Пристрасті за бюджетом
Учора Верховна
Рада повернулася
до питання
державного
кошторису на
наступний рік

Віталій Касько: Триває війна між
більш контрольованими владою
органами і менш контрольованими

«Класово ворожа» бандура

Екс-заступник Генпрокурора каже, що вікно
можливостей для НАБУ значно звужується,
але ще не зачинене остаточно
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Пам’яті
розстріляних
кобзарів
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,22 грн.
1 € = 32,29 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

Шоу «Зорро»
Найсильніший футбольний клуб країни переміг англійського віце-чемпіона
й пробився до «плей-оф» Ліги чемпіонів
» стор.
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❙ На матчі проти «Шахтаря» в Харкові уболівальники «Манчестер Сіті» вивісили банер з написом «Слава Героям АТО від «Манчестер Сіті».
❙ Фото з сайта www.mediaport.ua.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на наступний рік

»СТОР. 7
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ІнФорУМ

«Якщо Рада проголосує за звільнення голови Антикорупційного
комітету та голови НАБУ, я буду рекомендувати скоротити всю урядову
допомогу США Україні, включаючи підтримку у сфері безпеки».

■ SOS!

Майкл Карпентер
радник екс-віце-президента США
Джо Байдена

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО

Сподіваються
і чекають
Родичі полонених продовжують
оббивати пороги посольств
Євдокія ФЕЩЕНКО
Матері та сестри полонених і зниклих бійців
на сході України обійшли у Києві за один день чотири посольства та адміністрацію Президента України. Вони просили дипломатів і посадовців нарешті домовитися про те, щоб знайти та визволити їхніх рідних.
Серед тих, хто хоче активізувати повернення
своїх дітей, — мама Юри Карпова, бійця 93-ї бригади. За її словами, її син разом з іншими потрапив у полон на виході з іловайського котла. «Ми
чекаємо. Сподіваємося, влада все зробить, щоб
усіх дітей повернути», — сказала інша жiнка.
Пугачова Галина Георгіївна — мама зниклого безвісти Паші. «На ту територію представників ООН і Червоного Хреста не пускають, не дають», — бідкається згорьована жінка.
За останніми даними, у полоні терористів перебувають півтори сотні українців, ще 400 вважаються зниклими безвісти. Дехто, солдати та офіцери, в заручниках уже четвертий рік.
Свої благання в письмовому вигляді матері передали Президентові Петру Порошенку, представникам країн-союзників США, Німеччини, Франції, а також у посольство агресора — РФ. Обнадіяли жінок останні переговори в Мінську, однак дату
обміну полоненими знову не узгодили. ■

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Сотник УНР
юдейського
віросповідання
У Вінниці відкрили меморіальну
дошку соратнику Симона Петлюри
Людмила НІКІТЕНКО
Меморіальну дошку сотнику армії Української
Народної Республіки та соратнику Симона Петлюри — Семену Якерсону — відкрили на фасаді Вінницького торгово-економічного інституту по вулиці Соборній, 87. Неподалік цього будинку Семен
Якерсон проживав, але та будівля не збереглася.
Унікальність історичної постаті Семена Якерсона в тому, що вінничанину з єврейської міщанської родини вдалося не тільки взяти участь у низці знакових та важких бойових дій, а й при цьому мати доволі почесне звання сотника (офіцера)
армії. Якерсон служив у низці інших військових
підрозділів: Одеській гайдамацькій бригаді, Першому дієвому полку імені Винниченка, Третій Залізній дивізії, Гарматному курені Першої кулеметної дивізії.
Семен Якерсон зазначив в одному з документів: «національність — українець, віросповідання — юдей».
Завершилося життя сотника в нацистському
гетто в Празі 1944 року.
Кошти на виготовлення дошки — 70 тисяч
гривень — надала Вінницька обласна державна
адміністрація. ■

Міноборони України констатує, що в День ЗСУ,
6 грудня, обійшлося без жодних втрат на Донбасі.
За словами речника Міноборони з питань АТО Олександра Мотузяника, «внаслідок бойових дій жоден
український військовий не загинув і не був поранений».
Водночас вороги України продовжують практику
порушення режиму тиші з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння. Упродовж минулої середи зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.
«Російсько-окупаційні війська продовжують
вести вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи міномети різних калібрів і танки, які давно мали б бути відведенi від лінії зіткнення на встановлені відстані», — йдеться у повідомленні пресцентру штабу АТО.
Так, на луганському напрямку загарбники активізувалися в темну пору доби. Якщо вдень було зафіксовано єдиний обстріл українських позицій зі 120-мм
мінометів у районі Новолуганського, то ввечері ворог неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів i
стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях біля селища Луганське на Світлодарській дузі.
На донецькому напрямку за світлої пори доби
найбільше обстрілів було на території Приазов’я,
де окупанти з мінометів різних типів i зброї менших
калібрів неодноразово обстрілювали низку населених пунктів на підступах до Маріуполя, зокрема Водяне і Старогнатівку. По оборонцях селища Широкине, окрім того, стріляв танк.
У середу ввечері епіцентр протистояння від
Азовського моря змістився до передмістя Авдіївки.

Свято без тиші і втрат
Попри традиційні обстріли на Донбасі,
жоден захисник України не загинув
і не був поранений у День ЗСУ
■ А ТИМ ЧАСОМ...

❙ Зима в АТО.
❙ Фото з сайта rbc.ua
Захисників цього прифронтового міста агресор неодноразово обстрілював з усього наявного арсеналу піхотного озброєння та мінометів.
Як повідомили у штабі АТО, українські військові
придушували вогневу активність ворога у більш ніж
половині випадків порушення ними режиму тиші. ■

На Луганщині на невідомому
пристрої підірвався 69-річний місцевий мешканець. Чоловіка госпіталізовано до лікарні з осколковими
пораненнями. Як повідомила речниця поліції Луганської області Тетяна
Погукай, інцидент стався в середу
ввечері в так званій «сірій зоні», що
вздовж лінії розмежування в селі
Катеринівка Попаснянського району.
«За попередньою інформацією,
пенсіонер доглядав за сусіднім будинком, підійшовши до якого чоловік і підірвався на розтяжці», —
додала пані Погукай.
Наразі правоохоронці вирішують
питання щодо внесення відомостей
до ЄРДР за статтею «Терористичний
акт».

■ РЕЗОНАНС

Футболять
упередженість

Під кайфом?

У справі ДТП за участю машини Петра
Димінського — повторна експертиза

Близько 100 осіб допитали,
розслідуючи харківську
криваву аварію
Лариса САЛІМОНОВИЧ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
У справі про ДТП з участю автомобіля президента футбольного
клубу «Карпати» Петра Димінського буде проведено повторну експертизу. Таке рішення виніс Печерський суд столиці після клопотання адвокатів Андрія Борща,
який узяв на себе відповідальність
за загибель 31-річної жінки.
Потреба у повторному аналізі
біологічних матеріалів виникла
після того, як керівники Міністерства внутрішніх справ поставили
під сумнів той факт, що за кермом
автівки перебував саме охоронець

Димінського Борщ, а не він сам.
«Існує ймовірність, що залучені органом досудового розслідування експерти є упередженими,
— пояснив свою згоду на повторну експертизу суддя. — Висновки
експертів Державного науково-дослідного експертного центру, підпорядкованого МВС України, були
надані після озвучування їхніх результатів керівними посадовими
особами МВС України». Аби отримати об’єктивні результати, генетично-молекулярне дослідження доручили Одеському обласному бюро судово-медичної експертизи. ■

З’явилися нові дані у ході розслідування харківської ДТП, що
забрала життя шістьох чоловік. Як повідомив начальник слідчого
управління Головного управління Нацполіції у Харківській області
Сергій Чиж, в організмі водія Lexus Олени Зайцевої виявили речовини, що містять кодеїн — алкалоїд опіуму, який входить до складу деяких знеболюючих препаратів і має слабку наркотичну дію.
Під час судового засідання, коли обирався запобіжний захід для
підозрюваної, прокурор повідомляв про виявлені в її крові опіати,
проте їх точну назву озвучили лише тепер.
Сергій Чиж також повідомив, що у ході слідства правоохоронці
вже допитали біля 100 осіб та призначили більше 40 експертиз.
«До 10 грудня буде завершено 14 експертиз iз біологічних i
цитологічних речовин, вилучених з автомобілів учасників ДТП, —
каже він. — Також призначено автотехнічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДІ судової експертизи». ■

■ ПРАВИЛА ГРИ

Маски-шоу відміняються
За розголошення принизливих даних досудового
слідства можуть засадити на 5 років
Тарас ЗДОРОВИЛО
Днями урядова газета «Голос України» опублікувала закон, який має захистити бізнес від зловживань представників влади під час слідчих дій;
він дозволить більш ефективно захистити права

підприємців від тиску силовиків.
Наразі докази, отримані правоохоронцями з
порушенням норм закону, будуть визнані неприпустимими в суді. Відтепер при проведенні обшуків обов’язково має бути присутній адвокат. Також новий закон вводить покарання у вигляді об-

меження волі до 5 років за розголошення даних
досудового слідства, що принижують людину.
Більше того, новою нормою передбачено,
що судовий розгляд й досудове розслідування автоматично фіксується на аудіо- і відео,
щоправда, саме цей пунк закону набирає чинності лише з 1 січня 2019 року.
Цей реформаторський закон, підписаний
1 грудня Президентом Петром Порошенком,
уряд називає засобом захисту бізнесу від «маски-шоу». Перед тим, нагадаємо, 16 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект 7275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження
та інших осіб правоохоронними органами під час
здійснення досудового розслідування». ■

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

86 млрд.

гривень

на армію
передбачено в бюджеті на 2018 рік, повідомив
Президент Петро Порошенко, виступаючи перед бійцями на Яворівському полігоні.

7 млрд.

доларiв

Китай передбачає
виділити на різноманітні проекти в нашій державі, такі дані оприлюднили в
Міністерстві економічного розвитку та
торгівлі України.

1,3 млрд.

доларiв

— стільки
готівкових
грошей США допомогли Україні арештувати,
йдеться в заяві Держдепу США у Вашингтоні,
яка прозвучала на форумі щодо повернення
отриманих злочинним шляхом активів.

250 млн.

доларiв

для
будівництва
Централізованого
сховища відпрацьованого ядерного палива — на
таку суму Кабмін погодив надання державних гарантій за кредитом «Енергоатому», відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні.

128 млн.

гривень

Національної громадської телерадіокомпанії України на оплату прав трансляції зимової та літньої Олімпіад перерозподілив Кабмін, повідомили
на сайті уряду.

ІнФорУМ
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■ АФЕРИ

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Засновник та один iз керівників ТОВ
«Сміла Енергоінвест» Андрій Карпенко
підозрюється в привласненні та розтраті
майже 40 мільйонів гривень, отриманих
у період з 2014 до 2017 року від споживачів міста Сміла за послуги з постачання теплової енергії, повідомили «УМ» у
Черкаській обласній прокуратурі. Днями
правоохоронці затримали підозрюваного,
бенефеціара ТОВ «Сміла Енергоінвест».
Як розповідають смілянські активісти,
напередодні цього затримання у Смілі було
здійснено диверсію, коли за командою пана
Карпенка пізно ввечері були відключені всі
міські котельні, незаважаючи на те, що ліміт
на газ у «Енергоінвест» є до 10 грудня.
Як вдалося з’ясувати, напередодні пiдприємство «Сміла Енергоінвест», яке має
мільйонні борги перед НАК «Нафтогаз
України» і з горем пополам розпочало опалювальний сезон у Смілі тільки три тижні
тому, добре поморозивши містян, почала
перевіряти прокуратура. Тож, припуска-

Нагрів руки
Затримали постачальника
тепла, якого підозрюють
у привласненні майже 40
мільйонів гривень
ють активісти, така перевірка розізлила
керівництво «Енергоінвесту» і стала причиною відключення тепла.
До речі, коли місцеві депутати, активісти та ветерани АТО дізналися про відключення тепла і почули, що представники «Енергоінвесту» збираються вивозити
обладнання з міських котелень, то встановили чергування біля котелень і близько
22-ї години терміново зібрали позачергову
сесію міської ради. На нічній сесії, на яку

зійшлися практично всі смілянські депутати, було підготовлено проекти рішень
щодо постачальника «останньої надії» на
отримання газу та надання можливості іншій теплопостачальній організації забезпечувати Смілу теплом.
Влада Сміли відмовляється від послуг
приватного «Енергоінвесту» і хоче напряму співпрацювати з НАК «Нафтогаз України» через КП «Смілакомунтеплоенерго», директором якого є Володимир Прус,
— таке рішення прийняли міські депутати. На сьогодні опалення у Смілі є. А черкаська прокуратура повідомила Андрію
Карпенку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27, ч. 5 ст. 191 — привласнення чужого майна. За результатами проведених обшуків вилучено готівкові кошти,
фінансово-господарську документацію та
комп’ютерну техніку, які підтверджують
причетність цього пана та інших службових осіб «Сміла Енергоінвест» до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, що тягне за собою від 7 до 12 років
позбавлення волі. ■

■ ЧАС «Т»

Сезон чудес відкрито
Театр Раду Поклітару з «Лускунчиком»
об’їде півкраїни
Вікторія КОТЕНОК
Цими вихідними відкривають марафон казок у Києві унікальні за своєю специфікою колективи — Експериментальна
майстерня «Театр маріонеток»
і Театр «Київ Модерн-балет».
Їхні постановки є лауреатами
престижної театральної премії
«Київська пектораль».
У неділю, 10 грудня, на
сцені Міжнародного центру
культури і мистецтв відбудеться показ однієї з найоригінальніших постановок відомого балетмейстера Раду Поклітару—
балету «Лускунчик» на музику
Петра Чайковського. Це нетривіальне сучасне переосмислення знаного всім сюжету, в
якому добра різдвяна історія
трансформується у містичну
фантазію. І величезні миші, які
загрожують щастю закоханих,
зрештою стануть їхніми най-

кращими друзями. На відміну від людей, які повільно, але
невблаганно ведуть головну героїню до непомітної та страшної смерті.
Балет «Лускунчик» Раду
Поклітару — це стильне поєднання яскравих костюмів,
оригінальних декорацій, артистизму висококласних танцівників і цікавих режисерських
знахідок. «Перечитавши казку
Гофмана «Лускунчик і Мишачий король», я був вражений
наскільки точно, пронизливо,
а часом і безжально великий
романтик аналізує рухи дитячої душі, — зізнається балетмейстер. — Його дослідження
знімають умовну ідеалізацію з
психології дитини й дозволяють набагато глибше зазирнути в очі тому диву, що зветься
«Дитинство».
Модерновий балет «Лускунчик» Поклітару на початку мі-

❙ «Лускунчик» Театру «Київ Модерн-балет».
❙ Фото з сайта kmbtheatre.kiev.ua.
сяця глядачі мали змогу подивитися у Сумах. Через кілька
днів, а потім після православного Різдва його покажуть в
Одесі. Також у проміжку аж до
2 лютого заплановані покази у
Львові, Полтаві, Чернівцях,
Вінниці, Харкові, Чернігова,
Запоріжжі і Кам’янському.
А 13 січня встигнуть ще раз
відіграти постановку в Києві.
Тим часом, у рамках «Зимової країни» на території Експоцентру в столиці 9 грудня можна подивитися виставу «Хто розбудить Сонце?».

Режисер снігової фантазії на
музику Антоніо Вівальді —
Михайло Яремчук, засновник, художній керівник, режисер усіх вистав і автор кожної ляльки Театру маріонеток.
Його вистави вирізняються візуальною казковістю маріонеток, лаконічним, продуманим до найменших дрібниць
сценічним оформленням. Актори є повноправними творцями дійства, тож режисер ніколи не ховає їх на сцені, а навпаки, наче Богів, возвеличує над
ляльками. ■

■ СКАНДАЛ

Олена ВІТИЧ
Алкогольний скандал розгорівся навколо Києво-Печерської лаври. Усе почалося з
того, що журналісти ТСН звернули увагу на
італійське вино із латинською назвою Lavra,
присвячене «30-літтю відродження чернечого життя», яке в монастирських крамничках
продавалося за безбожно високою ціною —
3,5 тисячі гривень за пляшку.
Подальше розслідування з’ясувало, що
це вино Toscana Rosso з партії у 1200 пляшок, виготовлене на прохання Києво-Печерської лаври і подароване монастиреві
на відзначення ювілейної дати. Утім, як
пояснив журналістам представник фірми, вони були переконані, що ексклюзивне вино призначене для подарунків, і були
шоковані, дізнавшись про ціну їхнього товару. Адже у листі від намісника КиєвоПечерської лаври Павла, який показали
журналістам, iшлося про те, що монастир
є неприбутковою організацією і живе лише
за рахунок пожертв.
Продавці в лаврських крамничках за-

Бізнес на благодаті
Випрошене в італійської компанії вино у КиєвоПечерській лаврі продають за безбожними цінами
певняти, що вино є надзвичайно цінним, бо
воно освячене і має свою благодать. Щоправда, вартість цієї «благодаті» виявилася дещо
завищеною: досвідчений сомельє, до якого звернулися журналісти, оцінив вартість
вина не більше як 300 гривень. А в італійському ресторані аналогічна пляшка вина
коштує 850 грн. За словами фахівця, вино
витримували в дубових бочках. За якістю
воно непогане, але витримка — не 30, а лише
5 років. У спеціалізованому магазині вартість пляшки такого вина не повинна перевищувати 600 гривень. І вже ніяк не 3500.
Сам владика Павло пояснити, як по-

жертвуване вино опинилося на прилавку,
та ще й за такою ціною, не став. «Якщо ви
хочете купити, можете купити, а я прийду
і пожертвую ... Я зараз не буду з вами говорити, тому що я далеко за кордоном, я на
лікуванні. Я б вам порадив, щоб ви зайнялися своїми справами», — заявив по телефону намісник журналістам.
А тим часом журналісти підрахували,
що на «благодатному» вині Лавра може заробити 4,2 млн. гривень. Якщо хтось його
купуватиме за такою ціною. Поки що, судячи з коментарів у соцмережах, охочих не
густо. ■
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■ ІНФРАСТРУКТУРА

Швидко
через
Дніпро
На черкаській
дамбі поновлено
цілодобовий рух
автотранспорту
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах відкрили цілодобовий рух автотранспорту з лівого берега Дніпра на правий. І хоча
ремонт, який почався на мосту
та дамбі ще на початку літа, там
ще триває, але водії мають можливість проїжджати без обмежень, чого давно всі очікували.
Як повідомила «Україні молодій»
Зоя Вовк, прес-секретар черкаських патрульних, пропускні кількагодинні ранкові і вечірні «вікна», коли водіям доводилося підлаштовуватися під спеціальний
режим, аби здолати шлях до Києва чи на лівий берег Дніпра, скасовані. «Автотранспорт рухається за сигналами світлофора, оскільки ремонтні роботи ще завершуються», — зазначає Зоя Вовк.
Водночас, як розповідають
у Службі автомобільних доріг у
Черкаській областi, працівники
підрядної організації вже забетонували дев’ять прогонів конструкції мосту та частину встановлених деформаційних швів.
Також тривають роботи з монтування бордюрного каменю.
«Для проведення ремонтних
робіт на лівому проїзді мосту підрядною організацією ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» у
достатній кількості заготовлено бордюрний гранітний камінь,
металеві оцинковані воронки та
водовідвідні труби для відведення води з проїжджої частини мосту, арматуру для армування монолітної бетонної плити. На лівому проїзді мосту вже встановлено деформаційні шви. Вони були
спеціально виготовлені німецьким виробником для черкаського мосту за індивідуальним замовленням», — наголошують фахівці черкаської Служби автомобільних доріг.
Також уточнюють: на правому
проїзді мосту продовжуються роботи з опорядкування проїжджої
частини, зокрема встановлюється
перильне огородження з боку залізничного мосту та нове бар’єрне
металеве оцинковане огородження на кшталт «Євроформат». Ремонт проїжджої частини на мосту
через річку Дніпро на автодорозі
«Золотоноша—Черкаси—Сміла—Умань» ремонтники обіцяють завершити до кінця цього
року.
А наступного року підрядна
організація продовжить роботи
з ремонту мосту — облаштовуватиме там металеву частину, прогонову будову та опори, оглядові
риштування та покриття на тротуарах. ■

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

18,9 млн.

18,9 млн.

4100

гривень

2750

осіб

90 річна

мінімальної за— українських військорплати для кожвих загинули з початку
доларiв
тонн
ного працюючого — таку можливість війни на Донбасі, заявив Президент України Пет- красуня-ялинка з Прикарпаття стане головною ялин— такий об’єм міжнародних резервів зерна цьогоріч експортувала Україна, таку розглядає уряд у 2018 році.
ро Порошенко у День Збройних сил України 6 груд- кою України, її вже привезли на Софійську площу
України на 1 грудня, прозвітували на інформацію оприлюднила прес-служба
ня на прем’єрі українського патріотичного фільму Києва, повідомили в КМДА.
«Кіборги».
сайті Нацбанку.
Мінагрополітики.
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■ ПИТАННЯ РУБА

Ляшко: Грузинські авантюристи зарплати вам не дадуть!
Українцям потрібні не революції, а робочі місця, переконаний лідер Радикальної партії
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Замість того, щоб розглядати важливі законопроекти для
розвитку економіки, парламент
обговорює влаштований у Києві
цирк грузинських гастролерів,
обурився Олег Ляшко. Він звернувся до українців iз трибуни
Верховної Ради із закликом не
вестися на порожні обіцянки Саакашвілі та його прибічників.
«Тисячу разів скажи «халва» — у роті солодше не стане!
Ми 26 років Незалежності ходимо по колу. Були революції з періодичністю у 10 років, тепер уже
щоквартально. В результаті —
більшість людей мріє жити поза
межами країни. Що нам треба
— революції чи робочі місця, зарплати, пенсії та достойне життя?»
— запитав Ляшко.
Лідер РПЛ зазначив, що метою будь-якої революції має бути
сильна, достойна та багата краї-

на. Але Саакашвілі та його соратники таку задачу перед собою не
ставлять.
«Авантюрист Саакашвілі та
його посіпаки, а також влада,
яка привела його сюди, борються
не за робочі місця для українців,
не за те, щоб корови були у селах,
а в пенсіонерів — достойні пенсії.
Вони борються за себе. Вони борються за владу. І ціна цієї боротьби — майбутнє українців!»
— підкреслив народний депутат.
Олег Ляшко порівняв Саакашвілі із героєм радянського
мультфільму. «Замість того, щоб
розглядати бюджет, щоб приймати закони на підтримку національного виробника, щоб займатися питаннями добробуту українців — ми говоримо про грузинського зайду, який стрибає,
як психічно хворий, по дахах. У
дитинстві я мультфільм про Карлсона дивився, а сьогодні — дивився на нового «героя». Це як

❙ Олег Ляшко розповів, як зробити країну багатою і сильною.
треба принижувати свою націю,
українців та себе, щоб, будучи
президентом Грузії, стрибати по
київських дахах?» — зазначив
Ляшко.
Лідер РПЛ переконаний, що

кожен повинен поважати українські закони і відповідати за
їхнє порушення. «Коли проти
мене сфальсифікували справу,
я не стрибав по дахах, а ходив
на допити і доводив свою неви-

нуватість. Якщо Саакашвілі не
винен у тому, що на гроші банди Януковича хотів здійснити
державний переворот в Україні,
то нехай доводить це в суді, а не
прориває державний кордон і
топчеться по Конституції. Всі
повинні відповідати по закону
— і Ляшко, і Порошенко, І Саакашвілі», — вважає політик.
Наостанок Олег Ляшко зазначив, що ніякий інвестор не прийде в Україну, поки тут панує
хаос і беззаконня. «Там, де хаос,
там немає економічного розвитку та сильної країни. А в бідній
Україні — нещасний кожен українець. Багата і сильна країна
буде тільки тоді, коли ми з вами
доб’ємося підвищення зарплат
і пенсій, захисту національного
виробника, продажу готової продукції, а не сировини. Закликаю
всіх українців: боріться за своїх
дітей, а не за всяких придурків!»
— підсумував лідер РПЛ. ■

■ ПАРЛАМЕНТ

Наталія ЛЕБІДЬ

«Проектом Держбюджету-2018 на армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже
на 25% більше, ніж цьогоріч. Ми також якісно покращили забезпечення ЗСУ новітніми
зразками озброєння та військової техніки», — похвалився на своєму «Твіттері» Президент
України Петро Порошенко. Очевидно, не розуміючи того, що нині він перебуває у такому
становищі, коли жодні дотації на армію вже не поліпшать імідж ані виконавчої вертикалі в
цілому, ані президентської команди зокрема. Причина тому — недавні галасливі та недолугі події довкола спроби затримання Міхеїла Саакашвілі, про що «УМ» уже писала.

Терміни зобов’язують

Розраховувати лише на себе

Але повертаючись до бюджету. Напередодні «голосувального» четверга Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, як важливо те, аби з бюджетом парламент «покінчив» якомога скоріше. Адже депутати й так вибилися з графіку. Нагадаймо, що Верховна
Рада схвалила бюджет-2018 у першому читанні 14 листопада. При цьому, відповідно до закону, крайнім терміном для розгляду проекту держбюджету в першому читанні є 20 жовтня. В цей термін Рада не вклалася, незважаючи на те, що уряд вніс проект бюджету в парламент
вчасно — 15 вересня. Для прийняття бюджету в другому читанні у ВР був законний час до 20 листопада. Цей
термін також був пропущений. Третє читання, якщо таке
знадобиться, мало відбутися не пізніше 25 листопада.
Крайній термін прийняття закону про бюджет України —
1 грудня — теж уже пройшов.
Проте що ж нового з’явилося у бюджеті-2018, підготовленому до другого читання? Передусім, Кабінет
Міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити доходи на 36,571 млрд. грн. за рахунок підвищення
прибутку і дивідендів держкомпаній, податку на прибуток підприємств та плати за користування радіочастотним ресурсом.
Так, планові надходження прибутку і дивідендів
держкомпаній пропонується збільшити на 13,851 млрд.
грн., податок на прибуток підприємств — на 9,5 млрд.
грн., плату за користування радіочастотним ресурсом —
на 6,263 млрд. грн. Крім того, на відміну від початкового
варіанта, доопрацьований проект передбачає отримання
4,7 млрд. грн. від конфіскації майна за рішеннями суду
за корупційні правопорушення.
Крім цього, в проекті передбачається зростання,
в порівнянні з первісним варіантом, надходжень ПДВ
iз ввезених в Україну товарів на 2,2 млрд. грн., ввізного мита — на 1,794 млрд. грн., прибутку Національного
банку до перерахування в казну — на 1,725 млрд. грн.
Також передбачено зростання доходів від екологічного податку на 1,219 млрд. грн., плати за адміністративні
послуги — на 899,5 млн. грн., митного збору — на 544
млн. грн., прибуткового податку — на 348 млн. грн., ввізного мита — на 151 млн. грн.
Одночасно в уряді пропонують скоротити планові
доходи з ПДВ і акцизу з вироблених в Україні товарів
на 1,6 млрд. грн. і 1,475 млрд. грн., відповідно. У цілому Верховна Рада отримала доопрацьований до другого читання проект держбюджету України на 2018 рік зі
збільшеним показником дефіциту в порівнянні з первісним варіантом на 3,9 млрд. грн. — до 81,8 млрд. грн.,
доходів — на 37 млрд. грн., до 914 млрд. грн., витрат
— на 41 млрд. грн., до 989 млрд. грн.
При цьому граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу на кінець року залишається на рівні 2,747 трлн. грн. В основі проекту — макроекономічний
прогноз уряду, згідно з яким очікується зростання реального ВВП України в наступному році на 3% при інфляції 9%.

А тим часом варто дещо відволіктися від учорашнього дня у Верховній Раді та бодай кількома абзацами
згадати недавні події на Саміті східного партнерства, що
проходив у Брюсселі. Україна не отримає нового інвестиційного плану, заявляє єврокомісар Йоганнес Ган. У нас,
мовляв, і так достатньо коштів, бракує хіба що раціонального їх освоєння. Якщо говорити про останній Саміт східного партнерства, то це, очевидно, головний його підсумок. Хоча й включення до підсумкової декларації саміту положень щодо європейської перспективи України,
безперечно, скидати з рахунків неможливо. Слова Гана,
сказані на брифінгу, потонули в оваціях, які влаштувала
сама собі українська влада, тішачись згадкою про європерспективу. Однак жодні декларації не здатні дезавуювати того розчарування, на яке прямо вказали Україні.
Нагадаймо, що протягом останніх місяців у ЄС обговорювали проект так званого «плану Маршалла для України». Це програма, у межах якої Україна могла б щорічно отримувати до 5 мільярдів євро інвестицій. Офіційно його називають «Європейським планом» допомоги.
З подібною ініціативою виступила Литва, й лобісти України сподівались на прогрес у цьому питанні на саміті.
Хоча згодом навіть представники самої Литви визнали,
що для реалізації плану поки що немає фінансування.
Це нещодавно констатував голова МЗС країни Лінас Лінкявічюс.
Однак справа не лише в дефіциті коштів. У підсумковій декларації Саміту чорним по білому йдеться про те,
що ЄС надаватиме фінансову підтримку східним партнерам лише за умови здійснення ними конкретних реформ. Там же зазначається, що підхід ЄС «більше за
більше» і надалі працюватиме на користь тих партнерів,
які найактивніше впроваджують реформи. В Україні ж з
«більше й більше» справи зовсім кепські. Бо поки нам
найкраще вдається якраз зворотне — мінімум мініморум, як сказали б юристи. Тобто «менше меншого». І
якщо хтось з представників офіційної влади гадає, що
цей «малозначущий» момент не помічений нашими західними партнерами, він глибоко помиляється.
Згадуваний вище єврокомісар Ган чітко вказав на те,
що Україні дано достатньо — час відпрацьовувати отримане. «У нас є багато інструментів, які вже працюють для
України чи інших Країн східного партнерства, — заявив
Ган, відповідаючи на питання, чи планується створення
у ЄС трастового фонду, як це рекомендував Європарламент. Інвестиційний план ЄС уже наявний і працює, зокрема, для країн Африки.
Цей план можна використовувати і для Країн східного партнерства, переконаний Ган. «Мета такого фонду — надати гарантії ризиків європейським компаніям,
які хочуть вийти на нові ринки», — пояснив єврокомісар. Себто не заткнути чергову чорну діру, котру проїсть
у спонсорських грошах українська корупція, а підтримати своїх же співвітчизників, якщо ті зважаться поткнутися на наші терени.

Пристрасті за бюджетом
Учора Верховна Рада повернулася до питання
державного кошторису на наступний рік
Що стосується умовного «плану Маршалла», то,
як прокоментував Ган, обговоривши це питання з автором ідеї Лінасом Лінкявічюсом, він дійшов висновку,
що йдеться про «перепаковування» вже наявних коштів. «Звісно, грошей ніколи не буває достатньо, проте я
думаю, що там (в Україні) достатньо грошей», — різко
зазначив Ган. Основне питання (чи то пак проблема) України, додав він, полягає у певних «траблах» із освоєнням цих грошей.
За словами Гана, ЄС уже забезпечив Україні безпрецедентну фінансову допомогу: «Ми взяли на себе
зобов’язання надати 12,8 млрд. євро макрофінансової
підтримки на проведення політичних і економічних реформ. Це всілякі кредити і гранти, не кажучи вже про великі обсяги фінансування, що пропонуються Україні іншими донорами та міжнародними організаціями. У певному сенсі, «план Маршалла для України» вже діє», —
сказав він.
«Крім того, в України вже є план реформ — Угода про Асоціацію з ЄС. Тепер головне завдання полягає
не стільки в збільшенні фінансування, скільки в тому,
щоб забезпечити оптимальне використання грантів та
кредитів, що надаються міжнародним співтовариством
для здійснення реформ, у тому числі для поліпшення
бізнес-клімату, судової системи і боротьби з корупцією»,
— відзначив Ган.
А на додачу зробив ще одну різку заяву: було б
вельми непогано, наголосив він, аби надалі українська
влада почала брати на себе відповідальність за майбутній розвиток країни. «Є всі підстави вважати, що Україна з її потенційно величезним ринком стане привабливою для інвесторів, якщо тільки ті будуть впевнені, що
їхня власність та контракти в безпеці. Зі свого боку, українська влада повинна бути в змозі захистити ринок від
рейдів і злодійства», — додав єврокомісар.
Чому все сказане є надзвичайно важливим? Тому
що без підтримки західних партнерів Україні доведеться давати раду своїм фінансовим проблемам самотужки.
Зокрема, й обслуговувати свій зовнішній борг — раніше
це було можливо за умов надходження в Україну траншів
МВФ, але зараз і цей момент лишається під питанням.
Ще один важливий попереджувальний сигнал надійшов
від відомого західного агентства Блумберг, котре зазначає, що «схоже, Президент Порошенко відмовився від
боротьби з корупцією, будь-яких амбіцій на економічне
зростання, фінансування ЄС чи МВФ».
У авторській колонці Леоніда Бершидського, надрукованій «Блумбергом», узагалі відчутна крайня ступінь
роздратування Петром Порошенком. Недарма опус колумніста названо «Захід підтримав неправильну людину
в Україні». «Порошенко явно дійшов висновку, що він не
втратить західну політичну підтримку, доки займає антиросійську позицію. До тих пір, поки західні лідери вважають Україну оплотом проти Росії, він може діяти всередині країни як будь-який інший український політик ста-

рої школи, для котрого межі між владою, грошима та насильством розмиті».
«На даний момент навіть найгучніші західні прихильники післяреволюційного українського уряду зрозуміли, що з Порошенком щось не так (...). Ніякий дружній тиск на нього не діє. Якщо українці струсять iз себе
апатію і зроблять iз Порошенком те саме, що і з Януковичем (інакше той піде на перевибори у 2019 році), такої помилки повторено не буде», — попереджає Bloomberg.

Не бюджетом єдиним
А тим часом у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №7368 про звільнення нардепа від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади голови Антикорупційного комітету. З відповідною ініціативою виступили 12 депутатів — 5 від фракції БПП, 3 — з «Опозиційного блоку», 2 — з «Народного фронту», 1 — з
«Радикальної партії» і 1 — з групи «Відродження».
«Мета прийняття проекту — поновити задовільну роботу Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у законний, прозорий та суспільно відповідальний спосіб», — йдеться у пояснювальній записці до документа.
Сам нардеп Соболєв вважає подібне рішення закономірним — адже він, на його переконання, сильно
зачепив інтереси корупціонерів. «Я вважаю, що подібне голосування — це визнання ефективної роботи, оскільки комітет став ініціатором головних антикорупційних законів», — заявив він. І додав: «Те, що вони набрали голоси на мою відставку, означає, що я боровся з корупцією в парламенті. Ми зупинили понад 400
законопроектів, у яких виявлені ознаки корупції, і вони
не стали законами. Це успіх».
Також Верховна Рада ухвалила у другому читанні
законопроект 5294 «Про запобігання та протидію домашньому насильству». «За» проголосувало 237 народних депутатів. Виконання закону стосується міністерств соціальної політики, охорони здоров’я, освіти,
МВС і судів. За словами народного депутата Ірини Луценко, яка представляла законопроект, понад 3 мільйони дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім’ї або є їхніми вимушеними учасниками.
Такі діти у 6 разів частіше намагаються накласти на
себе руки. А ще 50% схильні до зловживань наркотиками та алкоголем.
Майже 100% матерів, які зазнали насильства,
народили хворих дітей — переважно з неврозами,
заїканням, енурезами, церебральним паралічем, порушенням психіки. Загалом близько 70% жінок піддаються різним формам знущань і принижень. За
даними МВС, 23% тяжких насильницьких злочинів
відбуваються в родинах. Нарешті, щорічно близько
1500 жінок, і ця тенденція збільшується за останні
три роки, помирають від рук власних чоловіків, наголошують ініціатори законопроекту. ■
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НеНАБУтий
спокій

Віталій Касько: Триває війна
між більш контрольованими
владою органами і менш
контрольованими

Генпрокуратурі і СБУ не вдалося «поставити
на місце» нові антикорупційні органи —
НАБУ і САП
Іван БОЙКО
Скандальне протистояння
між старими «правоохоронцями» — ГПУ і СБУ, з одного боку,
та «новими» антикорупційниками — з іншого, в останні дні зазнало нової «корекції» позицій.
І рiч не лише в тiм, що під тиском
світового політикуму та фінансових центрів провладна більшість
станом на ранок четверга відмовилася розглядати законопроект, згідно з яким керівництво
НАБУ мало би стати «ручним»
для керівництва тієї ж таки більшості.
А ще й тому, що молодих
керівників НАБУ і САП не вдалося представити у сесійній залі
в ролі «хлопчиків для биття»,
хоч би як цього хотілося Генпрокурору Юрію Луценку. Бо в
цій ролі, швидше, опинився сам
Юрій Віталійович — причому не
лише в очах української громадськості, а й в очах політикуму
США.
Утім пан Луценко сам винен,
адже далеко не вперше, а тому
вже звично для себе забув античну мудрість: «Язик твій — ворог
твій». Виступаючи з трибуни ВР
минулої середи, Генпрокурор не
стільки пояснював, чому разом
із головою СБУ Василем Грицаком фактично нівелював антикорупційну діяльність НАБУ і
САП на певний період, а переймався тим, що директор НАБУ
Артем Ситник нібито розгорнув
проти нього у США «кампанію з
дискредитації»!
За словами Луценка, пан Ситник нібито звинувачує Генпрокурора в тому, що той ніби «жбурнув камінь» чи то в бік, чи то в
обличчя ФБР. Тож Луценко ледь
не закликав депутатів «закрити
рота» керівнику НАБУ, а ще краще відкликати Ситника разом із
очільником САП Холодницьким

із закордонного відрядження до
США, де вони перебували в рамках Глобального форуму з повернення активів у Вашингтоні
(форуму, на який той же Луценко чомусь не поїхав. — Ред.).
Луценко вкотре зробив закид
у бік НАБУ, мовляв, їхні детективи знімали інформацію з телефонів сотні громадян — нардепів, суддів, чиновників — без
дозволу суду, що є незаконним.
Невже Ситник справді дискредитує Луценка в США? Аж
ніяк. Ще раніше, перебуваючи в
Києві, директор НАБУ лише заявив, що у Федеральному бюро
розслідувань США були неприємно вражені висловами Генпрокурора України про незаконну співпрацю НАБУ та ФБР.
Тоді як пан Луценко ймовірно
вважав, що те, про що він говорить під час брифінгів і виступів,
необов’язково має ставати відомо тим, про кого він говорить за
океаном? Але ж слово — не горобець... Тож треба закривати рота
не комусь десь, а самому стежити
за своїми ж висловленими фантазіями та гіперболами для красного слівця чи ньюзмейкерства.
Ще одним «холодним душем» для Віталійовича стало те,
що просто у Вашингтоні панове
Ситник і Холодницький заявили представникам світової преси, що переривати візит до США
і «виконувати спонтанні забаганки Генпрокурора» не мають
наміру. Адже в обох заздалегідь
заплановані дуже важливі зустрічі з керівництвом низки правоохоронних та державних органів США — ФБР, Державного департаменту, Світового банку тощо.
Тим самим Холодницький і
Ситник ніби натякнули Луценку, що вони вирішують серйозні
питання і працюють, тоді як «дехто» страждає невідомо чим... ■

■ КРИМІНАЛ

Авто в... буцегарню
Молодики на вкраденій машині недалеко заїхали
Тарас ЗДОРОВИЛО
Зухвале пограбування сталося пізно ввечері у місті Бровари:
двоє молодиків накинулись на
чоловіка, який щойно вийшов
iз магазину; зірвали з шиї золотий ланцюжок, забрали в нього ключі від автівки, прихопили на додачу ще й пляшку оковитої та зникли на викраденому
Volkswagen Passat у невідомому
напрямку.
Завдяки оперативності працівників поліції та небайдужим
людям, які відгукнулися і першими прийшли на допомогу потерпілому чоловіку, зловмисникам не вдалося далеко втекти. Працівники поліції на службових авто загнали втікачів у

безвихідь і затримали їх.
Горе-бандитами з «великої
дороги» виявилися 25-річний
житель Одещини та 22-річний
місцевий мешканець: спершу
вони заперечували свою причетність до скоєння злочину,
але поліцейські виявили та вилучили у них речі, які опізнав
потерпілий молодий чоловік.
Наразі молодчики перебувають в ізоляторі тимчасового
тримання.
Кримінальному дуету загрожує ув’язнення від чотирьох до
шести років, адже за даним фактом відкрито два кримінальні
провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) та за ч. 1 ст. 289 (незаконне
заволодіння транспортним засобом). ■
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Екс-заступник Генпрокурора каже, що вікно можливостей
для НАБУ значно звужується, але ще не зачинене остаточно
Тетяна САЩУК

Навіть непосвячені у тонкощі
роботи правоохоронних і, зокрема, антикорупційних структур
розуміють, що клоунада публічного з’ясовування між ними
стосунків навряд чи допоможе
справі законного приборкання
умільців, які вправно використовують своє становище високих посад для власного збагачення й інших вигод. «Україна
молода» звернулася до екс-заступника Генпрокурора Віталія
Каська по коментарi стосовно
останніх змін, дій і призначень
в антикорупційних органах.
Віталію, із 20 листопада
цього року мало почати функціонувати Державне бюро
розслідувань і, відповідно,
розпочати досудове слідство
справ, які зараз розслідуються органами прокуратури. Є
законопроект 7278, який би
продовжив повноваження
ГПУ у цих справах до 1 січня 2019 року. Однак, він досі
не був включений у порядок
денний засідання Верховної
Ради. Кому вигідна така ситуація? Як довго можуть затягувати з її вирішенням?
— Хоч як би називалися
всі такі законопроекти і що б
вони передбачали, вони жодним чином не можуть скасовувати вимоги Конституції,
за якими виконання функцій
слідства прокуратурою припиняється після створення
відповідних органів слідства,
у нашому випадку — ДБР.
Тому відразу після того, як
ДБР розпочне своє функціонування, прокуратура має передати відповідні кримінальні провадження ДБР та НАБУ
(відповідно до встановленої
законом підслідності).
Вочевидь, затягує цей процес сама прокуратура, до того
ж з цілковито ірраціональних
причин, оскільки прокурор у
будь-якому разі — за чинним
кримінальним процесом —
керуватиме слідством будьякого органу, у тому числі
ДБР. Це виглядає швидше як
небажання продемонструвати слабкість, якою зовні може
здаватися втрата цим органом
функції безпосереднього розслідування злочинів.
■
Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував,
що кандидатуру Романа Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком. Ви
вірите у незалежність конкурсного відбору?
— Мені не відомо про те, хто
саме давав які погодження, але
загальний тренд уже давно зрозумілий. Будь-які «конкурси»
в Україні на серйозні державні
позиції є цілком контрольованими і результат їхній визна■

❙ Віталій Касько.
чений наперед. Він є наслідком
внутрішніх політичних «договорняків» і ніяк не залежить
від професійних та особистих
якостей кандидатів.
Доволі часто доводиться
чути, що немає з кого обирати, бо оце й усі, хто висловив
бажання. Звичайно, адже все
менше адекватних людей матимуть бажання брати участь
у конкурсах з наперед визначеним результатом. Для незалежної від влади людини це згаяний час і маса бруду на голову
від «правильно заряджених»
членів конкурсних комісій у
процесі таких «конкурсів».
■ Незадовго до 20 листопада було кілька публічних
взаємозвинувачень між тими,
хто має боротися з корупцією.
Співробітниця Нацагентства
звинуватила голову НАЗК
Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій. Потім у
НАБУ заявили про розслідування можливих фальсифікацій у НАЗК. Окрім того,
провадження проти керівника НАБУ Артема Ситника
відкрила ГПУ через імовірне розголошення державної
таємниці. Можете змоделювати, що насправді відбувалося за лаштунками?
— Триває війна більш підконтрольних владі органів з
менш підконтрольними з метою послабити в кінцевому рахунку в цій війні всіх та отримання повного контролю над
ними. Загалом події останніх
місяців остаточно переконали мене у тому, що створення
за нинішньої системи влади
будь-яких нових антикорупційних чи судових інституцій
є ні чим іншим, як витрачанням часу і ресурсів.
■ Ще у жовтні відбулася
акція під ВР, учасники якої
вимагали і прийняття законопроекту про Антикорупційний суд, який мав почати діяти — за попередніми обіцянками влади — ще влітку. Чи
доречно ухвалювати норми,
якщо відносно них існує негативний висновок Венеціанської комісії? І, за вашими прогнозами, чи виходитимуть на-

далі активісти демонструвати
свою позицію?
— Є різні табори у ставленні до антикорупційного суду
— від явно негативного до
вкрай позитивного. Проблема в тому, що більшість в обох
цих таборах не цікавить справедливе правосуддя. Перших
цікавить уникнути відповідальності за корупцію, а других найчастіше — легалізація
розслідувань НАБУ, незалежно від наявності чи відсутності
складу злочину, доказів вини,
дотримання прав людини при
розслідуванні тощо.
Моє ставлення просте —
в Україні має запрацювати
справжнє правосуддя в усіх
судах, а кількість обвинувальних вироків не має бути такою,
як у поліцейській державі (до
1%), що ми маємо зараз.
Коли правоохоронна система припинить бути суто репресивною, тоді можна буде думати про спеціалізацію судів,
у тому числі з розгляду корупційних злочинів. А наразі така ідея призведе просто до створення повного репресивного циклу (затримання
— слідство — обвинувальний
вирок без розбору), який із
задоволенням очолить влада,
котра вже заявила про повну
підтримку ідеї антикорупційного суду.
■ Із наближенням виборів в
Україні, як правило, незалежність від влади правоохоронних органів і судів донедавна
зменшувалася — як шагренева шкіра. Чи загрожує владний контроль антикорупційним органам із наближенням
весни 2019 року?
— Підконтрольність правоохоронної системи є і наразі
більш ніж достатньою для вирішення політичних цілей.
Наскільки останньому зi
ще живих антикорупційному органу — НАБУ — вдасться реально вийти з нинішньої
ситуації і продемонструвати
нову якість (як з точки зору незалежності, так і з точки зору
методів роботи) — залежить
від самого НАБУ. Вікно можливостей значно звузилося, але
ще не зачинене остаточно. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ГРУДНЯ 2017

11 грудня

УТ-1

КАНАЛ «1+1»

14.00 Перша шпальта

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
10.40, 12.20 Міняю жінку
13.50 Комедія «Слуга
народу»
15.45 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Драма «Діагноз»
22.50 Гроші
00.10 Голос. Діти-4
04.30 Т/с «Сила кохання
Феріхи»

14.30 Радіо. День
15.00, 18.05, 21.00, 1.55
Новини
15.15, 23.30 Розсекречена
історія
16.45 Хто в домі господар?
17.20, 5.40 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 Розважальна
програма
20.15 Війна і мир
21.50, 2.35 Новини. Спорт

00.30 Д/с «Орегонський
путівник»
02.50 Біатлон. КС. ІI етап.
Естафета 4х7,5 км.
Чоловіки
04.20 Біатлон. КС. ІI етап.
Естафета 4х6 км.
Жінки

UA.Культура
06.00 ПРОФІЛАКТИКА
КАНАЛУ 02.00-14.00
14.00 Погода
14.05 Мистецькі історії
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 Передмова до фільму
«Христина. Кримське
соло»
17.25 Д/ф «Христина.
Кримське соло»
17.50 Новини. Світ
18.05 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Діалог Василь

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, 2.20 Зоряний шлях
11.00 Х/ф «Забудь мене,
мамо»
13.00, 15.30 Т/с «Подаруй
мені життя»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Х/ф «Патрульпривид»
03.15 Реальна містика
04.45 Агенти
справедливості

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

НТН
04.25, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
05.40 Х/ф «Якими ж
молодими ми були»
07.25 Т/с «Діти Арбату»
11.30 Кримінальні справи
13.20, 15.05, 21.30 Т/с «Гаваї
5.0-6»
14.45, 19.00, 23.15, 3.20
Свідок
15.15 Т/с «Анна-детектив»
23.45 Т/с «Криміналіст»
01.45 Т/с «Суто англійські
вбивства»
03.50 Правда життя. Професії

05.50 М/ф
06.20, 23.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 Х/ф «Зимова вишня»
11.50 Х/ф «Торкнутися
неба»
14.10 Х/ф «Бебі-бум»
16.10 Чекай на мене
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.45, 5.15 Подробиці
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.50 Х/ф «Гувернантка»
03.20 Скептик
03.50 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV
05.40, 19.20 Надзвичайні
новини
06.25 Факти тижня. 100
хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Абзац
07.00 М/с «Том і Джеррі
шоу»
08.45 М/ф «Веселі ніжки»
10.50 Х/ф «Вертикальна
межа»

09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.15, 13.25 Секретний фронт.
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф «Падіння
Олімпу»
16.30 Х/ф «Падіння
Лондона»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда

22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дика планета»

ІНТЕР

19.25
19.50
20.00
20.55
21.45
21.55

22.25
23.00
00.00
00.50
01.05
01.15
02.20
03.20
04.15
04.40

05.05

Герасим’юк — Юлія
Бережко-Камінська. На
здобуття національної
премії України
ім. Т. Г. Шевченка
Відлуння Майдану
Вечірня казка
Розсекречена історія
Д/ф «Світ Максима»
Візитки Карпат
Д/ф «Справа
«божевільного»
А. Ведель»
Д/ф «Борхес»
Музичне турне
Радіо. День
Новини. Культура
Мистецькі історії
Фольк-music
Радіо. День
Надвечір’я. Долі
Д/ф «Борхес»
Д/ф «Справа
«божевільного»
А. Ведель»
Розсекречена історія
СТБ

06.00 ВусоЛапоХвіст
07.05, 15.25 Все буде добре!
09.05 Х/ф «Шкільний
вальс»
11.05 Х/ф «Медовий
місяць»
13.00 Битва екстрасенсів 17
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.45 Хата на тата
02.30 Найкраще на ТБ

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
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, 11.05 Він, Вона і
телевізор
10.00, 18.15 Спецкор
10.35, 18.45 ДжеДАІ
12.00, 17.15 Загублений світ
13.00 Т/с «Ментівські війни.
Одеса»
19.20 Т/с «Балада про
Бомбера»
21.30, 23.15 Т/с «Кістки-3»
01.05 Х/ф «Свята
Варвара»
03.10 Х/ф «Чорна долина»
04.40 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 «Саутгемптон»
— «Арсенал». ЧА
07.45, 12.00, 18.50 Моя гра
08.15 «Олександрія»

21.25 Т/с «Нюхач»
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

22.25 Свобода слова

— «Динамо». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Великий футбол
12.30, 15.00 Топ-матч
12.40, 13.25 ЛЧ
13.00 Жеребкування 1/8
фіналу. ЛЧ УЄФА
13.40, 14.30 Шлях до Ліона
14.00 Жеребкування 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
14.55 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА
15.10, 19.20, 3.25 Журнал ЛЧ
16.00 ЧА. Огляд туру
16.55 «МЮ» — «Ман Сіті».
ЧА
19.50 «Вердер»
— «Андерлехт»
(2004/2005 рр.)
21.35 ЧІ. Огляд туру
22.50 «Вільярреал» —
«Барселона». ЧІ
00.40 ЧА. Огляд туру
01.35 «Маріуполь» —
«Сталь». ЧУ
03.55 «Ньюкасл» —
«Лестер». ЧА

15.50 Моя гра
16.20, 3.55 Олександрія»
— «Динамо». ЧУ
18.05, 2.10 Великий футбол
19.45 ЧІ. Огляд туру
20.40 Європейський
WEEKEND
21.55 «Еспаньйол» —
«Жирона». ЧІ
23.55, 0.40 ЛЧ
00.15 Жеребкування 1/8
фіналу. ЛЧ УЄФА
00.55, 1.45 Шлях до Ліона
01.15 Жеребкування 1/16
фіналу». ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Леванте» —
«Атлетік». ЧІ
08.10 «МЮ» — «Ман Сіті». ЧА
10.00 Журнал ЛЧ
10.30 «Маріуполь» —
«Сталь». ЧУ
12.15 «Вільярреал» —
«Барселона». ЧІ
14.00 «Ліверпуль» —
«Евертон». ЧА

00.55 Х/ф «Священик»
02.25 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.05 Т/с «Слідчі»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44»

13.10 Х/ф «Подорож до
центру землі»
15.10 Х/ф «Подорож-2:
таємничий острів»
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.20 Пристрасті за
Ревізором
23.45 Х/ф «Епідемія»
01.45 Служба розшуку дітей
01.50 Зона ночі
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 Три сестри
09.10 Красуні
10.10, 16.10 Т/с «БеверліГілс, 90210»
12.10 Х/ф «Танцюй звідси!»
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 «Дівчина мого
найкращого друга»
01.00 КВК
02.40 Нічне життя

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 1.20 Дзеркало історії
08.20, 13.20 Правила життя
09.20 Правда життя
10.20 Мистецтво виживання
11.20 Дикі птахи Австралії
12.20 Повернення додому
14.10 Містична Україна
15.10, 23.40 Смертельний
двобій
16.00, 20.50 Скарби за копійки
16.50, 22.40 Загадки планети
17.50 Прихована реальність
18.50 Бандитський Київ
19.50 Акули Фіджі
21.40 Мисливці за зброєю
00.30 Сперма: секрет життя
02.10 Скарб.UA
04.30 Ризиковане життя
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія

ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 М/ф «Школа монстрів:
великий монстровий
риф»
12.00, 19.00, 2.00 Панянкаселянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 3.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель «Галіція»
21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ГРУДНЯ 2017

12 грудня
УТ-1
06.00 М/с «Легенда про
Білосніжку»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 4.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповідання ХІХ
століття»
11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 22.15 Складна
розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.15 М/с «Чорний Джек»
17.50, 3.15 Новини. Світ
18.20, 21.30, 3.30, 4.45 Тема
дня
18.35, 3.45 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Столика Японія»
20.25 Наші гроші
21.50, 4.25 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30 Футбол. Клубний
ЧС-2017. Півфінал
01.20 Футбол. Клубний
ЧС-2017. Матч за 5-те
05.05 Д/с «Середземномор’я»

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, 10.55 , 12.20 Чотири
весілля
12.45 Міняю жінку
14.20 Комедія «Слуга народу»
15.25 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Драма «Діагноз»
22.00 Модель xl
23.45, 0.10 Комедія «Фейкові
копи»
02.05 Т/с «Сила кохання Феріхи»

06.00 М/ф
06.20, 23.00 Слідство
вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той,
хто не спить»
12.50 Орел і решка
13.50 Життя на межі
14.50, 3.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.35, 5.15 Подробиці
00.50 Х/ф «Ти — мені, я
— тобі»
03.20 Скептик

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
04.50, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
06.30 Х/ф «Доля людини»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Тихі береги»
10.30 Кримінальні справи
12.15 Легенди карного
розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 2.45 Свідок
15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»
17.05, 1.55 Т/с «Суто
англійські вбивства»
23.45 Т/с «Криміналіст»
03.15 Випадковий свідок
03.30 Речовий доказ

18.20
18.35
18.50
19.00

21.20 Події
22.00 Підсумки

«Евертон». ЧА
08.10 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
10.20 Європейський WEEKEND
11.35 ЧА. Огляд туру
12.30 «Бетіс» — «Атлетіко».
ЧІ
14.20 Моя гра
14.50 «Саутгемптон»
— «Арсенал». ЧА
16.40 ЧІ. Огляд туру
17.35 «Шахтар» — «Ман
Сіті». ЛЧ УЄФА
19.35 «Олександрія»
— «Динамо». ЧУ
21.25 Сіткорізи
21.55 «Гаддерсфілд»
— «Челсі». ЧА
00.00 «Реал» — «Севілья». ЧІ
01.55 «Ньюкасл» —
«Лестер». ЧА
03.55 «Леванте» —
«Атлетік». ЧІ

06.00
06.05

06.30
07.00
07.10
07.30
08.15
08.30
08.45
09.00
09.15
10.00
10.10

10.40
11.05
11.15
12.00
13.05
13.15

13.45
14.15
15.10
15.30
15.50
16.10
16.50
17.20
17.50
18.05

UA.Культура
Молитва за Україну
Діалог Василь
Герасим’юк — Юлія
Бережко-Камінська. На
здобуття Національної
премії ім. Т. Шевченка
Відлуння Майдану
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Ранок із «Культурою»
Новини. Світ
Новини
Тема дня
Новини. Культура
Ранок із «Культурою»
Погода
Д/ф «Свята Софія.
У фокусі драми та
воскресіння»
Д/ф «Містерія Марії,
М. Примаченко»
Мистецькі історії
Музичне турне
Радіо. День
Погода
Д/ф «Олесь Шевченко.
Як на сповіді» із циклу
«Дисиденти»
Д/ф «Борхес»
Надвечір’я. Долі
Радіо. День
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути
Радіо. День
Суспільний університет
Як дивитися кіно
Новини. Світ
Новини

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
11.00, 3.15 Реальна містика
13.10, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного
злочину
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.20 Х/ф «Патруль привид»

5 канал

19.25

19.50
20.00
20.55
21.45
21.55
22.25
23.00
00.00
00.45
01.05
01.15
02.20
03.20
04.15
04.40
05.10

Тема дня
Новини. Культура
Лайфхак українською
Д/ф «Вони боролись
до загину», 1 ф. «Під
прапором УНР»
Д/ф «Вони боролись до
загину», 2 ф. «Історія
колись скаже, хто я
був...»
Вечірня казка
Розсекречена історія
Д/ф «Геній в обставинах
. Юрій Кондратюк»
Візитки Карпат
Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша і грім»
Книга. ua
Музичне турне
Радіо. День
Новини. Культура
Мистецькі історії
Фольк-music
Радіо. День
Надвечір’я. Долі
Д/ф «Борхес»
Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша і грім»
Розсекречена історія

СТБ
06.35, 15.25 Все буде добре!
08.35 Все буде смачно!
10.25 Битва екстрасенсів 13
12.50 МастерШеф-6
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.45 МастерШеф-7
23.20 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

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 13.05 Він, Вона і
телевізор
10.00, 18.15 Спецкор
10.35, 18.45 ДжеДАІ
11.05, 17.15 Загублений світ
15.25 Х/ф «Крадіжка в
музеї»
19.20 Т/с «Балада про
Бомбера»
21.30 Т/с «Кістки- 4»
23.15 Т/с «Кістки-3»
01.05 Х/ф «Святий
Авґустин»
02.50 Х/ф «Чотири листи
фанери»
04.10 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 Європейський
WEEKEND
07.15 «Еспаньйол» —
«Жирона». ЧІ
09.15 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Олександрія»
— «Динамо». ЧУ
12.05 Великий футбол
13.50 «Реал» — «Севілья».
ЧІ
17.20 «Вест Гем» — «Челсі».
ЧА
19.10 Сіткорізи
19.40 «Вільярреал» —
«Барселона». ЧІ
20.30, 23.45 Футбол Tables
21.30 Топ-матч
21.40 «Бернлі» — «Сток
Сіті». ЧА
23.50 Журнал ЛЧ
00.20 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
02.10 «Валенсія» —
«Сельта». ЧІ
04.00 «Гаддерсфілд»
— «Челсі». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 19.25, 1.50,
3.45 Топ-матч
06.10 «Ліверпуль» —

МЕГА
06.00, 18.50 Бандитський Київ
07.20, 1.20 Дзеркало історії
08.20, 13.20 Правила життя

ICTV
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.00 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі
шоу»
08.20 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»

05.30, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому
Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.30, 21.25 Т/с
«Нюхач»
12.10, 13.25 Х/ф «Васабі»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 На трьох»
14.55, 16.15 Т/с «Майор і
магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30, 2.05 Т/с «Винищувачі.
Останній бій»
23.45 Х/ф «Блейд»
02.55 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.35 Т/с «Слідчі»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку
дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
09.20 Правда життя
10.20 Мистецтво виживання
11.20, 19.50 Дикі птахи
Австралії
12.20 Повернення додому
14.10, 3.40 Містична Україна
15.10, 23.40 Смертельний
двобій
16.00, 20.50 Скарби за копійки
16.50, 22.40 Загадки планети
17.50 Прихована реальність
21.40 Мисливці за зброєю
00.30 Путівник неприємностей
02.20 Великі українці
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 Три сестри
09.10 Красуні
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-Гілс,
90210»
12.00, 23.00 Т/с «Секс у
великому місті»
13.10, 14.10, 15.10, 19.00,

16.00
17.00
19.00
21.00
22.00

Пацанки. Нове життя
Хто зверху
Любов на виживання
Пацанки. Нове життя
Вар’яти

18.00
22.00
00.10
02.40

20.00, 21.00 Орел і
решка
Розсміши коміка
Вірю не вірю
Т/с «Доктор Хаус»
Нічне життя

ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф «Рапунцель»
12.00, 19.00, 2.00 Панянкаселянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 3.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель «Галіція»
21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Каз ки У
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду» на 2018 рік.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам,
знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на квартал — 166 грн. 53 коп.,
на півроку — 333 грн. 06 коп.,
на рік — 666 грн. 12 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на квартал — 226 грн. 53 коп.,
на півроку — 453 грн. 06 коп.,
на рік — 906 грн. 12 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на квартал — 60 грн. 39 коп.,
на півроку — 120 грн. 78 коп.,
на рік — 241 грн. 56 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати 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» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ГРУДНЯ 2017
УТ-1

06.00 М/с «Легенда про
Білосніжку»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 2.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповідання ХІХ
століття»
11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50, 1.15 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.30, 2.30 Тема
дня
18.35, 1.45 Новини. Культура
19.00, 23.30 Футбол. Клубний
ЧС-2017. Півфінал
21.50, 2.45 Новини. Спорт
22.15, 3.05 Світло
23.25 Мегалот
04.10 Розсекречена історія
05.05 Д/с «Середземномор’я»

НТН
04.00 Правда життя. Професії
05.00, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
06.40 Х/ф «Градус чорного
Місяця»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Корупція»
10.30 Кримінальні справи
12.15 Легенди карного
розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 2.50 Свідок
15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»
17.05, 2.00 Т/с «Суто
англійські вбивства»
23.45 Т/с «Криміналіст»
03.20 Випадковий свідок
03.35 Речовий доказ
UA.Культура
06.00 Молитва за Україну
06.05 Д/ф «Вони боролись
до загину», 1 ф. «Під
прапором УНР»
06.30 Д/ф «Вони боролись до
загину», 2 ф. «Історія
колись скаже, хто я
був...»
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 Погода
10.10 Д/ф «Відлуння віків.
Олександрія»
10.40 Д/ф «Борис
Мозолевський. Знак
Скіфії»
11.10 Мистецькі історії

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, 11.00, 12.20 «Чотири
весілля»
12.50 Міняю жінку
14.20 Комедія «Слуга народу»
15.20 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Драма «Діагноз»
22.00, 23.35, 0.10 Міняю
жінку-12
01.45 Т/с «Сила кохання Феріхи»

13 грудня
ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 23.00 Слідство
вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той,
хто не спить»
12.50 Орел і решка
13.50 Життя на межі
14.50, 3.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.35, 5.15 Подробиці
00.50 Х/ф «Грачі»
03.20 Скептик

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.10 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
11.00, 3.10 Реальна містика
13.10, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного
злочину
18.00 Т/с «Лікар
Ковальчук»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Т/с «CSI. Місце
злочину»

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,
11.20 Музичне турне
12.15 Фольк-music
13.15 Д/ф «Гармонія протиріч
Тетяни Яблонської»
13.45 Д/ф «Борхес»
14.15 Надвечір’я. Долі
15.10 Радіо. День
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 Радіо. День
16.50 Суспільний університет
17.20 Книга. ua
17.50 Новини. Світ
18.05 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Джерела з минулого.
Головна астрономічна
обсерваторія
19.25 Від пращурів до
нащадків. Український
одяг
19.50 Вечірня казка
20.00 Розсекречена історія
20.55 Д/ф «Винниченко без
брому»
21.40 Візитки Карпат
21.55 Д/ф «Левко Лук’яненко.
Йти за совістю» із
циклу «Дисиденти»
22.20 Українська рапсодія
23.00 Музичне турне
00.00 Радіо. День
00.45 Новини. Культура
01.05 Мистецькі історії
01.15 Фольк-music
02.20 Радіо. День
03.20 Надвечір’я. Долі
04.15 Д/ф «Борхес»
04.40 Д/ф «Левко Лук’яненко.
Йти за совістю» із
циклу «Дисиденти»
05.05 Розсекречена історія

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
СТБ
07.05, 15.25 Все буде добре!
09.05 Все буде смачно!
10.05 Битва екстрасенсів 13
12.25 МастерШеф-6
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.45 МастерШеф-7
23.55 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»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений
світ»
15.05 Х/ф «Ліга видатних
джентльменів»
19.20 Т/с «Балада про
Бомбера»
21.25 Т/с «Кістки 4»
23.10 Т/с «Кістки 3»

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
01.00 Х/ф «Святий
Авґустин»
02.50 Х/ф «Камінна душа»
04.25 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 «Маріуполь» —
«Сталь». ЧУ
07.45 Сіткорізи
08.15 «Бетіс» — «Атлетіко».
ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Саутгемптон»
— «Арсенал». ЧА
12.10« Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
13.55 «Вільярреал» —
«Барселона». ЧІ
16.00 Моя гра
16.30 «Ліверпуль» —
«Евертон». ЧА
18.20 ЧІ. Огляд туру
19.15 «Реал» — «Севілья».
ЧІ
20.05, 23.45 Футбол Tables
21.05 Журнал ЛЧ
21.35, 23.50, 1.50, 3.50 Топматч
21.40 «Свонсі» — «Ман
Сіті». ЧА
00.00 «Олександрія»
— «Динамо». ЧУ
02.00 «Реал» — «Боруссія»
(Д). ЛЧ УЄФА
04.00 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 16.55, 19.00, 1.50,
3.45 Топ-матч
06.10 «Бернлі» — «Сток
Сіті». ЧА

ICTV
05.30, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.05, 17.25, 21.30 Т/с
«Нюхач»
12.05, 13.25 Х/ф
«Американські
дракони»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 На трьох
14.55, 16.15 Т/с «Майор і
магія»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30, 2.05 Т/с «Винищувачі.
Останній бій»
23.55 Х/ф «Блейд-2»
03.00 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
03.35 Т/с «Слідчі»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44»
08.15 Великий футбол
10.00 Сіткорізи
10.30 «Реал» — «Севілья».
ЧІ
12.20 Моя гра
12.50 «МЮ» — «Ман Сіті».
ЧА
14.40 Журнал ЛЧ
15.10 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
17.10 «Бетіс» — «Атлетіко».
ЧІ
19.10 «Гаддерсфілд»
— «Челсі». ЧА
21.00 ЧІ. Огляд туру
21.55 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
00.00 «Вільярреал» —
«Барселона». ЧІ
01.55 «Динамо» —
«Партизан». ЛЄ УЄФА
03.55 «Маріуполь» —
«Сталь». ЧУ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 0.30 Дзеркало історії
08.20, 13.20 Правила життя
09.20 Правда життя
10.20, 21.40 Мистецтво
виживання
11.20, 19.50 Дикі птахи
Австралії
12.20 Дивовижна Замбія
14.10 Містична Україна
15.10, 23.40 Смертельний
двобій
16.00, 20.50 Скарби за копійки
16.50, 22.40 Загадки планети
17.50 Прихована реальність
18.50 Бандитський Київ
01.20 Україна: забута історія
03.40 Таємниці кримінального
світу

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.45 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі
шоу»
08.20 Т/с «Друзі»

11.40 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
16.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Вар’яти
21.00 Пацанки. Нове життя
22.00 Зоряні яйця
01.40 Служба розшуку дітей

К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 Три сестри
09.10 Красуні
10.10, 16.10 Т/с «БеверліГілс, 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, 5.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф
«Румпельштільцхен»
12.00, 19.00, 2.00 Панянкаселянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 3.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25, 23.30 Казки У Кіно
20.00 Готель «Галіція»
21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка
вампірів»
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ГРУДНЯ 2017

14 грудня
УТ-1
06.00, 17.15 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.05,
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 «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.10, 2.50 Біатлон. КС. ІII
етап. Спринт 7,5 км.
Жінки
16.35 Біатлон. КС. Яскраві
моменти
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема
дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 #ВУкраїні
19.25, 0.25 Д/с «Столика
Японія»
20.25 Схеми
21.50, 2.35 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Культурна афіша
здорової людини
23.30, 4.10 Розсекречена
історія
05.05 Д/с «Середземномор’я»
05.30 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
НТН
04.10 Правда життя. Професії
05.10, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
06.55 Х/ф «Чекайте на
зв’язкового»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Товариш
генерал»
10.40 Кримінальні справи
12.20 Легенди карного
розшуку
14.45, 19.00, 2.40 Свідок
15.05 Т/с «Гаваї 5.0-6»
17.05, 1.00 Т/с «Суто
англійські вбивства»
21.00 Жорстокий спорт. Бої
без правил
22.00 Міжнародний турнір зі
змішаних єдиноборств
WWFC 9
03.10 Випадковий свідок
03.25 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської
Одеси
UA.Культура
06.00 Молитва за Україну
06.05 Джерела з минулого.
Головна астрономічна
обсерваторія
06.30 Від пращурів до
нащадків. Український
одяг
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

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, 10.45 Чотири весілля
12.20, 13.50 Міняю жінку
15.20 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Драма «Діагноз»
22.00 Світ навиворіт-9
23.00 Право на владу 2017
00.40 Драма «В ритмі
беззаконня»
04.30 Т/с «Сила кохання Феріхи»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 23.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той,
хто не спить»
12.50 Орел і решка
13.50 Життя на межі
14.50, 3.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.35, 5.15 Подробиці
00.50 Х/ф «Чаша
терпіння»
03.20 Скептик

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.10 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
11.00, 3.10 Реальна містика
13.10, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного
злочину
18.00 Т/с «Лікар
Ковальчук»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Т/с «CSI. Місце
злочину»

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

09.00 Новини. Культура
09.15 Ранок із «Культурою»
10.10 Д/ф «Пісня Всесвіту.
Їхав козак за Дунай»
10.40 Д/ф «Дворянин Микола
Лисенко»
11.10 Мистецькі історії
11.20 Музичне турне
12.20 Фольк-music
13.20 Д/ф «Сміхотворець
Павло Глазовий»
13.50 Д/ф «Борхес»
14.10 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 Дійові особи. Юрій
Одинокий
19.50 Вечірня казка
20.00 Розсекречена історія
20.45 Д/ф «Іван Драч. Крізь
час і слово»
21.40 Візитки Карпат
21.55 Д/ф «Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено» із циклу
«Дисиденти»
22.25 52 уїк-енди
23.00 Музичне турне
00.00 Радіо. День
00.45 Новини. Культура
01.05 Мистецькі історії
01.15 Фольк-music
02.20 Радіо. День
03.20 Надвечір’я. Долі
04.15 Д/ф «Борхес»

04.40 Д/ф «Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено» із циклу
«Дисиденти»
05.05 Розсекречена історія

15.30 Х/ф «Небезпечне
мистецтво»
19.20 Т/с «Балада про
Бомбера»
21.25 Т/с «Кістки-4»
23.10 Т/с «Кістки-3»
01.00 Т/с «Атлантида-2»
01.55 Х/ф «Страчені
світанки»
03.25 Облом.UA.

СТБ
06.50, 15.25 Все буде добре!
08.50 Все буде смачно!
09.50 Битва екстрасенсів 13
12.00 МастерШеф-6
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.45 Зважені та
щасливі-7
00.00 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
10.35, 18.45 ДжеДАІ
11.05, 17.15 Загублений світ

ФУТБОЛ-1
06.00 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
07.45 Журнал ЛЧ
08.15, 16.00 «Реал» —
«Севілья». ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Свонсі» — «Ман
Сіті». ЧА
12.10« Маріуполь»
— «Сталь». ЧУ
13.55 «Гаддерсфілд»
— «Челсі». ЧА
17.50 ЧА. Огляд туру
18.45 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
20.35, 3.45 Топ-матч
20.40 «Олександрія»
— «Динамо». ЧУ
22.50 ЧІ. Огляд туру
23.45 «Бернлі» — «Сток
Сіті». ЧА
01.35 LaLiga Chronicles. ЧІ
01.55 «Бетіс» — «Атлетіко».
ЧІ
03.55 «Ліверпуль» —
«Евертон». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 12.45, 14.45,
18.55, 3.45 Топ-матч
06.10 «Валенсія» —

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому
Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Секретний фронт
11.05, 17.20, 21.25
Т/с «Нюхач»
12.10, 13.25 Х/ф «Клуб
шпигунів»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 На трьох
14.50, 16.15 Т/с «Майор і
магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30, 1.50 Т/с «Винищувачі.
Останній бій»
23.45 Х/ф «Блейд-3.
Трійця»
02.45 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
03.20 Т/с «Слідчі»
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»
«Сельта». ЧІ
08.10 «Гаддерсфілд»
— «Челсі». ЧА
10.00 ЧІ. Огляд туру
10.55 «Зоря» — «Атлетік».
ЛЄ УЄФА
12.55 «Бернлі» — «Сток
Сіті». ЧА
14.55 «Олександрія»
— «Динамо». ЧУ
16.45 LaLiga Chronicles. ЧІ
17.05 «Баварія» — «ПСЖ».
ЛЧ УЄФА
19.10 «Свонсі» — «Ман
Сіті». ЧА
21.00 ЧА. Огляд туру
21.55 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
23.45 LaLiga Chronicles. ЧІ
00.05 «Барселона» —
«Спортінг». ЛЧ УЄФА
01.55 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
03.55 «Реал» — «Севілья».
ЧІ
МЕГА
06.00, 18.50 Бандитський Київ
07.20, 0.30 Дзеркало історії
08.20, 13.20 Правила життя
09.20 Правда життя
10.20 Мисливці за зброєю
11.20, 19.50 Дикі птахи
Австралії
12.20 Дивовижна Замбія
14.10 Містична Україна
15.10, 23.40 Смертельний
двобій
16.00, 20.50 Скарби за копійки
16.50, 22.40 Загадки планети
17.50 Прихована реальність
21.40 Мистецтво виживання
01.20 Там, де нас нема
03.40 Війна всередині нас

9

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.35 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі
шоу»
8.20 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
16.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху

19.00
20.50
21.50
23.45
01.30

Зоряні яйця
Пацанки. Нове життя
Любов на виживання
Суперінтуїція
Служба розшуку дітей
К1

05.15 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 Три сестри
09.10 Красуні
10.10, 16.10 Т/с «БеверліГілс, 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, 5.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
12.00, 19.00, 2.00 Панянкаселянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній
арешт»
15.30, 3.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25, 23.00 Казки У Кіно
20.00 Готель «Галіція»
21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка
вампірів»
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ГРУДНЯ 2017
УТ-1

06.00, 17.15 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.05,
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 «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Схеми
15.10, 2.50 Біатлон. КС. ІII
етап. Спринт 10 км.
Чоловіки
17.50, 1.10 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
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф «Присмерк»
00.30 Д/с «Орегонський
путівник»
04.15 Розсекречена історія
05.05 Надвечір’я. Долі

НТН
04.20 Правда життя. Професії
05.20, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
06.50 Х/ф «Стамбульський
транзит»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
10.55 Кримінальні справи
12.40 Легенди карного
розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок
15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»
17.05, 1.45 Т/с «Суто
англійські вбивства»
23.45 Т/с «Служба
розслідувань»
03.00 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
UA.Культура
06.00 Молитва за Україну
06.05 Дійові особи. Юрій
Одинокий
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 Погода
10.10 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
10.40 Д/ф «Бути сама
собі ціллю. Ольга
Кобилянська»
11.10 Мистецькі історії
11.20 Музичне турне

КАНАЛ «1+1»

15 грудня
ІНТЕР

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.30, 10.45 Чотири весілля
12.20, 13.50 Міняю жінку-10
15.20 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.15 Ліга сміху
22.20 Вечірній Київ
00.15 Комедія «Ми купили
зоопарк»
04.25 Драма «В ритмі
беззаконня»

06.00 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»
10.00, 12.25 Т/с «Той, хто не
спить»
12.50 Орел і решка
13.50 Життя на межі
14.50 Речдок
18.00 Стосується кожного
20.00, 4.10 Подробиці тижня
22.00 Т/с «Бюро легенд»
02.25 Х/ф «Платон
Ангел»

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

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.20 Сьогодні
09.30, 5.40 Зоряний шлях
11.00, 4.05 Реальна містика
13.10, 15.30 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 Говорить Україна
21.00, 00.00 Т/с «Ще один
шанс»
23.20 По слідах
01.50 Т/с «CSI. Місце злочину»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому
Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Інсайдер
11.05, 17.25 Т/с «Нюхач»
12.10, 13.25 Х/ф «Машина
часу»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 0.10 На трьох
14.55, 16.15 Т/с «Майор і
магія»

03.00 Зона ночі
03.15 Абзац
05.10 М/с «Том і Джеррі
шоу»
06.05 Kids’ Time
06.10, 21.40 Любов на
виживання
08.10 Пацанки. Нове життя
16.30 Топ-модель поукраїнськи
19.00 Топ-модель поукраїнськи
23.30 Х/ф «Кінозірка у
погонах»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.45 Х/ф «Блейд»
02.50 Факти
03.10 Х/ф «Клуб шпигунів»
04.35 Т/с «Слідчі»

01.30 Х/ф «БайБайМен»

5 канал

12.20 Фольк-music
13.20 Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
13.50 Д/ф «Борхес»
14.15 Надвечір’я. Долі
15.10 Радіо. День
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 Радіо. День
16.50 Суспільний університет
17.20 52 уїк-енди
17.50 Новини. Світ
18.05 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Територія кіно. Від
Китаєва до Дніпра
19.25 Номер у спадок
19.50 Вечірня казка
20.00 Розсекречена історія
20.55 Д/ф «Августин
Волошин. Метеорит
незалежності — над
Срібною землею»
21.45 Візитки Карпат
21.55 Д/ф «Олесь Шевченко.
Як на сповіді» із циклу
«Дисиденти»
22.25 Культурна афіша
здорової людини
23.00 Музичне турне
00.00 Радіо. День
00.45 Новини. Культура
01.05 Мистецькі історії
01.15 Фольк-music
02.20 Радіо. День
03.20 Надвечір’я. Долі
04.10 Д/ф «Борхес»
04.35 Культурна афіша
здорової людини
05.05 Розсекречена історія

СТБ
07.35 Х/ф «Любов і
голуби»
09.40 Х/ф «Пізнє каяття»
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.35 Х/ф «Щастя
за угодою»
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
10.35, 18.45 ДжеДАІ
11.05, 17.15 Загублений світ
15.20 Х/ф «Пітфайтер»
19.20 Х/ф «Наввипередки з
часом»
21.05 Х/ф «Обман»
22.55 Змішані єдиноборства.
UFC

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
01.40 Помста природи
02.05 Х/ф «Захар Беркут»
03.40 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 «Олександрія»
— «Динамо». ЧУ
07.50, 15.20, 22.50 LaLiga
Chronicles. ЧІ
08.10 «Вільярреал» —
«Барселона». ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Моя гра
10.50 «Феєнорд» —
«Наполі». ЛЧ УЄФА
12.40 ЧА. Огляд туру
13.35 «Валенсія» —
«Сельта». ЧІ
16.00 ЧІ. Передмова до туру
16.30 «Свонсі» — «Ман
Сіті». ЧА
18.20 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
20.10, 3.20 Світ Прем’єр-ліги
20.40 «Гаддерсфілд»
— «Челсі». ЧА
23.10 «Маріуполь» —
«Сталь». ЧУ
01.00 ЧІ. Передмова до туру
01.30 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
03.50 «Славія» — «Астана».
ЛЄ УЄФА
05.40 Топ-матч
ФУТБОЛ-2
06.00 Моя гра
06.30 «Гаддерсфілд»
— «Челсі». ЧА
08.20 «Маріуполь» —
«Сталь». ЧУ
10.10, 19.20, 5.30 Топ-матч

10.15 «Челсі» — «Атлетіко».
ЛЧ УЄФА
12.05 LaLiga Chronicles. ЧІ
12.25 «Свонсі» — «Ман
Сіті». ЧА
14.15 ЧА. Огляд туру
15.10 «Реал» — «Севілья».
ЧІ
17.00 Сіткорізи
17.30 «Валенсія» —
«Сельта». ЧІ
19.35 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
21.25 ЧІ. Передмова до туру
21.55 «Севілья» —
«Леванте». ЧІ
23.55 Футбол Tables
00.00 «Ліверпуль» —
«Евертон». ЧА
01.50 «Леванте» —
«Атлетік». ЧІ
03.40 «Ньюкасл» —
«Лестер». ЧА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 0.30 Дзеркало історії
08.20, 13.20 Правила життя
09.20, 3.40 Правда життя
10.20 Мисливці за зброєю
11.20 Акули Фіджі
12.20 Дивовижна Замбія
14.10, 1.20 Містична Україна
15.10, 23.40 Смертельний
двобій
16.00 Скарби за копійки
16.50, 22.40 Загадки планети
17.50 Прихована реальність
18.50 Бандитський Київ
19.50 Дикі птахи Австралії
20.50 Скарби зі сховищ
21.40 Мистецтво виживання

К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 Три сестри
09.10 Красуні
10.10, 16.10 Т/с «БеверліГілс, 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 Т/с «Доктор Хаус»
02.25 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні
підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»
12.00, 19.00, 2.00 Панянкаселянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній
арешт»
15.30, 3.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель «Галіція»
21.00 М/ф «Ріо»
23.00 Х/ф «Кохання на
острові»
00.30 Х/ф «Хор. Живий
концерт»
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ГРУДНЯ 2017

16 грудня
УТ-1
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго
ранку, країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
09.40 М/с «Легенда про
Білосніжку»
10.25 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.45 Лайфхак українською
11.55 Хто в домі господар?
12.40, 3.05 Біатлон. КС.
ІII етап. Гонка
переслідування 10 км.
Жінки
14.00 Д/с «Дика планета»
15.40, 3.45 Біатлон. КС.
ІII етап. Гонка
переслідування 12.5 км.
Чоловіки
16.40, 23.30 Футбол. Клубний
ЧС-2017. Матч за 3-тє
місце
18.20 Роздягалка
18.55, 1.10 Футбол. Клубний
ЧС-2017. Фінал
20.50, 3.00 Яскраві моменти
чеміпіонату
21.35, 4.35 Розсекречена
історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
05.30 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
НТН
04.15 Правда життя.
Професії
05.15 Х/ф «Осінній
марафон»
06.55 Х/ф «Відпустка за
власний рахунок»
09.25 Х/ф «Інтердівчинка»
12.20 Легенди шансону
13.20, 3.30 Речовий доказ
15.00 Свідок. Агенти
15.40 Склад злочину
17.10 Південь. Нерадянський
Союз
19.00, 2.50 Свідок
19.30 Х/ф «Міцний
горішок»
21.00 Х/ф «Позаземний»
23.30 Х/ф «Немислиме»
01.25 Мисливці за
привидами
03.20 Випадковий свідок
UA.Культура
06.00 Молитва за Україну
06.05 Територія кіно. Від
Китаєва до Дніпра
06.30 Номер у спадок
07.00 Новини. Світ
07.15 Новини
07.30 Тема дня
07.45 Новини. Культура
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.20 Школа Мері Поппінс
08.35 Хочу бути
08.55 Хто в домі хазяїн?

КАНАЛ «1+1»
06.00, 23.25 Світське життя
06.45 Гроші
08.00 Сніданок. Вихідний
09.45 Голос. Діти-4
12.00 Драма «Діагноз»
16.30, 21.15 Вечірній
квартал
18.30 Розсміши коміка
19.30 ТСН
20.15 Українські сенсації
00.25 Модель Хl
02.15 Комедія «Ми купили
зоопарк»

ІНТЕР
05.50 М/ф
06.20 Чекай на мене
07.55 Х/ф «Сім няньок»
09.20, 3.30 Х/ф
«Покровські ворота»
12.10 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
14.00 Х/ф «Альпініст»
16.00 Х/ф «Гроші для дочки»
17.45 Концерт Таїсії Повалій
20.00, 2.10 Подробиці
20.30 Час будувати
22.30 Великий бокс
02.40 Х/ф «Наречений з
того світу»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 3.10
Сьогодні
07.15, 5.50 Зоряний шлях
08.10, 15.20 Т/с «Квіти
дощу»
16.10, 19.40 Т/с «Перехрестя»
21.00 Х/ф «Будинок для
двох»
23.00 Т/с «Герократія»
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «CSI. Місце
злочину»

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
10.10
10.30
10.40
11.05
11.30
12.15
12.35

Натхнення
Модне здоров’я
Історія успіху
Сучасний фермер
П’ятий поверх
Майстри ремонту
Сімейні зустрічі
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 Документальний проект
23.25 Національний актив
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
02.35 Будемо жити
04.35 Час інтерв’ю

09.25
10.10
11.10
12.55
15.00

21.10, 23.25 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
22.20 Х-Фактор — 8.
Підсумки голосування

03.00 Змішані єдиноборства:
UFC Fight Night
05.00 Облом.UA

15.50
16.45
17.15
18.15
18.20
19.00
19.25
19.50
21.45
22.00
22.25

23.00
00.25
01.15
03.20
04.15

Як це?
Суспільний університет
Музичне турне
Фольк-music
Д/ф «Гнат Юра. На
перехрестях часу»
Д/ф «ФЕДІР СТРИГУН.
АБРИСИ ДОЛІ»
Мистецькі історії
Надвечір’я. Долі
Лайфхак українською
Д/ф «Наталья Сумська.
Перевтілення»
Позиція. Алла Лагода.
Фея Долі
Музика і музиканти
Екстрим-арена
Візитки Карпат
Д/ф «Борхес»
Д/ф «Сімдесятники.
М. Мащенко. Воскові
крила Ікара»
Музичне турне
Д/ф «Богодар
Которович. Відблиски»
Фольк-music
Надвечір’я. Долі
Т/с «Чорна Рада», 1, 2 с.
СТБ

06.20 Х/ф «Непоправний
брехун, або Казка з
хорошим кінцем»
08.00 Караоке на майдані
09.00 Все буде смачно!
10.15 Х/ф «Щастя за
угодою»
14.10 Зважені та щасливі-7
17.00 Хата на тата
19.00 Х-Фактор-8

ФУТБОЛ-1
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.15, 14.15 «Золотий гусак».
NEW
10.15, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 Територія
позитиву
12.15, 17.15, 22.00 «Ехо
України»
13.15 Прямий ефір
18.15 THE WEEK Міжнародний
огляд тижня
20.00 Закрита зона
21.00 Світські хроніки
23.00 Кримінал
КАНАЛ «2+2»
06.00
08.00
09.00
11.00
13.00

М/ф
Бушидо
Цілком таємно
Загублений світ
Т/с «Ментівські війни.
Одеса-2»
17.05 Х/ф «Обман»
18.55 Х/ф «100 000 000 до
н.е.»
20.30 Х/ф «Некерований»
22.20 Х/ф «Ігри на
виживання»
00.15 Помста природи
01.55 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»

06.00 «Свонсі» — «Ман
Сіті». ЧА
07.45 ЧІ. Передмова до туру
08.15 «Валенсія» —
«Сельта». ЧІ
10.00, 16.30, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Халатний футбол»
10.45 «Гаддерсфілд»
— «Челсі». ЧА
12.35 «Севілья» —
«Леванте». ЧІ
14.25«Лестер» — «Кристал
Пелес». ЧА
15.25 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА
16.50 «Арсенал» —
«Ньюкасл». ЧА
19.00, 1.30 Світ Прем’єр-ліги
19.25 «Ейбар» —
«Валенсія». ЧІ
21.25, 5.40 Топ-матч
21.40 «Атлетіко» —
«Алавес». ЧІ
23.40 «Ман Сіті» —
«Тоттенгем». ЧА
02.00 «Атлетік» —
«Сосьєдад». ЧІ
03.50«Лестер» — «Кристал
Пелес». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Севілья» —
«Леванте». ЧІ

ICTV
05.00, 4.40 Скарб нації
05.10, 4.45 Еврика!
05.20, 4.55 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.15, 14.05 Дизель-шоу
10.45 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 На трьох
16.50 Х/ф «Машина часу»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «На межі
майбутнього»

22.30 Х/ф «У пастці часу»
00.40 Х/ф «Блейд-2»
02.40 Провокатор
07.40 «Бернлі» — «Сток
Сіті». ЧА
09.25 ЧА. Передмова до туру
09.55 «Бетіс» — «Атлетіко».
ЧІ
11.40 ЧІ. Передмова до туру
12.10 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
13.55 ЧА. Передмова до туру
14.25 «Вільярреал» —
«Барселона». ЧІ
16.15 LaLiga Docs». ЧІ
17.10 LIVE. «Атлетік»
— «Сосьєдад». ЧІ
18.00 Футбол Tables
19.10, 23.50, 1.50, 3.45 Топ-матч
19.15 «Ман Сіті» —
«Тоттенгем». ЧА
20.15 Футбол NEWS
21.30 Сіткорізи
22.00 «Лестер» — «Кристал
Пелес». ЧА
00.00 «Ейбар» —
«Валенсія»». ЧІ
01.55 «Арсенал» —
«Ньюкасл». ЧА
03.55 «Атлетіко» —
«Алавес». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Телеформат
09.30 Смертельний двобій
11.20, 21.00 НЛО:
розсекречені матеріали
14.20 Невідомі пінгвіни
15.20 Дивовижна Замбія
18.10 Ілюзії сучасності
23.40 Путівник
неприємностей
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НОВИЙ КАНАЛ
03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
06.00, 7.00 М/с «Лунтік та
його друзі»
08.40 Дешево і сердито
10.00 Ревізор
12.20 Пристрасті за
Ревізором
14.30 Вар’яти
16.30 Зоряні яйця
18.20 Х/ф «Скарб нації»

21.00 Х/ф «Скарб нації-2:
книга таємниць»
23.20 Х/ф «Хто я»
01.30 Х/ф «Епідемія»
00.00 Бандитська Одеса
03.40 Смарт-шоу
05.20 Теорія змови
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 9.00 М/ф
10.50 Х/ф «Джек та бобове
стебло»
12.45 «Ух ти show»
13.50, 16.50 Орел і решка
22.10 Їже, я люблю тебе!
00.10 Х/ф «Король
вечірок- 2»
02.00 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
11.00 М/ф «Школа монстрів:
вітаємо у Monster High»
12.20 М/ф «Мураха Z»
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У Кіно
18.00 М/ф «Ріо»
20.00 Танька і Володька
22.00 Одного разу під
Полтавою
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка
вампірів»
02.00 Панянка-селянка
02.50 Теорія зради
03.40 Віталька
05.20 Казка з татом
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ГРУДНЯ 2017
УТ-1

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.00 М/с «Легенда про
Білосніжку»
06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10
Новини
09.40 Х/ф «Маленька
Фадетта»
12.10 Перший на селі
12.40, 1.35 Біатлон. КС. ІII
етап. Мас-старт 12, 5 км.
Жінки
13.35 Фольк-music. Діти
14.20 Фольк-music
15.25, 2.20 Біатлон. КС. ІII
етап. Мас-стар 15 км.
Чоловіки
16.50 Т/с «Серце океану»
19.05 Х/ф «Насмішка»
21.35 Розважальна
програма
22.15 ЧереЩур
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с «Орегонський
путівник»
03.15 Надвечір’я. Долі
04.05 Розсекречена історія
05.05 Д/с «Мистецький пульс
Америки»

06.05
07.00
08.00
09.00
09.40

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.20 Погода в світі
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 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

НТН
04.00 Х/ф «Дівчина без
адреси»
05.25 Х/ф «Позаземний»
07.50 Т/с «Діти Арбата»
11.50 Х/ф «Міцний горішок»
13.15 Х/ф «Висота»
15.00 Легенди карного
розшуку
16.50 Склад злочину
18.30 Свідок. Агенти
19.00 Т/с «Анна-детектив»
22.50 М іжнародний турнір зі
змішаних єдиноборств
WWFC 9
01.50 Х/ф «Немислиме»
03.25 Таємниці кримінального
світу

19.00 Мовою мистецтва.
Наталя Павлусенко.
Герої козацької України
19.25 Сценограй
20.00 Як дивитися кіно
20.30 Д/ф «Сімдесятники.
Сергій Параджанов»
21.10 Д/ф «Сімдесятники.
Микола Вінграновський.
Український Орфей»
21.40 Візитки Карпат
22.00 Д/ф «Борхес»
22.25 Д/ф «Сімдесятники.
Володимир Денисенко»
23.00 Музичне турне
00.20 Д/ф «Августин
Волошин. Метеорит
незалежності — над
Срібною землею»
01.15 Фольк-music
03.20 Надвечір’я. Долі
04.10 Т/с «Чорна Рада», 3, 4 с.

21.00 THE WEEK Міжнародний
огляд тижня
22.00 «Ехо України»

06.00
06.05
06.30
07.00
08.00
08.20
08.35
08.55
09.25
10.10
11.10
12.25
13.55
14.25

15.20
15.50
16.45
17.15
18.15
18.20
18.45

UA.Культура
Молитва за Україну
Позиція Алла Лагода.
Фея Долі
Музика і музиканти
Д/ф «Борхес»
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Хочу бути
Хто в домі хазяїн?
Як це?
Суспільний університет
Музичне турне
Фольк-music діти
Дитячі таємниці. День
Святого Миколая
Д/ф «Трипілля. Забута
цивілізація Старої
Європи»
Позиція Алла Лагода.
Фея Долі
Д/ф «Таємничий
Сковорода»
Мистецькі історії
Фольк-music
Лайфхак українською
Д/ф «Персона грата.
Іван Фундуклей»
Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Петро Скунць

ТСН
Українські сенсації
Сніданок. Вихідний
Лотерея «Лото-забава»
М/ф «Маша і
Ведмідь»
09.50 Розсміши коміка
10.50 Світ навиворіт-9
11.55 Світ навиворіт-6
13.00 Комедія «Слуга
народу»
17.10 Ліга сміху
19.30, 5.00 ТСН-тиждень
21.00 Голос. Діти-4
23.30 Вечірній Київ
01.25 Аргумент кiно
02.05 Світське життя
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05.35, 20.00 Подробиці
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Кухарка»
08.00 Удалий проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Зірки
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.00 Орел і решка.
Ювілейний
13.00 Х/ф «Туз»
14.50 Місце зустрічі
16.20 Час будувати
18.20, 20.30 Т/с «Східні
солодощі»
23.10 Х/ф «Навіщо ти пішов»
01.05 Х/ф «Двоє під дощем»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Більше ніж правда
07.00 Т/с «Слідчі»
08.30 Т/с «Відділ 44»
11.25, 13.00 На трьох
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф «У пастці часу»
16.35 Х/ф «На межі
майбутнього»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Гонщик-привид»

03.25 Зона ночі
06.20 Топ-модель
по-українськи
09.10 М/ф «Веселі ніжки-2»
11.00 Х/ф «Медальйон»
13.00 Х/ф «Скарб нації»
15.40 Х/ф «Скарб нації-2:
книга таємниць»
18.00 Х/ф «Код да Вінчі»

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

22.55 Х/ф «Гонщик-привид-2.
Дух помсти»
00.45 Х/ф «Блейд-3.
Трійця»
02.40 Провокатор

21.00 Х/ф «Янголи та
демони»
23.50 Х/ф «Ватиканські
записи»
01.40 Х/ф «Хто я»

23.55 «Вест Бромвіч»
— «МЮ». ЧА
02.00 «Жирона» —
«Хетафе». ЧІ
04.00 «Борнмут» —
«Ліверпуль». ЧА

23.00 «Арсенал» —
«Ньюкасл». ЧА
01.20 «Лас-Пальмас»
— «Еспаньйол». ЧІ
03.40 «Барселона» —
«Депортіво». ЧІ

09.00 «Ух ти show»
12.20 Х/ф «Джек та бобове
стебло»
14.15 Х/ф «Траса 60»
16.45, 18.50 Орел і решка
00.00 КВК
02.40 Нічне життя

ФУТБОЛ-2
06.00 «Ман Сіті» —
«Тоттенгем». ЧА
07.45 «Атлетік» —
«Сосьєдад». ЧІ
09.25 «Лестер» — «Кристал
Пелес». ЧА
11.10 «Ейбар» — «Валенсія».
ЧІ
12.55 «Жирона» —
«Хетафе». ЧІ
14.55, 15.45, 18.15, 20.30,
22.30, 0.50, 3.10, 5.30
Топ-матч
15.15 Сіткорізи
16.05 «Вест Бромвіч»
— «МЮ». ЧА
18.20 «Борнмут» —
«Ліверпуль». ЧА
20.40 «Сельта» —
«Вільярреал». ЧІ

МЕГА
06.00, 5.40 Бандитська Одеса
07.40 Телеформат
09.30 Смертельний двобій
11.20, 21.00 НЛО: розсекречені
матеріали
14.20 Крилаті мавпи
Шангрі-Ла
15.20 Дивовижна Замбія
18.10 Ілюзії сучасності
00.00 Путівник неприємностей
00.40 Скептик
03.40 Україна: забута історія

06.50 Сьогодні
07.45 Зоряний шлях
09.40 Т/с «Перехрестя»
13.30 Т/с «Ще один шанс»
17.00, 21.00 Т/с «Все ще буде»
19.00, 3.45 Події тижня
20.00 Головна тема
23.20 Т/с «Анютине щастя»

03.00 Реальна містика
04.45 Історія одного злочину

5 канал

СТБ
05.55 Хата на тата
09.00 Все буде смачно!
10.20 Караоке на майдані»
11.15 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»
13.00 МастерШеф-7
19.00 Битва екстрасенсів 17
21.15 Один за всіх
22.30 Х-Фактор-8
00.50 Х-Фактор-8. Підсумки
голосування
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.15 Закрита зона
10.15, 18.15 Світські хроніки
11.15, 16.15, 19.15 Територія
позитиву
12.15 Споживач
13.15 Прямий ефір
14.00, 20.10 Кисельов. Авторське
15.15 «Золотий гусак.» NEW
17.00 Концерт

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
10.00 ДжеДАІ
10.35 Бандерлоги
11.35, 1.00 Помста природи
15.45 Х/ф «Наввипередки з
часом»
17.15 Х/ф «Некерований»
19.10 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
21.10 Х/ф «Морська
пригода»
23.00 Змішані єдиноборства:
UFC Fight Night
02.00 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
03.10 Облом.UA
ФУТБОЛ-1
06.00 «Ейбар» — «Валенсія».
ЧІ
07.45, 16.00 Світ
Прем’єр-ліги
08.15 «Арсенал» —
«Ньюкасл». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Халатний футбол»
10.45 Моя гра
11.20 «Атлетіко» —
«Алавес». ЧІ
13.05 LaLiga Docs. ЧІ
13.55« Ман Сіті» —
«Тоттенгем». ЧА
16.30 LaLiga Files. ЧІ
17.10 «Сельта» —
«Вільярреал». ЧІ
18.00, 20.15 Футбол Tables
19.10, 21.25, 23.40, 1.45, 3.50
Топ-матч
19.25 «Лас-Пальмас»
— «Еспаньйол». ЧІ
21.40 «Барселона» —
«Депортіво». ЧІ

К1
05.15 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 10.30 М/ф

ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
11.00 Х/ф «Рапунцель»
12.20 Х/ф «Найкращий друг
шпигуна»
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу під
Полтавою
20.00 Танька і Володька
22.30 Х/ф «Кохання на
острові»
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
02.00 Панянка-селянка
02.50 Теорія зради
03.40 Віталька
05.20 Казка з татом

СВIТ
Олег БОРОВСЬКИЙ

Сьогодні Рада безпеки ООН збереться на надзвичайне засідання, яке скликається за вимогою
восьми з 15 її членів. Із відповідним проханням до генерального
секретаря ООН Антоніу Гутерріша звернулися Франція, Болівія,
Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція,
Велика Британія й Уругвай.
Причиною екстреного засідання
стало прийняте і підписане в середу президентом США рішення в односторонньому порядку
визнати Єрусалим столицею
Ізраїлю. Як бачимо, Україна утрималась від осуду спроби легалізації анексованої території,
хоча сама розраховує на осуд
міжнародною спільнотою в питанні анексії її територій.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ГРУДНЯ 2017

■ ПРОВОКАЦІЯ

Яструб війни
Президент США визнав Єрусалим
столицею Ізраїлю, чим роздмухав вогонь
давно тліючого конфлікту

Усупереч застереженням
Це рішення, яке йде в розріз
iз постановами ООН та світовим правопорядком, Дональд
Трамп цинічно назвав кроком
у напрямку «пошуку миру між
Ізраїлем та палестинцями» та
«ознаменуванням початку нового підходу до врегулювання
ізраїльсько-палестинського конфлікту». Хазяїн Білого дому також дав вказівку Держдепартаменту США почати підготовку
до перенесення американського
посольства з Тель-Авіва до Єрусалима. За словами Трампа, він
усвідомлює, що його рішення
викличе «розбіжності й полеміку», але він упевнений у тому,
що в кінцевому підсумку ці розбіжності вдасться подолати.
Про готовність Трампа до такого протиправного та провокативного кроку було відомо і раніше. Лобістом інтересів Ізраїлю
виступав його зять-бізнесмен і
водночас старший радник Трампа — Джаред Кушнер, єврей за
походженням. Свою справу зробило також потужне єврейське
лобі в бізнесових колах, Конгресі та уряді США.
Ізраїль та Палестинська автономія офіційно вважають Єрусалим своєю столицею i не визнають таке право за іншою стороною, хоча ізраїльський суверенітет над східною частиною

❙ Обурені палестинці палять американські прапори і портрети Трампа.
міста не визнаний ООН. Резолюція Генеральної асамблеї ООН
№181 від 29 листопада 1947-го,
відома за назвою «Резолюція про
розділ Палестини», припускала,
що міжнародне співтовариство
візьме під свій контроль майбутнє Єрусалима після закінчення
британського мандата (15 травня 1948 р.). В 1950 році Ізраїль
в односторонньому порядку оголосив Єрусалим своєю столицею;
всі гілки влади ізраїльського уряду розташовуються в Єрусалимі.
Після перемоги в шестиденній
війні 1967 року Ізраїль одержав
контроль над усією територією
міста, законодавчо відокремив
Східний Єрусалим від західного берега ріки Йордан й оголосив
свій суверенітет над Єрусалимом. ООН і всі його члени не визнають однобічної анексії Східного Єрусалима. Майже всі держави розміщають свої посольства в
районі Великого Тель-Авіва. Тож
Сполучені Штати визнали Єрусалим столицею Ізраїлю усупереч
застереженням і спротиву міжнародної спільноти. Таким чи-

ном, американський лідер перервав багаторічну традицію США,
як і всіх інших членів ООН, відмовлятися робити офіційні заяви
з приводу статусу Єрусалима.

ХАМАС закликає до війни
Рішення Трампа підштовхує
палестинців і, можливо, увесь
Близький Схід до нової спіралі
кривавих конфліктів. Учора на
палестинських територіях відбувся загальний страйк на знак
осуду дій США. Організація ХАМАС, яка контролює Сектор
Газа, але має впливи і на Західному березі Йордану, закликала палестинців до нової інтифади (священної війни). Відповідну заяву зробив учора лідер глави Політбюро руху Ісмаїл Ханія.
«Ми закликаємо всіх вільних людей Палестини вийти в п’ятницю
на «день гніву» та оголосити цей
день початком нової інтифади.
Завтра розпочнеться повстання
нашого народу проти окупації, і
ми впевнені в перемозі та звільненні нашої священної землі»,
— заявив Ханія. І додав, що вже

віддав наказ усім структурним
підрозділам «бути готовими до
відсічі будь-якої загрози. Ханія
назвав дії США «неприхованою
агресією проти палестинців» та
ствердив, що вона «відкриває ворота пекла в регіоні».
Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас так прокоментував рішення Трампа: «Ці
гідні жалю та неприйнятні заходи свідомо підривають всі мирні зусилля та проголошують,
що США відмовляються від ролі
спонсора мирного процесу, яку
вони відігравали всі останні десятиріччя».
Ще в середу рішення Трампа засудили на спільній зустрічі
в Анкарі президент Туреччини
Реджеп Таїп Ердоган та король
Йорданії Абдалла. «Будь-який
необережний крок може спровокувати хвилю обурення в ісламському світі, підірвати основу мирного процесу, викликати
нові заворушення та сутички»,
— сказав Ердоган. Туреччина та
Йорданія є союзниками США і
належать до тих нечисленних
ісламських держав, які встановили дипломатичні відносини з
Ізраїлем. Тому до їх голосу варто дослуховуватися. Інші країни
Близького Сходу також засудили рішення Трампа.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш
заявив: «Я послідовно виступав
проти будь-яких односторонніх
заходів, які поставили б під загрозу перспективу миру для ізраїльтян і палестинців». Рішення президента США Дональда Трампа
спричинило переважно критичну реакцію світових лідерів. Німецька канцлер Ангела Меркель
у середу, 6 грудня, заявила, що
федеральний уряд «не підтримує
цю позицію, позаяк статус Єрусалима мають визначити переговори у рамках рішення «дві держави для двох народів». Глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні, у свою чергу, висловила
серйозну стурбованість заявою
Трампа та можливими її наслідками для ситуації на Близькому
Сході. Критично виступили також президент Франції Еммануель Макрон і британська прем’єр
Тереза Мей. ■

■ СТИХІЯ

Місто Янголів на пекельній сковорідці
Лісові пожежі в Каліфорнії оточили Лос-Анджелес
Олег БОРОВСЬКИЙ
Учергове в цьому році в американському штаті
Каліфорнія спалахнули гігантські лісові пожежі. Загорання, які сталися в горах, спускаються схилами і
загрожують тисячам будинків на північ від Лос-Анджелеса. Станом на вчорашній день уже згоріло 150
будинків у фешенебельному районі Лос-Анджелеса
Бель-Ейр, є повідомлення про смерть однієї людини. Евакуйовано приблизно 30 тисяч мешканців.
Але горить не лише в самому Лос-Анджелесі, а й
Олег БОРОВСЬКИЙ
Американський тижневик «Тайм»
назвав «Людиною року» рух MeToo
(«Я також») проти сексуального домагання. Жінок, які відкрито виступили проти сексуального насильства
і домагань, видання назвало «порушницями мовчання». «Це визнання для
сотень жінок i чоловіків, які наважилися розповісти свою історію. Їхня мужність та відвага змінює суспільство і
наше ставлення до сексуального домагання», — сказав головний редактор журналу «Тайм» Едвард Фелстенталь. «Це найстрімкіші суспільні зміни, які ми спостерігали впродовж десятиліть», — додав він.

у південній частині Каліфорнії. Вогонь поширюється
з такою швидкістю, що влада була змушена закрити
кілька автотрас, разом із найбільш завантаженою,
яке веде до міста Сан-Дієго.
Загалом, пожежі останніх днів знищили все
живе та інфраструктуру на площі більше 130 тис.
гектарів. За повідомленнями американських ЗМІ,
вони вже досягли узбережжя Тихого океану. Губернатор штату запровадив режим надзвичайного
стану. Оголошена евакуація може зачепити чверть
мільйона осіб. ■

❙ Ці жінки найбільше вплинули на світові новини.
❙ Вогонь поширюється з неймовірною швидкістю.

■ ВИЗНАННЯ

Потерпілі переможці
Журнал «Тайм» назвав людиною року
рух проти сексуального насильства
Фелстенталь розповів у програмі «Сьогодні» на телеканалі Ен-БіСі, що рух «почався з окремих виявів сміливості з боку сотень жінок (і
деяких чоловіків також), які взялися
розповісти свої власні історії». Перші
звинувачення в сексуальному дома-

ганні з’явилися у жовтні на шпальтах
газети «Нью-Йорк Таймс» i журналу
«Нью-Йоркер» і стосувалися американського кінопродюсера Харві Вайнштайна. Про свої історії почали розповідати зірки Голлівуду. Згодом зазвучали звинувачення на адресу полі-

тиків та впливових людей. Чимало з
них втратило роботу, проти багатьох
тривають слідства.
Журнал «Тайм» щороку з 1927го визначає «Людину року». Це людина чи група людей, які найбільше
вплинули на світові новини за останній рік як у позитивному, так і в
негативному ключі. На обкладинці
журналу за 6 грудня бачимо жінок,
які поскаржилися на сексуальні домагання, у тому числі співачку Тейлор Свіфт і акторку Ешлі Джадд. Також цьогоріч у списку фіналістів на
звання «Людина року» були президент США Дональд Трамп, глава КНР
Сі Цзиньпін та американський спортсмен Колін Каперник.■
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■ ВТРАТИ

Хвороба
забрала
короля
Помер
найпопулярніший
співак Франції
Джонні Холлідей

❙ Джонні Холлідей.
Ігор ВІТОВИЧ
У середу помер у віці 74 років
французький співак, музикант,
композитор та актор Джонні
Холлідей. Французи називали
свого рок-ідола просто «Джонні», хоча його справжнє ім’я
та прізвище було Жан-Філіпп
Смет. «Джонні Холлідей відійшов. Я пишу ці слова і не вірю,
що все це правда. Мого чоловіка
більше немає, він залишив нас
цієї ночі так, як і прожив все
своє життя — сміливо і з гідністю», — написала його дружина
Летісія.
Причиною смерті співака став рак легенів, який був
діагностований у нього ще 2009
року. Попри це, артист активно працював майже до останніх днів. Упродовж своєї довгої та феноменально успішної
кар’єри, яка почалася на початку 60-х років, Холлідей написав більше тисячі пісень, продав
більше 100 млн. дисків. Він також знявся як актор у 20 художніх фільмах у кращих французьких кінорежисерів. Щоправда,
на екрані поставав головним чином у ролях гангстерів та осіб, у
яких не все добре з законом.
Холлідей розпочинав кар’єру як шансоньє, але на початку 60-х років захопився американським рок-н-ролом та Елвісом Преслі й успішно переніс заморський жанр на французький
ґрунт. «Він показав французам,
що таке рок-н-рол. Він — один
iз тих, про кого можна сказати:
справжній звір на сцені. Він був
просто неймовірним. Його любили люди всіх поколінь», — написав вчора у своєму некролозі
оглядач французького журналу
«Ле Пуен» Філіпп Ле Кор.
Повідомлення про смерть
співака викликало широкий
резонанс у французькому суспільстві. Холлідей був настільки популярною фігурою, що
йому важко знайти аналоги в
інших країнах. На смерть Холлідея відгукнулися французькі екс-президенти Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд. А чинний президент Франції Емманюель Макрон сказав: «Трохи від
Джонні є в кожному з нас. Ми
не забудемо ні ім’я, ні голос, ні
вираз обличчя Джонні. Особливо в пам’яті залишиться те, як
він виконував свої пісні, з властивим йому ліризмом, грубим і
водночас м’яким, все це тепер
становить частину французької
пісні. Він вніс частинку Америки в наш національний Пантеон». ■
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КУЛЬТУРА

«Під звонкії струни гетьмани встають,
І прадіди в струнах бандури живуть
І дишуть холодні могили».

Левко Боровиковський
«Бандурист»

■ НАРОДОЗНАВСТВО

«Класово ворожа» бандура
Пам’яті розстріляних кобзарів
Зоя ШАЛІВСЬКА
Конотоп
Сумської області
На великому фото, що зустрічає відвідувачів у Музеї Івана Гончара у Києві, конотопські юнаки в національному одязі з
портретом Кобзаря. Під портретом дата:
1914 рік. Незважаючи на заборону російської влади, конотопські просвітяни, самодіяльні актори, бандуристи гідно відзначили 100-річчя від дня народження
Тараса Шевченка. Учасників шевченківських вечорів жорстоко переслідували, багатьох було заарештовано, покарано шомполами, оштрафовано на великі
суми та звільнено з роботи. Відомі прізвища всіх учасників ювілейних заходів на
цьому фото. Більшовицька влада під гаслом боротьби з буржуазним націоналізмом уже в 20-х роках минулого столiття
почала кампанію винищення кобзарства
через розпуск кобзарських гуртків, капел
бандуристів, нападок у пресі.
Мені в київському Музеї літератури
потрапила газета за 1930-й рік, де в одній
зі статей були рядки: «Кохатися в націоналістичній романтиці — далеко не комуністична справа». А вже відкриті репресії проти народних співців почались після пленуму Всеукраїнської спілки працівників мистецтв у грудні 1933 р. Саме там
кобза та бандура були оголошені «класово ворожими». Щоб знищити всіх разом,
у Харкові був скликаний так званий «кобзарський з’їзд». Із цілої України, з найвіддаленіших сіл прямували кобзарі з поводирями. Та їх там чекала сувора розправа. Кілька сот їх було підступно розстріляно біля станції «Козача Лопань». Є
відомості, що там були знищені і кобзарі
з Конотопщини: мандрівний незрячий
кобзар iз Курилівки Дейнека Карпо Григорович, активний просвітянин бандурист Рожко Пилип Порфирович, талановитий бандурист Матюха Максим Мусійович, що сам виготовляв інструменти. А
ті кобзарі, які не поїхали на той сумнозвісний фестиваль, були в той чи інший
спосіб знищені. Саме так вчинили з кобзарем Бабічем Іваном Івановичем iз села
Сахни, столярем за професією, членом

Центральної Ради. Активний просвітянин, бандурист капели «Відродження»,
створеної в 1920 р., за браком коштів він
не поїхав до Харкова, і вбитий був найманцями НКВС у своїй оселі (прізвища
вбивць відомі). «Ваші паскудні імена
люди з огидою вимовлятимуть», — сказав катам перед смертю.
Ось ще кілька трагічних доль самодіяльних митців.
За шаблонними звинуваченнями
(СВУ, буржуазний націоналізм, шпигунство) у 1934 р. був розстріляний двадцятидворічний керівник капели бандуристів
Кононенко Пилип Пилипович. Цей бандурист мав прекрасний голос, виготовляв бандури конотопського зразка, за
його керівництва репертуар капели набув
справжнього національного звучання.
Щирим українцем називали Коломійця Василя Петровича, керівника українського хору при снарядному заводі
(КЕМЗ) у 1917 р., техніка заводу, чудового бандуриста. Щосуботи та неділі
просвітяни організовували лекції про

українських письменників, ставили їхнi
п’єси, давали концерти. За доносом був
розстріляний у 1930 р.
Росіянин за національністю, Попов
Григорій Михайлович, слюсар вагоноремонтного заводу, щиро полюбив українську пісню. У 20-х активно займався просвітянською діяльністю, освоїв
гру на бандурі, мав прекрасний баритон.
Усю свою чутливу душу вкладав він в українську пісню. «Чуєш, брате мій» у його
виконанні завжди викликала бурхливі
оплески. У 1938 році був розстріляний
як український націоналіст, член СВУ.
Повернемось до фото 1914 р. Про те
святкування Шевченкового дня народження згадала і радянська влада. Зображені на ньому бандуристи-просвітяни: Рожко Іван Іванович, Римар Семен
Інокентійович, Кікоть Ілля Олексійович, Логвин Павло Йосипович, Урюхін
Іларіон Васильович, Стеценко Василь
Іванович — були знищені катами НКВС
за націоналізм. Кобро Василь Петрович
розстріляний німцями у 1942 р. за вла-

штування втечі з табору військовополоненому. «За буржуазний націоналізм
та контрреволюцію» було розстріляно
і репресовано 25 бандуристів, учасників аматорських колективів, серед них
член Центральної Ради Іван Довгий, що
активно допомагав просвітянам, решта
були під пильним наглядом.
Трагічною була доля бандуриста Шуляка Миколи Даниловича (перший зліва
у верхньому ряду). Столяр вагоноремонтного заводу, освіта — 3 класи так званого
міністерського училища, активний просвітянин. Кобзарському мистецтву навчався
в незрячих мандрівних кобзарів, яких забирав до себе на ночівлю та харчування.
Не раз дружина жартувала: «Ой, діточки,
батько знову старців веде!». На що Микола
зауважував: «У дающого притулок страждущому да рука не оскудіє, а воздасть Бог
сторицею». Дружина Євдокія Золотник і
сама була активною учасницею театральних вистав, співала в українському хорі.
Грали на бандурі i її брат Володимир, сестри Олександра та Ольга Золотники, активні просвітяни, учасники українського хору в дожовтневий період. Не знала
ця співоча родина, чим обернеться для неї
любов до народної пісні. Звинувачений
у належності до СВУ був розстріляний у
1933 р. чоловік Олександри Василь Стеценко ( на фото другий праворуч у другому ряду), активний діяч «Просвіти», член
капели бандуристів «Відродження». Шуляку Миколі, батьку п’ятьох дітей, дали
10 років як «буржуазному націоналісту»,
та на суді згадали, що у нього нові ворота
(він був гарний столяр), і додали ще 5. Заслання відбував у Красноярському краї,
звідки вдалось передати фото. На ньому не
впізнати колись кремезного красеня. Але
з бандурою не розлучився... Через 15 років
повернувся зовсім хворим, а невдовзі параліч прикував до ліжка. На могилі нескореного бандуриста — хрест і напис: «Шуляк М.Д., бандурист».
Нещодавно мені вдалось організувати у нашому місті проведення Вечора
пам’яті розстріляних кобзарів, де згадували талановитих земляків, які були
знищені за українську пісню. Вшанувати репресованих конотопських народних
співців приїхав із Києва відомий кобзар,
заслужений артист України Тарас Силенко зі своїм, як завжди, яскравим, патріотичним репертуаром. Особливо сподобалась його пісня про Конотопську битву.
Порадували присутніх і юні бандуристи
— вихованці музичних шкіл. А ще дуже
тішусь, що міська рада підтримала мою
ініціативу: вул. Радянська перейменована на вул. Кобзарів. ■

■ ЧАС «Т»

Коли Адамові хочеться у гречку
«Розбитий глек» перекладали Іван Франко і Юрій Андрухович
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Прем’єра комедії Гайнріха фон
Кляйста «Розбитий глек» на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка не залишила байдужими глядачів. Від початку ідея обрати цю п’єсу для постановки пов’язана з ім’ям народного артиста
України Остапа Ступки. Адже п’ятдесят
років — ювілей. Найкращий час для
сміливих експериментів.
Гайнрiх фон Кляйст (1777-1811)
— видатний німецький драматург,
новеліст, поет, есеїст, автор анекдотів. Він був улюбленим автором Івана Франка, який став першим, хто відкрив для України цю неординарну особистість. Він багато працював над перекладами творів Кляйста. Є відомості, що
Іван Франко здійснив переклад п’єси
«Розбитий глек» на замовлення театру
«Руська бесіда», постановка була здійснена у 1905 році у Львові і йшла під назвою «Розбитий дзбанок».

На жаль, рукопис перекладу не
зберігся. Постановочна група вважає
своєрідним знаком, що саме Театр імені
Івана Франка, який носить ім’я великого патрона, повертає його мрію щодо постановки п’єси на своїй сцені в прекрасному перекладі, що його спеціально для
театру зробив знаний літератор, перекладач, драматург Юрій Андрухович.
У центрі сюжету п’єси — суддя
Адам, який, хоча і є головним... злочинцем, має вести розслідування проти самого себе. Ціла низка свідків миготить
перед очима глядача. Персонажі потрапляють у вир інтриги, яку веде Адам,
аби врятувати себе від невідворотного
викриття. Любовно-детективна колізія,
соковитий брейгелівський колорит,
яскраві фарби народної комедії — це
складові вистави. Усе іронічно нанизано
на розбитий глек — у пародії з’ясовуть,
чому залишилися друзки. Лише наприкінці все проясниться, зокрема те, що
Адам (Остап Ступка) не проти скочити у
гречку.

«Іван Франко мріяв про те, щоб
Кляйст йшов в Україні. Він був промоутером. Але тоді не розуміли, чому. На думку Франка, Кляйст був провісником театру XX століття. До речі, у Франка Лис Микита — це той же образ пройдисвіта, що й
у Кляйста. Це найвідоміша комедія у Німеччині, що найбільше ставиться, подібно до «Ревізора» Гоголя», — відзначає
режисер-постановник Роман Мархоліа.
— Мені було цікаво взяти матеріал,
який у нас ніхто не знає, — зізнається Остап Ступка. — А ще у грудні вийде книжка у перекладі Юрія Андруховича, де будуть використані ілюстрації із
«Лиса Микити» у історичному виданні Гете. Ми щасливі від того, що є піонерами цієї п’єси, першовідкривачами.
Історія зародилася на бенкеті з нагоди
прем’єри вистави «Живий труп», коли
я спілкувався з Романом Мархоліа (режисером-постановником вистав «Живий труп» та «Розбитий глек»). І давно
крутилася в повітрі річ «Розбитий глек»
Генрiха фон Кляйста, яка була перекла-

❙ Остап Ступка у виставі «Розбитий глек» грає суддю Адама,
❙ який схожий на Лиса Микиту.
❙ Фото з сайта Galka.if.ua.
дена в 1903 році Іваном Франком, оскільки він дуже шанував творчість Кляйста. В
його версії п’єса називалася «Розбитий
дзбанок». І у 1905 році львівський театр «Руська бесіда» поставив її, але вона
провалилася. І з тих пір широкий загал
нічого про цю п’єсу не знав. Тож ми порадились і вирішили, що до ювілею зробимо цю філософську комедію, притчу,
яка насправді — дуже серйозна річ», —
сказав Остап Ступка.
«Нам потрібен був контрапункт до
п’єси. І раптом ми збагнули, що Лис Микита у Франка — це практично той же

образ пройдисвіта-судді, який є у Кляйста. І це не випадковий збіг. Тому в нас
з’явився колаж — народної німецької
комедії, але насправді в голландському
побуті, і водночас це український театр
— майданний, наївний, відкритий. Це
поетична стилізація, яка грає традиціями світового театру, де українські і європейські корені сильно переплетені»,
— підкреслив режисер-постановник
Роман Мархоліа, нагадавши принагідно, що «Розбитий глек» — єдина п’єса,
яку поставив Гете у Веймарському театрі, яким керував. ■
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СПОРТ
Пауло Фонсека
португальський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)
Григорій ХАТА
На відміну від матчів вітчизняної прем’єр-ліги, де в холодну пору року глядачів на трибунах уже практично не залишилося, поєдинки Ліги чемпіонів,
особливо за участі європейських грандів, традиційно продовжують збирати на українських стадіонах аншлаги.
Якщо останні два поєдинки
«Шахтаря», зіграні на внутрішній арені на стадіоні «Металіст»,
можна сказати, пройшли в умовах глядацької тиші, то заключний у нинішньому розіграші
Суперліги поєдинок «гірників» у груповому раунді — проти «Манчестер Сіті» — зібрав у
Харкові 38 тисяч глядачів.
Значна частина шанувальників футболу прийшла на
стадіон у чорних масках, нагадуючи таким чином португальському наставнику донеччан
Пауло Фонсеці про його обіцянку одягнути так званий костюм
«Зорро» у разі виходу його команди до «стикових» матчів
ЛЧ-2017/2018.
Іншим цікавим оку елементом на трибунах «Металіста»
став банер, який розгорнули
фанати англійського віце-чемпіона. «Слава Героям АТО від
«Манчестер Сіті», — йшлося
на довгому білому полотнищі,
де перша частина повідомлення була написана кирилицею.
Подібний жест солідарності від
англійських футбольних фанатів, серед яких, певно, були й
представники української діаспори, у день Збройних сил України виглядав вельми доречно.
Донецькому ж клубу банер англійців, скоріше за все, нагадував про їхню відмову від участі
в нещодавно організованій Федерацією футболу учасників
АТО акції «Мій тато — герой».
Хай там як, а щоб подарувати собі та власним уболівальни-

«Гравці мене ще не бачили в масці Зорро. Це найвеселіша пресконференція в моїй кар’єрі. Думаю, цей жарт буде жити ще дуже довго».

■ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

■ ТАБЛО

Шоу «Зорро»
Найсильніший футбольний клуб країни переміг англійського віцечемпіона й пробився до «плей-оф» суперліги

❙ Без особливої мотивації «Манчестер Сіті» не зміг встояти перед зарядженим на перемогу «Шахтарем».
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
кам «лігочемпіонську весну» й
побачити 44-річного португальського спеціаліста в образі знаного кіноперсонажа, «гірникам» потрібно було не програти вдома «Манчестер Сіті». З
огляду на те, що питання свого потрапляння до «плей-оф» iз
першого місця колектив Хосепа Гвардіоли вирішив достроко-
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во, проблем iз досягненням потрібного результату в донецьких
футболістів мало бути не так і
багато.
Зрештою, вдавшись до відчутної кадрової ротації й залишивши на лаві запасних своїх
головних «плеймейкерів» —
Давида Сильву та Кевіна Де
Брюйне — іспанський «коуч»

«МС» відверто полегшив завдання «Шахтарю».
Не зустрівши особливого
спротиву в центрі поля, донецькі бразильці доволі швидко захопили атакувальний «плацдарм», після чого змогли провести дві разючі атаки на ворота
англійців. Неабияку активність
у складі «гірників» демонстру-

Ліга чемпіонів. Груповий
етап. 6-й тур. Група F. «Шахтар» (Україна) — «Манчестер
Сіті» (Англія) — 2:1 (Бернард, 26;
Ісмаїлі, 32 — Агуеро, 90+2 (пен.);
«Ш»: П’ятов, Ісмаїлі (Азеведу, 63),
Ордець, Ракицький, Бутко, Степаненко, Фред, Марлос (Коваленко,
82), Тайсон, Бернард, Феррейра (Хочолава, 89)), «Фейєнорд» (Голландія) — «Наполі» (Італія) — 2:1.
Підсумкове становище: «Манчестер Сіті» — 15, «Шахтар» — 12,
«Наполі» — 6, «Фейєнорд» — 3.
вав їхній капітан Тайсон. Вочевидь увімкнути максимальні резерви — попри отриману
на початку гри травму — бразильцеві допомогла наявність
на трибунах «Металіста» головного тренера збірної Бразилії
Тіте. Певно, та ж обставина дозволила проявити себе з найкращого боку та отримати звання
кращого гравця поєдинку й лівому захисникові «Шахтаря»
Ісмаїлі.
У підсумку, вже до завершення першого тайму український чемпіон вигравав у
«МС» два м’ячі. Звісно, Гвардіола програвати не хотів, але
більше одного м’яча його підопічні відіграти не змогли. Утім
навіть якби «городяни» й перемогли донеччан, підопічні Фонсеки усе одно б завершили груповий турнір на другому місці,
оскільки переслідувач «Шахтаря» — «Наполі» — сенсаційно
програв у Роттердамі, дозволивши місцевому «Фейєнорду» набрати перші очки в розіграші.
Відтак у Харкові на стадіоні
«Металіст», окрім видовищної гри, відбулося ще й яскраве
костюмоване шоу. Як і обіцяв,
на прес-конференцію до журналістів Фонсека прийшов у
костюмі «Зорро». ■

■ ОЛІМПІЗМ

Головне та «другорядне»
Російську збірну відсторонили від участі в зимовій
Олімпіаді-2018; тепер під прицілом допінгових служб
— футбольний чемпіонат світу в Росії
Григорій ХАТА
«Росія не проти, аби її спортсмени на
зимовій Олімпіаді в Пхенчхані виступали під нейтральним (олімпійським) прапором, — заявив президент РФ Володимир Путін. — Головне, що в доповіді
МОК не йдеться про системну підтримку допінгу на державному рівні в нашій
країні».
«Без емоцій і досить серйозно» проаналізувавши на вищому рівні рішення виконкому Міжнародного олімпійського комітету, котрий через кричуще маніпулювання системою боротьби з
допінгом у Росії позбавив членства в організації її Олімпійський комітет та відсторонив від участі в Іграх-2018 національну збірну цієї країни, росіяни все
ж вирішили не бойкотувати майбутню
«білу» Олімпіаду, хоча одразу після заяви головного «олімпійця» планети Томаса Баха про заборону російським «зимовикам» змагатися в Пхенчхані у Москві дуже хотіли зробити потужний удар
у відповідь. «Неподобство! Ганьба! Яка
зухвалість?! Небачений випадок бездоказового звинувачення!» — один за одним кричали російські спортивні функ-

ціонери та політики. Проте в Кремлі все
ж вирішили не гарячкувати й відмовилися від подальшого самоусунення від
спортивного життя планети. «Перш за
все для нас важливо, аби не постраждали долі спортсменів. Покарання ж чиновників, які фігурують у допінговому
скандалі, — справа другорядна», — заявили у прес-службі Президента РФ.
Тепер кожен російський олімпієць,
біографія котрого не заплямована допінгом, самостійно вирішуватиме питання
своєї участі в Пхенчхані. Водночас спортивні чиновники країни наголошують,
що спортсмени РФ у повній мірі отримують фінансову підтримку від держави на
заключному етапі підготовки до Ігор.
Одразу варто сказати, що в результаті масштабного розслідування, котре
в останні місяці проводили комісії МОК
на чолі з Семуелем Шмідтом та Деннісом Освальдом, у Росії відібрали одразу
11 медалей (із 33-х), здобутих її спортсменами на домашній Олімпіаді-2014 в
Сочі. При цьому відповідальним за те неподобство, котре відбувалося з маніпулюванням допінг-проб сочинських призерів з Росії, експерти МОК назвали Віталія Мутка — екс-міністра спорту Росії,

❙ Президент МОК Томас Бах (посередині) оголосив, що на Іграх-2018 у Пхенчхані російські
❙ спортсмени зможуть виступити лише під нейтральним — олімпійським — прапором.
❙ Фото з сайта sport-express.ru
нині — віце-прем’єр-міністра російського уряду, президента Російського футбольного союзу та водночас керівника
оргкомітету з підготовки до футбольного чемпіонату світу — «Росія-2018», назавжди заборонивши йому участь в олімпіадах.
Вочевидь за подальшою політичною
кар’єрою Віталія Мутка за кордоном
слідкуватимуть дуже активно. І якщо
в Росії й далі будуть відмовлятися від
дисциплінарних заходів щодо скомпрометованого політика, на неї, не виключено, чекатимуть нові спортивні потрясіння. «Олімпійскими iграми справа
може не обмежитися. Можливий підкоп
під чемпіонат світу-2018 з футболу в нашій країні», — попередив голова комісії

Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков.
Виголошуючи на прес-конференції
в Лозанні історичний для олімпійського руху вердикт — «допінгових» дискваліфікацій, які наклали на Росію, в
довгій історії олімпізму іще не було, —
президент МОК Томас Бах наголосив,
що його організація готова поділитися
з Міжнародною футбольною асоціацією
зібраною про російських спортсменів —
порушників допінгових правил — інформацією. «Для цього ФІФА має звернутися до Самуеля Шмідта, можливо,
під час свого розслідування він зіштовхнувся зі свідченнями порушень допінгових правил у російському футболі», —
деталізував Бах. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Люди, які воювали, не мають сплачувати податок «на війну»
Голова правління громадської спілки «Крила 8 сотні» Ірина Міхнюк — про юридичні й моральні
проблеми, з якими стикаються воїни АТО та їхні родини

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ГРУДНЯ 2017

■ ЛЮДИНА РОКУ

Секс і Америка
Жінки, які публічно виступили проти сексуальних
домагань, стали «Людьми року»
Аліса КВАЧ
Скандал, який розгорівся в Голлівуді і викрив численні випадки
сексуального насильства, скоєного 20-30 років тому, схоже, може претендувати на статус сенсації року, бо кардинальним чином змінив життя багатьох голлівудських небожителів. Як писала «УМ» iз посиланням
на зарубіжні ЗМІ, все почалося з того, що актриса Ешлі Джадд публічно звинуватила одного з найуспішніших продюсерів Гарві Ванштейна в
домаганнях іще на початку її кар’єри. Потім з’ясувалося, що вона така не
одна — після шквалу зізнань інших актрис Вайнштейн позбувся роботи
у власній фірмі, місця в Американській телеакадемії та змушений був
лягти в клініку для лікування від сексуальної залежності. Так само під
загрозою опинилася кар’єра зірки серіалу «Картковий будинок» Кевіна
Спейсі — після оприлюднення не надто приємних фактів його біографії актор оголосив, що іде з екранів, а продюсери серіалу — про його
закриття.
А от тих, хто не побоявся порушити тему домагань та сексуального насильства і публічно виступити проти своїх кривдників, приєднавшись до руху MeToo («Я теж»), журнал Time оголосив «Людиною року».
Крім Ешлі Джадд, до цього списку потрапила і співачка Тейлор Свіфт,
котра виграла суд проти чоловіка, який помацав її за сідниці, відсудивши в нього символічний 1 долар, та інші жінки включно із мексиканською збирачкою полуниць, котра приховує своє справжнє ім’я, та працівницею однієї з американської лікарень, яка фігурує на обкладинці журналу лише частиною ліктя. «Рука цієї анонімної жінки уособлює дуже
багатьох жінок та чоловіків, котрі бояться публічно розказати власні

історії», — зазначив головний редактор журналу Time Едвард
Фелсенталь.
Що ж, для
Америки сексуальні домагання
— це
справ-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №147
❙ Ешлі Джадд.
ді болюча тема. Бо, з одного боку, сексуальна революція хіппі пішла
саме звідси, і розкутості, яка панує тут на екранах, можна лише дивуватися. А з іншого боку, право на приватну власність в Америці — священна корова. А що може бути приватнішим для жінки за власне тіло? І
знайти розумний баланс між первісними інстинктами та почуттями поки
вдається не всім. ■

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
Овен (21.03—20.04). Ваша
увага може переключитися з професійних амбіцій на особисті проблеми. Можливо, навіть доведеться вибирати між кар’єрою і сім’єю! Не варто забувати про службовi обов’язки.
Дні: спр. — 17; неспр. — немає
Телець (21.04—21.05). Не
соромтеся освiдчуватися в коханнi.
Ось тільки пропозицію руки і серця
зопалу робити не варто. Партнер відповість згодою, а потім ви замислитеся, чи дійсно готові на цей крок.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Близнюки (22.05—21.06). У вашому життi почнеться новий етап —
ви станете більш стримані. Це добра
ознака, оскiльки через свiй характер наробили багато помилок. Будьте уважнi до власного здоров’я.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

Рак (22.06—23.07). Вам захочеться позбутися набридлих
зв’язків, хоча це може спричинити
фінансові втрати. Але вас це мало
турбуватиме, головне — свобода!
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Лев (24.07—23.08). Не слід
бути надто обережними — можна упустити свій шанс. Для того
щоб зберегти свої досягнення,
вам доведеться бути більш наполегливими.
Дні: спр. — 15; неспр. — 17.
Діва (24.08—23.09). Можливо, вам доведеться відстоювати свої позиції. При цьому не опускайте руки, через деякий час ви виявите, що ці зміни були дуже вигідні для вас.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.
Терези (24.09—23.10). Вам
захочеться боротися з нудьгою,

але при цьому можна наробити багато дурниць. Щоб цього не сталося, направте свою енергію на мирні цілі.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.
Скорпіон (24.10—22.11).
У вас з’явиться спокуса дати зрозуміти партнеру «хто тут головний» і приступити до завоювання цієї позиції. Не перестарайтеся!
Особисте життя буде досить стабільним.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
Стрілець (23.11—21.12).
Якщо ви живете в парі, ваш союз
зміцниться, що ж стосується одинакiв, у них є всі шанси змінити свій
статус. Ви будете схильні коливатися між розумом і почуттями.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Козеріг (22.12—20.01). Не
знайшовши ідеалу, ви можете ки-

нутися на пошуки принца, не усвідомлюючи, що все це міраж. Але
незабаром ви остаточно визначитеся, чи є майбутнє у ваших стосункiв.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Водолій (21.01—19.02).
Працюйте без поспіху, адже ви
схильні робити помилки, наслідки
яких можуть бути досить серйозними. Доведеться боротися за визнання свого статусу на роботі.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Риби (20.02—20.03). Чекайте креативних ідей. Особливо цей
період сприятливий для акторів і
художників. На роботі з’являться
проблеми. Щоб пережити цей час,
утримайтеся від необдуманих рішень.
Дні: спр. — 15; неспр. — 17.
■

■ ПОГОДА
9—10 грудня за прогнозами синоптиків

Кросворд №144
від 1—2 грудня

■ ПРИКОЛИ
сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденносхiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +4...+6.
Пiслязавтра вночi -1...+1, удень +4...+6.

жак. 6. Пристосування для зручності
верхової їзди. 7. Ніша в стіні для ліжка.
8. Багаторічна травяна рослина, яку ще
називають «текстильний банан». 15.
Ліва рука у давніх русичів. 17. Американська співачка та актриса вірменського походження. 19. Самопроголошена Чеченська республіка. 20. Державна програма США, за якою вони в часи
Другої світової війни забезпечували союзників боєприпасами, технікою, продовольством і стратегічною сировиною.
21. Університетське студентське містечко. 22. Одиниця вимірювання об’єму
нафти на світовому ринку. 23. Ім’я відомої шведської й американської актриси, зірки німого кіно. 25. Духовний
вчитель, легендарний засновник однієї
з трьох світових релігій, «просвітлений». 26. Стан надзвичайного нервового збудження, коли людина перестає
контролювати себе. ■

мінлива
хмарність

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мокрий снiг iз дощем. Славське: вночi -1...+1, удень +1...+3. Яремче: вночi
+1...+3, удень +1...+3. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень 0...+2.
Рахiв: уночi +1...+3, удень +1...+3.

хмарно

7 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — 1 см, Славське — 16 см, Плай — 39 см,
Мiжгiр’я — 17 см, Рахiв — 6 см, Долина — 1 см, ІваноФранкiвськ — немає, Яремче — 4 см, Коломия — 1 см,
Пожежевська — 43 см.

сніг

Захід

00…00
-1…+4
-1…+4
00…00
+2…-3
+2…-3

Схід
Центр

дощ

дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

У двері Гольдмана стукає сусідський хлопчик:
— Соломоне Абрамовичу, до нас
приїхали гості, і тато просить у вас штопор.
— Добре, Іцику, я зараз переодягнусь і сам принесу.
***
— Лiкарю, це вам.
— Це що?
— Моя маленька подяка — коньяк i цукерки.
— Послухайте, а хто вам дав право витрачати мої гроші?
***
— Моню, я купила собі дорогі
туфлі. Ти собі це не уявляєш, вони навіть тиснуть приємно.

***
Жінка заходить у підворіття, назустріч їй iде чоловік з розведеними руками. Хоче, напевно, пристати, подумала
жінка. Що робити? Розбігшись, вона б’є
чоловіка в груди. Лунає дзвін скла.
Чоловiк каже:
— Сьомий раз скло до будинку донести не можу.
***
— Чому ви обдурили мене, —
обурюється банкір, — заявивши, що
маєте семирічний досвід роботи в банку, ви ж нiде не працювали.
— Але ж ви самі дали оголошення, що вам потрібна людина з багатою
фантазією.
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з 11 до 17 грудня

По горизонталі:
1. Відомий американський письменник, майстер детективу. 5. Спецзасіб для захисту голови, який на Майдані перетворився на витвір мистецтва.
9. Груба вовняна тканина з характерними вузликами по полотні. 10. Дрібні хвилі від вітру на поверхні води. 11.
Один із промислових центрів Польщі.
12. Райцентр на Волині. 13. Священна книга мусульман. 14. Крупа, виготовлена з проса. 16. Український політик, який символом своєї партії обрав
вила. 18. Традиційний атрибут корейських народних танців. 24. Соскоподібна
речовина, що високо цінується в парфумерії, яка стала причиною масового винищення кашалотів. 27. Творче псевдо
Леоніда Глібова як дитячого письменника. 28. Поняття «голосно» в музиці.
29. Звернення до священика у католицькій церкві. 30. Різновид тістечка, коли
бісквітне тісто, перемазане кремом чи
варенням, згортається рулоном. 31. Порода службових собак. 32. Американський пластун. 26. Ліва притока Москвиріки.
По вертикалі:
2. Африканська країна на узбережжі Червоного моря. 3. Книжка, яка містить однотипні матеріали (задачі з певного предмета, пісні, історичні документи тощо). 4. Легкий мотоцикл із підставкою для ніг та захисним передом. 5.
Старовинна ручна зброя, що має форму молота, насадженого на довгий дер-

