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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,48 грн. 

1 € = 31,35 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

«Нова радість 
стала…»
Верховна Рада ухвалила «закон про Різдво». 
Тепер святкуватимемо і 25 грудня, і 7 січня
стор. 4 »

«Крихітка» 
на 

трильйон
Який бюджет на 

2018 рік ухвалила 

Верховна Рада
стор. 4 »

Ярмаркуємо з 
Хвильовим

Остання спроба 

представників Розстріляного 

Відродження протистояти 

комуністичній ідеології
стор. 14 »

Лідер надійний і 
агресивний

Після двох перемог на старті 

єврокваліфікації-2019 українські 

баскетболістки підтвердили статус 

одного з фаворитів свого квартету
стор. 15 »

Депутати працюють з думкою про Різдво. ❙
Фото з сайта umoloda.kiev.ua. ❙
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«Ми обговорюємо Донбас. Росія каже, що їх там немає, незважаючи 
на наявність до 500 танків — що в чотири рази більше, ніж танків у 
британській армії на озброєнні — нарівні з сотнями іншого важкого 
озброєння і тисячами російських регулярних військових та найманців».

Павло Клімкін
міністр закордонних справ України

УКРАЇНА МОЛОДА

У ПОЛОНІ

Воля — 
під ялинку?
До початку Нового року   
додому можуть повернутися 
74 наших військовополонених 
на Донбасі
Ірина КИРПА

 У листопаді   виповнилося  14 місяців від-
тоді, як гуманітарна складова Мінських пе-
реговорів була просто заморожена через чис-
леннi розбіжності. Українські переговорни-
ки ще й досі не мають на руках точних даних 
про кількість наших військовополонених, 
утримуваних бойовиками в зоні АТО на Дон-
басі.
 За словами уповноваженої Президента 
щодо мирного врегулювання конфлікту в До-
нецькій та Луганській областях Ірини Гера-
щенко, цього тижня під час чергової зустрічі 
в Мінську з ватажками так званих «ЛНР» і 
«ДНР» їм запропонували певні компроміси в 
питанні обміну військовополонених.
 — Українська сторона  раніш пропонувала 
обмін заручниками за формулою «313 на 88», 
але Росія та контрольовані нею бойовики за-
блокували цей процес, — розповіла Ірина Ге-
ращенко. — Правдою є й те, що переговори та 
робота мінських груп зайшли в глухий кут. А 
от представники спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ (СММ) зайняли таку позицію, при 
якій можна не помічати присутності російсь-
ких військових на Донбасі та перешкоджати 
процесу обміну військовополоненими.
 Приблизну цифру українців, які зараз пе-
ребувають у полоні бойовиків на Донбасі, на-
звав глава СБУ Василь Грицак. За його слова-
ми, зараз у місцях позбавлення волі незакон-
но утримують не менше 110 українських за-
ручників. Василь Грицак зазначив, що раніше 
Україна була готова обмінювати військовопо-
лонених за схемою: «один українець на трь-
ох бойовиків». Однак усе змінилося після осо-
бистої розмови президента Росії зі своїм ку-
мом Віктором Медведчуком.
 — Згідно з Мінськими угодами, всі обмі-
ни повинні здійснюватися за формулою «всіх 
на всіх», — повідомив учасник переговорів з 
обміну військовополоненими Віктор Медвед-
чук. — Україна зіткнулася зі складнощами 
у цій частині виконання зобов’язань, адже 
неможливо реалізувати цю формулу обміну 
щодо тих осіб, хто був засуджений за особли-
во тяжкі злочини.
 Після внесення поправок виник абсолют-
но протилежний варіант обміну, коли Украї-
на готова звільнити 306 осіб в обмін на свобо-
ду для 74 своїх співвітчизників.
 Такі цифри у телефонній бесіді Володи-
мир Путін підтвердив для ватажків «ДНР» та 
«ЛНР» Олександра Захарченко та Ігоря Плот-
ницького. Обмін планують провести до почат-
ку Нового року.
 Нагадаємо, у середині листопада в Белг-
раді відбулася третя зустріч спецпредставни-
ка Держдепартаменту США з питань Украї-
ни Курта Волкера з помічником президента 
РФ Владиславом Сурковим. Політики двох 
країн обговорили стан справ у дипломатич-
ній сфері щодо зусиль з припинення війни на 
Донбасі. У своєму інтерв’ю для українських 
журналістів Курт Волкер заявив, що повер-
ненню полонених з обох сторін конфлікту на 
Донбасі могли б посприяти миротворчі війсь-
ка ООН. ■

■

гривень
можуть одержати садівники у 2018 році з де-
ржбюджету, такі сподівання висловив голова 
Асоціації «Укрсадпром» Дмитро Крошка.

300 млн. доларів
у 2017 році було ін-

вестовано у сферу стартапів (компаній, що будують 
свій бізнес на основі інновацій і володіють обмеже-
ними ресурсами), заявив  заст. міністра економічно-
го розвитку та торгівлі України Михайло Титарчук.

гривень
виділив уряд на під-

тримку Маріуполя, Покровська, Дружківки й Сі-
верськодонецька — міст, що постраждали під час 
 бойових дій із російсько-терористичними військами, 
повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

людей
із початку сезону зробили щеплення 
проти грипу, інформували у прес-служ-
бі Міністерства охорони здоров’я.

 старих 
будинків

(серед яких 90% — 
«хрущовки») планують знести у 
Києві, повідомляє газета «Вечір-
ній Київ» із посиланням на КМДА.

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

88 млн. 17 млн. 46,06 тис. 3 тис.

Іван БОЙКО

 Інформацію волонтерів і місцевих меш-
канців про те, що бойовики цілеспрямова-
но обстрілюють iз систем залпового вогню 
«Град» міста і села Донеччини, підтверджу-
ють і в штабі АТО. Зокрема, речник штабу 
АТО Василь Лабай зазначає: «Уже кілька 
днів поспіль проросійські бойовики ведуть 
вогонь iз важкої артилерії, мінометів, об-
стрілюють українські міста і села, які роз-
ташованi вздовж лінії зіткнення. Кілька 
днів тому — Трьохізбенку, потім Мар’їнку, 
потім Зайцеве з «Градів». Від їхніх злочин-
них дій страждає місцеве цивільне населен-
ня та руйнується інфраструктура». За його 
словами, штаб АТО перебуває в постійній 
координації з українською стороною Спіль-
ного центру з контролю і координації вогню 
(СЦКК) з цього приводу.
  «У подальшому застосування незакон-
ними збройними формуваннями артилерій-
ських систем може призвести до непередба-
чуваних наслідків, у тому числі й до числен-
них жертв серед цивільного населення», — 
додає пан Лабай.
  За даними штабу АТО, впродовж мину-
лої середи ворог 16 разів порушив перемир’я, 

утім жоден боєць ЗСУ не постраждав. «Ситу-
ація в районі проведення АТО залишається 
напруженою. Попри зменшення кількості 
та інтенсивності ворожих обстрілів, повно-
го дотримання режиму припинення вогню 
вздовж лінії розмежування сторін немає. 
Окупанти продовжують обстрiлювати ук-
ріплення сил АТО, час від часу застосовую-
чи міномети», — йдеться у повідомленні.
  На луганському напрямку близько опів-
ночі російсько-терористичні війська обстрі-
ляли з мінометів калібру 120 мм оборонців 
Травневого. На інших напрямках окупан-
ти застосовували переважно стрілецьку 
зброю. У свою чергу, захисники України 11 
разів відкривали адекватний вогонь у від-
повідь. ■

НА ФРОНТІ

«Град» на села
Ворог кілька днів поспіль гатить iз важкої 
артилерії по мирних кварталах Донеччини

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 У середу службовий автомо-
біль поліції Донеччини підірвав-
ся на протитанковій міні за 22 км 
від Маріуполя. Як повідомив пер-
ший заступник голови Нацполіції 
В’ячеслав Аброськін, сталося це в 
районі селища Гнутове. Міну за-
клала ДРГ бойовиків на автодо-
розі Талаківка—Гнутове.
  Від отриманих поранень за-
гинув майор поліції 1981 р. н. 
«Ще двоє поліцейських отрима-
ли поранення та перебувають у 
лікарні», — додав Аброськін.

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Судовий процес, на якому вже 
четвертий рік розглядають спра-
ву Нелі Штепи, вкотре завершився 
безрезультатно. Підозрювану від-
правили додому ще на два місяці 
під цілодобовий арешт і не дозво-
лили зняти електронний браслет. 
Правда, до 13 січня, коли пройде 
чергове слухання, їй дозволили чо-
тири дні пробути в одній з київсь-
ких клінік, де екс-мер планує прой-
ти стаціонарне лікування. 

 Процес триває так довго, оскіль-
ки справу Нелі Штепи чотири рази 
починали слухати «з нуля» через 
постійний самовідвід суддів. Остан-

нє засідання також мало всі шанси 
повторити усталену традицію. «Но-
вий головуючий суддя Скляренко 
заявив самовідвід, оскільки були 

процесуальні порушення у ході його 
призначення, — повідомив адво-
кат Штепи Олександр Шадрін. — 
Але двоє інших суддів (членів коле-
гії) проголосували проти. Суд не за-
довольнив також наше клопотання 
про відвід суддів. Після цього ста-
ло зрозуміло, що наполягати на но-
вому розгляді немає сенсу. Виріши-
ли продовжити слухання». 
 Сергій Скляренко був призна-
чений замість Віктора Вікторова, 
який пішов у відпустку з догляду за 
дитиною. Наступне засідання прой-
де вже після різдвяних свят. ■

СЕПАРАТИЗМ

«Декрет» судді
Новий рік екс-мер Слов’янська зустріне 
під домашнім арештом і в браслеті

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Уряд ухвалив  Страте-
гію розвитку системи МВС 
до 2020 року, представле-
ну  міністром внутрішніх 
справ Арсеном Аваковим. 
Очільник заявив, що значна 
частина положень, які бу-
ли закладені в документі 
від 2014 року, вже викона-
на. Над текстом нового до-
кумента, котрий складаєть-
ся з кількох великих блоків, 
протягом півроку працюва-
ли представники МВС разом 
із зарубіжними експертами 
та активною громадою. Біль-
ше того, «Стратегія 2020» 
пройшла процес відкрито-
го, публічного обговорення: 
жителі всіх регіонів Украї-
ни мали можливість внести 
свої пропозиції щодо подаль-
шого процесу реформування 
системи МВС.
 Зокрема, пан Аваков 
сказав: «Ми разом із EUAM 
Ukraine визначили наші 

наступні цілі. «Стратегія 
2020» — логічне продов-
ження розпочатих змін. 
Визначені напрямки бу-
дуть сприяти підвищенню 
ролі правоохоронних ор-
ганів у суспільстві, зміц-
ненню контактів із насе-
ленням, втіленню нових 
підходів та поглядів на 
нашу роботу з пріоритета-
ми на сервісні функції». 
Міністр додав, що реформа 
поліції ще не завершила-
ся, бо пройдено шлях лише 
на 25-30% від задумано-
го: «Патрульна поліція — 
це лише частина необхід-
них змін. Є кримінальна 
поліція, поліція громадсь-
кої безпеки, серйозний роз-
виток мають отримати кі-
берполіцiя та інші підрозді-
ли НПУ. Це окремий блок. 
Крім нього, є цивільна без-
пека — Служба надзвичай-
них ситуацій та інші».
 У свою чергу заступ-
ник міністра внутрішніх 

справ Тетяна Ковальчук за-
значила, що за короткий час 
(із 2014 року) МВС вдалося 
розмежувати функції полі-
тичного управління та про-
фесійної діяльності. Ство-
рили абсолютно новий цен-
тральний орган виконав-
чої влади — Національну 
поліцію та сформували На-
ціональну гвардію: «Кожен 
громадянин України пови-
нен знати, що йому прий-
дуть на допомогу, що він от-
римає якісний державний 
сервіс. Крім того, праців-
ники системи МВС також 
повинні бути впевнені у за-
втрашньому дні, особливу 
увагу ми приділяємо саме 

підготовці кадрів та сучас-
ній системі мотивації».
 У жовтні, за резуль-
татами соціологічно-
го  до слі дження, проведе-
ного міжнародними та 
націо нальними інсти-
тутами соціології, най-
більшу довіру грома-
дян серед інститутів дер-
жави  та суспільства  отри-
мали: Націо нальна   гвардія  
України  (52,6%), ДСНС 
України (50,5%), Держав-
на прикордонна служ-
ба (46,4%), доб ровольчі ба-
тальйони (43,9%), Націо-
нальна по ліція в ціло-
му (39,3%) та Патрульна 
поліція зокрема (40,9% ). ■

ЩО БУДЕ?

Логіка змін
Державний правоохоронний 
сервіс — для кожного

■

Патрульній поліції довіряє 40,9% громадян.❙
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гривень
кожному мешканцю України до-

ведеться додатково сплачувати за комунпослу-
ги, якщо буде прийнято законопроект «Про упа-
ковку та відходи упаковки», зареєстрований у 
ВРУ, прогнозує  «Ділова столиця».

200 держборг
України перевищує 

ВВП, констатував виконавчий директор Між-
народного фонду Блейзера Олег Устенко. 
Наша держава залишається однією з найбід-
ніших країн у Європі.

збільшився
потік нелегальної міграції на Закарпатті, 
заявила прес-секретар Чопського при-
кордонного загону Олена Трачук.

електронних браслетів
для правопорушників є справними, зізна-
лися у Нацполіції України. Усього цих при-
ладів у наявності 476 штук.

— таке зростання про-
мисловості очікується у по-

точному році, зазначили в Мінекономіки.

На 80% На 80% Лише 14%  1,4%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ВІДЛУННЯ

Полум’я 
несправедливості
Директор табору «Вікторія» вийшов 
із СІЗО під заставу

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Поліцейські Харкова за-
тримали двох підприємли-
вих жінок, які у звичайній 
міській квартирі облаштува-
ли онлайн-порностудію. Най-
мані ними дівчата на каме-
ру спокусливо демонстрували 
свої принади, а потім відзня-
те «кіно» розповсюджували по 
всій мережі iнтернету. Як пові-
домив старший оперуповнова-
жений УБЗПТЛ ГУНП у Хар-
ківській області Антон Соко-
ловський, оперативники піс-
ля низки заходів i слідчих дій 
знайшли приховане місце зйо-
мок i вилучили під час обшуку 
повний набір речових доказів 
— комп’ютерну техніку, бан-

ківські картки, купу готівки. 
 Разом з організаторами пор-
нографічної оборудки право-
охоронці затримали і чоти рьох 
«актрис». Дівчата повідомили 
у ході допиту, що на роботу пот-
рапили завдяки вербуванню у 
забороненій соціальній мережі 
«ВКонтактє» та за рекоменда-
ціями знайомих. Зважилися 
вони на цей крок через фінан-
сову скруту й тому, що вербу-
вальники обіцяли легкі гро-
ші. Але ціна ризику виявила-
ся надто високою — учасникам 
сумнівного бізнесу світить міні-
мум три роки, максимум — сiм. 
Кримінальне провадження від-
крито за статтею ввезення, ви-
готовлення і розповсюдження 
порнографічних предметів. ■

СЕКС-ІНДУСТРІЯ

Кіно з «полуничкою»
Харківські правоохоронці «розсекретили» 
діяльність підпільної онлайн-порностудії

■

Катерина ЛАЗАНЮК

 У переддень двомісячної 
дати від страшної трагедії, коли 
під час пожежі згоріли діти, 14 
листопада директору одесько-
го  дитячого оздоровчого табо-
ру «Вікторія» Петру Саркісяну 
продовжили арешт та водночас 
надали право внести заставу — 
128 тисяч грн. Головний підоз-
рюваний, звісно, в СІЗО лиша-
тися не захотів, одразу знайшов 
гроші і наступного дня вийшов 
з-під арешту.
 Скандальне рішення виніс 
Приморський районний суд 
Одеси. Це викликало очікува-
ну негативну реакцію громад-
ськості. По-перше, засідання 
якимось фантастичним чином 
потрапило на розгляд відомо-
го своєю нездоровою лояльніс-
тю Приморського суду, адже до 
цього справа слухалась у Київсь-
кому районному суді, і саме він 
18 вересня обирав Петру Сар-
кісяну запобіжний захід у виг-
ляді 60 днів тримання під вар-
тою без права внесення застави 
(термін дії першого вироку мав 
завершитись лише 18 листопа-
да). По-друге, засідання прове-
ли таємно — за закритими две-
рима, не повідомили навіть пос-
траждалу сторону — батьки ді-
тей з танцювального колективу 
«Адель» дізналися про вирок, 
коли про це постфактум заяви-
ла прокуратура.
 Обурені батьки зустрілися 
з прокурором Одеської облас-
ті Олегом Жученком і попроси-
ли роз’яснити ситуацію.«Це рі-

шення незаконне, тому що не 
може суд при продовженні тер-
міну змінювати запобіжний за-
хід, тому ми абсолютно впевнені, 
що апеляційна інстанція вказа-
не порушення скасує і поверне 
ту саму міру запобіжного захо-
ду, яка була», — зазначив Жу-
ченко. Він додав, що прокура-
тура вже підготувала апеляцію. 
Оскарження рішення призначе-
не на 16 листопада 2017 року, в 
Апеляційному суді Одеської об-
ласті.
 Варто зазначити, що сторо-
на обвинувачення неодноразово 
попереджала, що призначення 
застави може серйозно завади-
ти слідству. Серед потенційних 
негативних наслідків називали 
незаконний вплив на потерпі-
лих та свідків, інших підозрю-
ваних та переховування від ор-
ганів слідства i суду. Прокура-
тура також звернулася до Вищої 
ради правосуддя з вимогою при-
тягнути до відповідальності за 
винесення такого неправосудно-
го рішення суддю Приморського 
райсуду Віктора Попревича.
 Особливого цинізму ситуа-
ції додає те, що 15 листопада ви-
повнилося рівно два місяці з дня 
трагедії. Нагадаємо, в ніч на 16 
вересня у дитячому оздоровчо-
му таборі «Вікторія» сталася 
страшна пожежа. Через кричу-
щі порушення правил пожежної 
безпеки з боку керівництва табо-
ру та відсутність звичайної по-
жежної сигналізації троє вихо-
ванок колективу «Адель» згорі-
ли в новозбудованому корпусі 
табору живцем. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Досить детективна, але від 
того ще більш сумна і проти-
правна історія сталася у Закар-
патті між місцевими лісника-
ми-єгерями. Розголос вона от-
римала завдяки лісничому Ва-
силю Шемоті, який виклав у 
соцмережі обурливі фото з по-
лювання інших його колег 
— єгерів Рахівського лісово-
го господарства Закарпатської 
області Володимира та Михай-
ла Кабалів (батько й син), які 
вполювали рідкісну та занесе-
ну в Червону книгу рись. Фото-
апарат єгерів, за твердженням 
пана Василя, він знайшов. 
 Щоправда, виявилася, що 
публікація компромату має 
досить банальний мотив, б, як 
стверджують «герої» рисячо-
го сафарі, близько тижня тому 
вони намагалися затримати 
батька Василя Шемоти за бра-
коньєрство: вбивство бурого 
ведмедя та оленя благородно-
го. Більше того, один із Кабалів 
стверджує, що фото апарат у 
них вкрали, а цим фото вже 
п’ять років, і рись була підібра-
на на дорозі після того, як її ні-
бито збив якийсь автомобіль, 
бо, буцімто, автодорога пере-
тинає шляхи міграції «лісових 
котиків». 

 Хоч як би там було, але Де-
ржавне агентство лісових ре-
сурсів України після оприлюд-
нення фотоінформації із за-
гиблою риссю повідомило, що 
ініціює службове розслідуван-
ня. «Із метою з’ясування всіх 
обставин та перевірки інфор-
мації, викладеної в соціаль-
ній мережі Facebook, Держліс-
агентство ініціювало службове 
розслідування щодо лісничого, 
про якого йдеться в публікації, 
і відсторонило його від вико-
нання посадових обов’язків. У 
разі підтвердження інформації 
будуть вжиті відповідні захо-
ди», — зазначили у відомстві.
 На інцидент також відреа-
гувала закарпатська поліція, 
відкривши за матеріалами з 
соцмереж кримінальне про-
вадження за статтею про неза-
конне полювання, а таке пра-
вопорушення карається штра-
фом до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян 
або обмеженням волі на строк 
до трьох років, із конфіскацією 
знарядь і засобів полювання та 
всього добутого.
 Залишається лише додати, 
що в українських Карпатах за-
лишилося всього від 350 до 400 
особин рисі, а допитаний як 
свідок Михайло Кабаль також 
є депутатом Рахівської міськ-

ради від «Радикальної партії». 
Очільник «радикалів» Олег 
Ляшко вже виклав обурливий 
пост у соцмереж щодо однопар-
тійця, зокрема, написавши: 
«Цей жорстокий садист-убив-
ця обраний від місцевої органі-
зації РПЛ у 2015 році. Цю пре-
красну рись, занесену у Черво-
ну книгу, цей звір у людській 
подобі вбив у заповіднику. Ви-
магаю від правоохоронців най-
суворішого покарання живоде-
ру. І доб’юся прийняття зако-
ну про імперативний мандат, 
щоб можна було у таких збо-
ченців негайно забирати депу-
татський мандат». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Косівський суд 15 
листопада повністю 
реабілітував одного 
із найлегендарніших 
командирів УПА, со-
тенного «Кривоноса» 
— 94-річного Миро-
слава Симчича, бага-
торічного радянського 
політв’язня. Незлам-
ний упівець остаточ-
но вийшов на волю 
в 1985 році, а всього 
відбув в ув’язненні... 
32 роки, 6 місяців і 3 
дні! Пана Миросла-
ва засудив у далекому 
1949 році Івано-Фран-
ківський військовий 
трибунал на 25 років 
позбавлення волі за 
участь в УПА. Жах-
ливі умови етапів і 
концтаборів лише ук-
ріпили непокірний дух 
пана Мирослава: він 
брав активну участь у 
повстаннях та боротьбі 
з кримінальниками. 
 Згодом, в ув’я нен ні, 
він додатково «дістав» 

іще... 25 років за 
«участь у націоналіс-
тичному угрупован-
ні», щоправда, в 1956 
році Комісія ВР СРСР 
«змилостивилась» і 
скоротила термін по-
карання до 10 років; 
у 1963 році Симчича 
звільнили. Втім ра-
дянська влада не про-
бачала «політичним» 
їх старі «гріхи» — і 
вже у січні 1968 року 
«Кривоноса» знову за-
арештували за так зва-
ними «нововиявле-
ними обставинами». 
Проте після тривало-
го тяжкого слідства 
(більшість часу якого 
сотенний перебував в 
одиночній камері) ра-
дянське «правосуд-
дя» не змогло довести 
жодних «нововиявле-
них злочинів». Та ра-
дянська система не 
здавалася — у грудні 
1969 р. Президія ВР 
СРСР скасувала пос-
танову від 1956-го, а 
Верховний Суд СРСР 

своїм рішенням від 20 
січня 1970 року напра-
вив Симчича відбувати 
покарання за вироком 
1953 року.
 У 1976 році «Кри-
воніс» звертався до 
Комісії з прав лю-
дини ООН, а в лип-
ні 1978 року адмініст-
рація табору викли-
кала Симчича за його 
заявою про те, що на 
кінець 1977 року він 
уже відсидів «своїх» 
25 років. Проте спос-
тережна комісія від-
мовилася подати його 
справу на подаль-
ший розгляд, бо, мо-
вляв, «в’язень Миро-
слав Симчич не став 
на шлях виправлен-
ня» (тобто відмовився 
засудити свою участь в 
УПА та співпрацювати 
з КДБ).
 У 1979 році Миро-
слав Симчич подав за-
яву в МҐБ і в КДБ з 
проханням або пере-
вести його назад до 35-
го табору Пермської 

області, в якому утри-
мувалися політичні 
в’язні, або до Запорізь-
кої області (його сім’я 
жила в Запоріжжі), 
оскільки в новому та-
борі з його здоров’ям 
умови надто тяжкі, і 
дружині дуже важко 
до нього добиратися. 
На вимоги писати лис-
ти російською мовою 
Симчич відповідав, що 
не писав і не писатиме 
російською.
 У 1982 році, не 
виходячи на волю, 
Симчич вчергове виз-
наний судом особли-
во небезпечним реци-
дивістом і... знову за-
суджений — 2,5 року 
таборів «за наклепи на 
радянський держав-
ний і суспільний лад 
(ст. 187-І КК УРСР). 
 Додамо, що прикар-
патський нардеп Юрій 
Соловей звернувся до 
Президента з прохан-
ням присвоїти Миро-
славу Симчичу звання 
Героя України. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

«Кривонос» вистояв
94-річного сотенного командира УПА нарешті реабілітували

■

БРАКОНЬЄРСТВО

Карпатське «сафарі»
Лісники полюють на червонокнижних 
звірів і один на одного? 

■

Із цього фото все й почалося...
Фото з сайта vgorode.ua.

❙
❙



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ЛИСТОПАДА 20174 ПОЛІТИКА
«Проект затверджений в першому читанні, і тепер починається 
найцікавіше — обговорення правок і «хотєлок» у Бюджетному комітеті ВР. 
Після первинного інформаційного вкидання піар-контенту починається 
реальний поділ».

Руслан Бортник
директор Українського інституту аналізу та 

менеджменту політики

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАРЛАМЕНТ

«Нова радість 
стала…»
Верховна Рада ухвалила 
«закон про Різдво». Тепер 
святкуватимемо і 25 грудня, 
і 7 січня
Наталія ЛЕБІДЬ

 Вочевидь, усі реформи вже успішно проведено, 
якщо вчора, у «голосувальний четвер», Верховна 
Рада взялася за святкування Різдва. 238 голосами 
«за» депутати ухвалили празникувати двічі — 25 
грудня та 7 січня, аби жодна з гілок християнства 
— католицька та православна — не вважалася обій-
деною увагою. 
 Як зазначила очільниця парламентського Ко-
мітету з соцполітики Людмила Денисова, «комітет 
звернув увагу, що є країни, які двічі святкують Різ-
дво — Білорусь, Молдова, Ліван та Албанія». Відтак 
і Україна потрапляє до переліку цих країн. Щоправ-
да, аби не нарощувати кількість вихідних, яких в 
Україні й без того не бракує, з числа свят вирішено 
виключити 2 травня. 
 Останній пункт викликав чимало спротиву — 
питання про 2 травня ставили на голосування п’ять 
разів. Спікер Андрій Парубій закликав колег підтри-
мати нововведення, нагадуючи, що 1 травня зали-
шається вихідним днем. Врешті-решт, необхідні го-
лоси вдалося «нашкребти», хоч і не без зусиль. «Ми 
не нав’язуємо церквам, як і коли відзначати свої 
релігійні свята, але перехід на святкування Різдва 
за більш новим і точним Григоріанським календа-
рем, 25 грудня, ознака європейськості», — резюму-
вала депутатка від «Самопомочі» Ірина Подоляк. 
 А тим часом парламент готується до розгляду 
значно більш важливого та контраверсійного доку-
мента. Йдеться про законопроект щодо реінтеграції 
ОРДЛО, який мають розглянути в Комітеті з нац-
безпеки та оборони. Про це в кулуарах парламенту 
повідомив народний депутат від фракції БПП Олек-
сій Гончаренко. «Ми всі бачимо, що зараз тисячі пра-
вок до законопроекту, який має 14 сторінок. Уже по-
дані правки на 800 сторінок. Це повторюється вся іс-
торія із судовою реформою, пенсійною. Тобто, така 
спроба затягнути час», — заявив Гончаренко.
 Також нардеп зауважив: «Що стосується 10-ї 
статті (переміщення осіб через лінію розмежуван-
ня), то нехай комітет визначається, все одно рішення 
комітету є рекомендаційним, вирішувати буде сесій-
на зала. Ми з повагою чекаємо рішення наших колег 
iз Комітету нацбезпеки та оборони. Тому чекаємо на 
розгляд комітету. Немає такого, що нам треба при-
йняти цей закон просто зараз. Ми маємо нормаль-
но відпрацювати за регламентом усі пропозиції де-
путатів і потім розглядати в залі». У фракції БПП 
сподіваються, що ухвалення законопроекту відбу-
деться у грудні цього року, сказав Гончаренко. 
 У свою чергу, колега Гончаренка по фракції, де-
путатка Ірина Фриз пояснила, чому до згаданого за-
конопроекту не ввійде положення щодо розриву дип-
ломатичних відносин iз Росією. «Це не стосується 
цього закону, по-перше, а по-друге, за основу вже 
було ухвалено текст документа, відповідно до нього 
можуть вноситися правки. Розрив дипвідносин не 
стосується тіла цього законопроекту і відповідним 
чином не може бути внесено до нього», — підкрес-
лила Фриз. 
 Окрім даного пункту, парламентський комі-
тет відхилив поправки, які повертають у законо-
проект згадки про досягнуті у Мінську домовле-
ності. Натомість вирішив включити в преамбулу й 
одну зі статей документа згадки про анексований 
Росією Крим та доповнити преамбулу посиланням 
на дату окупації. 
 Учора ж також на ранковому засіданні народні 
депутати більшістю голосів підтримали законопро-
ект, який захищає підприємців від тиску силовиків. 
За нього проголосувало 312 нардепів. Перед почат-
ком голосувань Прем’єр Володимир Гройсман попро-
сив про підтримку ініційованого ним законопроекту 
№7275. «Я зневажаю силовиків, які вдягають пого-
ни і тиснуть на чесний бізнес, організовують «маски-
шоу» і блокують тих, хто сьогодні створює національ-
ний продукт. Тож зупинимо ганебний шлях, по яко-
му йдуть деякі представники силових структур», — 
закликав Прем’єр-міністр. ■

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Цього тижня Верховна Рада Украї-
ни прийняла в першому читанні за 
основу законопроект № 7000 «Про 
державний бюджет України на 2018 
рік». «За» проголосували 260 на-
родних депутатів при мінімально 
необхідних 226 голосах. Відзначимо, 
що прийняттям бюджету в першому 
читанні вважається ухвалення в ціло-
му проекту постанови про висновки і 
пропозиції до проекту закону України 
про державний бюджет. Для голо-
сування документа спікер ВР Андрій 
Парубій навіть продовжив вівторкове 
вечірнє засідання парламенту. А пе-
ред тим, як депутати мали натиснути 
кнопки, слово взяв Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман, який 
підкреслив, що цей бюджет є «бюд-
жетом економічного розвитку».

Ще один «бюджет розвитку»
 «Я хочу підкреслити, що цей бю-
джет є бюджетом економічного роз-
витку. Там повністю враховуються ін-
тереси децентралізації. Тож хочу по-
дякувати кожному народному депута-
ту, який підтримує це рішення... У нас 
буде час, щоб опрацювати кожну про-
позицію і врахувати її. Розвиток націо-
нальної економіки — це пріоритет но-
мер один», — відзначив Гройсман.
 Нагадаймо, що, відповідно до за-
кону, крайнім терміном для розгляду 
проекту держбюджету в першому чи-
танні є 20 жовтня. В цей термін Рада 
не вклалася, незважаючи на те, що 
уряд вніс проект бюджету в парла-
мент вчасно — 15 вересня. Для при-
йняття бюджету в другому читанні у 
ВР є час — до 20 листопада. Ймовірно, 
і цей термін буде пропущено. Третє 
читання, якщо таке знадобиться, 
має відбутися не пізніше 25 листопа-
да. Крайній термін прийняття закону 
про бюджет України — 1 грудня.
 Таким є дедлайн. А тепер про ос-
новні показники бюджету. Законопро-
ект у парламенті представили заступ-
ник міністра фінансів Сергій Марчен-
ко та в.о. голови Рахункової палати 
Олександр Яременко, який закликав 
депутатів звернути увагу на те, що 
проект бюджету розроблений на «до-
сить оптимістичних прогнозах по еко-
номіці». Яременко впевнений, що це 
несе ризики для виконання бюджету. 
 У проекті бюджету вперше закла-
дені трильйонні доходи і витрати. 
Дохідна частина запланована в 1,118 
трлн. грн. (в 2017 році — 974 млрд. 
грн.), видаткова — 1,19 трлн. грн. 
(було 992 млрд. грн.). Проект бюджету 
передбачає зростання валового внут-
рішнього продукту (ВВП) на 3%. Та-
кож у 2018 році очікується скорочення 
дефіциту держбюджету до 2,4% ВВП 
з 2,7% ВВП за підсумками 2017 року. 
При цьому уряд очікує рекордно низь-
ку за останні роки інфляцію — 7%.
 (Зауважимо в дужках, що партнер 
України — Міжнародний валютний 
фонд — дає зовсім інші прогнози. Так, 
згідно із розрахунками МВФ, прогноз 
інфляції на 2018 рік погіршився на 0,4 
процентних пункти — до 10%, на 2019 
рік — на 0,5 процентних пункти — до 
7%. Як бачимо, в цьому погляди уря-
ду та Фонду аж ніяк не збігаються). 
 У пояснювальній записці до проек-
ту бюджету вказується, що розрахун-
ки здійснені з використанням прогно-
зованого курсу гривні на кінець 2018 
року 30,1 грн./дол. До того ж, і в Мін-
фіні, і в НБУ запевняють: цей курс слід 
сприймати як технічний показник, 

взятий для розрахунків заради ство-
рення «подушки безпеки».
 Бюджет-2018 також передбачає 
підвищення соцстандартів — міні-
мальної зарплати та прожиткового 
мінімуму. Згідно з базовим сценарієм, 
середньомісячна заробітна плата ста-
новитиме 8 629 гривень і в реальному 
вимірі збільшиться на 10,9%.
 Фінансування загального фонду 
бюджету в 2018 році планується за ра-
хунок державних внутрішніх та зов-
нішніх запозичень. Обсяг державних 
запозичень на 2018 рік прогнозуєть-
ся в сумі 214,9 млрд. грн., що на 40,17 
млрд. грн. більше того, що планувало-
ся на 2017 рік. Зовнішні запозичен-
ня в 2018 році становитимуть 42,4% 
від загального обсягу надходжень, а 
внутрішні — 57,6%.
 Загальний обсяг державного бор-
гу, обрахований у національній ва-
люті, складе 1,99 трлн. грн. і станови-
тиме 61,5% від ВВП. Разом із гаран-
тованим державою боргом відсоток 
досягне 84,6% ВВП. На кінець 2018 
року частка внутрішнього боргу ста-
новитиме 37,6% від обсягу держав-
ного боргу, а частка зовнішнього бор-
гу — 62,4%, розрахував уряд. Обсяг 
платежів з обслуговування держав-
ного боргу на 2018 рік прогнозується 
в розмірі 130,2 млрд. грн., що на 16,93 
млрд. грн. більше плану на 2017 рік. 

На що підуть гроші
 Наступного року фінансуван-
ня силового блоку збільшать до 165 
млрд. грн. (5% ВВП), це на 22 млрд. 
грн. більше, ніж у нинішньому році. 
У тому числі армія отримає 60 млрд. 
(+11 млрд.), на закупівлю озброєн-
ня — 16,4 млрд. (+6,5 млрд.), МВС, 
Держ прикордонслужба та МНС — 
63,9 млрд. (+10,8 млрд.). На будів-
ництво і ремонт доріг піде 44 млрд. 
грн. (+12 млрд.).
 На освіту обіцяють витратити до 
217,5 млрд. грн., причому вчителям 
мають підняти зарплати ще на 25%. 
Наприклад, учитель 1 категорії от-
римає більше 8000 грн. (+1600 грн.). 
Медицині додадуть 11 млрд. грн. (до 
112,2 млрд.), нарешті, культура от-
римає 4,1 млрд. грн. (+0,9 млрд.), в 
тому числі на музей Голодомору — 
200 млн., на вшанування пам’яті ге-
роїв Революції гідності — 50 млн.
 Слід зауважити, що при загальному 
зростанні витрат скарбниці на 12,7% у 
порівнянні з нинішнім  бюджетом  вит-
рати на владу зросли на 17%. Автори 
законопроекту пояснюють таке зрос-
тання перш за все збільшенням вит-
рат на комунальні послуги, транспор-

тні витрати, відрядження.
 Фінансування багатьох соціальних 
статей також збільшиться. Найбіль-
ша процентна надбавка закладена у 
виплати до свята Перемоги ветера-
нам — зростання на 28%, або більш 
ніж на 300 млн. грн. Набагато мен-
ше зростуть видатки на безплат-
не лікування важких хворих, оздо-
ровлення ветеранів, реабілітацію ін-
валідів. Найбільша надбавка 10% — 
на лікування туберкульозу у дітей, у 
грошах це 40 млн. грн. 
 Уже на наступний день після го-
лосування бюджету Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман дору-
чив урядовій команді доопрацювати 
документ до другого читання з вра-
хуванням зауважень народних депу-
татів. Як зазначив Гройсман, повтор-
ний розгляд бюджету-2018 відбудеть-
ся у першій декаді грудня. 
 Тим часом економіст Андрій Но-
вак коментує представлений бюд-
жет наступним чином: «Структурно 
проект бюджету на 2018 рік — тобто 
структура доходів, витрат, співвідно-
шення між центральним і місцевими 
бюджетами — нічим не відрізняєть-
ся від бюджету на цей рік. Так само, 
як від торішнього тощо. Істотних 
змін бю джет не несе, але є декілька 
економічних мін, які будуть по чер-
зі вибухати. 
 Перша — нереальна стаття до-
ходів від приватизації в 22,5 млрд. 
грн., яка майже в повному обсязі пе-
рейде в реальний дефіцит бюджету. 
Тобто упродовж року цього або на-
ступного уряду доведеться у термі-
новому порядку шукати гроші, щоб 
покривати цю діру. Друга — нереаль-
ний показник інфляції в 7%. Оскіль-
ки в самому проекті бюджету уряд пе-
редбачає подальшу штучну девальва-
цію гривні до 30,1 грн. за долар, це 
ще 16% девальвації в порівнянні з 
нинішнім ринковим курсом. Якщо 
гривня девальвує на 16%, то інфля-
ція в 7% ніяк не впишеться.
 Проект яскраво демонструє, яки-
ми є джерела підвищення соціальних 
виплат, зарплат і пенсій. Перший — 
інфляційний ефект, для чого і бу-
дуть девальвувати гривню. Другий 
— збільшення держборгу ще на 231 
млрд. грн. Нічого не змінюючи, уряд 
іде найлегшим шляхом і перекладає 
проблеми на наступні покоління. Ос-
новні виправлення стосуватимуться 
лобістських інтересів у видатковій 
частині. Компроміс у торгах — це 
основна робота, яка буде йти під час 
підготовки до другого читання», — 
переконаний Новак. ■

БЮДЖЕТ

«Крихітка» на трильйон
Який бюджет на 2018 рік ухвалила Верховна Рада

■

Бюджет України цього року вперше перетнув «психологічну позначку» у трильйон гривень.❙
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Підготувала Інна СТЕПАНЧУК 

У вересні 2017-го парламент ухвалив но-
вий закон «Про освіту». А поки реформи 
тривають, діти реформаторів навчають-
ся у престижних закладах Канади, Ве-
ликобританії, Швейцарії. І повертатись 
в Україну не поспішають. В які країни 
розлетілися на навчання діти з відомими 
прізвищами, з’ясовувала програма жур-
налістських розслідувань «Наші гроші». 

«Можна економити на чому завгодно, 
але не на навчанні дітей»
 Сам Президент Петро Порошенко 
зустрів новоухвалений закон про осві-
ту з гордістю. «Я переконаний, що ук-
раїнська освіта — це ключ до європей-
ського майбутнього України. Інвестиції 
в освіту — це не є видатки з державного 
бюджету на освіту, а це є інвестиція», — 
сказав він. Однак народні обранці поки 
що продовжують інвестувати у своїх 
дітей не в Україні. Приміром, голова 
фракції «Народний фронт» Максим Бур-
бак. Його дочка Катерина — студентка 
одного з найпопулярніших вишів Бри-
танії — Міського університету Лондона 
(City University London). Дівчина нав-
чається в університетській Cass business 
school, що входить у десятку найкращих 
шкіл бізнесу в світі. І як тільки закін-
чить виш, переконує батько-депутат, од-
разу ж приїде в Україну ділитися знан-
нями. «Вона зробила свій вибір свідомо, 
— каже Максим Бурбак. — І я вважаю, 
якщо діти навчаються, а потім поверта-
ються в нашу державу, це буде найкра-
щий подарунок державі». На цьому де-
путат поспішив завершити розмову і на 
питання, скільки доводиться витрачати 
грошей на навчання доньки, дещо сер-
дито відповів, втікаючи від камери: «Не 
знаю». Проте вартість навчання у лон-
донському виші не проблема знайти у 
відкритих джерелах: вона стартує від 
20 тисяч доларів за рік. Це не врахову-
ючи витрат на проживання, харчуван-
ня та дозвілля. 
 Голова фракції «Блок Петра Поро-
шенка» Артур Герасимов рівень віт-
чизняної вищої освіти оцінює як «висо-
кий», проте переконаний, що Україні 
потрібний іноземний досвід. Тому його 
дочка Катерина вчиться у Канадському 
приватному коледжі в Бронте (Bronte 
College). Коледж хвалиться вступом 
своїх випускників у найпрестижніші 
виші Британії, Америки та Канади. Від-
повідно й ціна за навчання геть не копій-
чана: в залежності від напряму — від 20 
тисяч доларів за рік. Розпитати очільни-
ка фракції, чому обрали саме такий виш 
та за яким напрямком навчається Кате-
рина, журналісти не змогли, хоча й хоті-
ли. Але депутат дуже поспішав у сесійну 
залу на голосування. 
 Прихильник європейської освіти і 
депутат Ігор Кононенко, перший заступ-
ник голови фракції «Блоку Петра Поро-

шенка». Тому й відправив дочку на нав-
чання до Європи. «Моя молодша донька 
вступила в Парижі в Інститут Марангоні 
(Istituto Marangoni), університет дизай-
ну і моди, — каже він. — вона витрима-
ла серйозний конкурс, і я цим горджу-
ся. Моя середня донька вчилася за кор-
доном, у Швейцарії, але повернулася в 
Україну і працює тут уже другий рік та 
передає свої знання і досвід». До вступу 
в паризький виш молодша донька нав-
чалася у швейцарській школі Tasis, яка 
славиться економічною освітою, середня 
— випусниця інституту Glion, який спе-
ціалізується на готельно-ресторанному 
бізнесі. «Можна економити на чому за-
вгодно, але в дітей, їхнє навчання пот-
рібно інвестувати, якщо є така мож-
ливість і кошти. У мене така можливість 
є, тому я на цьому не економлю», — від-
верто зізнається Ігор Кононенко. З вар-
тості навчання теж ніякої таємниці не 
робить: «Освіта молодшої доньки в ви-
щезгаданому університеті становить в 
середньому 17 тисяч євро на рік». У при-
близно таку ж суму обходився закордон-
ний університет і середньої доньки Ко-
ноненка. Тобто орієнтовно 35 тисяч євро 
на рік за двох — один із ключових біз-

нес-партнерів Петра Порошенка справ-
ді може собі це дозволити.

Малі діти — малий клопіт 
 Ірина Геращенко, депутат «Блоку 
Петра Порошенка», не втомлюється на-
голошувати з трибун, що обов’язок ук-
раїнської держави — «надати право 
кожному громадянину України опану-
вати рідну мову, аби мати змогу навча-
тися у вищих навчальних закладах Ук-
раїни». Тим часом її власна донька від-
дала перевагу навчанню англійською: 
вона гризла граніт науки в Британії і 
зараз живе в Лондоні. У професійному 
профілі Анни — Британський універси-
тет Редінга (University of Reading), Бри-
танська школа права (BPP Law School) і 
навіть Кембриджські курси. Але запи-
тання про вартість навчання Ірину Гера-
щенко не порадувало. Більше того, зму-
сило спочатку сказати неправду. «Мої 
діти малі», — сказала пані Ірина, уни-
каючи відповіді. Але хіба малих дітей 
відпускають самих до Лондона? «Анна 
так само закінчила й український виш 
— Національний університет імені Та-
раса Шевченка, юридичний факультет, 
— сказала Геращенко. — А інші діти мої 

ще малі». «Я вам усе сказала», — так 
оцінила вартість навчання в Лондоні на-
родна депутатка.
 Колишня журналістка, а нині депу-
тат від «Народного фронту» Вікторія 
Сюмар теж віддала доньку Софію до Ту-
манного Альбіону вчитися. Доки освіта 
в Україні не покращиться. «Я сподіва-
юся, що нам за цей час вдасться зроби-
ти освіту достатньо якісною. А що сто-
сується моєї дочки… Я самотня мама, ба-
гато працюю, і ми вирішили, що донька 
буде навчатися в пансіонаті, — сказала 
Сюмар. — Це було колегіальне рішення 
всієї нашої родини разом із моїм колиш-
нім чоловіком». Пані Вікторія не прихо-
вує, що витрачає на освіту доньки при-
близно стільки ж, скільки й її колега по 
парламенту Ігор Кононенко. 

Сімейні таємниці 
 Віддають перевагу закордонній ос-
віті не тільки парламентарії. Судді і про-
курори теж охоче інвестують у знання 
своїх дітей, але за кордоном. Дочка суд-
ді Київського апеляційного адмінсуду 
Світлани Шелест вивчала право у місь-
кому університеті Лондона (City Univers
ity London). Пані Шелест уже потрапля-
ла в поле зору журналістів-розслідува-
чів після того, як отримала квартиру на 
печерських Липках вартістю щонаймен-
ше 1 мільйон доларів. Схоже, що й вив-
чити дочку в Туманному Альбіоні не за-
вдало труднощів. «Моя дочка мала мож-
ливість навчатися за кордоном завдяки 
своїм батькам і дідусеві: мій батько має 
приватний бізнес, він є власником авто-
заправочної станції. Це було його рішен-
ня», — пояснює пані Світлана. Шелест 
— суддя, її чоловік — держслужбовець, 
отже, на брендові речі, аксесуари та нав-
чання Вікторії працювала одна заправ-
ка, резюмують журналісти. 
 Заступник керівника Департамен-
ту нагляду за додержанням законів Ген-
прокуратури Михайло Лєдовських теж 
не довірив доньку українській освіті. Нав-
чалася Валерія у Швейцарському колед-
жі дю Леман (Collеge du Lеman), що в Же-
неві. Вартість навчання там сягає 30 тисяч 
доларів на рік. Проте Михайло Лєдовсь-
ких хвалитися успіхами доньки на каме-
ру не хоче. «Це моє сімейне, і я не можу 
вам цього розповідати. Це стосується моєї 
дорослої дочки, чому я вам маю щось роз-
повідати? Вибачте. Не хочу просто», — не 
став вдаватися в подробиці Лєдовських. 
 Віримо, що колись український дип-
лом не соромно буде показувати. А поки 
що спостерігаємо за тим, як діти українсь-
ких політиків і можновладців здобува-
ють освіту за кордоном, роблять висновок 
«Наші гроші». «Учітесь, читайте. І чужо-
му научайтесь, і свого не цурайтесь», — 
писав Тарас Шевченко. Шкода тільки, що 
не у всіх здібних і талановитих українсь-
ких дітей є впливові батьки і вибір — гриз-
ти граніт науки вдома чи поїхати до Євро-
пи або Америки по знання. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Документ, авторами якого є 
народні депутати Олег Ляшко 
та Віктор Галасюк, спрямова-
ний на підтримку національно-
го виробника. Суть його полягає 
в обов’язковому врахуванні міс-
цевої складової при державних 
закупівлях. Як наслідок — ук-
раїнські, а не закордонні ком-
панії отримуватимуть держза-
мовлення, і українці матимуть 
роботу і гідну зарплату, наголо-
шують представники Радикаль-
ної партії.
 Airbus уклав історичну уго-
ду на 50 мільярдів доларів про 

виготовлення 400 літаків. Я 
хочу, щоб і наші підприємс-
тва «Антонов», «Мотор Січ», 
Харківський тракторний за-
вод, Львівський автобусний 
завод  укладали такі історичні 
угоди. Натомість, у нас київсь-
ка влада майже за 2 мільяр-
ди бюджетних коштів купила 
польські трамваї, бо львівсь-
ка фірма програла польській у 
тендері з різницею у тисячу гри-
вень! І якби ж то польські трам-
ваї були, а то російські з Уралу 
через Польщу постачатимуть в 
Україну!» — обурився Ляшко 
на комітеті.
 Народний депутат наголо-

сив, що чимало товарів Украї-
на здатна виробляти сама і, ку-
пуючи їх за кордоном, ми дарує-
мо іншим країнам робочі місця, 
інвестиції та податки.
 «Звісно, не так просто буде 
протистояти лобістам закор-

донних компаній, коли справа 
дійде до ухвалення документа в 
сесійній залі. Навіть представ-
ник Міністерства економічно-
го розвитку висловився про-
ти нашого закону, бо вони там 
звикли торгувати «родіной» та 

національними інтересами. А 
ми закликаємо торгувати ук-
раїнською продукцією! Ми хо-
чемо створювати робочі місця 
для українців, а не для інозем-
ців. Змусимо владу поважати 
національного виробника!» — 
запевнив лідер РПЛ.
 Співавтор документа Вік-
тор Галасюк додав, що завдя-
ки ініціативам радикалів націо-
нальні виробники отримають 
нові ринки збуту, а держбюджет 
— десятки мільярдів гривень.
 «Представник Міністерства 
економіки виступив проти на-
шого законопроекту. Така по-
зиція уряду мене шокувала. Бо 
революційна стратегія, яку ми 
пропонуємо, вигідна країні, а 
також відповідає всім міжна-
родним домовленостям Украї-
ни в рамках СОТ, Асоціації з ЄС 
та іншим. Проблема, думаю, в 
тому, що деякі представники 
влади працюють не в інтересах 
країни, а у власних інтересах. 
Але ми заженемо за Можай тих, 
хто проти підтримки українсь-
ких виробників», — наголосив 
Галасюк. ■

КОЛІЗІЇ

На чужину — по диплом 
Куди їдуть здобувати освіту 
діти українських можновладців

■

Земля велика — після школи є куди податися. Та не в кожного для цього є можливості.❙

СТРАТЕГІЯ

Роботу — українцям!
Комітет з питань економічної політики ВР 
підтримав законопроект радикалів «Купуй 
українське, плати українцям!»

■

Олег Ляшко хоче, щоб державні замовлення отримували українські виробники.❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20, 13.00 Міняю жінку

14.45 Комедія «Свати-6»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

22.00 Гроші

23.15, 0.10 Голос. Діти-4

02.05 Т/с «Таємниця міцності 

шифрів»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 23.25 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30 Х/ф «Дайте книгу 
скарг»

13.00 Х/ф «Службовий 
роман»

16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.55, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

01.15 Т/с «Жереб долі»

03.35 Скептик

04.00 уДачний проект

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.30 Сьогодні

09.30, 2.30 Зоряний шлях

11.35, 3.15 Реальна 

містика

13.35, 15.30 Т/с «Веселка в 

небі»

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Специ»

23.30 Х/ф «Смертельна 
гонка»

04.00 Агенти 

справедливості

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Спорт

09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15, 13.15 Х/ф «Згадати 
все»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Спасіння»
15.20, 16.15 Х/ф «Людина 

зі сталі»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Нюхач-3»

22.10 Свобода слова

00.35 Х/ф «Нічне 
чергування»

02.20 Т/с «Слідчі»

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.40 Абзац

06.35, 7.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

06.55 Kids’ Time

08.15 М/ф «Мегамозок»

10.10 Х/ф «Еволюція»
12.15 Х/ф «Вартові 

Галактики»

14.50 Х/ф «Люди в 
чорному-3»

17.00 Хто зверху?

19.00 Ревізор

21.40 Пристрасті за 

Ревізором

00.55 Х/ф «Непрохані»
02.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час можливостей

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.50 Х/ф «Самотня 
жінка бажає 
познайомитись»

08.35 Т/с «Черговий ангел-2»

12.20 Наші

13.00 Дві кінські сили

13.35, 15.05 Т/с «CSI: 

безсмертя»

14.45, 19.00 , 23.15, 2.10 

Свідок

15.30 Т/с «Я — охоронець»

21.20 Т/с «Дуель під сонцем»

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

02.40 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

04.50 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Стежками Гуцульщини. 

Зелений туризм 

06.30 Сценограй №12 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою» 

08.15 Фольк-music діти 

09.05 Мистецькі історії 

09.15 Ранок із «Культурою» 

10.00 Д/ф «Дніпровська 

балада» 

10.55 Погода 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.20 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Містичний пряник 

Лібермана», ф. 1 

13.45 Д/ф «Борхес» 

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 

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська рапсодія 

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 — Тарас 

Федюк. Останні книги 

19.25 Дмитро Гонтаренко. Бій 

за фасад 

19.55 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

«Навіщо потрібні 

українці» №1 

20.50 Д/ф «Золотий вересень. 

Хроніка Галичини 1934-

1941рр.» 

21.45 Візитівки Полтавщини 

21.55 Д/ф «Євген Патон. 

Щедрість таланту» 

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 

02.15 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Євген Патон. 

Щедрість таланту» 

05.05 Розсекречена історія 

«Навіщо потрібні 

українці» №1

 

СТБ

07.10, 15.30 Все буде добре!

09.10 Все буде смачно!

11.05 Х/ф «Одруження 
Бальзамінова»

13.00 Битва екстрасенсів-17

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.35 Хата на тата

02.40 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15 Ранок. «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

08.15 Ранок. «Новий день» 

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

12.05, 17.20 Загублений світ

19.15, 20.20 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.30, 23.05 Т/с «Кістки-2»

00.55 Помста природи

02.30 Х/ф «Лісова пісня»
04.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

07.45 Моя гра

08.15 «Ворскла» — «Сталь». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Леганес» — 

«Барселона». ЧІ

13.50 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

16.00 Журнал ЛЄ

16.55 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

18.45 ЧА. Огляд туру

19.40, 21.40 Топ-матч

19.50 «Базель» — «МЮ» 

(2002/2003 рр.). 

Золота колекція ЛЧ

20.40 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА

21.55 «Ейбар» — «Бетіс». ЧІ

23.55 ЧІ. Огляд туру

00.50 «Зірка» — «Динамо». 

ЧУ

02.40 Журнал ЛЄ

03.35 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

05.25 Журнал ЛЧ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

08.10 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

10.00, 2.40 Журнал ЛЧ

10.30 «Атлетіко» — «Реал». 

ЧІ

12.15 «Зірка» — «Динамо». 

ЧУ

14.00 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

15.50 Моя гра

16.20 «Ворскла» — «Сталь». 

ЧУ

18.05, 0.55 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Брайтон» — «Сток 

Сіті». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

03.10 «Севілья» — 

«Сельта». ЧІ

05.00 Журнал ЛЄ

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Зброя: сімейна 

справа

11.20 Вижити серед звірів

12.20 Довідник дикої природи

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50 Найотруйніші змії 

Африки

17.50, 22.40 Земні катаклізми

19.50 Скептик

00.30 Мегазаводи

02.10 Підроблена історія

04.30 Місця сили

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00 Х/ф «Їх поміняли 
тілами»

14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

18.00, 1.00 Розсміши коміка

22.00, 2.00 Вірю не вірю

23.00 Х/ф «Все можливо, 
бебі!»

02.35 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, 10.45 М/ф

12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 19.30 ЛавЛавCar

15.30, 3.15 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»

02.50 Казки У

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Д/ф «Історія однієї 

криївки»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Перша шпальта

15.15 Розсекречена історія

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, 2.20 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, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Роздягалка

22.50 Д/с «Дикі тварини»

23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

00.05 Д/с «Марк Твен»

03.10 Д/ф «Жінки в 

литовській історії»

03.45 Д/ф «Марія Левитська.

Театральний роман»

04.15 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

04.50 Т/с «Чорна Рада»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30, 10.50 Чотири весілля

12.20 Міняю жінку

13.40, 21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

14.40 Комедія «Свати-6»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

22.00 Модель xl

23.45, 0.10 Комедія «Усі в 

захваті від Мері»

02.20 Т/с «Таємниця міцності 

шифрів»

ІНТЕР

06.00 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»

10.40, 12.25, 20.40 

Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

14.00 Життя на межі

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.45, 5.15 Подробиці

01.10 Т/с «Жереб долі»

03.25 Скептик

03.55 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, 3.25 Зоряний шлях

11.30, 4.00 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.30 Футбол. ЛЧ УЄФА 

«Наполі» — «Шахтар»

00.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

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 Т/с «Невиправні»

12.05, 13.25 Х/ф «Спасіння»
12.45, 15.45 Факти. День

14.40, 16.15 На трьох

16.30 Т/с «Майор і магія»

17.25, 21.25 Т/с «Нюхач-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.30, 2.05 Т/с «Винищувачі. 

Останній бій»

23.35 Х/ф «11 друзів 
Оушена»

02.55 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

04.00 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.40 Абзац

06.35, 7.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.15 Т/с «Друзі»

11.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.55, 21.55 Пацанки. Нове 

життя

16.55 Хто зверху?

19.00 Любов на виживання

20.55 Київ вдень і вночі

23.00 Вар’яти

00.55 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, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.20, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

07.00 Х/ф «Обережно! 
Червона ртуть»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Одиночне 
плавання»

10.45 Кримінальні справи

12.30 Страх у твоєму домі

14.20, 15.05, 1.25 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.10 Свідок

15.20, 21.20 Т/с «Дуель під 

сонцем»

17.20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

02.40 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.50 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Діалог Василь 

Герасим’юк — Тарас 

Федюк. Останні книги 

06.30 Дмитро Гонтаренко. Бій 

за фасад 

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 «Золотий вересень. 

Хроніка Галичини 1934-

1941рр.» 

10.55 Погода 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.15 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Містичний пряник 

Лібермана», ф. 2 

13.45 Д/ф «Борхес» 

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 

16.50 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 «Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— свобода» 

19.55 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

«Навіщо потрібні 

українці» №2 

20.50 Документальний 

альманах «Свобода. 

Гідність. Братерство» 

22.05 Культура протесту 

22.35 Книга.ua 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.15 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.40 Культура протесту 

05.10 Розсекречена історія 

«Навіщо потрібні 

українці» №2

 

СТБ

06.35, 15.30 Все буде добре!

08.35 Все буде смачно!

10.15 Битва екстрасенсів-14

12.45 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 МастерШеф-7

00.50 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок.»Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.40, 18.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

13.45 Х/ф «Дракони 
Камелота»

15.10 Х/ф «Центуріон»
19.15, 20.25 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.35, 23.10 Т/с «Кістки-2»

01.00 Помста природи

02.30 Х/ф «Ярослав Мудрий»
03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.55 Європейський 

WEEKEND

07.15 «Брайтон» — «Сток 

Сіті». ЧА

09.05 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.45, 20.50, 22.30 

Футбол NEWS

10.20 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

12.05 Великий футбол

13.50 Моя гра

14.20 Топ-матч

14.25, 20.00 Журнал ЛЧ

14.55 «Наполі» — «Шахтар. 

Юнацька Ліга УЄФА

18.10 «Атлетіко» — «Реал». ЧІ

20.30, 20.55, 23.40 Ніч ЛЧ

21.30 «Наполі» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

00.30 «Ман Сіті» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

02.20 «Леганес» — 

«Барселона». ЧІ

04.05 «Бешикташ» — 

«Порту». ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Сталь». 

ЧУ

07.45, 18.15 Журнал ЛЧ

08.15 «Леганес» — 

«Барселона». ЧІ

10.00, 14.20, 16.20, 2.55 Топ-

матч

10.20 Європейський WEEKEND

11.35 ЧА. Огляд туру

12.30 «МЮ» — «Ньюкасл». 

ЧА

14.30 «Зірка» — «Динамо». 

ЧУ

16.30 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

18.45 «Бешикташ» — 

«Порту». ЛЧ УЄФА

20.55, 4.55 ЧІ. Огляд туру

21.30 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». ЛЧ 

УЄФА

23.40 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

01.05 «Наполі» — «Шахтар». 

Юнацька Ліга УЄФА

03.05 «Атлетік» — 

«Вільярреал». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Зброя: сімейна 

справа

11.20 Найотруйніші змії 

Африки

12.20 Довідник дикої природи

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50 Вижити серед звірів

17.50 Загадки планети

18.50 Бандитська Одеса

19.50 Скептик

22.40 Земні катаклізми

00.30 Путівник неприємностей

02.20 Україна: забута історія

04.40 Великі українці

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-Гілс, 

90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка 

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 М/ф

10.45 М/ф «Школа монстрів: 

Електрично»

12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 19.30 ЛавЛавCar

15.30, 3.15 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»

02.50 Казки У

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Оповідання» ХІХ 

століття»

11.10 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, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00, 3.45 Марафон до Дня 

гідності та свободи

20.25 Наші гроші

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.50 Д/с «Дикі тварини»

23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

00.05 Д/с «Марк Твен»

02.50 Розсекречена історія

05.05 Д/ф «Містерія Марії. 

М. Приймаченко»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ЛИСТОПАДА 2017
21 листопада
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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»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30, 10.50 Чотири весілля

12.20 Міняю жінку

13.45, 21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

14.45 Комедія «Свати-6»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

22.00, 23.35, 0.10 Міняю 

жінку-12

01.45 Т/с «Таємниця міцності 

шифрів»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 23.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.40, 12.25, 20.40 

Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

14.00 Життя на межі

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.50, 5.15 Подробиці

01.05 Т/с «Знахарка»

03.30 Скептик

03.55 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, 3.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.30, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Специ»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30, 9.55 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.50, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач-3»

11.55, 13.25 Х/ф «11 друзів 
Оушена»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50 На трьох

15.00, 16.15 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.20, 2.10 Т/с «Винищувачі. 

Останній бій»

23.35 Х/ф «12 друзів 
Оушена»

03.00 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.40 Абзац

06.35, 7.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.15 Т/с «Друзі»

11.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 22.00 Пацанки. Нове 

життя

17.00 Хто зверху?

19.00 Вар’яти

21.00 Київ вдень і вночі

23.00 Зоряні яйця

02.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.15, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.50 Х/ф «Мільйони 
Ферфакса»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Тривожна 
неділя»

10.45 Кримінальні справи

12.30 Страх у твоєму домі

14.20, 15.05, 1.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.20, 21.20 Т/с «Дуель під 

сонцем»

17.20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

02.45 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.45 Легенди бандитської 

Одеси

04.55 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Д/ф «Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— свобода» 

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 Документальний 

альманах «Свобода. 

Гідність. Братерство» 

11.20 Музичне турне 

12.20 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

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 

16.50 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 Джерела з минулого 

19.25 Центр уваги. Дитяча 

анімація 

19.55 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

До 150-річчя від дня 

народження 

М. Грушевського 

20.50 Д/ф «Операція 

«Тютюн» 

21.50 Візитівки Полтавщини 

21.55 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Невольники 

ГУЛАГу», ф. 1 

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 

Ярмарок 

01.15 Фольк-music 

02.15 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.40 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Невольники 

ГУЛАГу», ф. 1 

05.05 Розсекречена історія 

До 150-річчя від 

дня народження 

М.Грушевського

 

СТБ

06.15, 15.30 Все буде добре!

08.15 Все буде смачно!

10.10 Битва екстрасенсів-14

12.25 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 МастерШеф-7

00.40 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, Вона і телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.40, 18.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

13.05 Х/ф «Ва-банк»
15.05 Х/ф «Ва-банк-2»
19.15, 20.25 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.25, 23.00 Т/с «Кістки-2»

00.50 Помста природи

02.25 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 ЧА. Огляд туру

06.55, 2.20 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». ЛЧ 

УЄФА

08.40 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.50, 22.30 

Футбол NEWS

10.25 «Ман Сіті» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

12.10 «Зірка» — «Динамо». 

ЧУ

13.55 «МЮ» — «Ньюкасл». 

ЧА

16.05, 18.55 Ніч ЛЧ

17.05 «Наполі» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

19.45 Топ-матч

20.00, 1.50 Сіткорізи

20.30, 20.55 ЛЧ. ONLINE

00.00 «Базель» — «МЮ». 

ЛЧ УЄФА

04.05 «Карабах» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.40 Топ-матч

06.10 «Ман Сіті» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

08.00, 10.50 Ніч ЛЧ

09.00, 1.05 «Наполі» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

11.40 «Бешикташ» — 

«Порту». ЛЧ УЄФА

13.30, 20.55, 2.55 Огляд 

вівторка. ЛЧ УЄФА

14.50 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». ЛЧ 

УЄФА

16.55 «Базель» — «МЮ» 

(2002/2003 рр.). Золота 

колекція ЛЧ

18.45 «Карабах» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

21.30 «Ювентус» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

23.40 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

04.00 «Базель» — «МЮ». 

ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Зброя: сімейна 

справа

11.20, 16.50 Вижити серед 

звірів

12.20 Довідник дикої природи

14.10, 3.40 Містична Україна

15.10, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Загадки планети

19.50 Скептик

00.30 Путівник неприємностей

02.20 Ризиковане життя

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка 

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 М/ф

10.45 Х/ф «Залізний Ганс»
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 19.30 ЛавЛавCar

15.30, 3.15 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»

02.50 Казки У

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

11.05 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10 Радіо. День

13.55 Наші гроші

14.30 52 уїк-енди

15.15 До справи

15.50 Твій дім

16.45 М/с «Книга джунглів»

17.15 М/с «Чорний Джек»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00, 23.30 Культурна афіша 

здорової людини

19.25 Д/с «Столика Японія»

20.25 Слідство. Інфо

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Світло

23.25 Мегалот

00.05 Д/с «Марк Твен»

02.50 Розсекречена історія

03.45 Т/с «Чорна Рада»

05.20 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.30, 11.00 Чотири весілля

12.20 Міняю жінку

13.55, 21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

15.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

22.00 Світ навиворіт-9

23.00 Право на владу 2017

00.40 Комедія «Стати зіркою»

04.05 Т/с «Таємниця міцності 

шифрів»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 23.25 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.40, 12.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

14.00 Життя на межі

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 2.55, 5.10 Подробиці

20.40 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

01.15 Т/с «Знахарка»

03.40 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, 3.40 Зоряний шлях

11.30, 4.00 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.50 Футбол. ЛЄ УЄФА 

«Скендербеу» 

— «Динамо»

00.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Секретний фронт

10.50, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач-3»

11.55, 13.25 Х/ф «12 друзів 
Оушена»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.30, 2.05 Т/с «Винищувачі. 

Останній бій»

23.35 Х/ф «13 друзів 
Оушена»

02.55 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40 Абзац

06.35, 7.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.15 Т/с «Друзі»

11.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 22.00 Пацанки. Нове 

життя

17.00 Хто зверху?

19.00 Зоряні яйця

21.00 Київ вдень і вночі

23.05 Суперінтуїція

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.35 Капітал

08.45 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 ПроУкраїнське

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина 

часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.20, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.55 Х/ф «Звинувачення»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Роби — раз!»
10.45 Кримінальні справи

12.30 Страх у твоєму домі

14.20, 15.05, 1.55 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.20, 21.20 Т/с «Дуель під 

сонцем»

17.20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Криміналіст»

03.10 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

04.55 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Джерела з минулого 

06.30 Центр уваги. Дитяча 

анімація 

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 «Операція 

«Тютюн» 

10.55 Погода 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.15 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

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 

16.50 Суспільний університет 

17.15 Культурна афіша 

здорової людини 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Дійові особи 

19.55 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

Московська агресія VS 

незалежність України 

20.50 Д/ф «Київ. Початок 

війни» 

21.45 Візитівки Полтавщини 

21.55 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Перша кров», 

ф. 2 

22.25 52 уїк-енди 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.15 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Перша кров», 

ф. 2 

05.05 Розсекречена історія 

Московська агресія VS 

незалежність України

СТБ

06.15, 15.30 Все буде добре!

08.15 Все буде смачно!

10.10 Битва екстрасенсів-14

12.25 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 Зважені та 

щасливі-7

23.25 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.40, 18.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

14.30 Х/ф «Бруклінські копи»
19.15, 20.15 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки-2»

00.45 Помста природи

02.20 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 18.10 Журнал ЛЄ

06.55, 1.50 « Ювентус» 

— «Барселона». ЛЧ 

УЄФА

08.40 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.45, 22.50 

Футбол NEWS

10.25 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». ЛЧ 

УЄФА

12.10 Моя гра

12.40 ЛЧ. ONLINE

16.05 «Базель» — «МЮ». 

ЛЧ УЄФА

17.50, 5.30 LaLiga Chronicles. 

ЧІ

19.00 Шлях до Ліона

19.50 «Естерсунд» — 

«Зоря». ЛЄ УЄФА

21.55 «Мілан» — «Аустрія». 

ЛЄ УЄФА

00.00 «Атлетік» — «Герта». 

ЛЄ УЄФА

03.40 «Астана» — 

«Вільярреал». ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Зірка» — «Динамо». 

ЧУ

07.50 ЛЧ. ONLINE

10.50, 1.00 «Карабах» 

— «Челсі». ЛЧ УЄФА

12.40 Моя гра

13.10 «Наполі» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

15.00 Журнал Ліги Європи

15.55 «Ювентус» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

17.45 «Астана» — 

«Вільярреал. Ліга 

Європи УЄФА

19.55 ЛЄ. ONLINE

21.55 «Шкендербеу» 

— «Динамо» (К)». ЛЄ 

УЄФА

00.00 Шлях до Ліона

02.50 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

04.00 «Мілан» — «Аустрія. 

Ліга Європи 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 Зброя: сімейна 

справа

11.20, 16.50 Вижити серед 

звірів

12.20 Довідник дикої природи

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50 Земні катаклізми

18.50 Бандитська Одеса

19.50 Скептик

22.40 Загадки планети

01.20 Війна всередині нас

03.40 Код доступу

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка 

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 М/ф

10.45 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими 
волосинами»

12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 19.30 ЛавЛавCar

15.30, 3.15 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»

02.50 Казки У

УТ-1

06.00, 19.25 Д/с «Столика 

Японія»

06.30, 7.00, 9.25, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.00, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Оповідання» ХІХ 

століття»

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 «Чорний Джек»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 #В Україні

20.25 Схеми

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua

22.50 Д/с «Дикі тварини»

23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

00.05 Д/с «Марк Твен»

02.50 Розсекречена історія

03.45 Т/с «Чорна Рада»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 10.50 Чотири весілля

12.20 Міняю жінку

13.55 Комедія «Село на 

мільйон-2»

15.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 Ліга сміху 2017

22.00 Вечірній Київ 2017

00.00 Драма «Лінкольн»

04.35 Мелодрама «Сюрприз»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.40, 12.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

14.00 Життя на межі

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 4.35 Подробиці тижня

22.00 Т/с «Бюро легенд»

02.20 Україна: забута 

історія

03.05 Х/ф «Голод-33»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.25 Сьогодні

09.30, 5.45 Зоряний шлях

11.30, 4.10 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00, 24 .00 Т/с «Я поруч»

23.20 По слідах

01.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Інсайдер

10.55, 17.30 Т/с «Нюхач-3»

12.00, 13.25 Х/ф «13 
друзів Оушена»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.55 Х/ф «Апокаліпсис»

02.25 Факти

02.45 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.30 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

05.05 Абзац

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.15 Половинки

10.15, 22.45 Любов на 

виживання

12.10, 21.40 Київ вдень 

і вночі

16.30, 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.45 Х/ф «Спуск»

02.40 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, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Енергонезалежність

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.25, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

07.00 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Небезпечні 
друзі»

10.45 Кримінальні справи

12.30 Страх у твоєму домі

14.20, 15.05, 1.55 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.20, 21.20 Т/с «Дуель під 

сонцем»

17.20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Криміналіст»

03.10 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

04.35 Легенди бандитського 

Києва

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Дійові особи 

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 «Київ. Початок 

війни» 

10.55 Погода 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.15 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Дворянин Микола 

Лисенко» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.10 Ролики «Голодомор не 

зламав» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний університет 

17.15 52 вікенди 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія Кіно Раїса 

Недашківська 

19.25 Антракт. Діти на манежі 

19.55 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

Ціна звільнення Києва: 

перемога до «червоної 

дати» 

20.50 Д/ф «Після прем’єри 

– розстріл» 

21.45 Візитівки Полтавщини 

21.55 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Свобода або 

смерть», ф, 3 

22.25 Д/ф «Радянське» із 

циклу «Декомунізація» 

22.40 Д/ф «Комуналка» з 

циклу «Декомунізація» 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.15 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

02.15 Радіо. День 

03.20 Д/ф «Після прем’єри 

– розстріл» 

04.15 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Свобода або 

смерть», ф, 3 

05.05 Розсекречена історія 

Ціна звільнення Києва: 

перемога до «червоної 

дати»

СТБ

06.10 Х/ф «Тричі про 
любов»

08.05 Х/ф «Мама 
мимоволі»

10.45 Х/ф «Закоханi жiнки»
17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Сюрприз, сюрприз!

22.35 Х/ф «Спокута»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.40, 18.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

13.15 Х/ф «Помпеї»
19.15 Т/с «Разом назавжди»

22.55 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.30 Х/ф «Двійник»
03.40 Помста природи

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бешикташ» — 

«Порту». ЛЧ УЄФА

07.45 Сіткорізи

08.15, 2.15 «Ман Сіті» 

— «Феєнорд». ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 ЛЄ. ONLINE

12.10 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

13.00, 4.00 «Атлетік» 

— «Герта». ЛЄ УЄФА

14.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

16.05, 20.35 Шлях до Ліона

16.55 «Естерсунд» — 

«Зоря». ЛЄ УЄФА

17.45, 19.30 Коефіцієнти 

ФІФА/УЄФА

18.45 «Шкендербеу» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 

УЄФА

21.30 Світ Прем’єр-ліги

21.55 «Вест Гем» — 

«Лестер». ЧА

00.00 ЧІ. Передмова до туру

00.30 «Мілан» — «Аустрія». 

ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетік» — «Герта». 

ЛЄ УЄФА

07.45 LaLiga Chronicles. ЧІ

08.05, 12.35 Шлях до Ліона

08.55 «Естерсунд» — 

«Зоря». ЛЄ УЄФА

10.45 «Шкендербеу» 

— «Динамо» (К)». ЛЄ 

УЄФА

13.35 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

14.40 «Мілан» — «Аустрія». 

ЛЄ УЄФА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00 Ліга Європи. ONLINE

18.50 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

19.40 «Наполі» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

20.30 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

21.25 ЧІ. Передмова до туру

21.55 «Сельта» — 

«Леганес». ЧІ

23.55 Футбол Tables

00.00 «Ювентус» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

01.50, 3.50 Топ-матч

02.00 «Астана» — 

«Вільярреал». ЛЄ 

УЄФА

04.00 «Вест Гем» — 

«Лестер». ЧА

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Зброя: сімейна 

справа

11.20, 16.50 Вижити серед 

звірів

12.20 Довідник дикої природи

14.10, 1.20 Містична Україна

15.10, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50 Метеоритна загроза

19.50 Скептик

22.40 Загадки планети

03.40 Там, де нас нема

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і решка

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

23.00 Х/ф «2199: космічна 
одіссея»

01.45 Скептик

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 М/ф

10.45 Х/ф «Спляча 
красуня»

12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 19.30 ЛавЛавCar

15.30 Віталька

16.50 Країна У

17.50 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Х/ф «Персі Джексон: 
море чудовиськ»

23.00 Х/ф «Джек — 
переможець велетнів»

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Х/ф «Вінчання зі 
смертю»

03.15 Щоденники Темного

04.20 М/ф «Енеїда»

УТ-1

06.00 Д/с «Столика Японія»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Оповідання»

11.05 Т/с «Епоха честі»

12.05 Т/с «Дівчата війни»

13.00, 15.00, 18.05 Новини

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Схеми

15.15 Світло

16.45 М/с «Чорний Джек»

17.50 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Твій дім

19.25 Д/с «Дикі тварини»

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 ЧереЩур (Late night 

show)

22.50 Як дивитися кіно

23.20 Х/ф «Поводир»
02.50, 5.35 Розсекречена 

історія

03.45 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено»

04.45 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»
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КАНАЛ «1+1»

06.10, 19.30 ТСН

07.00 Мелодрама «Сюрприз»

08.55 Мелодрама «Жінка, не 

схильна до авантюр»

10.55 Бойовик «Швидкість»

13.10 Бойвик «Швидкість-2: 

круїз під контролем»

15.40 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

17.40 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2»

20.15, 4.10 Драма «Гіркі 

жнива»

22.10 Х/ф «Росомаха: 
безсмертний»

00.30 Модель ХL

ІНТЕР

06.30 М/ф

07.00 Чекай на мене

08.15 Х/ф «Благі наміри»
10.00 Діти команданте

10.25 Х/ф «Єдина»
12.20 Х/ф «Всі можливо»
14.20 Т/с «Генеральська 

невістка»

18.00, 20.30 Х/ф «Кохання 
з випробувальним 
терміном»

20.00, 5.30 Подробиці

22.20 Х/ф «Хроніки зради»
00.25 Х/ф «Грозовий 

перевал»
02.40 Х/ф «Небезпечний 

поворот»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 4.50 

Сьогодні

07.15, 5.30 Зоряний шлях

08.15 Т/с «Специ»

11.50, 15.20 Т/с «Я поруч»

16.00, 19.40 Т/с «Експрес-

відрядження»

20.50 Х/ф «Справжній дід»
23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

03.10 Т/с «Лист очікування»

ICTV

05.20, 3.40 Скарб нації

05.25, 3.50 Еврика!

05.35, 3.55 Факти

05.55, 4.25 Більше ніж правда

07.35 Т/с «Відділ 44»

11.30, 13.00 Х/ф 
«Апокаліпсис»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Вікінги»
16.15 Х/ф «Вікінги проти 

прибульців»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «Інтерстеллар»
23.45 Х/ф «Зоряна брама»
02.10 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

05.50 М/с «Лунтік та його 

друзі»

07.05 Kids’ Time

07.10 Дешево і сердито

08.15 Ревізор

11.00 Пристрасті за 

Ревізором

14.15 М/ф «Хранителі снів»

16.10 М/ф «Відважна»

18.00 Х/ф «Голодні ігри»

21.00 Х/ф «Голодні ігри: і 
спалахне полум’я»

23.55 Х/ф «Екстрасенси»

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

05.50 Україна: забута історія. 

Голодомор

06.45 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе»

12.45, 3.15 Речовий доказ

15.00 Свідок. Агенти

15.40 Склад злочину

17.10 Переломні 80-ті

18.00 Острів Фіделя

19.00, 2.30 Свідок

19.30 Х/ф «Я оголошую 
вам війну»

21.15 Х/ф «День 
залежності»

22.50 Х/ф «Ханна. 
Досконала зброя»

00.55 Мисливці за 

привидами

03.00 Випадковий свідок

03.40 Правда життя. Професії

04.40 Х/ф «Подорож буде 
приємною»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Д/ф «Василь Стус,  

Феномен суток» 

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено» 

09.05 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Невольники 

ГУЛАГу», ф. 1 

09.30 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Перша кров», 

ф. 2 

09.55 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Свобода або 

смерть», ф. 3 

10.45 Розсекречена 

історія. Голодомор. 

Співвинуватці 

11.30 Д/ф «Голодомор 

1932-1933 рр. 

Постгеноцидний 

синдром» 

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 

ГОЛОДОМОРІВ 

12.00 Ролики «Голодомор не 

зламав» 

12.15 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

13.05 Д/ф «Після прем’єри 

– розстріл» 

14.05 Д/ф «Вони боролись 

до загину», 1 ф.  «Під 

прапором УНР» 

14.30 Д/ф «Вони боролись до 

загину», 2 ф.  «Історія 

колись скаже, хто я 

був…» 

15.05 Д/ф «Київ. Початок 

війни» 

15.55 Д/ф «Абетка життя 

Григорія Епіка» 

16.25 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці» 

17.15 Розсекречена 

історія. Голодомор. 

Співвинуватці 

18.00 Д/ф «Загальний 

зшиток» 

19.00 Д/ф «Джеймс Мейс,  

Траєкторія долі» 

20.00 Д/ф «Живі» 

21.25 Д/ф «Межа 

очікування» 

22.30 Д/ф «Голодомор 

1932-1933 рр. 

Постгеноцидний 

синдром» 

23.00 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип» 

23.50 Візитівки 

Полтавщини 

00.00 Д/ф «Джеймс Мейс,  

Траєкторія долі» 

00.55 Д/ф «Вони боролись 

до загину», 1 ф.  «Під 

прапором УНР» 

01.20 Д/ф «Вони боролись до 

загину», 2 ф.  «Історія 

колись скаже, хто я 

був…» 

01.55 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Невольники 

ГУЛАГу», ф. 1 

02.20 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Перша кров», 

ф. 2 

02.45 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Свобода або 

смерть», ф. 3 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Київ. Початок 

війни» 

05.10 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

СТБ

05.10 Х/ф «Спокута»
07.00 Х/ф «Червонi 

браслети»
19.00 Х-Фактор-8

21.25 Судді Х — небачені 

факти!

22.35 Х-Фактор-8. Підсумки 

голосування

23.35 Х/ф «Мама 
мимоволі»

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, 14.15 «Золотий гусак.» 

NEW

10.15 «Ехо України» 

11.15, 16.15, 19.15 Територія 

позитиву

12.15, 15.15 Концерт

13.15 Студія Прямого

17.15, 20.15 Закрита зона

18.15 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня

21.00 Світські хроніки

22.00 Кримінал

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.30 Цілком таємно

09.00 Загублений світ

13.00 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

17.00 Х/ф «Льодовиковий 
період»

18.45 Х/ф «На межі»
20.45 Х/ф «Гра на 

виживання»
22.30 Х/ф «Ніндзя»
00.05 Територія обману

02.20 Х/ф «Чорна 
долина»

03.50 Облом.UA

ФУТБОЛ-1

06.00 «Карабах» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

07.45, 13.25 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Шкендербеу» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 

УЄФА

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 ЧА. Передмова до туру

10.55 «Наполі» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

12.45 Огляд середи. ЛЧ УЄФА

13.55 «Алавес» — «Ейбар». 

ЧІ

16.15, 1.25 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

17.10 «Реал» — «Малага». ЧІ

19.10, 21.25 Топ-матч

19.25 «Бетіс» — «Жирона». ЧІ

21.40 «Леванте» — 

«Атлетіко». ЧІ

23.40 «Естерсунд» — 

«Зоря». ЛЄ УЄФА

02.20 «Маріуполь» — 

«Ворскла». ЧУ

04.05 ЛЄ. ONLINE

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.15 Топ-матч

06.05 «Базель» — «МЮ». 

ЛЧ УЄФА

07.55, 21.30 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

08.50 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». ЛЧ 

УЄФА

10.40 ЧІ. Передмова до туру

11.10 «Естерсунд» — 

«Зоря». ЛЄ УЄФА

13.00 ЧА. Передмова до туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Маріуполь» — 

«Ворскла». ЧУ

14.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.15, 20.15 Футбол NEWS

16.55 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.20 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

22.25 «Шкендербеу» 

— «Динамо» (К)». ЛЄ 

УЄФА

00.25 «Реал» — «Малага». ЧІ

02.15 «Атлетік» — «Герта». 

ЛЄ УЄФА

04.05 «Леванте» — 

«Атлетіко». ЧІ

МЕГА

06.00, 0.30 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

08.10, 19.10 Таємний код 

зламаний

10.10 Любов, ненависть і 

пропаганда

11.40, 21.00 Великі битви 

богів

13.20 Загадки планети

15.30 Жирафи: вартові 

савани

16.20 Довідник дикої природи

18.10 Там, де нас нема

23.40 Путівник неприємностей

03.40 Теорія змови

К1

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Х/ф «Найкраще в 
мені»

10.30 Х/ф «Джейн Ейр»
13.00 Орел і решка

00.00 Х/ф «Остання любов 
на Землі»

01.50 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 М/ф

08.45, 10.55 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

09.35 М/с «Свiт Вiнкс»

10.25 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.55 Х/ф «П’ятеро друзів»
13.30 Х/ф «П’ятеро 

друзів-2»
15.00 Х/ф «Ромео та 

Джульєтта»
17.00 Х/ф «Персі Джексон: 

море чудовиськ»
19.00 М/ф «Родина Крудс»

21.00 Х/ф «Земля в 
облозі»

23.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Країна У

02.50 Казки У

03.15 Віталька

УТ-1

06.00, 21.35 Розсекречена 

історія

06.30, 7.05, 23.30 

Д/ф «Живі»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

08.20, 9.05, 14.20 Д/ф 

«Джеймс Мейс. 

Траєкторія долі»

09.30 Д/ф

10.25 Д/ф «Загальний 

зшиток»

11.45, 12.01 Х/ф «Свята 
Варвара»

12.00 Хвилина мовчання 

пам’яті жертв 

Голодоморів

15.30, 1.35 Вшанування 

пам’яті жертв 

Голодоморів

17.05 Як дивитися кіно

17.35 Х/ф «Поводир»
20.05 Д/ф «Межа 

очікування»

22.40, 3.10 Війна і мир

01.05 Мегалот

02.20 Світло

03.50 Т/с «Чорна Рада»

05.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Х/ф «Жінка, не 
схильна до 
авантюр»

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

10.00 Світ навиворіт-9

11.00, 21.00 Голос. Діти-4

13.20, 14.20, 15.20, 16.35 

Комедія «Свати-6»

17.40 Ліга сміху-2017

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

23.10 Вечірній Київ-2017

01.10 Аргумент кiно

01.50 Гроші

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Живіть у радості»
08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00 Орел і Решка. 

Ювілейний

13.00 Х/ф «Високий блондин 
у чорному черевику»

14.50 Х/ф «Повернення 
високого блондина»

16.20 Місце зустрічі

18.00, 20.30 Т/с «Батьківський 

інстинкт»

20.00, 2.25 Подробиці

22.25 Х/ф «Політ фантазії»
00.20 Х/ф «Я його зліпила»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.15 Х/ф «Героїня свого 
роману»

11.10 Т/с «Експрес-

відрядження»

15.00 Х/ф «Справжній 
дід»

17.15, 21.00 Т/с «Королева 

Марго»

19.00, 2.50 Події тижня

20.00 Головна тема

23.20 Т/с «Зведена сестра»

03.45 Т/с «Лист 

очікування»

05.30 Історія одного 

злочину

ICTV

06.00 Т/с «Слідчі»

08.10 Т/с «Відділ 44»

11.00, 13.00 На трьох

12.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Інтерстелар»
16.50 Х/ф «Хітмен»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Вікінги проти 
прибульців»

23.00 Комік на мільйон

01.10 Х/ф «Вікінги»
02.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.35 М/с «Лунтік та його 

друзі»

05.40 Топ-модель по-

українськи

08.10 М/ф «Відважна»

10.00 Х/ф «Вторгнення: 
битва за рай»

12.05 Х/ф «Голодні ігри»
15.00 Х/ф «Голодні ігри: і 

спалахне полум’я»
18.00, 21.00 Х/ф «Голодні 

ігри: сойка-
пересмішниця»

23.45 Х/ф «Керрі»
01.50 Х/ф «Непрохані»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Час 

новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Автопілот-тест

08.20 Технопарк

08.25, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Натхнення

09.10 Гра інтересів

10.05 Кордон держави

10.20 Будемо жити

10.30 Драйв

10.35 Капітал

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.05 Модне здоров’я

13.25 ЕнергоНезалежність

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.15 Рекрут

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Док. проект

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.55 Х/ф «День 
залежності»

07.30 Т/с «Черговий ангел-2»

11.05 Х/ф «Я оголошую 
вам війну»

12.45 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулі»

14.15 Легенди карного 

розшуку

16.45 Склад злочину

18.30 Свідок. Агенти

19.00 Х/ф «Фронт за лінією 
фронту»

22.20 Х/ф «Чужі душі»
00.00 Х/ф «Ханна. 

Досконала зброя»
01.55 Таємниці кримінального 

світу

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Позиція. Сергій Лойко. 

За методом Тарантино 

06.30 Музика і музиканти 

Володимир Шпудейко 

07.00 Д/ф «Борхес» 

07.50 Погода 

08.00 Казки Лiрника Сашка 

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

10.10 Суспільний університет 

11.10 Музичне турне  

12.20 Фольк-music діти 

13.55 Дитячі таємниці 

14.20 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

15.20 Позиція. Реальність 

Ігоря Романа. Фата 

моргана 

15.45 Д/ф « Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 

знову» 

16.40 Мистецькі історії 

19.30 Фільм Тетяни Терехової 

«ЄВРОБАЧЕННЯ: цілком 

безпечно» 

20.00 Як дивитися кіно 

20.25 Д/ф «Жива Ватра» 

21.45 Візитівки Полтавщини 

22.05 Д/ф «Борхес» 

22.30 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом» 

23.00 Музичне турне 

00.10 Д/ф «Загальний 

зшиток» 

01.00 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.05 Д/ф «Операція «Тютюн» 

05.05 Д/ф «Василь Стус,  

Феномен суток»

 

СТБ

05.10 Хата на тата

08.05 Все буде смачно!

10.00 Караоке на майдані

10.55 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 Концерт

18.15 Світські хроніки

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

10.55 Т/с «Разом назавжди»

14.30 Х/ф «Граф Монте-
Крісто»

17.05 Х/ф «Персі Джексон: 
Море чудовиськ»

19.20 17 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Зірка»

21.25 Профутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.30 Х/ф «Вишневі ночі»
03.55 Помста природи

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

10.00, 15.40, 20.15 Футбол NEWS

10.25 Халатний футбол

11.15, 16.00 Моя гра

11.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

12.40 Топ-матч

12.55 «Депортіво» — 

«Атлетік»». ЧІ

14.55 Огляд середи. ЛЧ УЄФА

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Сталь» — «Динамо». 

ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

00.50 Огляд вівторка. ЛЧ УЄФА

02.10 «Саутгемптон» 

— «Евертон». ЧА

04.00 «Вільярреал» — 

«Севілья». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мілан» — «Аустрія. 

Ліга Європи УЄФА

07.50, 21.25, 2.00 Топ-матч

08.00 «Маріуполь» — 

«Ворскла». ЧУ

09.50 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

11.15 «Ювентус» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

13.05 Журнал ЛЧ

13.35 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

15.25 «Саутгемптон» 

— «Евертон». ЧА

17.30 Світ Прем’єр-ліги

17.55 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

19.55 «Вільярреал» — 

«Севілья». ЧІ

21.40 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

22.30 Футбол Tables

23.40 Журнал ЛЧ

00.10 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

02.10 «Депортіво» — 

«Атлетік». ЧІ

04.00 «Сталь» — «Динамо». 

ЧУ

МЕГА

06.00, 5.40 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.10, 19.10 Таємний код 

зламаний

10.10 Любов, ненависть і 

пропаганда

11.40, 21.00 Великі битви богів

13.20 Загадки планети

15.30 Хижа Арктика

16.20 Довідник дикої природи

18.10 Там, де нас нема

23.40 Путівник неприємностей

00.20 Таємниці пірамід

01.00 Прихована реальність

03.20 Україна: забута історія

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00 Ух ти show

10.00 Х/ф  «Найкраще в 
мені»

12.15 Х/ф «Джейн Ейр»

14.50 Х/ф «Красуня і 
чудовисько»

17.00 Орел і решка

00.00 КВК

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 М/ф

11.00 Х/ф «Щоденник 
слабака-2: правила 
Родріка»

12.50 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами»

14.00 Готель «Галіція»

17.00 М/ф «Родина Крудс»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Х/ф «Джек — 
переможець велетнів»

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Х/ф «Земля в облозі»
03.40 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Столика Японія»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.40 Х/ф «Королівський 
генерал»

12.10 Перший на селі

12.40 Фольк-music. Діти

13.40 Фольк-music

15.10 Біатлон. Кубок світу. 

І етап. Індивідуальна 

(одиночна) змішана 

естафета

16.20 Фільм Тетяни Терехової 

«Євробачення: цілком 

безпечно»

17.00 Дитячий пісенний 

конкурс Євробачення-

2017 р. Фінал 

19.30, 2.25 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Змішана 

естафета

21.35 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.15 ЧереЩур (Late night 

show)

22.40 Лайфхак українською

22.50 Книга.ua

23.30 Богатирські ігри

00.10 Роздягалка

00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»

01.35 Біатлон. Кубок світу. 

І етап. Індивідуальна 

(одиночка) змішана 

0естафета

03.45 Т/с «Чорна Рада»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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«Спаситель світу» да Вінчі видав 
рекорд 
 Картину Леонардо да Вінчі «Спаситель 
світу» продали на торгах аукціонного дому 
«Крісті» в Нью-Йорку за 450 млн. 312 тис. 500 
доларів США. Ця сума стала ціновим рекор-
дом для творів мистецтва, проданих як на аук-
ціоні, так і у приватному порядку. Попередній 
ціновий рекорд був за картиною Пабло Пікас-
со «Алжирські жінки», яку на тому ж таки аук-
ціоні «Крісті» купив колишній прем’єр Катару 
Хамад Аль Тані за 179 млн. доларів. Поку пець 
брав участь в аукціоні телефоном і зберігав 
анонімність. Торги у середу тривали 20 хвилин, 
а стартова ставка на шедевр була 100 млн. до-
ларів. Да Вінчі помер у 1519 році і вважаєть-
ся, що збереглося менше 20 його творів живо-
пису. Лише одна з них весь цей час перебувала 
у приватних колекціях — «Спаситель світу», 
написаний, швидше за все, після 1505 року. 
Дослідники припускають, що картина якийсь 
час належала англійському королю Карлу I. Іс-
торія продажу картини почалася в 1958 році, 
коли її продали на аукціоні в Лондоні за 60 до-
ларів, тому що вважали, ніби це робота одно-
го з послідовників Да Вінчі, а не його власний 
витвір. Її історія в наступні кілька десятиліть 
вивчена мало. Лише в 2005 році картина зно-
ву з’явилася на ринку і викликала величезний 
інтерес як «втрачений Леонардо».

  У 2013 році російський мільярдер-ко-
лекціонер Дмитро Риболовлєв придбав кар-
тину за 127,5 млн. доларів. Зараз сімейний 
траст Риболовлєва виставив картину на торгах 
у Нью-Йорку. Кореспондент Бі-Бі-Сі з питань 
мистецтва Вінсент Дауд каже, що і зараз у де-
яких експертів залишаються сумніви щодо ав-
торства картини. Але «Крісті» наполягає, що 
картина є оригіналом і виставила її як «най-
більше художнє відкриття ХХ століття». 

«Холодна війна» 
з використанням ЗМІ
 За наполяганням уряду США, російсь-
кий телеканал RT у вівторок був змушений за-
реєструватися в США як «іноземний агент». У 
відповідь, Росія висуне вимогу зареєструвати-
ся «іноземними агентами» цілій низці західних 
ЗМІ: таких як «Голос Америки», «Радіо Віль-
на Європа — Радіо Свобода», Сі-Ен-Ен чи Бі-
Бі-Сі. Голова Комітету з питань збройних сил 
Сенату США Джон Маккейн висловив обурен-
ня через очікуване ухвалення в Росії закону 
про можливість визнавати іноземними агента-
ми іноземні засоби інформації. На його думку, 
не можна порівнювати RT і ті зарубіжні медіа, 
які працюють у Росії. «Журналісти з цих медіа 
займаються пошуком правди, спростовують 
брехню і притягують до відповідальності уря-
ди. Пропагандисти RT перешкоджають правді, 

поширюють брехню і прагнуть скомпрометува-
ти демократичні уряди, щоб підтримати поря-
док денний Володимира Путіна», — йдеться в 
заяві сенатора. Міністерство юстиції Росії вже 
надіслало російській службі «Радіо «Свобода», 
а також іще кільком радіостанціям попереджен-
ня про можливі обмеження в роботі у зв’язку 
з очікуваним ухваленням закону, що має за-
провадити для іноземних засобів інформації в 
Росії спеціальний статус «іноземного агента».

Боти і тролі на службі у влади 
 Керівництво дедалі більшої кількості де-
ржав у світі вдається до практики маніпулю-
вання у соціальних мережах та придушення 
інакомислення в інтернеті за зразком того, як 
це відбувається в Росії та Китаї. Про це йдеть-
ся у дослідженні міжнародної неурядової пра-
возахисної організації Freedom House, присвя-
ченому стану свободи слова в інтернеті, оп-
рилюдненому у вівторок, 14 листопада. Пра-
возахисники вивчили ситуацію зі свободою 
слова в мережі у 65 країнах та з’ясували, що 
у 30 з них уряди вдаються до маніпуляцій в 
інтернеті з метою придушення інакомислен-
ня. Для цього вони використовують проплаче-
них коментаторів, тролів та ботів, які розпов-
сюджують фейкові новини та пропагандистсь-
кі повідомлення. Роком раніше до такої прак-
тики вдавались 23 країни. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Європейський парламент у сере-
ду ухвалив критичну резолюцію про 
демократію в Польщі. За неї прого-
лосувало 438 євродепутатів, 152 
було проти, а 71 – утримався. Резо-
люцію підтримала навіть частина 
депутатів від опозиційної польської 
партії «Громадянська платформа». 
Документ дає змогу Європарламен-
тові розпочати процедуру приведен-
ня в дію 7-ї статті Договору про утво-
рення Європейського Союзу. Йдеть-
ся про підготовку подання до країн-
членів ЄС про серйозну загрозу для 
верховенства права в цій країні, 
повідомляє сайт Польського радіо.
 Євродепутати написали в резо-
люції, що ситуація в Польщі ство-
рює ризик порушення євросоюз-
них принципів, та доручили парла-
ментській комісії підготувати ра-
порт, який має стати підґрунтям 

для запуску 7-ї статті. Як сказав єв-
родепутат від Польщі Януш Леван-
довський: «Європа втратила терпін-
ня щодо нашого уряду».
 У резолюції міститься також за-
клик призупинити вирубування Бі-
ловезької пущі. Документ гостро роз-
критикували євродепутати від прав-
лячої партії «Право і справедливість», 
зокрема Томаш Поремба: «Чого ця ре-
золюція стосується? Вона повна різ-
ного роду брехні, перебріхування, не-
правди, півправди, маніпуляції».
 Євродепутати «ПіС» заявили, що 
називання «Маршу незалежності» 
11 листопада в Варшаві фашистсь-
ким і ксенофобським є неправиль-
ним і скандальним. Також неправ-
дивими вони назвали твердження 
про те, що за лідерами опозиції сте-
жить поліція, а незалежність суду — 
під загрозою. Також вони розкрити-
кували Європейський парламент за 
підтримку абортів.

 Міністр закордонних справ Поль-
щі Вітольд Ващиковський заявив, 
що «шокований» дискусією в Євро-
пейському парламенті про серйоз-
ну загрозу для верховенства права у 
Польщі. Очільник польського закор-
донного відомства повідомив жур-
налістам, що не розуміє, на якій під-
ставі відбувалися дебати про рефор-
му судочинства. Він наголосив, що 
цих змін ще не було ухвалено поль-
ським парламентом. Міністр Ващи-
ковський вважає, що мову сьогод-
нішньої дискусії можна назвати «мо-
вою ненависті». Також він заявив, 
що Польща послідовно підтримува-
ла діалог із Брюсселем, та звинува-
тив єврочиновників у тому, що вони 
не хотіли з Варшавою розмовляти. 
Шеф польського дипломатичного ві-
домства анонсував, що в цю справу 
має втрутитися прем’єр Беата Шид-
ло під час саміту ЄС в Ґетеборзі, що 
відбудеться найближчим часом.
 Солідарність із Варшавою вис-
ловив лише Будапешт, оскільки Єв-
рокомісія та Європарламент висло-
вили подібні застереження стосов-
но верховенства права в Угорщині. 
Віце-прем’єр Угорщини Жолт 
Шемйен назвав «ганьбою і сканда-
лом» рішення Європарламенту роз-
почати процедуру застосування 7-ї 
статті проти Польщі та пообіцяв за-
ветувати процедуру. ■

ЗАКОЛОТ

Зімбабве в пащі 
Крокодила 
Військові відсторонили 
від влади президента країни 
Роберта Мугабе

Ігор ВІТОВИЧ

 У ніч на четвер сталося те, на що мешканці Зім-
бабве очікували віддавна. Військові вчинили щось 
на кшталт перевороту і посадили президента Робер-
та Мугабе під домашній арешт. Керівництво армії 
наполягає, що його дії не є військовим переворотом, 
а лише спробою очищення політичної системи краї-
ни. Але за будь-якого трактування подій у столиці 
країни Хараре зрозуміло одне — це намір постави-
ти крапку в майже 40-річному правлінні одного з 
найодіозніших лідерів Африки, зазначає інформа-
ційний портал Газета.Ру.
 На чолі заколотників перебувають представни-
ки вищого генералітету зімбабвійської армії. Вони 
заявили, що взяли Мугабе під арешт і «ситуація в 
країні вийшла на інший рівень». Представник за-
колотників генерал-майор Сібусісо Мойо заспо-
коїв, що президенту нічого не загрожує, а йдеться 
лише про «чистку» всередині правлячої партії Аф-
риканський національний союз Зімбабве. Але пе-
ред арештом офіцери діяли доволі жорстко. У сто-
лиці лунали постріли, містом пересувалася броне-
техніка. 
 Очікують, що місце Мугабе займе віце-прези-
дент країни Еммерсон Мнангагва, один iз провід-
них діячів правлячої партії і герой визвольної вій-
ни від колоніального правління. Політик вславив-
ся своїм жорстким характером, за що отримав у 
Зімбабве прізвисько «Крокодил». Мнангагва жор-
стоко придушував повстання національних мен-
шин на посаді міністра оборони. Він не прихо-
вував своїх претензій на вищу посаду в країні, в 
чому його підтримували військові. Невдала спро-
ба військового перевороту була організована ним 
ще 2007 року. У серпні цього року 75-річного 
Мнангагву, який також є однією з найзаможні-
ших осіб цієї багатої на мінеральні копалини, але 
злиденної за рівнем життя людей країни, намага-
лися отруїти, після чого він вирушив на лікуван-
ня до ПАР.
 Варто зазначити, що сам Мугабе просував у 
«спадкоємці престолу» свою дружину Грейс. Ця ко-
лишня секретарка Мугабе є молодшою від 93-річ-
ного чоловіка на 41 рік. І також має великі владні 
амбіції. За наполяганням Грейс президент звільнив 
iз посади віце-президента під час його перебування 
в Південно-Африканській Республіці, що, певне, і 
стало причиною заколоту. 
 Після заколоту 52-річна Грейс Мугабе втекла за 
межі країни, до Намібії, як стверджує з посилан-
ням на свої джерела британський телеканал новин 
«Скай Ньюс». Мугабе, як повідомляють, погодив-
ся піти у відставку в обмін на дозвіл його дружині 
залишити країну. 
 Правляча партія Зімбабве розколота навпіл: 
одні — за «Крокодила», інші — за «Крокодиль-
шу», бо так iз повним правом можна назвати жадіб-
ну до влади та розкошів Грейс Мугабе. І хоч хто з 
них переможе в затятій боротьбі, зімбабвійцям кра-
ще жити не стане. Також можна сказати, що дикта-
тора Мугабе, який правив Зімбабве з 1980 року, не 
чекає доля його «побратимів»: Муаммара Каддафі, 
Ніколае Чаушеску чи Саддама Хусейна. 93-річний 
Мугабе міг би залишатися при владі до самої смер-
ті, якби не його маніакальне бажання зробити спад-
коємцем власну дружину. ■

■

Грейс Мугабе крутила чоловіком-президентом, як хотіла. ❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Італійська фірма-виробник розкішних спортивних 
автомобілів «Ламборджині» подарувала Папі Римсь-
кому Франциску останню найдосконалішу модель цієї 
марки Lamborghini Huracan. Представники фірми пе-
редали Папі авто та ключі від нього в середу у Ватикані 
перед резиденцією Франциска Casa Santa Marta («Дім 
Святої Марти»). 
 Але Франциск не довго радів дорогому подарунку, 
бо відразу ж оголосив про намір продати автомобіль на 
аукціоні «Сотбіз» у Лондоні, а отримані гроші спря-
мувати на допомогу бідним, зокрема мешканцям Іра-
ку, повідомив речник Ватикану Грег Берк. Ідеться про 
християн, які мешкають в районі долини Нініва і за-
знають переслідувань від бойовиків «Ісламської держа-
ви». Розподілом коштів буде розпоряджатися організа-
ція «Допомога церкві в нужді». Інша частина вируче-
них грошей надійде на рахунок організації «Спільнота 

Папи Івана XXIII», яка надає допомогу жінкам — жерт-
вам торгівлі та проституції, а також двох інших органі-
зацій, які діють передусім в Африці. 
 Стартова ціна нової моделі Lamborghini Huracan 
становить 183 тисячі євро, але Ватикан сподівається, 
що авто, якого торкалася рука Папи, буде продане за 
значно більшу суму. А Папа надалі буде користувати-
ся своїми старими і значно скромнішими «тачками», 
які називають папамобілями. Прискіпливі журналіс-
ти повідомляють, що у нього їх три. Під час візиту до 
Еквадору 2015 року його помітили на модифікованій 
моделі Jeep Wrangler. Під час візиту до США понтифік 
пересувався на спеціально виготовленій для нього мо-
делі Fiat 500L. А по Ватикану він пересувається на мо-
делі Ford Focus. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ОЦІНКА

«Європа втратила терпіння»
Європарламент ухвалив критичну 
резолюцію щодо Польщі

■

РОЗСУДЛИВІСТЬ

Для Папи і від Папи
Гроші від продажу розкішного 
автомобіля підуть на допомогу 
нужденним

■

Папа Франциск благословив авто на добрі діла. ❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ЛИСТОПАДА 2017 КУЛЬТУРА

Валентина САМЧЕНКО

 Лише 12 номерів 
товстого альманаху «Лі-
тературний ярмарок», 
який у 1928-1930 роках 
видавали у Харкові ра-
зом з іншими  Микола 
Хвильовий, Майк Йо-
гансен, Микола Куліш 
— найталановитіші ук-
раїнські письменники, 
які потім увійшли до 
когорти Розстріляно-
го Відродження. Літе-
ратурні збірники мали 
щомісячний наклад по 
5 тисяч екземплярів. 
Але зовсім скоро їх 
майже всі знищать. Бо 
надрукували там, зок-
рема, заборонені трохи 
пізніше  поему «Мазе-
па» Володимира Сосю-
ри, в якій автор підда-
вав сумніву важливість 
об’єднання України з 
Росією за часів Богда-
на  Хмельницького, і 
п’єсу «Мина Мазайло» 
Миколи Куліша; один 
із номерів ілюстровано 
«Каруселлю»  Василя 
Кричевського, інший 
— з фото Леся Курба-
са...
 «Альманах «Літе-
ратурний ярмарок»: 
територія свободи» — 
таку назву має вистав-
ка, яка до кінця листопада триватиме 
у Києві у Національному музеї літера-
тури України. Її кураторка Миросла-
ва Тарахан каже: «Літературний яр-
марок» — яскраве явище українсь-
кого відродження, остання спроба 
талановитих митців протистояти ко-
муністичній ідеології. Уже сама наз-
ва обіцяла розкутість у спілкуванні 
автора з читачем та підводила до «яр-
маркової, карнавальної, балаганної» 
стилістики, що виключала офіціоз».
 Не думайте, що товаром може бути 
лише  крам чи продукти. Люди твор-
чі продукують оповідання, романи, 
п’єси й інші твори. І закономірно — 
хочуть усе те якщо не продати, то при-
наймні прилаштувати для поширення 
своїх думок і образів. Саме таке пояс-
нення, чому частину відтинку цент-
ральних вулиць Харкова у 20-х роках 
називали поміж собою дещо незвич-
но: «Літературним ярмарком» прозва-
но було  спочатку відтинок Сумської 
вулиці від кафе «Пок» і Театральної 
площі, де обабіч бульвару розташува-
лися редакції газет і журналів, — аж 
до площі Мироносицької, де містило-
ся тоді ДВОУ (Державне видавниче 
об’єднання України). 
 Ярмарок — бо це можливість  віль-
ного, за власним вибором, «придбан-
ня» і поширення  ідей і переконань. 
«Літературним ярмарком» проук-
раїнськи налаштовані письменники 
назвали й альманах, який з’явився у 
грудні 1928 року, —  на противагу «де-
ржавним крамницям» і «літератур-
ним відомствам». Саме так редакція, 
фактично керована Миколою Хвильо-
вим, у полеміці саркастично називала 
організації пролетарської літератури 
на кшталт ВУСПП — Всеукраїнської 
спілки пролетарських письменників.
 Виставка у столичному Музеї лі-
тератури — це лише одна кімната, 
як власне, і редакція «Літературно-
го ярмарку», яку звали «ярмарком». 
Але наповнення зали покаже оригіна-

ли з життя письменни-
ків 90-річної давнини і 
зв’язок територій сво-
боди минулого і сучас-
ності.
 Ось — записник Ва-
леріана Поліщука з чо-
тирицифровими номе-
рами телефонів най-
кращих українських 
письменників; усі вони 
жили  у знаменитому 
будинку «Слово» у Хар-
кові; до кінця 20-х років 
уже минулого століт-
тя у тодішній  столиці 
УРСР помешкання  вва-
жалося трохи не райсь-
ким місцем для вірту-
озів правдивого і якіс-
ного письменства; це 
через кілька років бага-
токвартирка стане паст-
кою...  І конверт від лис-
та, якого надіслали Ми-
колі Кулішу в будинок 
«Слово», можна побачи-
ти. І патронташ Остапа 
Вишні, який більшості 
відомий як гуморист, 
що писав побутово-мис-
ливські усмішки; бо ж 
не посмієшся у часи за-
костенілого соціалізму 
про службу, нехай і в 
медичній частині, армії 
УНР чи 10-річчя таборів 
ГУЛАГу, якщо вже ди-
вом вдалося з них вир-
ватися.

 На стінах виставкової зали — 
стильні портрети представників Роз-
стріляного Відродження і варіації 
оформлення «Літературного ярмар-
ку», які виконали студенти худож-
ньої академії, які навчаються у майс-
терні Віталія Шості. Майка Йогансена 
зображено зі словами «Найцікавіший 
прояв людини — це її мова». І неспрос-
та. Бо починають знайомити з альма-
нахом на виставці з екскурсу в 1926 
рік. Тоді «великому пролетарському 
письменнику» Максиму Горькому за-
пропонували видати україномовний 
переклад його «Матері». На що була 
відповідь: «Мне кажется, что  перевод 
этой повести на украинское наречие  не 
нужен. Меня очень удивляет тот факт, 
что люди, ставя перед собой одну и ту 
же цель, не только утверждают разли-
чие наречий — стремятся сделать на-
речие «языком» — но еще и угнетают 
тех великороссов, которые очутились 
меньшинством в области данного на-
речия». Після такої відповіді Микола 
Хвильовий написав статтю «Україна 
чи Малоросія?», зрозуміло, стверджу-
ючи, що є Україна з власною мовою.  
Мирослава Тарахан уточнює, що в  ук-
раїнській мові є по 8 відповідників на 
частину слів російської мови. 
 До кінця листопада є змога побува-
ти на дуже цікавій виставці у Музеї лі-
тератури. Хто не планує бути у Києві 
— почитайте дисертацію Вікторії На-
заренко «Ігрові стратегії альманаху 
«Літературний ярмарок» у контексті 
експериментальної літератури 1920-
1930-х років», яку можна знайти в 
інеті. У Мирослави Тарахан є ідея пе-
ревидати всі 12 випусків «Літератур-
ного ярмарку», якщо знайдеться спон-
сор. А можливо, навіть продовжити 
випуск журналу. Окремим, 13-м, но-
мером кураторка вважає виставку, 
точніше №1199. І на деяких плака-
тах знайдете напис «31 листопада»? 
Чому? Такого не буває? Зануртеся у 
«Літературний ярмарок»! ■

Україна — не Росiя
послання путiнцям-ординцям 
вiд бандерiвця-українця

Вам Україна — не Росiя!
Затямте добре, москалi.
Ми знаєм, хто i як вас сiяв
На нашiй праведнiй землi.

Вам Русь — не мати й не сестриця.
А як ввижається — перехрестiться.
Зачаття ваше — у ордi,
У нiй корiння всiх родiв.

Нiколи не згасав наш гнiв i спротив,
Бо вiд злоби москаль не тверезiв.
Коли ще квакав у Моквi, в болотах,
То Русь коронувала вже князiв.

Вiки до того, як Петро-ординець
Вiкно в Європу прорубав-прорiзав,
Русь мала вже Шовковий шлях-гостинець
І друзiв вiд Афiн i до Парижа.

Облиш, Росiє, всi свої iлюзiї,
Бо Україна — не Молдова i не Грузiя.
І проти нас вiйна ця
Є вже початком твого кiнця. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Ярмаркуємо 
з Хвильовим
Остання спроба представників Розстріляного 
Відродження протистояти комуністичній ідеології

■ СТРАШНЕ ПЕРО...

Майдан Аркадія Музичука
Слово-зброя проти корупцiї, чванливостi 
та байдужостi нашої влади

■

ПОЛІТПАРНАС

Сюжети з натури
Аркадiй МУЗИЧУК

Судобезчинством всi по горло ситi,
В брильянтах прокурорська саранча.
Куми i блазнi серед фаворитiв,
А на Донбасi «гради» по ночах.
Із розпачу уже мiльйони виють,
Та лабiринти все новi й новi...
Вже стiльки зашморгiв було на шиях,
Що дивно, як ми ще живi.
Тунель пройшли, ну щонайменше тричi,
Вже свiчечка ледь жеврiє в кiнцi.
З тiнi виходять тi ж самi обличчя,
Людських сердець i душ людських ловцi.
Манiпулянти в депутатськiй залi,
А поруч — урядовцi-гендлярi,
На нивi зубожiння косарi...
То, може, йдемо не по тiй спiралi
Чи маємо не тих поводирiв?

* * *

■

ДОСЬЄ «УМ»

 Аркадiй Степано-
вич Музичук — поет, 
публiцист, кiносцена-
рист, заслужений жур-
налiст України. Лауре-
ат всеукраїнських пре-
мiй: iменi Степана Олiй-
ника (гумор i сатира), 
В’ячеслава Чорновола 
(публiцистика), Наталi 
Забiли (дитяча лiтера-
тура).
 Народився 17 листопада 1942 р. у Польщi (с. 
Пасiка Грубешiвського повiту, Любленського воє-
водства). Пiсля насильницької депортацiї в 1944 
роцi сiм’я спочатку опинилася в Днiпропетровськiй 
областi, а в 1946 р. осiла на Рiвненщинi (с. Глинськ, 
Здолбунiвський район). Там вiн у 1959 роцi закiнчив 
середню школу i того ж року розпочав свою жур-
налiстську кар’єру в редакцiї Здолбунiвської район-
ної газети «Нове життя». Потiм була служба в армiї, 
навчання в Київському державному унiверситетi iм. 
Т. Г. Шевченка на факультетi журналiстики.
 Журналiстська i письменницька доля складала-
ся по-рiзному. Аркадiй Музичук працював комента-
тором Українського телебачення («Актуальна каме-
ра»), головним редактором студiї «Укртелефiльм», 
директором телестудiї «Вежа», головним редакто-
ром всеукраїнських газет i журналiв тощо. Вiн — ав-
тор низки поетичних книг, документальних фiльмiв, 
гостросюжетних публiцистичних творiв.

■Володимир БІЛЕНКО 

 Якби влада, а з нею все чиновництво 
в її структурах прислухалися до голосу 
ЗМІ, й друкованої преси зокрема, наше 
суспільство не мало би таких потрясінь, 
як Майдан зими 2013–2014 рр. Певен, 
що й війни-2014 не було б. Якби всі ми, 
звичайні громадяни, читаючи аналітич-
ні й критичні публікації, одразу збира-
лися до гурту і йшли до влади з вимогами 
негайно реагувати ділом, а влада не по-
чула, ми мали би Майдан зразка 2013–
2014 значно раніше й зі значно менши-
ми втратами та з більшими набутками. 
І, нарешті, ще одне «якби». Якби наша 
преса у своїй більшості була справді ук-
раїнською, державницькою за духом і 
сутністю своєю, ми мали би величезні 
втрати серед владцiв і чиновництва в та-
ких сферах суспільного буття, як пряме 
злодійство, корупція, безвідповідаль-
ність, професійна неспроможність, чван-
ливість і байдужість до потреб громади. І 
в локальних, й у все українському вимі-
рах.
 Але історія невблаганна — вона не 
визнає умовностей типу «якби». Тож, 
на жаль, «маємо те, що маємо». І маємо 
«Майдан Аркадія Музичука» — ту по-
тужну журналістику, публіцистику, які 
він являє читачам не одне десятиліття. 
Його публікації не тішать слуху влад-
цiв, бо ведуть нас за лаштунки їхніх гуч-
них ура-патріотичних заяв і передвибор-
чих програм. Вони так само не потішать 
душу чиновництва, бо розкривають такі 
діяння, за які годилася б єдина «винаго-
рода» — прямий шлях до в’язниць.
 Незаангажований жодною політич-
ною силою, вільний від будь-яких редак-
ційних зобов’язань Аркадій Музичук 
пише про те, що йому, людині і громадя-
нину, болить, iз чим не може змиритися 
за кодексом професійної честі і гідності.
 У своєму праведному слові він не 
щадить нікого — ні лівих, ні правих, 
ані центрових, які ладні будь-якої миті 
опинитися там, де їм вигідніше. Та не ог-
лядається і на ранги. Приводом до його 
«втручання» у процес може стати пере-
січний факт, за яким у ході журналіст-
ського розслідування він побачить за-
гальнонаціональну проблему. А коли 
вдасться до аналітичного розтину все-
державних явищ, то професійно вивер-
не їх нутро і переконливо покаже, як ме-
тастази цих явищ проникають у всі клі-
тини національного організму і нищать 
державу.
 Майдан, з якого веде боротьбу Ар-
кадій Музичук за порятунок Украї-
ни, не має межі ні в часі, ні в географіч-
них координатах. Людина великого ін-
телекту, чіпкої пам’яті й аналітичного 
розуму, із солідним життєвим і твор-
чим досвідом, Аркадій Степанович має 
ще дві риси, вкрай необхідні для успіш-
ного журналіста. Він добре володіє сло-
вом — у його доробку, крім публіцис-
тики, книжки поезії, ліричної (у тому 
числі — чудові пісні), громадянської, 
гумористично-сатиричної; кінодокумен-
талістика, теле- і радіопередачі прямого 
ефіру тощо…
 Словом — творча особистість, про-
фесіонал високого класу. А ще одна риса, 
без якої справжнім журналістом не ста-
неш, — відвага, мужність, яка базується 
на впевненості у собі, праведності жит-
тєвої позиції.
 Мені випало бути свідком народжен-
ня багатьох публікацій. Музичук не міг 
їх не написати. Бо вважав би себе борж-
ником перед народом, відступником від 
своєї совісті. А таке — не в його харак-
тері.
 Тож щиро запрошую на громадянсь-
кий Майдан журналіста Аркадія Музи-
чука. 
 Читаймо і думаймо!
 Думаймо і діймо!
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«У грі все залежить від серця: якщо хочеш виграти, то не дозволиш 
супернику підбирати м’ячі, робити вільні кидки».

Аліна Ягупова
баскетболістка національної збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Коли з тобою пліч-о-пліч в од-
ній команді грає баскетболістка 
рівня Аліни Ягупової, котра, на-
бираючи за гру більше 30 очок, 
здатна практично самотужки 
вирішити долю матчу, партнер-
кам по команді в окремих ситуа-
ціях можна взагалі не хвилюва-
тися за підсумковий результат. 
Щоправда, не завжди нинішній 
лідер баскетбольної збірної Ук-
раїни та одна з кращих баскет-
болісток Європи демонструвала 
гру екстра-класу. Приміром, у 
2011-му, коли зіркове становлен-
ня Ягупової лише починалося, не 
реалізувавши на останніх секун-
дах поєдинку проти Болгарії два 
штрафних кидки, Аліна втрати-
ла можливість зрівняти рахунок 
у тій, в підсумку, програній «си-
ньо-жовтими» грі.
 Відтоді змужніла спортсменка 
з нетерпінням чекала повторного 
побачення з болгарками, аби по-
вернути кривдницям старий бор-
жок. «Та поразка залишилась зі 
мною назавжди. Тому буду грати 
проти болгарок надійніше та агре-
сивніше», — обіцяла перед зуст-
річчю другого туру відбіркового 
етапу Євробаскету-2019 лідер ук-
раїнської команди.
 Вигравши стартовий матч від-
бору в Амстердамі, вдома з Бол-
гарією українська збірна мала 
підтвердити статус другої коман-
ди квартету F, аби надалі спокій-
ніше почуватися в протистоян-
нях із рейтинг-фаворитом «пуль-
ки» та, загалом, усієї Європи, — 
командою Іспанії, котра наразі 
володіє титулом найсильнішої 
збірної Старого світу.
 Ягупова практично одра-
зу взялася за справу: до великої 
перерви в її активі вже було 25 
очок, а «синьо-жовті» виграва-

ли в опоненток 27 пунктів. «Не 
можна садити гравця на лаву за-
пасних, коли в нього йде гра. Алі-
на — кращий гравець нашої ко-
манди. І я не хочу втручатися в її 
дії, вказуючи що потрібно роботи. 
Ми повинні її підтримувати», — 
так, зрештою, сербський настав-
ник української збірної Горан 

Бошкович прокоментував рекор-
дний доробок своєї зіркової підо-
пічної, котрий дозволив їй потра-
пити до «залу слави» найкращих 
бомбардирів європейського жіно-
чого баскетболу.
 Записавши до свого активу 41 
очко, 9 підбираань, 4 результа-
тивні передачі, 3 перехоплення та 

два «блок-шоти», Ягупова завер-
шила поєдинок проти болгарок із 
рекордним показником ефектив-
ності, котрий склав 46 пунктів.
  Перед побаченням із Бол-
гарією в Києві українські бас-
кетболістки не могли не зверну-
ти увагу на їхній перший поєди-
нок у євровідборі-2019, в якому 

представниці Балкан програли 
чемпіонкам Європи 50 очок. Ці-
каво, що з аналогічною різницею 
завершився для болгарської ко-
манди їхній двобій із «синьо-жов-
тими».
 Щодо іспанок, то в другому 
турі кваліфікації, підтверджую-
чи статус найкращої збірної кон-
тиненту, вони пішли ще далі, й 
перемогли голландок із перева-
гою в 66 балів — 92:26. У люто-
му наступного року піренейки 
завітають до столичного Пала-
цу спорту, де, без сумніву, грати-
муть роль суворого екзаменатора 
для української команди на чолі з 
Аліною Ягуповою. «Агресивний 
захист та хороша командна робо-
та може дозволити збірній Украї-
ни стати успішною на європейсь-
кому рівні. Ми повинні продов-
жувати грати в такому дусі», — 
Горан Бошкович чітко розуміє, в 
якому напрямі потрібно розвива-
ти вітчизняну збірну. До того ж, 
поєдинки проти Іспанії у поточ-
ному відбірковому циклі для «си-
ньо-жовтих» навряд чи матимуть 
статус доленосних: напряму пот-
рапити на Євробаскет-2019 можна 
й з другого місця. А от задля влас-
ного прогресу та зростання дві зус-
трічі з чинними чемпіонками Єв-
ропи матимуть для збірної Украї-
ни колосальне значення. ■

Григорій ХАТА

 Кубок світу з плавання — змаган-
ня не менш престижні, ніж планетар-
на першість на «короткій воді». От тіль-
ки, аби стати його переможцем, спорт-
смени мають демонструвати свою макси-
мальну продуктивність упродовж усього 
турніру. А це — три так звані кластери; 
загалом — вісім етапів: Москва, Бер-
лін, Ейндховен, Гонконг, Доха, Пекін, 
Токіо, Сінгапур.
 Охопити в повній мірі весь змагаль-
ний цикл Кубка світу для лідерів ук-
раїнського плавання — велика пробле-
ма, адже фінансувати їхні комерційні 
старти бажаючих у країні немає. Тож і 
виходить, що боротьба майстрів блакит-
них доріжок з України за цьогорічний 
КС носить суто символічний характер. У 
підсумкових протоколах, сформованих 
за підсумками перших двох «кластерів» 
КС-2017, не вдалося відшукати жодного 
українського збірника. Хоча на п’ятому 
етапі в Катарі засвітилося прізвище 24-
річного українця Максима Шемберєва, 
котрий, щоправда, з недавнього часу за-
хищає кольори азербайджанського пра-
пору. Показавши на дистанції 1500 м ре-
зультат 14 хв. 43,79 сек., 24-річний уро-
дженець Києва, переможець молодіж-
них чемпіонатів Європи та світу, у Досі 
здобув срібну нагороду. Одразу варто за-
значити, що півторакілометрова дистан-
ція через свою виснажливість проходить 

на етапах Кубка світу на нерегулярній ос-
нові, умовно кажучи, через раз.
 Відтак, долучившись до учасників 
КС на третьому «кластері», рівненчанин 
Михайло Романчук — віце-чемпіон сві-
ту-2017 на 1,5 км, не зміг з першої спро-
би продемонструвати свій марафонсь-
кий хист, оскільки в програмі китайсь-
кого етапу «марафону в короткому басей-
ні» не передбачалося. 
 Натомість проявив себе Романчук на 
400 м вільним стилем, де в суперництві з 
двома господарями басейну Цзи Сіньцзе 
та Цю Цзяо він став бронзовим призером. 
Іще дві нагороди в Пекіні здобув для Ук-
раїни бронзовий призер ЧС-2017 на «дов-
гій воді» Андрій Говоров. На своїй корон-
ній 50-метрівці батерфляєм уродженець 
Севастополя фінішував другим, пропус-
тивши вперед лише лідера загального за-
ліку КС-2017, титулованого Чада Ле Кло 
з ПАР. Водночас на 50 м вільним стилем 
Говоров показав третій час. 
 Так само з Ле Кло — олімпійським 
чемпіоном Лондона-2012 та неодноразо-
вим чемпіоном світу — нашому майстру 
спринту довелося суперничати й у Токіо, 
де 14-15 листопада проходив передостан-
ній етап КС-2017. І знову південноафри-
канець був швидшим за Говорова на 50 м 
батерфляєм. При цьому в боротьбі за пер-
ше торкання нашого співвітчизника ви-
передив іще й білорус Павло Санкович.
 А от Романчук, отримавши в Токіо 
нагоду пропливти по своїй «коронці», 

показав у столиці Японії найкращий по-
між конкурентів час — 14.28,26. А ра-
зом з ним на п’єдестал Кубка світу — 
третю його сходинку — піднявся ще 
один український стаєр Сергій Фролов 
(14.40,69). Зрозуміло, що отримані на-
шими провідними плавцями в Пекіні 
та Токіо залікові очки аж ніяк не доз-
воляють їм претендувати на бодай якісь 
високі місця в загальному заліку КС-
2017. Кардинальним чином не змінить-
ся їхня позиція у табелі про ранги й піс-
ля заключного етапу, який найближчи-
ми вихідними відбудеться у Сінгапурі, 
хоча за умови успішного виступу і Ро-
манчук, і, особливо, Говоров, матимуть 
можливість піднятися до «топ-20» учас-
ників турніру, переможцем якого з ве-
ликою долею ймовірності стане Ле Кло. 

Водночас у жіночому заліку КС-2017 ти-
тул володарки трофею найбільше шансів 
має здобути шведка Сара Сйострьом, яка 
перед заключним етапом більше ніж на 
сто очок випереджає минулорічну тріум-
фаторку КС — угорку Катінку Хоссу. ■

ПЛАВАННЯ

Окреслена присутність
На заключних етапах Кубка світу лідери вітчизняного 
плавання відзначилися кількома вдалими стартами

■

БАСКЕТБОЛ

Лідер надійний і агресивний
Після двох перемог на старті єврокваліфікації-2019 українські 
баскетболістки підтвердили статус одного з фаворитів свого квартету

■

Після непереконливого виступу на чеському Євробаскеті, тепер у матчі відбору ЧЄ-2019 проти Болгарії 
Аліна Ягупова продемонструвала дива результативної та ефективної гри.
Фото з сайта ФІБА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Жінки. 
Кваліфікація. Група F. 2-й тур. Ук-
раїна — Болгарія — 94:44 (23:16, 
29:9, 23:6, 19:13; Ягупова (41); Сам-
бурська, Мосс (по 11) — Стойчева (8), 
Іванова (7)). Іспанія — Голландія — 
92:26.
 Турнірне становище: Іспанія, Ук-
раїна — 2 перемоги/0 поразок, Гол-
ландія, Болгарія — 0/2.

■

Футбол
 Апеляційний комітет Федерації футболу Украї-
ни не задовольнив скаргу київського «Динамо» на 
присудження їм КДК ФФУ технічної поразки за не-
явку на гру 7-го туру ЧУ-2017/2018 проти «Маріупо-
ля». «Завершилася історія, котра не прикрашала віт-
чизняний футбол», — заявив після отримання трьох 
залікових очок віце-президент маріупольського клу-
бу Андрій Санін. ■

ХРОНІКА■

Плавець-стаєр Михайло Романчук виграв «золото» на етапі Кубка світу-2017 в Токіо.
Фото з сайта www.sportonline.ua.

❙
❙
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 — Вас уже оперували? — запи-
тує лікар.
 — Так.
 — Ну і як?
 — Три тисячі доларів.
 — Я маю на увазі, що у вас 
було?
 — Тільки одна тисяча.
 — Ви знову не зрозуміли. Я пи-
таю, на що ви скаржитеся?
 — Плата занадто висока.

* * *
 — Полковнику, коли ви були 

молодим, які у вас були найулюб-
леніші захоплення?
 — Полювання та жінки!
 — А на кого ви полювали?
 — На жінок!

* * *
 Чоловiк прокидається в лікар-
няній палаті на ліжку. Побачив сусі-
да i каже:
 — Ми десь, здається, з вами 
зустрічалися?
 — Зваичайно, тому ми тут і ле-
жимо!

По горизонталі:
 1. Британська порода корот-
кошерстних котів із великими ву-
хами. 3. Драма Михайла Лєрмон-
това. 7. Канадсько-американсь-
кий мільярдер і винахідник, який 
серйозно займається ідеєю колоні-
зації Марса. 8. Райський сад. 10. 
Ім’я відомого вченого, поета і філо-
софа Сходу, чиї рубаї ми цитуємо й 
досі. 11. Давньогрецька богиня пе-
ремоги. 12. Німецька протестантсь-
ка церква. 15. Французька кіноак-
триса і модель, активістка руху за-
хисту тварин. 16. Сумчасті ведмеди-
ки, які живуть в евкаліптових лісах. 
17. Буддійський священик або чер-
нець в Японії і Китаї, у нас — чван-
ливий представник партійної вер-
хівки. 18. Містечко на Донеччині, 
біля якого у липні 2014-го впав ма-
лайзійський «Боїнг», збитий росій-
ським «Буком». 20. Пристрій для 
закачування чи викачування води, 
повітря тощо. 22. Неконтрольована 
пристрасть, жага перемоги. 25. Зво-
ротній до леза бік сокири. 27. Про-
холодний напій на основі хліба. 29. 
М’який широкий диван. 30. Історич-
ний роман Павла Загребельного. 31. 
Людина чи організація, яка потрапи-
ла до «короткого списку» перемож-
ців і є претендентом на премію. 32. 
Шахова фігура. 
По вертикалі:
 1. Марка французьких авто-
мобілів. 2. Один з учасників «Лі-
верпульської четвірки». 3. Сукня 
чи спідниця довжиною до кісточки 
ноги. 4. Білий журавель, який про-
славив Володимира Путіна та Вєрку 
Сердючку. 5. Ім’я кіноактора, секс-
символа 70-80-х років. 6. Період у 

мистецтві та культурі кінця XIX — 
початку XX століть, позначений на-
строями безнадії, розчарування, 
занепадом життєвих сил, естетиз-
мом. 7. Той, хто може піти, зробив-
ши свою справу. 9. Вибуховий при-
стрій сповільненої дії. 12. Українсь-
кий народний музичний інструмент. 
13. Прибуток від здачі в оренду зем-
лі, будинку, від цінних паперів. 14. 
Ліпнина у вигляді листка розслини 
«ведмежа лапа», популярний еле-
мент різноманітних орнаменталь-
них композицій. 15. Знаменитий ні-
мецький композитор, який писав, бу-
дучи глухим. 19. Український співак, 
один з учасників відомого вокально-
го квартету «Явір». 21. Назва жінки 
в індіанців Америки. 23. Популярне 
слово для характеристики політич-
ної ситуації чи дій влади. 24. Фор-
тифікаційне укріплення, призначене 
для кругової оборони. 26. Улюбле-
на справа. 27. Ректор Києво-Моги-
лянської академії часів Євромайда-
ну. 28. Псевдо українського силача 
Івана Фірцака, якому Олександр Гав-
рош присвятив книжку.

Кросворд №135 
від 10—11 листопада

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід -1…+4

 +1…+6

 -1…+4

 +1…+6

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр -1…+4

 +2…+7

 -1…+4

 +2…+7

Північ -1…+4

 +2…+7

 -1…+4

 +2…+7

Схід 0…-5

 +4…+9

 -1…+4

 +4…+9

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь 0…+5

 +5…+10

 0…+5

 +5…+10

з 20 до 26 листопада
  Овен (21.03—20.04). Зверніть увагу на свої 
сумніви. Вони можуть бути попередженням. Спос-
терігайте і намагайтеся вберегтися від необачних 
крокiв, не дайте втягнути себе в авантюру. 
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
 Телець (21.04—21.05). Будьте уважнi з фi-
нансовими документами, а також уникайте сум-
нiвних пропозицiй. Якщо ж потрапили в халепу, 
пам’ятайте, що завжди можна знайти вихід.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
 Близнюки (22.05—21.06). Не довіряй-
те першому враженню, спробуйте поглянути на 
ситуацію інакше. Вам доведеться відповісти за 
всі невиконані обіцянки.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
 Рак (22.06—23.07). Спробуйте розібра-
тися, що вам потрібно. Займайтеся тільки тим, 
що знадобиться в перспективі. Приділіть час 
можливим змінам, регулярно спілкуйтеся, на-
віть якщо не хочеться.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Лев (24.07—23.08). Усі ваші зусилля 
окупляться. Якщо немає віддачі, значить, 
ви нічого для цього не зробили. Прислу-
хайтеся до чужої думки. 
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23. 
 Діва (24.08—23.09). Ви невдово-
ленi тим, що не можете себе зайняти. При-
святіть свій час практичним цілям, боріть-
ся зі своїми слабкостями.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
 Терези (24.09—23.10).На вас че-
кає багато відкриттів. Усі події будуть 
взаємопов’язані. Щоб не наробити поми-
лок, стежте, як роблять інші в таких же си-
туаціях.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
 Скорпіон (24.10—22.11). Пробле-
мою цього тижня стануть запізнення, че-
рез них ви втратите користь від подій. Бу-
дуйте плани заново, зараз не час еконо-
мити.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Стрілець (23.11—21.12). Облиште свої 
страхи. Вони викликані лише тим, що ви не 
до кінця усвідомлює свої сили. Смiливо дiй-
те, відмовитися можна на будь-якому етапі.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
 Козеріг (22.12—20.01). Робіть став-
ки на себе. Використовуйте колективну 
енергію на свою користь. Дозвольте собі 
замахнутися на те, на що раніше не нава-
жувалися.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
 Водолій (21.01—19.02). Ритм жит-
тя буде гідною кандидатурою, ви будете 
впевнені у своїх діях. Не беріть участі в 
суперечках і змаганнях. Не йдіть на пос-
тупки і не намагайтеся вислужитися.
 Дні: спр. — 26; неспр. — немає.
 Риби (20.02—20.03). Не йдіть шляхом 
найменшого опору, наступна ситуація буде 
вигіднiшою. Уникайте крайнощiв i жорстких 
принципiв. Чудовий перiод для поїздок.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25. ■

Аліса КВАЧ

 Передбачливі зірки воліють вберегти-
ся від будь-яких неприємностей, особливо, 
якщо це стосується їхніх «знарядь праці». 
Так, російська співачка Поліна Гагаріна сво-
го часу застрахувала свій голос на мільйон 
доларів, а наша Наталка Могилевська — 
ноги на півмільйона. На мільйон доларів за-
страховані і ноги співачки Ріанни, сідниці 
Дженніфер Лопес — на $27 мільйонів, а 
Мерайя Керрі — і голос, і ноги оцінила на 
суму 70 мільйонів доларів. 
 А от колумбійська співачка Шакіра вия-
вилася не такою передбачливою і тепер че-
рез проблеми з голосом змушена скасову-
вати концертний тур містами Європи, запла-
нований на листопад. Як повідомила сама 
зірка в Instagram, це сталося іще в жовтні, 
коли під час однієї з репетицій у неї рапто-
во дивно захрип голос. Лікарі діагностува-
ли крововилив у правій голосовій зв’язці та 
заборонили деякий час співати, щоби від-
новитися до першого концерту. Однак це не 
допомогло, тож тепер Шакіра змушена бра-
ти паузу до кінця року.

 Зірка до останнього споді-
валася, що все минеться, тож 
не поспішала скасовувати всі 
виступи. Спочатку про перене-
сення виступу повідомили ор-
ганізатори концерту у Кельні, який 
мав відбутися 8-го листопада, зго-
дом були скасовані виступи в Пари-
жі, Антверпені та Амстердамі, і лише 
потім співачка «капітулювала» оста-
точно.
 Тепер Шакіра перепросила своїх 
фанів, які «подекуди зробили немож-
ливе, щоби дістати квитки на кон-
церти в різних країнах Європи». Їй 
прикро і за свою команду, яка пра-
цювала вдень та вночі, та за синів, 
котрі «страшенно хотіли побачити ма-
мин виступ». Утім вона сподівається, що 
голос відновиться і зустрічі в наступно-
му році таки відбудуться.
 Але цей випадок — підстава і собі 
замислитися над тим, щоб застрахува-
ти голос. Від прикрощів це не врятує, 
але хоч матеріальну компенсацію мож-
на буде отримати. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

ЗІРКОВІ ПРИКРОЩІ

Голос підвів
Шакіра скасувала свій європейський тур 
через крововилив у зв’язці

■

18—19 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ iз мокрим снi-
гом. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi +1...+3, 
удень +4...+6. Пiслязавтра вночi +1...+3, удень +4...+6.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ 
iз мокрим снiгом. Славське: уночi +1...+3, удень +3...+5. 
Яремче: уночi +1...+3, удень +3...+5. Мiжгiр’я: уночi +1...+3, 
удень +4...+6. Рахiв: уночi +1...+3, удень +5...+7.

16 листопада висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — немає, Плай — 7 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — 
немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, По-
жежевська — 13 см.
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