

ня до себе та своєї команди, що я 
зробила неправильно в матчах, 
які  зіграла в Сінгапурі. У мене 
ще залишаються шанси на вихід 
із групи? Хотілося б, щоб їх не 
було», — наголосила Світоліна.
 А свій теніс проти францу-
женки Гарсії українка назвала 
«жахливим». Кілька тижнів 
тому тенісистки зустрічалися 
на турнірі в Пекіні. І тоді, не ре-
алізувавши матч-бол, українка 
поступилася суперниці. За схо-
жим сценарієм пройшло їхнє 
протистояння й у Сінгапурі, де 
Світоліна знову не використа-
ла свій шанс на перемогу, виг-
раючи в вирішальному сеті 5:3. 
У підсумку, Гарсія переломила 
хід матчу, відправивши супер-
ницю до готелю займатися по-
шуком винних у своїй невдачі 
— 6:7, 6:3, 7:5.
 На відміну від «червоної» 
групи, де навіть в аутсайдера 
без очок до останнього туру за-
лишатимуться шанси на участь 
у півфіналі, в «білому» квартеті 
турнірна ситуація мала значно 
менше інтриги.
 Програвши у двох старто-
вих поєдинках Вінус Уїльямс та 
Гарбіньє Мугурусі, для латвій-

ки Олени Остапенко заключний 
поєдинок у групі проти чешки 
Кароліни Плішкової — достро-
кової володарки путівки до пів-
фіналу — перетворився на матч 
престижу. Сенсаційна тріум-
фаторка «Ролан Гарроса»-2017 
той поєдинок виграла, проте, 
думається, настрій третій ра-
кетці планети навряд чи зіпсу-
вала. ■

Баскетбол
 Віце-чемпіон України — южненсь-
кий «Хімік» — програв і другий свій поє-
динок у основному раунді Кубка Європи 
ФІБА. У другому турі підопічні Віталія 
Степановського на виїзді поступилися 
«Пріштіні» з Косова — 63:76. ■ 

ХРОНІКА■

ТЕНІС

Готуючись до розбору польотів
Зазнавши двох поспіль поразок на груповому етапі, прима 
вітчизняного тенісу все ще зберігає шанси на участь у півфіналі 
Підсумкового турніру WTA

■ ТАБЛО

 Підсумковий турнір року WTA. 
«Біла» група. Плішкова (Чехія, 3) — 
«Остапенко (Латвія, 7) — 3:6, 1:6. 
Плішкова — Мугуруса (Іспанія, 2) 
— 6:2, 6:2. Плішкова — В. Уїльямс 
(США, 5) — 6:2, 6:2, В. Уїльямс — 
Остапенко — 7:5, 6:7, 7:5, Мугуруса 
— Остапенко — 6:3, 6:4.
 Турнірне становище: Плішкова 
— 2 перемоги/1 поразка, Мугуруса, В. 
Уїльямс — 1/1, Остапенко — 1/2.
 «Червона» група. 2-й тур. Сві-
толіна (Україна, 4) — Гарсія (Фран-
ція, 8) — 7:6 (7:5), 3:6, 5:7. Халеп (Ру-
мунія, 1) — Возняцьки (Данія, 6) — 
0:6, 2:6.
 Турнірне становище: Возняцьки 
— 2/0, Халеп, Гарсія — 1/1, Світоліна 
— 0/2.

■

Шанувальники Еліни Світоліної не можуть впізнати її гру 
на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі. 
Фото з сайта www.wtatennis.com.

❙
❙
❙
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 Приваблива дівчина говорить 
психіатру:
 — Зі мною відбувається щось 
дивне, як тільки вип’ю келих вина, 
відразу з’являється гостра потреба 
у спорідненій душі!
 — Про це ми ще поговоримо, а 
зараз давайте вип’ємо по чарочці!

* * *
 Учителька розповіла учням про 
великих винахідників і запитує:
 — Діти, а що б ви хотіли винай-
ти?
 — Я б винайшов такого робота 
— натиснув кнопку і уроки зробле-
но!
 — Петю, ну ти й ледар! А що 
скаже Вовочка?
 — А я б винайшов автомат, який 

би натискав на цю кнопку!

* * *
 — Лiкарю, схоже, я збоже-
волiв!
 — Чому ви так думаєте?
 — Усе, що говорить моя дружи-
на, мені здається розумним!

* * *
 — Тату, я сам зробив собі скрип-
ку!
 — Молодець, синку, а струни де 
взяв?
 — Із піаніно.

* * *
 — Життя з тещею — це як пар-
тія в шахи!
 — Чому?
 — Куди не ходи, все одно закін-
читься матом!

По горизонталі:
 1. Маска потвори, личина. 6. Стан 
найвищого спокою і блаженства у буд-
дизмі. 7. Річка в Сибіру. 8. Гірська сис-
тема Південної Америки. 9. Південно-
американська в’ючна тварина. 11. Знач-
ний історичний відрізок часу. 12. Рос-
лина-паразит, що росте на деревах. 13. 
Намісник області в Давній Персії, пере-
носно — людина з необмеженою вла-
дою, самодур. 16. Представник давнь-
ої цивілізації, що жила на Апеннінсько-
му півострові між річками Арно і Тібр. 
21. Легендарний кошовий отаман за-
порожців, якого називали характерни-
ком. 23. Король із шекспірівської тра-
гедії. 24. Струнно-щипковий музичний 
інструмент. 25. Префікс, що в склад-
них словах означає літак. 26. Герб 
кримських татар. 27. Радянський пар-
тійний діяч, член штабу оборони Киє-
ва, іменем якого була названа вулиця у 
Шевченківському районі столиці, нині 
— Парково-Сирецька. 28. Поширена 
назва музичних композицій, переваж-
но інструментальних, навіяних поетич-
ним настроєм ночі.
По вертикалі:
 1. Перкусійний музичний інстру-
мент, схожий на дитяче брязкальце. 2. 
Домашні птахи, які не клюють грошей 
у наших депутатів. 3. Оголошення про 
те, що всі квитки на виставу продано. 
4. Високе стояче дзеркало. 5. Німець-
кий філософ та економіст, колега Кар-

ла Маркса. 7. У Стародавній Греції — 
людина, що живе у відриві від суспіль-
ного життя, не бере участі у загальних 
зборах громадян поліса та інших фор-
мах державного і громадського де-
мократичного управління. 10. Давньо-
римське божество кохання з луком та 
стрілами. 11. Отруйна змія. 14. Над-
мірне збу дження, очікування якоїсь 
події. 15. Спеціальна скринька для 
зберігання святих мощів. 17. Місце, 
обладнане для стрільби по мішенях. 
18. Вихідні дані задачі. 19. Скоба із 
пружинною засувкою для швидкого 
з’єднання двох петель чи ланок лан-
цюга. 20. Давньогрецький філософ, 
якого згадує Аристотель у відомому 
вислові про друзів та істину. 22. Ук-
раїнський гетьман, автор першої в Єв-
ропі Конституції.  25. Самоцвіт. ■
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 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +2…+7

 +5…+10

 +2…+7

 +5…+10

Північ +2…+7

 +5…+10

 +2…+7

 +5…+10

Схід +2…+7

 +6…+11

 +2…+7

 +6…+11

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +6…+11

 +9…+14

 +6…+11

 +9…+14

Аліса КВАЧ

 Останнім часом у житті 28-річної гол-
лівудської зірки Емми Стоун — суцільна 
смуга везіння. Тут тобі і «Оскар» за голов-
ну роль у культовому вже мюзиклі «Ла-Ла 
Ленд», і 26 мільйонів гонорарів та відраху-
вань за касові збори за цю ж роль, які доз-
волили їй очолити рейтинг  журналу Forbes 
найоплачуваніших актрис. А де гроші та 
везіння, там і серце відкривається для ко-
хання.
 Як повідомили журналісти видання 
People, новим обранцем зірки став 32-річ-
ний кінорежисер та сценарист Дейв Мак-
Кері, з яким Емма познайомилася кілька 
місяців тому на зйомках розважальної про-
грами Saturday Night Live («Суботнє нічне 
життя»). Як з’ясувалося, МакКері теж до-
сить творча людина і кілька разів номіну-
вався на премію «Еммі».

 Раніше Емма Сто-
ун зустрічалася із зір-
кою фільму «Новий Спай-
дермен» Ендрю Гарфіл-
дом. І навіть ледь не вийш-
ла за нього заміж: навесні 
2014-го Ендрю освідчив-
ся їй і отримав згоду. Од-
нак пізніше дороги акторів 
розійшлися.
 Цікаво, що Емма Сто-
ун — не єдина, хто запав на 
творчий колектив програми 
Saturday Night Live. Папара-
ці рознюхали, що ще одна гол-
лівудська зірка Бен Аффлек зус-
трічається з продюсером шоу 
Ліндсі Шукус, а Скарлет Йоханссон 
— зі сценаристом та актором Колі-
ном Жостом. Просто якась шлюб-
на агенція, а не телешоу.

з 30 жовтня до 5 листопада

 Овен (21.03—20.04). Дотримуйтесь тра-
дицій, консерватизму. Поводьтеся так, як і рані-
ше. Якщо за останній час було зближення чи від-
далення, це краще скасувати. Не відмовляйтеся 
від того, що вам належить.
 Дні: спр. —30; неспр. — 1.

 Телець (21.04—21.05). Тиждень буде див-
ним. З одного боку, в ньому буде сувора визна-
ченість, а з іншого, — несподіванка і непередбачу-
ваність разом з образами. Ви розумітимете, що від-
бувається, але при цьому в чомусь прорахуєтеся. 
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви почнете де-
монстративно нервувати, але сенсу в цьому немає. 
Забудьте і почніть iз того етапу, який вас влаштову-
вав. Торуйте новий шлях, виправляючи помилки.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Рак (22.06—23.07). У вас усе вийде, якщо 
ви віритимете в успіх. Ви отримаєте більше, ніж 
сподівалися. Оточуючі не повинні здогадуватися 
про ваші плани. На сторонню підтримку розрахо-
вуйте тільки в останній момент.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Лев (24.07—23.08). Перед вами поста-
не доволi складна дилема. Не бійтеся втра-
тити свiй авторитет. Дозвольте iншим зроби-
ти за вас вибiр. У вихiднi вiдвiдайте культур-
нi заклади.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Діва (24.08—23.09). Невизначеність 
у вас буде зі знаком «плюс». Вас нічим не 
зобов’язуватимуть, ні до чого не підштовхувати-
муть. Навіть хаос можна сприймати як збільшен-
ня перспектив.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Терези (24.09—23.10). Це буде час під-
готовки до нового життя: подумайте, від чого ви 
хочете відмовитися, на що варто зробити ставку. 
Якщо мрієте про духовний розвиток, на вас че-
кає знайомство з цікавими людьми.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Скорпіон (24.10—22.11). Проявиться не-
властива вам гнучкість. Ви зміните тактику на-
віть у давнiх справах i нарешті зрозуміє, що від-
бувається. Це буде усвідомлення без помилко-
вих надій.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Стрілець (23.11—21.12). Навіть недоско-
налi ситуацiї ви сприйматимете без паніки і поч-
нете планувати своє життя. Поступайтеся, якщо 
іншого виходу немає. Це знизить пильнiсть ва-
ших ворогiв.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Козеріг (22.12—20.01). Доведеться під-
бити пiдсумки. Це буде кульмінація того, чого ви 
прагнули. Якщо отримали не те, що хотіли, зна-
чить, ваші установки були помилковими. Або ж 
ви поки не розумієте, що так краще.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Водолій (21.01—19.02). Вам вдасться 
уникнути неприємностей і труднощів. Усе буде 
прозоро і передбачувано. Вашого досвіду виста-
чить для розумного рішення. У побутових питан-
нях можете покластися на свої знання.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Риби (20.02—20.03). Для того, щоб зай-
няти вигіднiше становище, почати приймати рі-
шення, важливо отримувати нові знання. Може-
те поїхати по знайомих місцях. Звернiться по по-
ради до досвiдчених людей.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 5. ■

СТРІЛИ АМУРА

Щасливі 
разом
Емма Стоун закрутила новий роман 
із кінорежисером Дейвом МакКері

■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Емма Стоун.❙

Дейв МакКері.❙

28—29 жовтня за прогнозами 
синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий 
дощ. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Тем-
пература вночi +2...+4, удень +6...+8. Пiсля-
завтра вночi +2...+4, удень +6...+8.

Курорти Карпат: хмарно з прояснення-
ми, дощ iз мокрим снiгом. Славське: уночi 
+3...+5, удень +6...+8. Яремче: уночi +4...+6, 
удень +7...+9. Мiжгiр’я: уночi +2...+4, удень 
+7...+9. Рахiв: уночi +3...+5, удень +7...+9.
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