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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,35 грн 

1 € = 28,20 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на 2017 рік »СТОР. 7

Чия земля? 
ПРИВАТна
Поставивши підписи під сумнівним контрактом, 

власники земельних паїв 

невдовзі пошкодували 

про це
стор. 13 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Документаліст зібрав 

науковців, щоб визначити 

теми для телевізійних 

фільмів
стор. 14 »

Акім Галімов: Наша історія потребує 
очищення від міфівФракція 

«Самопомочі» 

бойкотує 

засідання 

Верховної Ради
стор. 2 »

Запитайте у Генпрокурора Підігріли, 
обібрали...

Космічні суми в 

останніх платіжках 

за тепло 

обурили киян
стор. 3 »
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«Спостерігачі на власні очі бачили загиблих людей i поранених. Насилля, 
що ми бачили цього тижня, є безумством, і воно має бути зупинено!». Олександр Хуг

заступник голови СММ ОБСЄ в Україні

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
фінансуван-
ня необхід-

но для стабілізації у країні ситуації з аф-
риканською чумою свиней, повідомили 
в Асоціації«Український клуб аграрного біз-
несу». За прогнозами, в 2017 році кількість 
випадків АЧС збільшиться до 117. 

337 млн. євро
Україна може 
щорічно от-

римувати від Європейського Союзу з 2018 року, 
зазначили у представництві ЄС в Україні. З 2014 
року фінансова допомога від ЄС становила понад 
6,6 млрд. євро для  досягнення економічної ста-
більності та здійснення життєво важливої програ-
ми реформ.

доларiв
виділив Дніпро-
петровщині Світо-

вий банк на відкриття 39 амбулаторій та ство-
рення відділень екстреної допомоги у трьох лі-
карнях регіону, розповіли у прес-службі обл-
держадміністрації. Проект розраховано на 
чотири роки. 

євро
вклав Єв-
ропейсь-

кий Союз у технічне обладнання та 
транспортні засоби, які нададуть Де-
ржавній прикордонній службі України, 
інформує прес-служба Представництва 
Європейського Союзу в Україні.

гривень
порушень виявив рибоохоронний пат-
руль на Київщині з червня поточного 
року, за даними Держагентства рибно-
го господарства України. Загалом було 
виявлено 529 порушень.

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

До  200 млн. 40 млн. 2 млн. На  1,2 млн.

ПАРЛАМЕНТ

Запитайте 
у Генпрокурора
Фракція «Самопомочі» бойкотує 
засідання Верховної Ради

■

Наталія ЛЕБІДЬ

 «Голосувальний» четвер 
у парламенті почався з де-
маршу «Самопомочі». Фрак-
ція заявила, що не братиме 
участь у засіданні і не натис-
катиме на кнопки, доки не 
буде розглянуте питання про 
притягнення до відповідаль-
ності депутата від «Опозицій-
ного блоку» Вадима Новинсь-
кого. Єгора Соболєва, котрий 
повідомив про це вчора з три-
буни Верховної Ради, під-
тримала вся його фракція, 
яка дружно перемістилася iз 
сесійної зали до кулуарів. 
 Соболєв зазначив, що 
вважає затягування розгля-
ду цього питання неприй-
нятним і ганебним. Ба навіть 
більше: питання Новинсько-
го кидає тінь на роботу ГПУ, 
тому «Самопоміч» запропо-
нувала всім колегам, котрі 
мають претензії до роботи 
Ген прокуратури, включати-
ся у процес збору підписів за 
відставку її очільника Юрія 
Луценка. Соболєв продемонс-
трував депутатам цю вимогу, 
де кожен міг поставити свій 
підпис. А ще він нагадав, що 
під час передвиборчої кам-
панії всі фракції обіцяли ви-
борцям скасувати депутатсь-
ку недоторканність. 
 Днем раніше, тобто в се-
реду, Регламентний комітет 
Верховної Ради, який пови-
нен був затвердити чи відхи-
лити подання ГПУ на знят-
тя депутатської недоторкан-
ності, відклав питання Но-
винського. Цією обставиною 
«Самопоміч» так само дуже 

обурилася, вимагаючи в та-
кому разі обійтися без вер-
дикту комітету. «Ми вима-
гаємо від Голови Верховної 
Ради включити це питання 
у порядок денний. Рішення 
комітету рекомендувати чи 
ні (зняття недоторканності) 
— не означає, що питання не 
має бути в порядку денному 
згідно з регламентом», — на-
полягав депутат від «Самопо-
мочі» Олег Лаврик. 
 Водночас голова Рег-
ламентного комітету Пав-
ло Пинзеник на запитання, 
чи можна винести питан-
ня щодо зняття недоторкан-
ності нардепа без рішення 
профільного комітету, за-
значив: «Я вже говорив, що 
був такий Голова Верховної 
Ради Іван Плющ. Йому на-
лежать слова, що Верховна 
Рада може все. Теоретично 
вона може все, доки не втру-
чається Вищий адміністра-
тивний суд, як це було у ви-
падку зі справою Мосійчу-
ка», — сказав він.
 «Матеріали, які були на-
дані ГПУ, просто не дають 
можливості зробити висно-
вок відповідно до законності, 
мотивованості й обґрунтова-
ності подання. Іншими сло-
вами, обґрунтованого подан-
ня ми не побачили. Тому на-
разі просимо його обґрун-
товати додатково і просимо 
дати відповіді на застере-
ження захисту і самого Но-
винського. Одержимо від-
повіді Генеральної проку-
ратури — тоді будемо повер-
татися до цього питання», 
— сказав Пинзеник. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що 
Верховна Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи, спрямовану 
на боротьбу з корупцією в спорті. Конвенція спрямована на запобі-
гання договірним матчам, шахрайським ставкам на спортивні зма-
гання тощо. Також нею передбачається жорсткіша відповідальність 
для тих фізичних і юридичних осіб, які цим займаються. Конвенція 
була прийнята у вересні 2014 року на 13-й Конференції міністрів 
Ради Європи, відповідальних за спорт. Україна є однією з перших 
країн, яка ратифікувала цей важливий європейський інструмент, 
написав Жданов у себе на Facebook.
 Також парламент ухвалив у першому читанні проект закону «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству». За відповід-
не рішення проголосували 238 народних депутатів. Законопроект 
має на меті прибрати неузгодженості в законодавстві, в якому за-
раз відсутнє визначення домашнього насильства, що має багато 
проявів (зґвалтування, фізичні напади, переслідування, сексуаль-
ні домагання тощо). Крім того, законопроект має на меті покращен-
ня роботи служб підтримки потерпілих від насильства. Також пере-
дбачено, що дитина, яка є свідком насильства, визнається жертвою 
й отримує весь комплекс допомоги.

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Про 100 осіб, безпосеред-
ньо причетних до загибелі май-
же 300 людей на борту літа-
ка Boeing, увесь світ дізнаєть-
ся до 2018 року. Про це заявив 
міністр транспорту Малайзії 
Ліоу Тіонг Лай. Він додав, що 
малайзійська влада сподіваєть-
ся на міжнародний суд у Нідер-
ландах, котрий винесе обвину-
вальні вироки всім винним у 
трагедії злочинцям. «Слідчим 
треба зв’язатися з кожним із 
підозрюваних, щоб з’ясувати 
всі деталі. Коли ми визначимо, 
хто збив літак, то зробимо все 
від нас залежне, щоб суд у Ні-
дерландах виніс вирок тим, хто 
несе за це відповідальність», — 
відзначив міністр. 
 Об’єднана слідча група пред-
ставила попередню доповідь у 
справі катастрофи малайзійсь-
кого рейсу МН17. У докумен-
ті йдеться про те, що слідчі про-
аналізували понад 5 млрд. веб-
сторінок, понад 500 тис. відео-
записів і фотографій, 150 тис. 
записів телефонних переговорів 
і допитали понад 200 свідків. 
Окрім цього, всі інші версії авіа-
катастрофи — атака з повітря, 
теракт на борту або технічні не-
поладки — експерти повністю 
виключили. Єдиною і фактоло-
гічно доведеною причиною тра-
гедії є ракета «Бук», випущена 
з території, підконтрольної про-
російським бойовикам. 

 Однак експерти ще не завер-
шили своєї роботи, адже вони 
мають намір дати відповіді на 
такі запитання: хто віддав на-
каз розгорнути російський 

зенітно-ракетний комплекс на 
території України; хто наказав 
збити ціль; чи діяв екіпаж ЗРК 
самостійно, чи виконував роз-
порядження? ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Розсекречені вбивці
Слідчі у справі про збитий російською 
ракетою на Донбасі пасажирський літак 
рейсу МН17 назвуть поіменно 100 осіб, 
винних у цій катастрофі, до 2018 року

■

У справi про збитий «Боїнг» свiдчитимуть навiть уламки.❙

Іван БОЙКО

 Місія ОБСЄ зафіксувала ре-
кордну з початку року кіль-
кість обстрілів на Донбасі ми-
нулого тижня. Спостерігачі не 
жахаються від того рівня кри-
вавого насилля, який майже 
невпинно зростає на лінії фрон-
ту. 
 «Це значне драматичне зрос-
тання кількості обстрілів мину-
лого тижня. Це найбільше зрос-
тання за весь період цього року. 
Спостерігачі на власні очі бачи-
ли загиблих людей i поранених. 
Насилля, що ми бачили цього 
тижня, є безумством, і воно має 
бути зупинено!» — переконаний 
заступник голови СММ ОБСЄ в 
Україні Олександр Хуг.
 Пан Хуг продемонстрував 
графік, який засвідчує, що 
кривава кількiсть обстрілів 
різко зросла. При цьому, за да-
ними місії ОБСЄ, 2/3 обстрілів 
було здійснено iз забороненої 
зброї: великокаліберних міно-
метів, ствольної артилерії, тан-
ків тощо.  
 Відтак Олександр Хуг конс-
татує, що порівняно з минулим 

тижнем цими днями кількість 
обстрілів зросла фактично на 
160%. І додає, що «це була най-
більша кількість обстрілів iз 
початку року». 
 Так, спостерігачi ОБСЄ за-
реєстрували 2148 вибухів від 
артилерійських снарядів, 130 
— із зенітних установок і 55 — 
iз мінометів. Більшість із цих 
вибухів припадає на густозасе-
ленi зони.
 Найбільший рівень насиль-
ства спостерігачі фіксували в 
районі Маріуполя, Мар’їнки та 
Попасної. В місії наголошують, 
що впродовж минулого тижня 
подвоїлися смертельні випадки 
серед місцевого населення.
 За словами пана Хуга, 
біля таких населених пунк-
тів, як Веселогорівка, Калино-
ве, Троїцьке (поруч із лінією 
розмежування), зафіксовано 
«особливо суворі нічні обстрі-
ли із зенітних і мультиракет-
них комплексів».
  У штабі АТО додають, що 
попередньої доби в зоні АТО 
окупанти 37 разів відкривали 
вогонь у напрямку українсь-
ких позицій. Більшість цих об-

стрілів припала на маріупольсь-
кий напрямок — 24 обстріли. 
 При цьому по районах Бер-
дянського і Широкиного ворог 
гатив iз гармат калібру 152 мм. 
Загалом по позиціях ЗСУ під 
Маріуполем ворог випустив по-
над 60 мін. 
 «Бойові дії вели в Мар’їнці, 
під Докучаєвськом i на при-
морських рубежах. Українські 
війська активно ведуть вогонь у 
відповідь», — повідомляє реч-
ник Міноборони з питань АТО 
Олександр Мотузяник.
 За його словами, внаслідок 
цих обстрілів загинув один за-
хисник України, ще одного по-
ранено. Щоправда, у військово-
му відомстві не уточнюють, де 
саме ЗСУ зазнали цих втрат. 
 «В Авдіївській промзоні у се-
реду вiдбулося два дуже трива-
лих і потужних обстріли наших 
позицій. Загалом вони тривали 
майже вiсiм годин. Противник 
активно застосовує міномети та 
бронетехніку. Також по одному 
обстрілу відбулося в інших «га-
рячих точках» — Луганському, 
Новгородському, Опитному», — 
зазначає пан Мотузяник. ■

НА ФРОНТІ

Припинити безумство
На Донбасі спостерігачі ОБСЄ фіксують рекордну кількість обстрілів 

■
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осіб
змен-
ш и -

лася чисельність населення України упро-
довж січня-вересня 2016 року, свідчать дані 
Держстатистики. На 1 жовтня 2016 року чи-
сельність наявного населення в Україні ста-
новила 42 млн. 635,1 тис. осіб.

На  125,4 тис. осіб
загинуло і 
22 236 по-

ранено на Донбасі з початку конфлікту, включа-
ючи службовців Збройних сил, членів військових 
угруповань і мирних жителів, згідно з інформа-
цією верховного комісара з прав людини ООН.

тонн
снігу у 
К и є в і 

вивезли за добу коммунальники, 
повідомили у прес-службі КМДА. 
Лише за одну ніч було використа-
но 909 тонн солі та ще 950 тонн 
піщано-соляної суміші. 

років
вистачить 
українсь-

ких запасів природного урану, переконують у 
прес-службі Міненерговугілля. До речі, в Україні 
потужності уранового виробництва сконцентровані 
на одному держпідприємстві «Східний гірничоз-
багачувальний комбінат» (ДП «Схід ГЗК»). 

населених пунктів
 у чотирьох областях України 
залишаються знеструмлени-

ми, заявилили у прес-службі ДСНС України. 
Зокрема: в Івано-Франківській — 22, Тер-
нопільській — 17, Хмельницькій — 15, Чер-
нівецькій — 7 населених пунктів.

Близько  9578 1,7 тис. Більше як на 70   60 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

 Опинившись у центрі снігового 
шторму, що накрив Україну, Тернопіль 
залишився, по суті, без транспортного 
сполучення. Сотні населених пунктів 
області були (і залишаються) відрізані 
негодою від основних шляхів, а чимало 
автомобілів опинилися у снігових заме-
тах. Було повністю паралізовано транс-
порт і в обласному центрі. Зупинили-
ся тролейбуси і «маршрутки», відко-
пувати було потрібно навіть легкови-
ки на подвір’ях багатоповерхівок. На 
виїздах із міста авто застрягали в кіль-
кагодинних корках. Комунальні служ-
би міста виявилися неспроможними 
протистояти стихії, сил ДСНС не вис-
тачало, і саме в такий критичний час 
на допомогу тернополянам мобілізував 
своїх активістів тернопільський осере-
док ВО «Автомайдан». Його керівник 
Ігор Василів повідомив у соцмережах 
про готовність  доставити позашляхо-
виком  хворих до лікарні чи допомогти 
в подібних критичних ситуаціях, і за-
лишив телефони для контакту, попро-
сивши їх поширити. А також закликав 
приєднуватися власників повнопривід-
них авто.
 «Ми не підраховували, скільком 
людям вдалося допомогти в ту найваж-

чу ніч, але  й операційну бригаду на 
місце операції доставляли, і генератор 
у хату під Тернополем возили, де без 
світла й тепла опинилася сім’я з трьома 
дітьми, — розповідає Ігор Василів для 
«УМ». — На наш заклик відгукнули-
ся не лише водії з джипами, а й люди, 
які взагалі не мають машин — вони сі-
дали в авто з нашими хлопцями і їха-
ли на допомогу. І ми ще раз довели, що 
дуже багато залежить від нас самих, і 
що ми в будь-якому випадку не повин-
ні лише пасивно очікувати допомоги зі 
сторони». Зараз активісти тернопільсь-
кого «Автомайдану» продовжують доб-
ровільні чергування і рейди засніжени-
ми й обледенілими дорогами Тернопо-
ля та приміських сіл.
 Тим часом ще одну ініціативу взає-
модопомоги «закинув» через «Фейс-
бук» тернополянин Андрій Костюк. 
«Панове шофери! Хочете підняти на-
стрій собі і оточуючим? Пригальмуйте 
на одній із зупинок транспорту, опус-
тіть пасажирське скло й промовте фра-
зу: «Чотири людини підкину в Центр 
(БАМ, Східний...)». Щойно спробував. 
Супер! Статистика така — 90% машин 
по Тернополю — порожні мандрують 
iз пункту А до пункту В. Чотири щас-

ливих людини за 20 хвилин — це того 
вартує. Спробуйте:) Вважаєте ідею пра-
вильною — поділіться з друзями!».
 Аж учора, на п’ятий день після ано-
мального снігопаду, основні вулиці об-
ласного центру були більш-менш роз-
чищені від завалів снігу, однак їм на 
зміну прийшла суцільна ожеледиця, а 
різке потепління наступних днів про-
рокує загальноміський потоп. Тож ак-
тивні тернополяни, кленучи у соцме-
режах комунальників і місцеву владу, 
продовжують об’єднуватись у бороть-
бі проти стихії. Міська влада, до речі, 
щоб хоч якось реабілітуватися, дозво-
лила городянам кілька днів їздити у 
тролейбусах безплатно. Розглянуто рі-
шення й про матеріальну компенсацію 
тим, хто травмувався на нерозчищених 
вулицях. Також міський голова Сер-
гій Надал повідомив журналістам, що 
міськрада готуватиме позов щодо неви-
конання зобов’язань із прибирання ву-
лиць до підприємства «Тернопількому-
налсервіс» i вивчатиме питання щодо 
подальшої співпраці з ним.
 За попередніми підрахунками обл-
держадміністрації, негода завдала об-
ласті збитків на суму мільйон 812 ти-
сяч гривень. ■

ТАРИФИ

Підігріли, 
обібрали...
Космічні суми в останніх 
платіжках за тепло обурили 
киян
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Виставлені споживачам рахунки за 
тепло вразили їх просто нереальними циф-
рами. Пересічним киянам «Київенерго» 
за обігріті оселі запропонувало сплатити 
за другу половину жовтня захмарну ціну, 
яка обурила чимало жителів столиці. І не 
дивно, адже тепло від радіаторів було оці-
нено на суми від 55 до 2 тис. гривень і вище 
— й найдивніше: у квартирах з однаковим 
метражем. 
 Щоправда, на численні скарги опера-
тивно відреагували згори: голова Нацко-
місії, що здійснює регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг (НК-
РЕКП), Дмитро Вовк заявив, що комісія 
проаналізує надання платіжок із завище-
ними сумами за жовтень. «Ми звернулись 
до «Київенерго», щоб вони роз’яснили, чи 
були в них помилки при виставленні ра-
хунків, чи ні, й усе було згідно з чинним 
законодавством. Як тільки буде відповідь 
і будуть проаналізовані конкретні випад-
ки порушень, ми, як комісія, з усією су-
ворістю підійдемо до цієї компанії», — по-
обіцяв чиновник.
 Майже одразу відреагували на ці не-
подобства й у Кабміні. Під час засідання 
уряду віце-прем’єр Володимир Кістіон, 
який розбирався в ситуації за доручен-
ням Прем’єра Володимира Гройсмана, 
доповів: «Це виникло у зв’язку з помил-
кою, i частина мешканців, які користу-
ються послугами з центрального опален-
ня та водопостачання, отримали не до-
сить адекватні нарахування». У свою 
чергу Гройсман заявив, що ця помилка є 
досить дивною: «Коли дехто намагається 
розхитати ситуацію та нагнати істерію, 
з’являються платіжки з подвоєними, пот-
роєними цифрами, нереальними абсо-
лютно, завищеними... Я би просив, щоб 
таких помилок... щодо українських гро-
мадян не було».
 Очільник уряду закликав причетних 
публічно вибачитися та попередив їх про 
жорсткі штрафи й кримінальну відпові-
дальність за повторення таких речей. І, 
як наслідок, міністр внутрішніх справ Ар-
сен Аваков попросив скерувати ці матеріа-
ли у МВС, щоб там розібралися, «може, це 
більше, ніж помилка». Гройсман і Кістіон 
підтримали таку перевірку.
 Але «київенергівцям» теж палець до 
рота не клади — вони віддразу висунули 
свої аргументи. Комерційний директор 
компанії Євген Бушма пояснив, що у ви-
соких рахунках за опалення «винна» ме-
тодика, згідно з якою тариф розраховуєть-
ся з прив’язкою до середньомісячної тем-
ператури та кількості днів опалювального 
періоду. Проте залишив місце для відсту-
пу, додавши, що для 650 будинків із бу-
динковими лічильниками було нарахова-
но за загальною нормою, й ці платіжки пе-
рерахують. 
 Та навіть якщо уряд і поставить на міс-
це винних у накручуванні й без того ви-
соких тарифів (чи, можливо, вони самі 
«отямляться») й ми отримаємо більш 
адекватні платіжки — все одно для бага-
тьох українців вони залишаться непідйом-
ним тягарем. ■

■

Ірина КИРПА
Миколаїв

 У південному місті де-
комунізували п’ятикутну 
зірку часів СРСР: тепер над 
будівлею міської ради гордо 
височіє Державний герб Ук-
раїни.
 Зазначимо, що робітники 
зняли тільки зірку в колі, за-
лишивши п’ятиметрову гос-
тру стелу. Саме на цей шпиль 
пізніше поставили символ 
української незалежності. 
Демонтаж провели фахів-
цi компанії «УкрВуд» піс-
ля узгодження цього захо-
ду з мером Миколаєва Олек-
сандром Сенкевичем. Зріза-
ти зірку радянського зразка 
довелося за допомогою висо-
тного крана та спеціальної 
техніки. Місцеві журналіс-
ти назвали символічним 
той факт, що один із робіт-
ників виявився сином буді-
вельника, який майже пів-
століття тому цю саму зір-
ку встановлював. А місцеві 
активісти пораділи, що зір-
ка в колі, яка дуже нагаду-
вала окультний символ сата-
нистів, більше не буде псува-
ти енергетику Миколаєва.
 А от зняти символ ра-
дянської епохи з мерії вдало-
ся не з першої спроби через 
те, що  далеко не всі депута-
ти міськради  підтримували 
цю ідею. Роботи з демонта-
жу зірки було розпочато піс-

ля численних акцій протес-
ту проукраїнськи налашто-
ваних сил, які впродовж 
кількох місяців мітингува-
ли та домагалися рішення 
мерії про зняття символу ра-
дянської епохи, який підпав 
під закон про декомуніза-
цію. Проте, приміром, депу-

тат Миколаївської облради 
Вадим Олабін, не прихову-
ючи роздратування, назвав 
тих, хто ініціював зняття 
зірки, «дебілами»  і висунув 
банальний аргумент, який 
наводять майже всі против-
ники рішучого прощання із 
комуністичним минулим — 

мовляв, вирішенню проблем 
підвищення зарплат, зрос-
таючих тарифів на послуги  
ЖКГ, непрацюючих підпри-
ємств декомунізація навряд 
чи допоможе.
 Нагадаємо, що на Ми-
колаїщині у рамках зако-
ну про декомунізацію де-
монтували 46 пам’ятників 
та пам’ятних знаків епохи 
СРСР. Як розповів началь-
ник управління інформа-
ційної діяльності та комуні-
кацій із громадськістю Ми-
колаївської ОДА Станіслав 
Мартиросов, демонтаж про-
вели в 41 населеному пун-
кті області. Особливо гост-
рі суперечки у Миколаєві 
викликав Пам’ятний знак 
працівникам міліції, які 
загинули у період станов-
лення радянської влади та 
в роки Другої світової вій-
ни. Після консультації з 
Українським інститутом 
національної пам’яті було 
прийнято рішення залиши-
ти цей пам’ятник. Фахівці з 
Міністерства культури Ук-
раїни заявили, що на ньо-
го поширюється правовий 
статус пам’ятки культур-
ної спадщини і  демонтаж 
буде порушенням статті 22 
Закону України («Про охо-
рону культурної спадщи-
ни») та статті 298 КК Украї-
ни («Незаконне руйнування 
або пошкодження об’єктів 
культури»). ■

РАЗОМ — СИЛА

Людяність 
проти стихії
Ініціатива громадської організації 
допомагає рятувати тернополян
Світлана МИЧКО

■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Закотилася зірка
Як очистили мерію від окультного 
символу

■

Була та загула.❙
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«Союз Тимошенко і Наливайченка — посміховище. 
Це різновекторні фігури. Наливайченко настільки розчиниться 
в Тимошенко, що ніякого тандему не буде».

Володимир Цибулько
поет та політичний діяч

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Якось непомітно бурхливі об-
говорення ймовірності достро-
кових парламентських виборів 
зійшли на пси. Істеблішмент 
явно переключився на вибори 
президентські. Не обов’язково 
— передчасні. Строкові вибори 
президента (хоча до них більше 
двох років) уже зараз акумулю-
ють зусилля тих, хто має щодо 
них певні плани. А плани має, 
зокрема, Валентин Наливайчен-
ко, колишній очільник СБУ, а 
віднедавна — лідер руху «Спра-
ведливість». За інсайдерськими 
даними, пан Наливайченко зби-
рається взяти участь у змаган-
нях за крісло голови держави. 
Навіщо, якщо шанси цього пре-
тендента — вельми примарні? 
Відомо, що технічні кандида-
ти на виборах в Україні ніколи 
не діють від власного імені. 
За ними завжди стоїть більш 
потужний партнер, котрий і є 
справжнім пошукачем посади. А 
гравець другого плану потрібен 
зазвичай для того, аби посилю-
вати меседжі реального канди-
дата плюс «каналізувати» його 
опонентів, зливаючи на них 
компромат. Хто працює в парі з 
Наливайченком — секретом не 
є. Це — Юлія Тимошенко, з якою 
у Валентина Олександровича 
виходить досить злагоджений 
дует, принаймні поки що. 

Зіграти партію
 Політпроекту Валентина 
Наливайченка не виповнилося 
й року. Установчий з’їзд його 
«Справедливості» відбувся в 
перших числах березня 2016-
го. Всі меседжі з’їзду на сто від-
сотків відповідали сьогодніш-
ній кон’юнктурі, розглядалися 
злободеннi питання. По-перше, 
Наливайченко заявив, що роз-
будовуватиме «організацію но-
вого типу». По-друге, проголо-
сив «нульову толерантність до 
корупції». По-третє, пообіцяв 
«об’єднуватися не абстрактно, 
а за принципом «ті, хто діють». 
Нас цікавить об’єднання з учас-
никами АТО, волонтерами, та-
кими як «Українці разом», 
громадська спілка «Справед-
ливість», iз багатьма тими, хто 
здатний діяти», — говорив він.
 І все це було б прекрасно, якби 
не було так банально. Метод за-
лучення волонтерів та комбатів 
був обкатаний ще на виборах 
2014 року. Збирання активістів 
по всій країні, без заглиблення 
в їхній бекграунд та політичний 
шлейф було принципом роботи 
«УКРОПу» у 2015-му. Багато-
людні антикорупційні форуми 
застовпив за собою Саакашвілі. 
При цьому ані перше, ані друге, 
ані третє не спрацювало на пов-
ноцінний результат. Саакашвілі 
у партбудівництві взяв трива-
лу паузу — аж до своєї відстав-
ки, що мала місце 7 листопада. 
«УКРОП» так і не став подією 
загальноукраїнського характе-
ру. Що ж стосується комбатів та 
активістів у ви борчих списках 
парламентських партій, то пов-
ністю втрачений рейтинг «На-
родного фронту» доводить: цей 
прийом не приносить дивіден-
дів. 
 І все ж Валентин Наливай-
ченко вирішив йти торова-
ним шляхом. Наприкінці 2015 
року він відмовився приєдну-
ватися до «Руху за очищення» 
Саакашвілі і покинув його орг-
комітет. Вiдтодi команда На-
ливайченка форсованими тем-
пами розбудовує регіональний 

актив. У лютому 2016-го, бук-
вально вириваючи з рук Саа-
кашвілі його улюблену забав-
ку, Наливайченко заявив, що 
невдовзі буде сформовано но-
вий антикорупційний фронт, 
до якого увійдуть, зокрема, сам 
Наливайченко, Саакашвілі та 
Юлія Тимошенко. 
 На це нардеп Сергій Ле-
щенко, який тоді ще тримався 
одеського «губернатора», зреа-
гував так: «Не знаю, про який 
«фронт» він говорить, але я не 
бачив Наливайченка на жод-
ній зустрічі з організації анти-
корупційних заходів, які про-
водить «Рух за очищення». Він 
намагається прив’язати своє 
прізвище до набагато більш 
рейтингового Саакашвілі». Тут 
Лещенко, звичайно, помиляв-
ся. Прив’язуватися до Саака-
швілі Наливайченко не збирав-
ся. Бо у нього на той час визрі-
вала вже інша прив’язаність. 

Валя + Юля
 Про те, який сенс був у 
тому, щоб продемонструвати 
зближення Наливайченка та 
Тимошенко саме в Америці, 
запитувати слід Юлію Воло-
димирівну. Інтуїція підказує, 
що ідея подібного штибу нале-
жить їй. 1 лютого 2016 року Ва-
лентин Наливайченко прибув 
до США, де зустрівся з Джей-
мсом Бейкером — главою пре-
зидентської адміністрації Ро-
нальда Рейгана. 
 Наступного дня до Вашинг-
тона прилетіла Юлія Тимошен-
ко — її програма зустрічей була 
значно більш насиченою. Ти-
мошенко побачилася iз сенато-
ром Джоном Маккейном, iз «за-
мом» держсекретаря США Вік-
торією Нуланд, конгресменами 
Кевіном Маккарті, Едом Рой-
сом, Нітою Лоуї та іншими. Під 
час деяких рандеву Тимошенко 
супроводжував (окрім Григорія 
Немирі) також і Валентин На-
ливайченко. 
 Такий тандем викликав над-
звичайне збудження в росЗМІ. 
«Новости генетики: в США Ти-
мошенко скрестили с Нали-
вайченко», «США выпускают 
в игру Тимошенко и Наливай-
ченко» — з такими заголовками 
виходили новини на російських 

ресурсах. А невдовзі, 12 люто-
го, коли в Українському домі 
пройшла презентація спільно-
го проекту «Батьківщини» Ти-
мошенко та ГО «Антикорупцій-
ний рух» Наливайченка, час чу-
хати потилицю настав уже для 
українських оглядачів. 
 Політтехнолог Тарас Березо-
вець назвав новий політичний 
союз «фатальною помилкою». 
«Суспільство більше не буде да-
вати політикам шансу на підмі-
ну поняття «оновлення». Не-
скінченне тасування старої ко-
лоди тільки прискорить прихід 
нового покоління, де всім тим, 
хто цього не зрозумів, вже ніко-
ли не буде місця», — сказав Бе-
резовець.
 «Союз Тимошенко і Нали-
вайченка — посміховище. Це 
різновекторні фігури. Нали-
вайченко настільки розчинить-
ся в Тимошенко, що ніякого 
тандему не буде. Це дії, сфор-
мовані на імпульсивному рів-
ні. Там немає системної діяль-

ності», — додав свого дьогтю в 
мед політичного єднання полі-
толог Володимир Цибулько.
  Проте менше ніж через мі-
сяць після згаданих подій На-
ливайченко закрив усі старі 
«гештальти», створивши ще 
один громадсько-політичний 
рух — «Справедливість». У цих 
його рухах легко заплутатися. 
Фактично вони є половинками 
одного яблука. В майбутньому 
на базі «Справедливості», оче-
видно, буде створена політична 
партія — персонально під На-
ливайченка. 
 Що ж стосується «Антико-
рупційного руху», то цю назву 
використовують як нагадуван-
ня про політичні заручини На-
ливайченка та Тимошенко та її 

нового партнера. Примхи долі 
вибили з найближчого оточення 
Юлії Володимирівни Олександ-
ра Валентиновича (Турчинова), 
подарувавши їй натомість Ва-
лентина Олександровича (На-
ливайченка) — на цю тему чи-
мало жартували в мережі пів-
року тому. Та жарти — жарта-
ми, а треба реально розуміти, 
що у такому безвідходному ви-
робництві, як українська полі-
тика, місце знайдеться для всіх 
і вся. Отже, хвилюватися немає 
підстав. 

Фактор пожежі
 Ім’я Валентина Наливай-
ченка зі зрозумілих причин ак-
тивно згадували, коли відбула-
ся відставка останнього з поса-
ди глави СБУ. Історія ця довга 
й, безумовно, всім відома. Якщо 
відтворити її зовсім коротко, то 
останньою краплею, що нібито 
переповнила чашу президент-
ського терпіння, став інцидент 
на нафтоналивній базі «БРСМ», 

яка горіла під Києвом. Нали-
вайченко звинуватив у причет-
ності до цієї пожежі колишньо-
го заступника екс-генпрокуро-
ра Яреми Анатолія Даниленка.
 Насправді ж тертя між пре-
зидентом Порошенком та голо-
вою СБУ Наливайченком поча-
лося давно, а завдяки історії з 
пожежею лише досягло свого 
апогею та вилилося у публічну 
площину. Президентська сто-
рона звинувачувала шефа спец-
служби у недостатньо активній 
боротьбі з контрабандою в зоні 
АТО. Сторона ж Наливайчен-
ка трактувала все з точністю до 
навпаки — мовляв, саме через 
рішучу відсіч контрабанді та 
корупції (яку, зокрема, уособ-
лював Даниленко) Валентин 

Олександрович і поплатився 
своїм кріслом. 
 А тепер найцікавіше. Торік, 
у червні, коли парламент ли-
хоманило звільненням глави 
СБУ, у кулуарах Ради ходили 
чутки, що відставлений і дуже 
ображений Наливайченко на-
останок натякнув на докумен-
ти, котрі є в його розпоряджен-
ні і котрі проливають додатко-
ве світло на «віденську зустріч» 
Фірташа, Порошенка та Клич-
ка. Під час цієї зустрічі, як ві-
домо, її учасники уклали пев-
ний політичний союз, наслід-
ком якого стало розподілення 
ролей та висування Порошен-
ка в президенти, а Кличка — в 
мери. 
 Чи є дійсно щось таке, чого 
ми ще не знаємо про ці перемо-
вини, сказати важко. Напевно, 
є. Чи посвячений у тайну таїн 
Валентин Наливайченко — теж 
питання. Але очевидно, що, роз-
повідаючи про секретний козир 
у своєму рукаві, він ще задовго 
до червня 2015-го підняв свою 
«ліквідність» на ринку політич-
них гравців другого плану. Се-
ред «перших непрохідних» його 
акції відразу виросли у ціні. 

Готовність номер один
 Утім, це лише наша версія. 
Можливо, також і те, що місяць 
зроблений із сиру, а Наливай-
ченко та Тимошенко об’єднали 
зусилля задля боротьби з ко-
рупцією. І жодні компромати 
тут зовсім ні до чого. Тоді в цю 
схему вписується і активність 
Валентина Олександровича на 
теле ефірах, і пожвавлення в 
його штабі, і навіть регулярне 
оновлення фейсбучних сторі-
нок Наливайченка — як персо-
нальної так і тієї, яка висвітлює 
роботу його Антикорупційного 
руху. Нещодавно Наливайчен-
ко дуже оперативно відреагу-
вав на те, яке обурення викли-
кало призначення керівником 
луганського осередку Антико-
рупційного руху Ігоря Радчен-
ка — колишнього «айдарівця», 
підозрюваного у скоєнні тяж-
ких злочинів. «Просто у студії 
Шустер LIVE дізнався про реак-
цію людей на кадрове рішення 
руху «Справедливість» на Лу-
ганщині. Одразу повідомляю: 
призупиняємо рішення зборів 
громади, яка в м. Рубіжне на 
Луганщині обрала своїм пред-
ставником Ігоря Радченка. Ви-
носимо нову кандидатуру на 
суспільне обговорення. Будемо 
вдячні за пропозиції та комен-
тарі», — написав Наливайчен-
ко на своїй сторінці у ФБ у су-
боту, 5 листопада. Час, зазна-
чений у цьому повідомленні, — 
0:56 ночі. 
 Коли політик не спить вночі, 
а «призупиняє рішення грома-
ди», це свідчить про те, що він 
дуже серйозно ставиться і до 
політичних проектів, де він за-
діяний, і до незаплямованос-
ті своєї репутації. Попереду — 
серйозна гра, і якщо Тимошен-
ко для Наливайченка, за сло-
вами Цибулька, є «останнім 
прихистком», то й Наливайчен-
ко для Тимошенко є також зна-
чимою ставкою. Підвести один 
одного вони не можуть. На пре-
зидентські вибори ці політики 
підуть одномоментно, але, звіс-
но, не як суперники. Якщо тіль-
ки за два наступні роки у попе-
редньо погоджений план захоп-
лення влади і розподілу крісел 
не будуть внесені суттєві корек-
тиви. А цього не можна виклю-
чати також. ■

ПОЛІТПРОЕКТ

Другий непрохідний
Для чого екс-голові СБУ Наливайченку похід у велику політику

■

Відомо, що технічні кандидати на виборах в Україні 
ніколи не діють від власного імені. За ними завжди 
стоїть більш потужний партнер, котрий і є справжнім 
пошукачем посади. А гравець другого плану 
потрібен зазвичай для того, аби посилювати меседжі 
реального кандидата плюс «каналізувати» його 
опонентів, зливаючи на них компромат.

Тимошенко і Наливайченко презентують спільний проект.❙
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 У зв’язку з тим, що географічне роз-
ташування Аральського моря — на те-
риторії Казахстану та Узбекистану, 
його стан не може залишити байдужим 
ці країни. Адже варто нагадати, що для 
двох сусідніх країн Арал — життєво не-
обхідне джерело води, від якого також 
залежить екологічний баланс і жит-
тєдіяльність регіонів. Адже і так голо-
вною екологічною проблемою Аральсь-
кого моря є різке зменшення його площі. 
Незважаючи на те, що висихання Ара-
лу не припиняється протягом декількох 
десятків років, не закінчуються і робо-
ти на його території, які погіршують 
ситуацію. Зменшення площі почалося 
ще за радянських часів у 60-х рр. піс-
ля штучної зміни русла річок Сирдар’я 
і Амудар’я та збільшення площі зрошу-
ваних земель для виробництва бавовни. 
Сьогодні Казахстан активно виступає за 
збереження Аральського моря, вкладає 
фінансові ресурси в розробку проектів та 
їх впровадження з відтворення водних 
запасів Аралу. І все-таки на цьому етапі 
одноосібно впоратися складно. 
 У наступному 2017 році Міжнарод-
ний консорціум, який об’єднує узбецьку 
національну холдингову компанію «Уз-
бекнафтогаз», російську «ЛУКОЙЛ» і 
китайську CNPC,має намір приступи-
ти до додаткової розвідки, облаштуван-
ня та розробки родовищ вуглеводнів в 
Аральському морі. До слова, угода про 
розподіл продукції (УРП) по Аральсько-
му блоку була підписана в 2006 році тер-
міном на 40 років, вона включає: геоло-
горозвідку (ліцензія на геологорозвіду-
вальні роботи строком на п’ять років ви-
дана оператору — СП Aral Sea Operating 
Company) і подальшу розробку відкри-
тих запасів вуглеводнів з терміном дії 

— 35 років. Обсяг інвестицій в проект 
до 2031 р. складе більше 300 млн. дол. 
США. Точнішу вартість проекту буде 
визначено після розробки його техніко-
економічного обґрунтування. У даний 
час роботи з геологорозвідки виходять 
на завершальну стадію. До теперішньо-
го часу відкрито і підтверджено оцінним 
бурінням запаси вуглеводнів обсягом 16 
млн. тонн умовного палива.
 За оцінками екологів, такі дії і по-
дальше інтенсивне освоєння нафтога-
зових ділянок неминуче призведе до 

штучного висихання Аральського моря 
з подальшим погіршенням екологічної 
обстановки. А наступні геолого-розвіду-
вальні роботи припускають нові еколо-
гічно несприятливі зміни в регіоні.
 По-перше, ландшафтні западини 
Аральського моря, які в даний час збері-
гають водні ресурси, розташовані саме 
в зоні ймовірних бурових і пошуково-
оціночних робіт, це «Умід», «Західний 
Арал» і «Ак-Тепе». Їх штучне осушення 
призведе до обміління північній частині 
так званого Південно-Аральського моря. 

По-друге, зважаючи на постійні найсиль-
ніші річні і сезонні вітри в регіоні, вини-
кає загроза підняття пилу, солі та інших 
отрутохімікатів з осушених ділянок, а 
отже, це спричинить негативний вплив 
на кліматичну та біологічну ситуацію, що 
призведе до погіршення здоров’я місце-
вого населення.По-третє, особливості та 
характеристики ділянок, на яких перед-
бачається вивчення і виявлення газових 
родовищ, можуть сприяти розширенню 
технологічних робіт углиб Аральскої ак-
ваторії. Якщо враховувати те, що Араль-
ске море не перестає висихати ще з 60-х 
років минулого століття, у морі і на тери-
торії навколо нього вже виникло чимало 
екологічних та економічних проблем. 
 До початку обміління Аральське море 
було четвертим за величиною озером у 
світі. Надмірний забір води для поливу 
сільськогосподарських угідь перетворив 
озеро-море, багате життям, на безплідну 
пустелю.Те ж, що відбувається з Араль-
ським морем сьогодні, — справжня еко-
логічна катастрофа.
 У результаті пошукових геолого-
розвідувальних робіт було відкрито нове 
родовище вуглеводнів «Західний Арал» 
з попередньою оцінкою запасів природ-
ного газу обсягом 11 млрд. кубометрів, 
виявлено шість перспективних струк-
тур, чотири з яких паспортизовані і під-
готовлені для глибокого буріння. Перс-
пективи виявлених запасів газу свідчать 
про те, що в середньостроковий період 
почнуться пошукові роботи на нових ді-
лянках із застосуванням більш агресив-
них методів, які містять серйозні ризи-
ки для екологічної системи регіону. Від-
значається, що близько 25% обсягу робіт 
припадає на глибоководну акваторію(це 
до 40 метрів), 25% — на транзитно-при-
бережну зону і лише 50% — на сушу.
 Зважаючи на попередні геологічні 
розвідки, великим іноземним інвесторам 
навряд чи варто розраховувати на значні 
запаси вуглеводнів в Аральському морі. 
Отож здебільшого їх наміри щодо участі 
в реалізації проекту продиктовані біль-
ше геополітичними інтересами, ніж еко-
номічними розрахунками. ■

ДОВКІЛЛЯ

Проектiв — море, а води нема
Екологи б’ють на сполох — Аральське море під загрозою зникнення

■

Зазнімкувати роботу видобувних вишок в Аральському морі фоторепортери можуть. Поки що.❙

Гаагою Росію не 
злякаєш 
 Росія вирішила вийти з-під 
юрисдикції Міжнародного кримі-
нального суду в Гаазі. 16 листопа-
да президент Владімір Путін під-
писав відповідне розпорядження. 
У 2000 році Росія підписала Рим-
ський статут, однак досi не ра-
тифікувала його. Згідно з підписа-
ним Путіним документом, відмова 
від визнання юрисдикції Гаазько-
го суду продиктована «національ-
ними інтересами Росії». Російсь-
кі ЗМІ нагадали, що Міжнародний 
кримінальний суд у Гаазі офіційно 
визнав анексію Криму збройним 
конфліктом між Росією та Украї-
ною та окупацією української те-
риторії. Прокурор Гаазького три-
буналу має теж встановити, чи 
збройні бандформування у Дон-
басі контролює Москва, а у випад-
ку підтвердження цієї інформації, 
конфлікт на сході України також 
буде визнаний збройними діями 
Російської Федерації на теренах 
української держави.

Щоб не вмерло Мертве 
море
 26 сміливців-ектремалів пе-
репливли Мертве море, у водах 
якого можна загинути. Якщо бо-
дай одна крапля води, яка в 10 
разів солоніша, ніж у Середзем-
ному морі, потрапить до ока чи в 
рот, то людина може мати серйоз-
ні проблеми зі здоров’ям чи навіть 
загинути. Тому учасники водного 
марафону мали на обличчях спе-
ціальні маски. Заплив влаштува-
ла організація «Екологічний мир 
Близького Сходу» зi шляхетною 
метою порятунку Мертвого моря, 
яке висихає катастрофічними тем-
пами і, за підрахунками вчених, 
до 2050 року зникне зовсім. Від-

стань у 17 кілометрів від ізраїль-
ської місцевості Ейн Геді до Ваді 
Муджіб у Йорданії плавці подола-
ли за сім годин. 

Хто хоче бути 
президентом Франції?
 Молодий французький полі-
тик Емманюель Макрон одним із 
перших висунув свою кандида-
туру на президентські вибори в 
країні. Макрон схиляється до лі-
вого табору французької політи-
ки, висуваючи свою президент-
ську кандидатуру під гаслами 
дистанціювання від основних 
політичних партій, які, за його 
словами, втратили зв’язок iз ви-
борцями. Кандидатка від «Націо-
нального фронту», фінансовано-
го Кремлем, Марін Ле Пен обрала 
символом своєї кампанії блакит-
ну троянду і образ голлівудсько-
го актора Клінта Іствуда з гаслом 
«В ім’я народу!». Марін Ле Пен 
стверджує, що репрезентувати-
ме на французьких президент-
ських виборах якийсь «всесвітній 
рух». У таборі правоцентристсь-
ких сил Франції, а саме республі-
канців, також очікують висування 
кандидатури колишнього прези-
дента Ніколя Саркозі, який мати-
ме конкурента у лавах своєї полі-
тичної сили в особі колишньо-
го прем’єра Алена Жюппе. Саме 
ці дві постаті поведуть боротьбу 
за номінацію від своєї консерва-
тивної політичної партії. У таборі 
французьких соціалістів ниніш-
ній президент Франсуа Олланд 
оголосить у грудні, чи висувати-
ме свою кандидатуру на прези-
дента. Якщо ні, то Олланд дові-
рить це прем’єрові Мануелеві 
Валльсу. Ще одним кадидатом 
на президентських виборах від 
французьких соціалістів може 

бути Арно Монтебур, який подав 
у відставку з першого кабінету 
Олланда, не погодившись з еко-
номічною політикою уряду. Кан-
дидатом від французьких «зеле-
них» буде Яннік Жадо, який здо-
був перемогу у другому раунді 
«праймеріз» цієї партії на почат-
ку листопада.

Америка стала ще 
багатшою
 В американському штаті Те-
хас виявили найбільше в країні 
родовище нафти та газу, пові-
домляє геологічна служба США. 
За її даними, загальний запас на-
фти, яку реально видобути наяв-
ними на цей час технічними засо-
бами, становить 20 млрд. барелів, 
природного газу — 16 трлн. кубо-
метрів та газового конденсату — 
1,6 млрд. барелів. 

Скільки коштує 
сирійський біженець? 
 За даними німецького уряду, 
річні витрати на одного сирійсько-
го біженця становлять 11 800 євро 
на рік. Згідно з даними уряду, ці 
витрати включають, зокрема, оп-
лату житла, шкіл та мовних курсів, 
догляд за неповнолітніми дітьми, 
які прибули до країни без батьків 
чи опікунів, а також придбання об-
ладнання помешкань для прийо-
му біженців. До цієї суми, однак, 
не включається економічна інтег-
рація шукачів притулку та витрати 
на депортацію тих із них, кому від-
мовили у статусі біженця. Міністр 
внутрішніх справ Німеччини То-
мас де Мезьєр повідомив, що за 
перші дев’ять місяців цього року 
в Німеччину прибули 213 тисяч 
шукачів притулку, а за весь 2015 
рік кількість біженців становила 
близько 890 тисяч. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■ Олег БОРОВСЬКИЙ

 Депутати польсько-
го Сейму позавчора під-
тримали президентський 
законопроект про повер-
нення попереднього віку 
виходу на пенсію: жінок 
— у 60 років, чоловіків 
— у 65. Президентський 
закон анулює пенсійну 
реформу, яка вступила 
в дію 1 січня 2013 року. 
Зараз пенсійний вік у 
Польщі — це 67 років, 
незалежно від статі. Його 
підвищення відбувається 
поступово. Такий вік ви-
ходу на пенсію мав охо-
пити всіх жінок до 2040 
року, а всіх чоловіків — 
2020 року.
 Пропозицію зміни 
вніс до парламенту пре-
зидент Анджей Дуда. 
Згідно з новими прави-
лами, на пенсію зможуть 
вийти чоловіки, яким 
виповнилося 65 років, і 
жінки, які досягли 60-
річного віку. Проте це не 
буде обов’язковим. Віце-
прем’єр Станіслав Швед 
наголосив, що рішення 
про вихід на пенсію буде 
добровільним. «Праців-
ник сам вирішуватиме, чи 
хоче скористатися цим, 
чи ні», — сказав віце-
прем’єр. Він додав, що за-
клад соціального страху-
вання буде зобов’язаний 
повідомити майбутньому 
пенсіонерові, яку той от-
римає пенсію, аби він сві-
домо приймав своє рішен-
ня. Станіслав Швед під-
креслив, що ті особи, які 
вийдуть на пенсію, змо-
жуть мати підробіток. 

Він назвав перебільше-
ними песимістичні підра-
хунки опозиції, які стосу-
ються фінансових наслід-
ків зниження пенсійного 
віку.
 За новий закон голо-
сували 262 депутати, 149 
були проти, 19 утримали-
ся. Перед голосуванням у 
Сеймі прем’єр Беата Шид-
ло заявила, що правля-

ча  партія «Право і спра-
ведливість» і президент 
Польщі Анджей Дуда та-
ким чином виконують 
свої передвиборчі обіцян-
ки. Тепер над проектом 
працюватиме Сенат, піс-
ля чого закон потрапить 
на підпис до президен-
та. Нові правила мають 
бути введені в дію у жов-
тні 2017 року.■

ДОСВІД СУСІДІВ

До 65 і не старше 
Польський Сейм понизив 
пенсійний вік

■

У Польщі вважають, що 67-річні люди можуть повноцінно 
працювати.  В Україні — проблема дожити до такого віку, 
не те що доробити… 

❙
❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-4

10.50, 12.20 Міняю жінку-4

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя -2»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Кохана вчителька»

22.00 Гроші

23.35, 3.35 Т/с «Теорія брехні»

01.25 Мелодрама «Коли 

чоловік любить жінку»

05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.20, 11.10, 12.25, 14.40 

Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Бідна Liz»
14.00 Речдок

15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.25 Подробиці

21.00 Т/с «Мереживо долі»

22.50 Т/с «Червона 

королева»

02.10 Х/ф «Іван Франко»
03.45 Х/ф «Запорожець за 

Дунаєм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.30 Події

09.15, 3.30 Зоряний шлях

10.50, 4.20 Реальна містика

11.50 Х/ф «Рідна людина»
13.40, 15.30 Т/с «Друге 

дихання»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45, 2.20 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Справжній дід»
23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Потрійний 
форсаж: токійський 
Дріфт»

05.10 Агенти справедливості

ICTV

05.50 Служба розшуку дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні новини

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Х/ф «Мисливці на 
гангстерів»

12.35, 13.20 Зірки YouTube

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Втеча з Лос-
Анджелеса»

16.15 Х/ф «Глобальне 
вторгнення. Битва за 
Лос-Анджелес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Д/ф «Острів небайдужих»

21.25 Т/с «Поганий хороший 

коп»

22.25 Свобода слова

00.30 Т/с «Лас-Вегас»

02.10 Т/с «Перетинаючи межу»

03.45, 4.55 Провокатор

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00, 18.00 Абзац

05.55, 7.45 Kids Time

05.57 М/с «Губка Боб»

06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.47 М/ф «Роги та копита»

09.20 Х/ф «Годзила»

11.55 Х/ф «Людина-
павук-3: ворог у тіні»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор

22.10 Пристрасті за ревізором

01.00 Х/ф «Дівчина мого 
найкращого друга»

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 М/ф «Як козаки 

наречених визволяли»

05.40 Х/ф «Гетьманські 
клейноди»

07.10 Х/ф «Чорна долина»
08.55, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

09.55, 17.30 Т/с «Детективи»

10.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

13.40, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас — 15»

14.00, 19.00, 23.15, 1.45 

Свідок

15.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

00.45 Т/с «Копи-новобранці»

02.15 Випадковий свідок

02.30 Речовий доказ

03.20 Легенди бандитської 

Одеси

03.45 Правда життя. Професії

04.55 М/ф «Маруся 

Богуславка»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Історія однієї картини. 

Художник Іван 

Айвазовський 

06.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Денисенко» 

06.45 Православний календар 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Інформаційна програма 

«Культура.День». 

Дайджест

07.55 Гаражний гранж 

08.20 Ранок iз «Культурою»

08.55 Один день з життя 

великої вулиці 

09.20 Світ у прямокутнику. 

Володимир Фалін, ч. 2 

09.50 Під знаком Кримського 

10.05 Головна роль. Галина 

Яблонська, ч. 1 

11.00 Мистецькі історії. 

Барвистий світ 

музичного бароко 

11.40 О. Островський. 

«Без вини винні». 

Вистава Київського 

академічного театру 

юного глядача на 

Липках 

14.00, 02.00 «Зігрій воїна». 

Благодійний концерт

15.15, 03.15 Так було. Палац 

Любомирських 

15.30, 03.30 Сергій 

Піддубний. Код України

16.00 Азбука ремесел 

16.20 Галерея образів. Жан-

Батист Грьоз

16.30 Д/ф «Олександр 

Довженко «Між 

кесарем та Богом»

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Історія 

русів

17.30 Легенди Запоріжжя. 

Тихонівські світанки

17.55 Православний календар 

18.05 Вогонь любові. 

Присвята Майдану

18.25 Новини-Світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День»

19.20 Про книгу. Юрій 

Щербак «Зброя судного 

дня»

20.05 Передчуття. Олег 

Роєнко

21.00 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність»

22.00 Д/Ф «Небесна сотня в 

вирій полетіла...» 

22.25 Борис Гудзяк. 

Перспектива гідності в 

час війни

23.00 З національної 

скарбниці духовної 

спадщини. Твори 

М. Вербицького

00.20 Валерій Невєдров. Так 

твориться мистецтво, 

ч. 2. Як створити театр

00.50 Т/ф «Вслухаючись в 

Шевченкові рядки...» 

01.00 Передчуття. Алла 

Рубіна, ч. 1

01.50 Гуцульщина 

04.00 Світ особистості. 

Микола 

Вінграновський,ч. 1

04.50 Микола Руденко. 

Філософія душі 

всесвіту, ч. 1

05.45 Туристичними 

стежками. Музей 

Володимира Вознюка

 

СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!

09.05 Все буде смачно!

10.05, 18.30 За живе!

11.35 Х/ф «Мандрівка у 
закоханість»

13.40 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.35 Хата на тата

00.15 Один за всіх

01.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 18.00 Алло, лікарю!

06.45, 21.10 Жива природа

07.00 Формула Пруста

09.50 Цивілізація Incognita

10.45 Зоопарки світу

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Д/ф «Щоденники 

другої світової війни: 

день за днем»

21.40 Михайло Поплавський: 

збережемо село 

— збережемо Україну!

23.10 Земні катаклізми

00.05 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.05 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на вершині

02.45 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

04.10 Відлуння

04.40 Чарівні світи

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.55 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.30 Дембель

08.25, 19.00 ДжеДАІ

08.45 Top Gear

09.50 Богатирі

10.50 Д/ф «Помста 

природи-3»

12.50 Українські сенсації

13.50, 17.30 Секретні 

матеріали

15.30 Люстратор 7, 62

16.30 Люстратор. Спецпроект

18.30 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Х/ф «Самоволка»
22.05 Х/ф «Чужі на дикому 

заході»
23.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

01.45 Х/ф «Москаль-
чарівник»

03.00 Х/ф «Все перемагає 
любов»

ФУТБОЛ

06.00 «Мідлсбро» — 

«Челсі». ЧА

07.45, 5.15 Моя гра

08.15 «Ворскла» — 

«Дніпро». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ

13.50 «Зірка» — «Волинь». 

ЧУ

16.00 Журнал Ліги Європи

16.55 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

18.45 ЧА. Огляд туру

19.40 Топ-матч

19.50 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

21.40 «Леганес» — 

«Осасуна». ЧІ

23.40 ЧІ. Огляд туру

00.40 «Кристал Пелес» 

— «Ман Сіті». ЧА

02.30 Журнал Ліги Європи

03.25 «Атлетік» — 

«Вільярреал». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

06.15 Снукер. Northern Ireland 

Open. Фінал

08.00, 9.30, 10.45, 17.00, 

21.30, 1.15 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 20 років). 

Груповий етап

13.00, 2.30 Фігурне катання. 

Етап Гран-прі. Огляд

14.30 Керлінг. Чемпіонат 

Європи

18.30 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип. Огляд

19.00, 20.00 Футбол

21.00 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

23.00, 23.30, 2.15 WATTS

23.45 Кінний спорт. Кубок 

світу

00.55 Футбол. «ФІФА»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Дзеркало історії

08.20, 12.50 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 19.50 Останні племена

11.00, 21.40 Життя після 

людей

11.50 Пустелі: життя на межі

13.40, 19.00 У пошуках істини

14.30 Містична Україна

15.20 Повітряні бої

16.10, 20.40 Технології їжі

17.10, 22.30 Загадки планети

18.10 Брама часу

23.30 Покер

00.20, 5.10 Смертельний 

двобій

01.10 Гордість України

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20 Топ-модель по-

американськи

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 Х/ф «Цей незручний 
момент»

23.50 Т/с «Сонна Лощина»

01.40 Топ-модель у Парижі

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Х/ф «Прянощі та 
пристрасті»

12.55, 22.00 Танька і Володька

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55 Віталька

16.50, 20.00 Країна У

17.50 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

свободи»

10.35 Д/ф «Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— свобода»

11.30 Д/ф «Свобода. Гідність. 

Братерство»

13.15 Казки Лірника Сашка

13.25 М/с «Мандрівники в 

часі»

13.50 Суспільний 

університет

14.30 Д/ф «Українська 

Рапсодія»

15.30 Дитячий пісенний 

конкурс Євробачення- 

2016 г. (Мальта)

18.00 Вікно в Америку

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.30 Про головне

20.00 Перша шпальта

20.30 Вересень

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 На слуху

23.50 Від першої особи

02.00 Д/с «Увесь цей джаз»

03.00 Т/с «Час збирати 

каміння»

04.05 Чоловічий клуб. Спорт

05.40 Класики світової 

літератури
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КАНАЛ «1+1»

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

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

09.30 Чотири весілля-4
10.50 Міняю жінку-4
12.20 Міняю жінку-5
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45 Мольфар
15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки щастя-2»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Драма «Кохана вчителька»
22.00 Новий інспектор Фреймут
23.35, 3.30 Т/с «Теорія брехні-2»
01.25 Комедія «Ед вуд»
05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 11.15, 12.25 Слідство 
вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Мереживо 

долі»
14.00 Речдок
14.40 Судові справи
15.45 Сімейний суд
16.40 Давай одружимося
18.00, 19.00 Стосується 

кожного
20.00, 5.20 Подробиці
22.50 Т/с «Червона королева»
02.10 Х/ф «Вавилон ХХ»
03.45 Х/ф «Іван Франко»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 Агенти 
справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 3.50 Зоряний шлях
11.20, 4.20 Реальна містика
16.00 Т/с «Не йди»
18.00 Т/с «Співачка і доля»
19.45 Говорить Україна
21.00 Х/ф «Фото на 

документи»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
02.10 Х/ф «Потрійний форсаж: 

токійський Дріфт»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Т/с «Під зливою куль»
10.55 Т/с «Штрафбат»
11.50, 13.20 Х/ф «Мисливці на 

гангстерів»

12.45, 15.45 Факти. День
14.25 Т/с «Відділ 44»
15.25, 16.20, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»
16.45 Т/с «Кримінолог»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Анаконда»
00.15 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Т/с «Перетинаючи межу»
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі
04.40 Дорослі як діти
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 8.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Спецзагін «Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»

14.25 Т/с «Не родись 
вродливою»

19.00 Аферисти в мережах 
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55 Огляд преси
06.25, 0.25 Хроніка дня
06.30, 18.45 Місцевий час
06.40, 8.20, 21.25, 0.15  Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок

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

14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 
18.15 Інформаційний день

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

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

НТН

05.05 Х/ф «Глухий кут «
06.25 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.00 Страх у твоєму домі

11.45 Т/с «Право на захист»

13.45, 14.20 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-15»

14.00, 19.00, 23.15, 1.45 Свідок

15.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

17.30 Т/с «Детективи»

21.30 Т/с «CSI: кіберпростір»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.15 Європейський покерний 

турнір

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

04.35 М/ф «Як дружини 

чоловіків продавали»

04.40 Х/ф «Дама з папугою»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Історія русів 

06.35 Легенди Запоріжжя. 

Тихонівські світанки 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Вогонь любові. Присвята 

Майдану 

09.20 Про книгу. Юрій Щербак 

«Зброя судного дня» 

10.05 Передчуття. Олег Роєнко 

11.00 Д/ф «Герої України. Крути. 

Перша незалежність» 

12.00 Д/Ф «Небесна сотня в 

вирій полетіла...» 

12.25 Борис Гудзяк. Перспектива 

гідності в час війни 

13.00 З національної скарбниці 

духовної спадщини. Твори 

М. Вербицького 

14.00, 02.00 Алессандро Барікко 

«Новеченто (1900-й)»

15.20, 03.20 Євген Савчук. 

Окрема думка про 

«Думку»

16.00 Скарби роду. Вироби з 

соломи

16.15 Розповідає Олександр 

Сизоненко. Згадуючи 

Володимира Сосюру 

16.35 Ода Луцьку 

17.00 Невигадані історії з життя 

одного театру, ч. 11

17.25 Земляки. Стежками Лесі 

Українки 

18.00 Юрій Шилов. Сказання 

прадавніх слов’ян, ч. 1

19.20 О. Захарчук. Земне 

причастя небом

20.10 Східний форпост Львова

20.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Наталя Дзюбенко-

Мейс, ч. 1

21.00 Фольк-music

22.05 Прямостояння. Іван 

Світличний

22.50 Ігор Щербаков. Піснь про 

пісню, або Warum? Без 

відповіді

23.05 Діалоги з Романом 

Колядою. Мирослав 

Скорик

00.20 «Подружжя». Листування 

Івана Франка та Ольги 

Хоружинської

01.05 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом»

01.30 Юрій Шилов. Сказання 

прадавніх слов’ян, ч. 3

04.00 Світ особистості. Микола 

Вінграновський,ч. 2 

04.55 Микола Руденко. 

Філософія душі Всесвіту, 

ч. 2

05.35 Майстри великої родини. 

Шкрібляк

 

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.55, 18.30 За живе!

12.10 МастерШеф. Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

23.30 Давай поговоримо про 

секс-2

01.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 18.00 Алло, лікарю!

06.45 Д/ф «Щоденники другої 

світової війни: день за 

днем»

09.50 Будьте здорові!

10.45 Teen-клуб

11.55, 22.10 Природа сьогодні

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 Баскетбол. Ліга чемпіонів. 

«Хімік» — Каршияка 

(Туреччина)

21.00, 4.50 Жива природа

21.40, 4.10 Відлуння

23.10, 5.10 Земні катаклізми

00.05 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.05 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на вершині

02.45 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

04.40 Цивілізація Incognita

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео по-

українськи»

07.35, 11.15 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Хоробрі серця

12.00 Відеобімба

14.20, 23.45 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.10 Х/ф «Пекло»
19.20 Люстратор. Спецпроект

20.00 Х/ф «Зубастий 
торнадо-2»

21.50 Х/ф «Універсальний 
солдат-3: новий 
початок»

01.35 Х/ф «Захар Беркут»
03.10 Х/ф «Двійник»

ФУТБОЛ

06.00 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

07.45, 17.45 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Вест Бромвіч» 

— «Бернлі». ЧА

10.00, 15.40, 20.50, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Атлетіко» — «Реал». ЧІ

12.10 Великий футбол

13.55 «Шахтар» — «Карпати». 

ЧУ

16.00 «Мідлсбро» — «Челсі». 

ЧА

18.15 «Севілья» — «Ювентус» 

(2015/2016 рр.). Ліга 

чемпіонів УЄФА

20.00 Моя гра

20.30, 20.55 Ліга чемпіонів

00.10 «Севілья» — «Ювентус». 

Ліга чемпіонів УЄФА

02.00 «МЮ» — «Арсенал». ЧА

03.50 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ

05.40 Топ-матч

ЄВРОСПОРТ

04.00, 11.30 Керлінг. Чемпіонат 

Європи

06.00 Футбол. Чемпіонат світу 

серед дівчат (до 20 років). 

Груповий етап

07.30 Футбол. «ФІФА»

08.00, 8.45, 21.00, 21.45, 1.30, 

2.15 Автоспорт. Серія 

WTCC

09.35, 20.45 WATTS

09.45, 17.30 Снукер. Northern 

Ireland Open. Фінал

14.00, 20.15 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. Огляд

14.30, 19.00 Футбол

16.00 Фігурне катання. Етап 

Гран-прі

22.30 Формула E. Iceberg Drive

23.30 Автоспорт. Етап 

чемпіонату світу з 

перегонів на витривалість. 

Огляд

00.00 Світовий туризм. Directors 

Box

00.30 Автоспорт. FIA GT

03.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Фінал Конференції

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Дзеркало історії

08.20, 12.50 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 19.50 Останні племена

11.00, 21.40 Життя після людей

11.50 Пустелі: життя на межі

13.40, 19.00 У пошуках істини

14.30 Містична Україна

15.20 Повітряні бої

16.10, 20.40 Технології їжі

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Брама часу

00.20, 5.10 Смертельний двобій

01.10 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20 Топ-модель 

по-американськи

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Топ-модель у Парижі

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.20 Х/ф «Кудлатий 
спецназ»

11.55, 17.50 Панянка-селянка

12.55, 22.00 Танька і Володька

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55 Віталька

16.50, 20.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 
21.00, 1.30, 5.00 Новини

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

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50, 4.35 Уряд на зв’язку з 

громадянами
10.25, 19.30 Про головне
10.55 Чоловічий клуб. Спорт
11.25 Війна і мир
12.05 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.15 Казки Лірника Сашка
13.25 М/с «Мандрівники в часі»
13.50 Суспільний університет
14.25 Подорожні
15.40 Д/ф «Василь Симоненко. 

Тиша і грім»
16.10 Д/с «Клуб пригод»
17.20 Увесь цей Джаз
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.20 Візитівка Полтавщини
20.00 Утеодин з Майклом 

Щуром
20.30 Наші гроші
21.30, 5.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Д/с «Увесь цей джаз»
03.00 Т/с «Час збирати каміння»
04.00 Д/ф «Київська старовина. 

Світ мистецтва. Модель 
світу братів Тобілевичів»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЛИСТОПАДА 2016
22 листопада

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

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

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

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

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-5

10.50, 12.20 Міняю жінку-5

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя -2»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Кохана 

вчителька»

22.00 Поверніть мені красу-2

23.35, 3.30 Т/с «Теорія брехні-2»

01.25 Мелодрама «Коли 

чоловік любить жінку»

05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 11.10, 12.25 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Мереживо 

долі»

14.00 Речдок

14.40 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.25 Подробиці

22.50 Т/с «Червона королева»

02.10 Х/ф «Вишивальниця 
в сутінках»

03.45 Х/ф «Вавилон ХХ»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.20, 4.20 Реальна містика

16.00 Т/с «Не йди»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Говорить Україна

21.30 Футбол. Ліга чемпіонів 

УЄФА «Наполі» 

— «Динамо»

23.50 Події дня

00.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05, 16.45 Т/с «Кримінолог»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Анаконда»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20, 21.25 Т/с 

«Поганий хороший коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Анаконда-2. 
Полювання 
за проклятою 
орхідеєю»

00.20 Т/с «Лас-Вегас»

02.00 Т/с «Перетинаючи 

межу»

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

03.55 Х/ф «Запал»

05.55, 18.00 Абзац

06.50, 8.10 Kids Time

06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.12 Т/с «Спецзагін «Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00, 21.55 Вар’яти

21.00 Київ вдень та вночі

01.10 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03 Полілог

22.15 Особливий погляд

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.00 Час. Підсумки дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.15 Х/ф «Жінка для всіх»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.05 Страх у твоєму домі

11.45 Т/с «Право на захист»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір»

14.00, 19.00, 23.15, 1.40 

Свідок

15.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

17.30 Т/с «Детективи»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.10 Випадковий свідок

02.15 Речовий доказ

02.40 Легенди бандитської 

Одеси

03.30 Правда життя. Професії

04.00 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 11 

06.30 Земляки. Стежками 

Лесі Українки 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Юрій Шилов. Сказання 

прадавніх слов’ян, ч. 1 

09.20 О. Захарчук. Земне 

причастя небом 

10.10 Східний форпост 

Львова 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 1 

11.00 Фольк-music 

12.05 Прямостояння. Іван 

Світличний 

12.50 Ігор Щербаков. Піснь 

про пісню, або Warum? 

Без відповіді 

13.05 Діалоги з Романом 

Колядою. Мирослав 

Скорик 

14.00, 02.00 Чарівний світ 

оперети

16.00 Галерея образів. 

М. Башкирцева

16.20 Так було. Дорогобуж 

16.35 Д/ф «Прогулянка із 

задоволенням. . . і не 

без моралі...», ч. 1

17.00 Бравісимо, Ганна 

Опанасенко-Сумська,

ч. 1

18.00 Дух села Криворівня

19.20 Ефемероїди, плакат ХХ 

століття

19.45 Д/ф «Смолоскип. 

Василь Макух»

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 2

21.00 Подорож крізь епохи. 

Концерт

22.20 Велике і Величне. 

Археологія і авангард

23.10 Поетеса Оксана 

Маковець

00.20 Музей книги і 

друкарства України

00.45 Михайло Наєнко. Наше 

слово без кордонів, ч. 1

01.25 Незнаний Шевченко. 

Енергетика 

шевченкового слова

04.00 Усе в тобі...

Г. Сковорода

04.55 Микола Руденко. 

Філософія душі 

всесвіту, ч. 3

05.30 Логос

 

СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!

09.05 Все буде смачно!

10.05, 18.30 За живе!

11.20 МастерШеф. Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

23.30 Давай поговоримо про 

секс-2

01.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 18.00 Алло, лікарю!

06.45 Зоопарки світу

09.50 Путівник прочанина. 

Пирогів

10.45, 22.00 Природа сьогодні

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 Баскетбол. Чемпіонат 

Європи. Кваліфікація. 

Сербія — Україна 

(жінки)

21.00, 4.55 Жива природа

21.40, 4.10 Глобал-3000

23.00, 5.15 Земні катаклізми

00.00 Натхнення

00.10 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.45 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.35 Цивілізація Incognita

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 10.55 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Дембель

10.00 Д/ф «Секрети таємних 

товариств»

12.25 Відеобімба

14.05, 23.45 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.55 Х/ф «Три дні на 
втечу»

19.20 Люстратор 7, 62

20.00 Х/ф «Універсальний 
солдат-3: новий 
початок»

21.55 Х/ф «В ім’я 
короля-2»

01.35 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ

06.00 ЧА. Огляд туру

06.55, 1.30 «Спортінг» 

— «Реал». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.40 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 3.15 «Монако» 

— «Тоттенгем». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10, 21.40 Ліга чемпіонів

16.00 «Селтік» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу (2007/2008 рр.) . 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.45 «Севілья» 

— «Ювентус». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.30 «Бешикташ» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.40 «Селтік» — 

«Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

05.00 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

ЄВРОСПОРТ

05.00, 10.30, 18.00 Керлінг. 

Чемпіонат Європи

07.00, 10.00 WATTS

07.15, 8.00 Автоспорт. Серія 

WTCC

08.45 Автоспорт. Серія WTCC. 

Перша і основна гонки

09.30 Світовий туризм. 

Directors Box

13.00, 20.05, 2.00 Футбол

14.30, 21.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

15.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Фінал 

Конференції

16.15 Формула E. Iceberg 

Drive

17.15, 22.30, 23.15 Гірські 

лижі. Кубок світу. 

Слалом

21.30 Кінний спорт. Global 

Champions Tour. Огляд 

сезону

00.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Огляд

00.35 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Фінал 

Конференції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 1.10 Дзеркало історії

08.20, 12.50 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 19.50 Останні племена

11.00, 21.40 Життя після 

людей

11.50 Пустелі: життя на межі

13.40, 19.00 У пошуках істини

14.30 Містична Україна

15.20 Повітряні бої

16.10, 20.40 Технології їжі

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Брама часу

23.30 Покер

00.20, 5.10 Смертельний 

двобій

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15  М/ф

09.20 Топ-модель 

по-американськи

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Топ-модель у Парижі

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.20 Х/ф «Король 
скейтборду: 
найвертикальніший 
примат»

11.55, 17.50 Панянка-селянка

12.55, 22.00 Танька і 

Володька

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 1.00 Віталька

16.50, 20.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.55 Наші гроші

10.25, 19.30 Про головне

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.15 Казки Лірника Сашка

13.25 Хто в домі господар?

13.50 Суспільний університет

14.25 Світло

15.25 Гра долі

15.55 Мистецькі історії

16.10 Д/с «Клуб пригод»

17.20 Увесь цей Джаз

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.20 Візитка Карпат

20.00 Д/ф «Дихай глибше»

20.30 Слідство. Інфо

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Д/с «Увесь цей джаз»

03.00 Т/с «Час збирати 

каміння»

04.10 Д/ф «Герой не нашого 

часу. Юрій Мажуга»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЛИСТОПАДА 2016
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30, 3.20 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-5

10.50, 12.20 Міняю жінку-5

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 2.35 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Кохана 

вчителька»

22.00 Світ навиворіт-8

23.00 Право на владу-2016

00.45, 3.35 Комедія 

«Заповітне бажання»

ІНТЕР

06.10, 11.15, 12.25 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Мереживо 

долі»

14.00 Речдок

14.40 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.20 Подробиці

22.50 Т/с «Червона королева»

02.10 Х/ф «Наймичка»
03.30 Х/ф «Вишивальниця 

в сутінках»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.20, 4.20 Реальна містика

16.00 Х/ф «Справжній 
дід»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Шахтар» 

— «Коньяспор»

22.00, 23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

23.00 Події дня

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55, 16.45 Т/с «Кримінолог»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Анаконда-2.   
Полювання  за 
проклятою 
орхідеєю»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20, 21.25 Т/с 

«Поганий хороший коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Анаконда-3. 
Ціна експерименту»

00.20 Т/с «Лас-Вегас»

02.00 Т/с «Перетинаючи 

межу»

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

03.10 Дорослі як діти

04.05 Х/ф «Хранитель»

05.55, 18.00 Абзац

06.50, 8.10 Kids Time

06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.12 Т/с «Спецзагін «Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Київ удень та вночі

22.00 Хто зверху? 

00.00 Вар’яти

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 Х/ф «Кримінальний 
талант»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.05 Страх у твоєму домі

11.55 Х/ф «Дот»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір»

14.00, 19.00, 23.15, 1.40 

Свідок

15.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

17.30 Т/с «Детективи»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.10 Європейський покерний 

турнір

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

03.40 Правда життя. 

Професії

04.10 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Бравісимо, Ганна 

Опанасенко-Сумська, 

ч. 1

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Дух села Криворівня 

09.20 Ефемероїди, плакат ХХ 

століття 

09.45 Д/ф «Смолоскип. 

Василь Макух» 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 2 

11.00 Подорож крізь епохи. 

Концерт 

12.20 Велике і Величне. 

Археологія і авангард 

13.10 Поетеса Оксана 

Маковець 

14.00, 02.00 Е. Мазія. «Ігри 

на старому подвір’ї». 

Вистава Національного 

театру російської драми 

ім. Лесі Українки

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Логос

16.20 Знамениті українці. Гнат 

Юра

17.00 Віра, любов і надії Віри 

Любимової, ч. 2

17.45 Православний календар

18.00 Д/ф «Стометрівка з 

Борисом Олійником»

19.20, 00.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Сонячна 

людина. Оксана 

Петрусенко

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 3

21.00 І. Нечуй-Левицький. 

«Кайдашева 

сім’я». Вистава 

Київського обласного 

академічного театру 

ім. П. Саксаганського

22.55 Володимир Підпалий. 

Осяяний любов’ю 

01.10 Гра долі. Так ніхто не 

кохав, ч. 1 

01.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

— Володимир 

Моренець (Про Миколу 

Вінграновського), ч. 1

04.00 Ірвін Шоу, Ярослав 

Стельмах. «Так 

закінчилось літо». 

Вистава Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

Лівому березі Дніпра

СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

09.50, 18.30 За живе!

11.05 МастерШеф. Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-6

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 18.00 Алло, лікарю!

06.45 Зоопарки світу

09.50 Цивілізація Incognita

10.45, 22.10 Природа сьогодні

14.00 Оглядач. LIVE

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.55 Д/ф «Щоденники 

другої світової війни: 

день за днем»

21.10, 4.45 Жива природа

21.40, 4.10 Відлуння

23.10, 5.05 Земні катаклізми

00.10 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.15 Ніч чорних краваток

02.15 Життя на вершині

02.45 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 10.55 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Дембель

10.00 Д/ф «У пекло і 

назад. Спецпідрозділ 

рейнджерів»

12.55 Відеобімба

14.50, 23.35 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.40 Х/ф «Втеча»
19.20 Секретні матеріали

20.00 Х/ф «В ім’я 
короля-2»

21.50 Х/ф «В ім’я 
короля-3»

01.25 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

ФУТБОЛ

06.00, 18.05 Журнал Ліги 

Європи

06.55 «Селтік» — 

«Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.40 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 3.40 «Бешикташ» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 Ліга чемпіонів

13.55 «Севілья» 

— «Ювентус». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 «Наполі» — «Динамо» 

(К). Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.50, 5.30 Топ-матч

19.00, 21.55 Шлях до 

Стокгольма

19.50 «Шахтар» — 

«Коньяспор». Ліга 

Європи УЄФА

22.35 «Рома» — «Вікторія 

Пльзень». Ліга Європи 

УЄФА

22.50 Футбол Tables

00.00 «Фенербахче» 

— «Зоря». Ліга Європи 

УЄФА

01.50 «Шальке» — «Ніцца». 

Ліга Європи УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.45 Керлінг. Чемпіонат 

Європи

06.00, 7.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS. Фінал 

Конференції

08.00, 8.45 Автоспорт. Серія 

WTCC

09.30, 10.15, 18.00 Гірські 

лижі. Кубок світу. 

Слалом

11.15, 13.30, 00.00 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 20 років) 

1/4 фіналу

14.30, 20.45 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

15.15, 20.00, 2.30 Футбол

16.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Огляд

17.00, 18.45 Стрибки з 

трампліна

21.30 Керлінг. Чемпіонат 

Європи. 1/2 фіналу

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Дзеркало історії

08.20, 12.50 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 19.50 Останні племена

11.00, 21.40 Життя після 

людей

11.50 Пустелі: життя на межі

13.40, 19.00 У пошуках 

істини

14.30 Містична Україна

15.20, 23.30 Повітряні бої

16.10, 20.40 Технології їжі

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Брама часу

00.20, 5.10 Смертельний 

двобій

01.10 Ризиковане життя

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15  М/ф

09.20 Топ-модель 

по-американськи

10.15  Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.45 Топ-модель у Парижі

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.20 Х/ф «Найкращий 
друг шпигуна»

11.55, 17.50 Панянка-селянка

12.55, 22.00 Танька і Володька

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55 Віталька

16.50, 20.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 Ера бізнесу

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.55 План на завтра

10.25, 19.30 Про головне

11.00 Чоловічий клуб

11.35 Розсекречена історія

12.30 Слідство. Інфо

13.15 Казки Лірника Сашка

13.25 Як це?

13.50 Суспільний університет

14.25 Надвечір’я. Долі

15.40 Театральні сезони

16.10 Д/с «Клуб пригод»

17.20 Церемонія 

нагородження 

переможців 

Міжнародного конкурсу 

«ADAMI MEDIA ПРИЗ-

2016»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.20 Візитівка Карпат

20.00 Prime time 

20.30 Схеми

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Д/с «Увесь цей джаз»

03.00 Т/с «Час збирати ка 

міння»

04.10 Д/ф «Геній в 

обставинах»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 3.50 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-5

10.50, 12.20 Міняю жінку-5

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.15 Вечірній Київ-2016

22.00 Вечірній квартал-2016

00.00, 5.10 Х/ф «Чорна 
стріла»

01.50 Мелодрама «Коли 

чоловік любить жінку»

04.20 Д/ф «Кобзар»

ІНТЕР

06.10, 11.10, 12.25 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Мереживо долі»

14.00 Речдок

14.40 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Вдовиний 
пароплав»

01.00 Х/ф «Чорна Рада»
03.30 Д/ф «Україна: забута 

історія»

04.15 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.30 Зоряний шлях

11.20, 3.40 Реальна містика

16.00 Х/ф «Фото на 
документи»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Пігулка від 
сліз»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45, 16.45 Т/с «Кримінолог»

11.45, 13.20 Х/ф «Патріот»

12.45, 15.45 Факти. День

15.25, 16.20 Т/с «Поганий 

хороший коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.55 Що? Де? Коли?

01.00 Х/ф «Анаконда-4. 
Кривавий слід»

02.25 Х/ф «Анаконда-3. 
Ціна експерименту»

03.55 Т/с «Перетинаючи 

межу»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

03.25 Х/ф «Дівчина мого 
найкращого друга»

05.20, 18.00 Абзац

06.15, 7.30 Kids Time

06.17 М/с «Губка Боб»

07.10 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.32 Зірки під гіпнозом

09.25 Половинки 

11.15, 21.45 Київ вдень та 

вночі

15.20, 19.00 Супермодель 

по-українськи

22.45 Половинки

00.20 Аферисти в мережах 

02.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25 Фактор безпеки

04.45 Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву з Яніною 

Соколовою

НТН

05.05 Х/ф «Вірність»
06.30 Х/ф «Людина у 

зеленому кімоно»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.30 Страх у твоєму домі

11.10 Х/ф «Вій»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір»

14.00, 19.00, 23.15, 1.40 

Свідок

15.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

17.30 Т/с «Детективи»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.10 Випадковий свідок

02.25 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Віра, любов і надії Віри 

Любимової, ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Д/ф «Стометрівка з 

Борисом Олійником» 

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Сонячна 

людина. Оксана 

Петрусенко 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 3 

11.00 І. Нечуй-Левицький. 

«Кайдашева сім’я». 

Вистава Київського 

обласного академічного 

театру 

ім. П. Саксаганського 

12.55 Володимир Підпалий. 

Осяяний любов’ю 

14.00, 02.00 Д/ф «33-й». 

Материнський заповіт 

14.50, 02.50 Феномен 

старовинної музики

16.00 Голодомор. 

Дослідження злочину

17.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 2

17.25 Улас Самчук. Чого не 

гоїть вогонь 

18.00 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 

Кобилянська»

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Тарас Ткаченко

20.10 Києвотека. Київ у 

літературі. Осип 

Мандельштам

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 4

21.00 О. Бісик, Т. Волкова, 

Д. Медведєва. «Голодна 

кров». Вистава 

Дніпропетровського 

Молодіжного театру 

«Віримо!»

22.45 Згадуючи Павла 

Нанієва

23.40 Смак липової бруньки

01.10 Гра долі. Так ніхто не 

кохав, ч. 2

01.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

— Володимир 

Моренець (Про Миколу 

Вінграновського), ч. 2

04.00 «Покірлива». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я» 

05.15 Д. Шостакович. Концерт 

№2

СТБ

05.05 Зіркове життя

06.55 Х/ф «Подвійне 
життя»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

19.55, 22.45 Танцюють всі!-9

23.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 18.00 Алло, лікарю!

06.45, 19.50 Д/ф «Щоденники 

другої світової війни: 

день за днем»

09.50 Путівник прочанина

11.15 Будьте здорові!

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.10 Жива природа

21.40, 4.50 Відлуння

23.10 Земні катаклізми

00.10 Концерт 

01.40 Х/ф «Мої чорничні 
ночі»

03.15 Мілен Демонжо. Міледі 

з українським корінням

04.05 Родіон Нахапетов. Від 

П’ятихаток до Голлівуду

05.25 Цивілізація Incognita

05.40 Зоопарки світу

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.00 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 1.55 Дембель

10.00, 0.55 Д/ф «Військова 

еліта»

12.35 Відеобімба

14.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.45 Х/ф «В ім’я 
короля-3»

19.20 Х/ф «Смертельний 
удар»

21.15 Х/ф «Тиждень 
акул»

23.05 Х/ф «Бурова»
02.35 Х/ф «Вишневі ночі»
04.00 Х/ф «Страчені 

світанки»

ФУТБОЛ

06.00, 18.50 «Шахтар» 

— «Коньяспор». Ліга 

Європи УЄФА

07.45 Сіткорізи

08.15 «Монако» 

— «Тоттенгем». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25, 23.20 «МЮ» 

— «Феєнорд». Ліга 

Європи УЄФА

12.10 «Спортінг» — «Реал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.55, 4.00 «Рома» 

— «Вікторія Пльзень». 

Ліга Європи УЄФА

16.05 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

17.00 «Фенербахче» 

— «Зоря». Ліга Європи 

УЄФА

20.40 «Наполі» — «Динамо» 

(К). Ліга чемпіонів 

УЄФА

22.50 Моя гра

01.10 ЧІ. Передмова до туру

01.40 «Ейбар» — «Бетіс». ЧІ

03.30 Світ Прем’єр-ліги

ЄВРОСПОРТ

05.15 Баскетбол 

06.00, 11.15 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 20 років) 1/4 

фіналу

07.30 Футбол. «ФІФА»

08.00, 8.45, 15.15, 16.00 

Автоспорт. Серія WTCC

09.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Фінал 

Конференції

13.30, 20.00, 23.00, 1.45, 2.30 

Футбол

15.00, 19.45 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

16.45, 17.45 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

22.45 WATTS

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Дзеркало історії

08.20, 12.50 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 19.50 Останні племена

11.00, 21.40 Життя після 

людей

11.50 Таємниці Гвадалківіру

13.40, 19.00 У пошуках істини

14.30 Містична Україна

15.20 Повітряні бої

16.10, 20.40 Технології їжі

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Брама часу

00.20 Смертельний двобій

01.10 Скарб.ua

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20 Топ-модель 

по-американськи

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК

00.00 Х/ф «День праці»
01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 М/ф «Школа монстрів: 

Бу Йорк, Бу Йорк»

11.55 Панянка-селянка

12.55 Танька і Володька

13.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

17.00 Країна У

18.00 Х/ф «Артур і мініпути»
20.00 Х/ф «Артур і помста 

Вурдалака»
21.50 Х/ф «Артур і війна 

двох світів»
23.40 Великий Голод

00.40 Т/с «Щоденники 

Темного»

03.50 Це любов

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.30 Територія закону

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.55 Д/ф «Сильні громади 

Донеччини»

10.25, 19.30 Про головне

11.00 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 

Армії 1918-1919»

11.55 Prime time

12.25 Схеми

12.50 Voxcheck

13.15 Казки Лірника Сашка

13.25 Хочу бути

13.50 Суспільний університет

14.25, 2.00 Віра. Надія. Любов

15.40 Театральні сезони

16.10 Увесь цей Джаз

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

20.00 На пам’ять

20.30 План на завтра

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

03.00 Т/с «Час збирати 

каміння»

04.10 Д/ф «Ловець слів»
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КАНАЛ «1+1»

07.00 Драма «Холодне літо 

53-го»

09.00, 19.30 ТСН

10.00 Поверніть мені 

красу-2

11.10 Драма «Кохана 

вчителька»

20.15 Мелодрама 

«Катерина»

00.15, 4.20  Х/ф 
«Рятівник»

02.50 Х/ф «Три дні»

ІНТЕР

06.25, 20.00, 2.10 Подробиці

07.15, 12.00 Т/с «Два капітани»

16.10 Х/ф «Політ фантазії»
18.10, 20.30 Х/ф «Я буду 

чекати тебе завжди»
22.20 Х/ф «Осінні клопоти»
00.10 Х/ф «Найкраще в 

мені»
02.40 Х/ф «Чорна Рада»
05.00 Великий Бокс. 

В. Ломаченко — 

Н. Уолтерс

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 Події

07.10, 5.00 Зоряний шлях

10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова

11.00 Х/ф «Пігулка від сліз»
13.00, 15.20 Т/с «Ще один шанс»

17.00, 19.40 Т/с «Будинок на 

холодному ключі»

21.40 Х/ф «Шукаю тебе»
23.30 Реальна містика

02.10 Т/с «CSI. Місце злочину»

ICTV

05.10 Факти

05.30 Провокатор

06.55 Х/ф «Брама. Час 
зізнань»

08.50 Д/ф «Острів 

небайдужих»

09.45 Секретний фронт

10.45 Антизомбі

11.40 Громадянська оборона

12.40, 13.00 Інсайдер

12.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Патріот»
17.00 Х/ф «Крутний 

момент»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Війна світів»

22.15 Х/ф «Всесвітня 
війна Z»

00.25 Х/ф «Врятування 
рядового Раяна»

03.30 Т/с «Перетинаючи межу»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.00 Абзац

04.55, 6.25 Kids Time

04.57 М/ф «Вартовий місяця»

06.27 Х/ф «Загублене 
майбутнє»

08.20 Ревізор

11.30 Пристрасті за ревізором

14.20 Х/ф «Затура: 
космічна пригода»

16.20 Х/ф «Джуманджи»

18.20 Х/ф «Нова людина-
павук»

21.00 Х/ф «Нова людина-
павук: висока 
напруга»

00.00 Х/ф «Запал»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою

06.35 Кордон держави

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.15, 4.35 Час інтерв’ю

15.30 Палата

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 Док. проект

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 

з Я. Соколовою

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Окупація»

02.15 В кабінетах

НТН

05.45 Х/ф «Вінчання зі 
смертю»

07.10 Х/ф «Гу-га»
09.45 Х/ф «Двоє»
11.30 Речовий доказ

14.15 Т/с «Детективи»

17.15 Х/ф «Акція»
19.00, 2.35 Свідок

19.30 Х/ф «День 
залежності»

21.10 Х/ф «Пограбування 
на Бейкер-стріт»

23.15 Х/ф «Агент 
Гамільтон: 
викрадена»

01.00 Х/ф «Ранкове шосе»
03.05 Випадковий свідок

03.20 Легенди бандитської 

Одеси

03.45 Правда життя. Професії

04.50 М/ф «Повертайся, 

Капітошко»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Голодомор. 

Дослідження злочину

07.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 2 

07.25 Улас Самчук. Чого не 

гоїть вогонь 

08.00 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 

Кобилянська» 

08.25 Новини-Світ 

08.35 Новини 

08.50 Інформаційна програма 

«Культура.День» 

09.10 Православний календар 

09.20 Територія Кіно. Тарас 

Ткаченко 

10.10 Києвотека. Київ у 

літературі. Осип 

Мандельштам 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 4 

11.00 О. Бісик, Т. Волкова, 

Д. Медведєва. 

«Голодна 

кров». Вистава 

Дніпропетровського 

Молодіжного театру 

«Віримо!» 

12.45 Згадуючи Павла 

Нанієва 

13.40 Смак липової бруньки 

14.00, 02.00 Джеймс Мейс. 

Серце, віддане Україні

14.55, 02.55 Кирило Стеценко. 

Друга літургія 

св. І. Золотоустого

15.20, 03.20 Православний 

календар

15.30, 03.30 Д/ф 

«Голодомор 1932-

1933. Постгеноцидний 

синдром»

16.00 Загальнонаціональна 

хвилина мовчання

16.01 Євген Станкович. 

«Панихида за 

померлими з голоду»

16.45 Православний календар 

17.00 Д/ф «Брати»

17.40 Німа правда. Свідчення, 

загублені в стерні

18.00 Житниця Європи

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. 

Володимир 

Шовкошитний. Я = ми

19.45 33 хвилини

20.20 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти...». 

Ігуменя Йосифа Вітер»

21.05 Хорал Безсмертя

22.10 Олесь Янчук про фільм 

«Голод-33»

00.45 Незабутній 

сміхотворець Микола 

Яковченко

01.20 Валерій Франчук. Той, 

хто пройшов крізь 

туман

04.00 Ювілейний концерт 

Ансамблю ударних 

інструментів,ч. 1

05.05 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи»

СТБ

05.45 Х/ф «Спокута»
07.35 Х/ф «Знайда»
09.40 Х/ф «Мама 

мимоволі»
12.05 Х/ф «Бабине літо»
15.50 Зважені та щасливі-6

19.00 Х-Фактор-7

21.50 Моя правда

22.50 Х-Фактор-7. Підсумки 

голосування

00.00 Танцюють всі!-9

02.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Х/ф «Звенигора»
09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.35 Іпостасі спорту

14.00 Пам’ятаймо Голодомор. 

Презентація кліпу 

«Свіча» (2007 р.)

15.10 Путівник прочанина

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.10 Вечір пам’яті Миколи 

Мозгового 

20.00 Земні катаклізми

21.00 Євромакс

21.25 Таке спортивне життя

22.00 Х/ф «Така, як ти є»
00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Щоденники Червоного 

Черевичка

02.15 Ніч чорних краваток

02.45 Життя на вершині

03.50 Світські хроніки

04.20 Х/ф «Молодий 
Тосканіні»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 12.15 Д/ф «Живі»

07.25, 8.20, 9.15, 10.10 

Хоробрі серця

11.15 Цілком таємно

13.50 16-й тур ЧУ з футболу 

«Чорноморець» 

— «Зірка»

16.00 Т/с «Вуличний боєць: 

кулак убивці»

19.20 16-й тур ЧУ з футболу 

«Волинь» — «Динамо»

21.25 Х/ф «Зубастий 
торнадо-3»

23.15 Х/ф «Тиждень акул»
01.05 Х/ф «Акулозавр»
02.40 Х/ф «Тримайся, 

козаче!»
03.45 Х/ф «Камінна душа»

ФУТБОЛ

06.00 «Бешикташ» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Шальке» — «Ніцца». 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20, 4.10 «Фенербахче» 

— «Зоря». Ліга 

Європи УЄФА

12.10 «Наполі» — «Динамо» 

(К). Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». ЧА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

16.55 «Ліверпуль» — 

«Сандерленд». ЧА

19.00, 21.25 Топ-матч

19.25 «Еспаньйол» — 

«Леганес». ЧІ

21.40 «Севілья» — 

«Валенсія». ЧІ

23.40 «Сталь» — «Ворскла». 

ЧУ

01.25 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

02.20 «Челсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

ЄВРОСПОРТ

05.15, 8.30, 1.00 WATTS

05.30, 6.15, 8.45, 9.30 

Автоспорт. Серія WTCC

07.00 Футбол. Чемпіонат світу 

серед дівчат (до 20 

років) 1/4 фіналу

10.15, 12.45, 16.45 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

11.00 Санний спорт. Кубок 

світу

11.45, 16.00 Лижне 

двоборство. Кубок світу

13.15 Лижні гонки. Кубок 

світу. Спринт. Вільний 

стиль

15.15, 1.15 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

18.50, 21.30 Гірські лижі. 

Кубок світу

19.15 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

22.15 Снукер. UK 

Championship

00.05 Зимові види спорту. 

Огляд подій

02.00 Футбол

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10 Україна: забута історія

08.40 У пошуках істини

10.30 Повітряні бої

12.10, 21.20 Людство: наша 

історія

14.40 Загадки планети

16.40 Пустелі: життя на межі

18.40 Корольов

19.30 Зворотний бік Місяця

20.30 Полювання на НЛО

00.00 Борджіа: історія клану

02.00 СБУ. Спецоперація

03.40 Бандитська Одеса

К1

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

11.00 Х/ф «В очікуванні 
вічності»

12.50 Х/ф «Джейн Ейр»
15.10 Орел і решка

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.50 Х/ф «День праці»
03.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45, 11.50 М/с «Козаки. 

Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 М/c «Як козаки...»

12.55 М/ф «Чарівний горох»

13.10 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

14.30 Х/ф «Август Раш»
16.20 Х/ф «Артур і мініпути»
18.20 Х/ф «Артур і помста 

Вурдалака»
20.10 Х/ф «Артур і війна 

двох світів»
22.00 Х/ф «Шоколад»
00.10 Т/с «Світлофор»

01.05 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Підсумки

06.15 У просторі буття

06.50, 0.20 Телемагазин

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 На слуху

07.50, 23.40 Від першої особи

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Жорна»

10.30, 18.30 Д/ф «Живі»

12.00 Хвилина мовчання 

пам’яті жертв 

голодоморів

12.10, 17.10 Перша студія

12.30 Д/ф «Пейзаж після 

мору»

14.00 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено»

15.15, 20.10 Голодомор не 

зламав

16.25 Д/ф «Голодомор 

1932-1933 рр. 

Постгеноцидний 

синдром»

17.30 Д/ф «Загальний 

зшиток»

21.00, 5.00 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

21.55 Розсекречена історія

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону

23.20 Вперед на Олімп

01.20 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

свободи»

02.45 Класики світової 

літератури

03.00 Т/с «Час збирати 

каміння»

04.10 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»

05.25 Про головне
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КАНАЛ «1+1»

07.00 Неділя з кварталом

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00 ТСН

11.00 Світ навиворіт-8

12.00 Новий інспектор Фреймут

13.35 Гроші

14.40 Мелодрама «Трава під 

снігом»

18.30 Комедія «Недотуркані»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос. Діти-3

23.30 Комедія «Чоловіки у 

великому місті-2»

01.45 Аргумент кiно

02.20 Х/ф «Три дні»

ІНТЕР

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

11.00 Орел і Решка. Шопінг

12.00 Навколо М

13.00 Х/ф «Я буду чекати 
тебе завжди»

16.15 Т/с «Фродя»

20.00 Подробиці тижня

21.30 Великий Бокс. 

В. Ломаченко — 

Н. Уолтерс»

23.30 Х/ф «Полювання 
Ханта»

01.30 Х/ф «Дідька лисого»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.20 Х/ф «Шукаю тебе»
11.10 Т/с «Будинок на 

холодному ключі»

15.00 Х/ф «Повір, все буде 
добре...»

17.10, 20.00 Т/с «Другий шанс»

19.00, 5.50 Події тижня 

22.00 Т/с «Ще один шанс»

01.40 Т/с «Співачка і доля»

ICTV

05.05 Провокатор

06.30 Факти

07.00 Що? Де? Коли?

08.00 Х/ф «Врятування 
рядового Раяна»

11.35 Краще не повторюй

12.35, 13.00 Х/ф «Крутний 
момент»

12.45 Факти. День

14.20 Х/ф «Всесвітня 
війна Z»

16.35 Х/ф «Війна світів»
18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Копи на підхваті»
22.25 Х/ф «Чорні мітки»

00.20 Х/ф «Анаконда-4. 
Кривавий слід»

02.00 Т/с «Перетинаючи межу»

03.35 Х/ф «Брама. Час 
зізнань»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.45 Абзац

05.40, 7.00 Kids Time

05.42 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.02 Т/с «Пригоди Мерліна»

10.45 Х/ф «Джуманджи»
12.45 Х/ф «Нова людина-

павук»
15.25 Х/ф «Нова людина-

павук: висока напруга»
18.10 Х/ф «Голодні ігри»

21.00 Х/ф «Голодні ігри: у 
вогні»

23.55 Х/ф «Хранитель»
01.50 Х/ф «Загублене 

майбутнє»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня 

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

06.55, 1.55 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Час інтерв’ю

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.35 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10, 20.00 Док. проект

19.25 Невигадані історії

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

02.15, 5.15 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Х/ф «Людина у 
зеленому кімоно»

06.10 Х/ф «Алегро з вогнем»
07.55 Х/ф «День залежності»
09.20 Т/с «День гніву»

13.00 Х/ф «Акція»
14.45 Х/ф «Дежа вю»
16.45 Легенди карного розшуку

19.00 Т/с «13»

23.00 Х/ф «Жага швидкості»
00.50 Х/ф «Пограбування на 

Бейкер-стріт»
02.55 Речовий доказ

03.45 Легенди бандитської 

Одеси

04.45 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Євген Станкович. 

«Панихида за померлими 

з голоду» 

06.50 Брати 

07.30 Німа правда. Свідчення, 

загублені в стерні 

07.50 Житниця Європи 

08.40 Олександр Муратов. 

Доля, переказана у 

колажах

09.20 Позиція. Володимир 

Шовкошитний. Я = ми 

09.45 33 хвилини 

10.20 Д/ф «Чесно жити і чесно 

померти...». Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

11.05 Хорал Безсмертя 

12.10 Олесь Янчук про фільм 

«Голод — 33» 

14.00, 02.00 Еліас Файнгерш. 

«Соло з оркестрової 

ями». Моновистава. 

Швеція

15.00, 03.00 Мистецтво Михайла 

Дмитренка

15.20, 03.20 Діалог. Іван Білик 

— Андрій Топачевський

16.00 Світ дитини 

16.10 Казки Лірника Сашка 

16.20 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 2

16.45 Йосафатова долина

17.00 Профтехосвіта в 

сучасному ракурсі, ч. 2

17.20 Портрет. Богдан Козак

18.00 Борис Патон. Я — 

оптиміст!

18.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Тимофій Левчук»

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Леонід Левіт, ч. 1

19.50 Буковинська «пташка»

20.05 Головна роль. Галина 

Яблонська, ч. 2

21.00 О. Кобилянська. «Земля». 

Вистава Чернівецького 

обласного академічного 

музично-драматичного 

театру ім. О. Кобилянської

23.45 Наодинці з музикою. 

Мелодії Карпат

00.20 Світ у прямокутнику. 

Володимир Фалін, ч. 1

00.55 Ольга Петрова, 

Володимир Губа. 

«Норвезькі настрої»

01.05 Головна роль. Стас 

Жирков

04.00 Ювілейний концерт 

Ансамблю ударних 

інструментів,ч. 2

05.10 Палітри Животкових

 

СТБ

06.55 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.50 Караоке на майдані

11.50 Т/с «Коли ми вдома»

13.05 МастерШеф-6

19.00 Битва екстрасенсів-16

21.15 Один за всіх

22.30 Х-Фактор-7

01.35 Х-Фактор-7. Підсумки 

голосування

02.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Х/ф «Мої чорничні 
ночі»

07.50 Натхнення

09.50 Зоопарки світу

11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.35 Будьте здорові!

14.00, 3.45 Чарівні світи

15.10 Путівник прочанина

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.10 Жива природа

16.30 Вадим Крищенко «Десять 

Господніх заповідей»

20.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.00 PR-проект «Співаючий 

ректор» 

22.00 Х/ф «Молодий 
Тосканіні»

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на вершині

02.45 Вихідний, після опівночі

04.10 Х/ф «Така, як ти є»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Маски-шоу

08.00 Нове «Шалене відео по-

українськи»

08.35, 16.25 Облом.UA

09.00 Бушидо

10.35, 16.00 Роби бізнес

11.00 Люстратор 7.62

12.00 Люстратор. Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

14.00 Цілком таємно

15.00 Дембель

16.50 16-й тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Зоря»

19.15 16-й тур ЧУ з футболу 

«Дніпро» — «Шахтар»

21.30 Профутбол

23.15 Х/ф «Смертельний 
удар»

01.10 Х/ф «Бурова»
02.50 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ

06.00 «Лестер» — «Мідлсбро». 

ЧА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Шахтар» 

— «Коньяспор». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Моя гра

10.50 «Ліверпуль» — 

«Сандерленд». ЧА

12.30 Журнал Ліги чемпіонів

13.00, 15.55 Футбол LIVE

13.55 «Олександрія» — 

«Олімпік». ЧУ

14.45 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА

16.40 Моя гра

17.10 «Осасуна» — «Атлетіко». 

ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.10 Топ-матч

19.25 «Сельта» — «Гранада». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

23.55 «Арсенал» — 

«Борнмут». ЧА

01.45 Журнал Ліги чемпіонів

02.15 «МЮ» — «Вест Гем». ЧА

04.05 «Сосьєдад» — 

«Барселона». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.45, 9.00, 22.45 WATTS

05.00, 20.00 Футбол

07.45, 17.45 Гірські лижі. Кубок 

світу 

08.30 Скачки. Кубок Японії

09.30, 15.45 Керлінг. Чемпіонат 

Європи. Фінал

10.30 Лижні гонки. Кубок світу. 

Класика

11.30, 12.45, 14.15, 14.45, 18.30 

Лижне двоборство. Кубок 

світу

16.30, 19.00 Біатлон. Кубок світу

23.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Фінал Конференції

01.20 Зимові види спорту. 

Огляд подій

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.10 Прихована реальність

08.40, 18.40 У пошуках істини

10.30 Повітряні бої

12.10, 21.20 Людство: наша 

історія

14.40 Загадки планети

16.40 Дика Флорида

20.30 Легендарні замки України

00.00 Борджіа: історія клану

02.00 СБУ. Спецоперація

03.40 Перший день війни

04.30 Місто, яке зрадили

05.20 Доктор Хайм. 

Експерименти над 

людьми

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.15 Х/ф «В очікуванні 
вічності»

11.10 Х/ф «Джейн Ейр»
13.25 Орел і решка

19.00, 1.50 Вечірній квартал

21.00 Х/ф «Замерзла з 
Маямі»

22.50 КВК

03.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і бурундуки»

10.50 М/ф «Школа монстрів: 

вітаємо у Monster High»

12.20 Х/ф «Аладдін»
14.40, 16.45, 18.55, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

15.45 Віталька

17.50, 20.00, 23.00 Країна У

22.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

06.55, 0.20 Телемагазин

07.15, 7.50, 23.20 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Спорт. Тиждень

09.30 Х/ф «Потаємні місця»
11.05 М/с «Мандрівники в часі»

12.00 Театральні сезони

12.25 Мистецькі історії

12.45 Спогади

13.15 Гра долі

14.15 Фольк-music

15.20 Твій дім

15.50 Борхес. «На порозі 

національної доби»

16.25 Обличчя війни

16.40 Т/с «Епоха честі»

20.10 Подорожні

21.00, 5.00 Новини

21.30 Перша шпальта

22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс

01.20 Музичне турне

02.20 Світло

03.00 Т/с «Час збирати 

каміння»

04.05 Надвечір’я. Долі

05.25 Д/ф «Василь Симоненко. 

Тиша і грім»
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 «Тобто ви знали, що укла-
даєте договір на 49 років?» — 
запитую у власниці паю.
  «Так, знали, — стверджує 
Ганна Вікторівна. — І свідомо 
на це йшли, бо не мали іншого 
виходу. Нас завели до нотаріу-
са, і ми підписали докумен-
ти, не читаючи їх. Через юри-
дичну необізнаність поставили 
підписи не лише під договором 
про оренду, а й під заповітом на 
Івана Сидоренка та довіреніс-
тю на ТОВ «Приват-Агро-Аль-
янс» щодо права розпоряджати-
ся земельною ділянкою. Земле-
впорядник забрав у нас держав-
ні акти на землю, пообіцявши 
зняти ксерокопії, а оригіна-
ли повернути. Проте досі так і 
не повернув, тож підозрюємо, 
що він також замішаний у цій 
«земельній» афері. Нам видали 
картки «ПриватБанку» й пере-
рахували на них разову випла-
ту. Таким чином люди отрима-
ли від 20 до 100 тисяч гривень. 
Я одержала 63 тисячі гривень. 
Якщо цю суму розділити на 49 
років, виходить приблизно 1,5 
тисячі гривень на рік. А зараз 
жителі Кошманівки від орен-
ди такого, як у мене, земельно-
го паю, площею 6,29, гектара 
мають 33 тисячі гривень за рік. 
Є різниця? Уявіть собі, скільки 
Іван Сидоренко заробив за ці чо-
тири роки, відколи користуєть-
ся моїм паєм. Я б зараз могла от-
римувати оті 33 тисячі гривень 
щороку».
 За словами тих, хто підпи-
сав злощасний договір, дирек-
тор ТОВ «Приват-Агро-Аль-
янс» обіцяв, що за умови, якщо 
нормативна оцінка землі зро-
статиме, люди щорічно отри-
муватимуть доплату. Проте до-
плат вони так і не дочекалися. 
Як виявилося, угодою про 49-
річну оренду такі доплати вза-
галі не передбачені. Один ек-
земпляр цієї угоди людям уда-
лося дістати зовсім випадково. 
 «Усі ми переслідували одну 
мету: отримати гроші. При цьо-
му не думали, що Іван Сидорен-
ко нас обдурить. Адже він та-
кож виходець із народу, живе 
по сусідству. До того ж депутат 
обласної ради, я за нього голо-
сувала. Як могла не довіряти 
такій людині? — розмірковує 
вголос жителька Михайлівки 
Тетяна Цип. — Коли нам ска-
зали: «Іван Іванович у Полтаві. 
От тільки повернеться — поста-
вить свій підпис, і тоді зможе-
те забрати документи», ми пові-
рили. Чому ж він не віддає до-
кументів і по цей день? У нас на 
руках немає ані договору, ані 
технічної документації. І це при 
тому, що він змусив кожного 
виготовити документи за влас-
ний кошт — за 5 тисяч гривень. 
Окрім того, в нотаріуса викла-
ли по 2,5 тисячі. Зрозумівши з 

часом, що самі собі нашкодили, 
понад 60 осіб уже анулювали в 
нотаріуса заповіт на Івана Си-
доренка та довіреність на право 
розпоряджатися нашою землею 
— може, хоч у такий спосіб ут-
римаємо свої паї. Тепер тільки 
договір про 49-річну оренду ли-
шається чинним».
 «У договорі є пункт про те, 
що ми маємо право його пере-
глянути, — додає Володимир 
Лізанець із Машівки. — То, 
може, аби ми не мали змоги 
цього зробити, нам і не віддають 
отих договорів та документів на 
земельні паї? Виходить, здійс-
нили аферу — і кінці в воду». 
 За словами Ганни Малофеє-
вої, Іван Сидоренко стверджує, 
що державні акти на землю 
пайо виків та договори про орен-
ду зберігаються в центрально-
му офісі товариства-орендаря 
у Дніпрі. Тож власники паїв, 
котрі так нерозумно розпоря-
дилися ними, уже кілька разів 
їздили туди. Проте звідти їх на-
правляють до Івана Сидоренка: 
мовляв, він у вас відібрав паї — 
із ним і розбирайтеся. От і ви-
ходить замкнене коло: без до-
кументів власники земельних 
паїв не можуть звернутися на-
віть до суду, аби розірвати до-
говір оренди. 
 «Іван Сидоренко загнав нас у 
глухий кут. Я консультувалася 
з адвокатом, і той «просвітив» 
мене, що Іван Іванович, вияв-
ляється, купив у нас земельні 
ділянки в ось такий прихова-

ний спосіб. Але, повірте, ми не 
знали, що фактично продаємо 
свої паї», — говорить Людмила 
Даурбекова із села Любимівка.
 «Коли ми були в нотаріуса, 
я поцікавилася, чи правда, що 
наша земля куплена. Нотаріус 
відповіла, що це не так, наші 
паї в довгостроковій оренді — 
немає, мовляв, такого закону, 
згідно з яким землі сільськогос-
подарського призначення ого-
лошувалися б товаром. Мож-
ливо, через недосвідченість ми 
вчинили неправильно. Проте 
кожного піти на цей крок зму-
сила нужда. У мене також була 
безвихідна ситуація: маю дити-
ну з інвалідністю І групи (у неї 
ДЦП), тож гроші потрібні були 
на лікування. Із тієї суми, що я 

одержала за половину паю, 3,5 
тисячі гривень пішло на офор-
млення документів, окрім того, 
відрахували 6 тисяч податку — 
у результаті мала на руках тро-
хи більше 20 тисяч. Іван Сидо-
ренко, вважай, даром позаби-
рав у нас земельні паї, — робить 
висновок іще одна власниця 
паю, котра здала його в орен-
ду на 49 років, Галина Тертиць-
ка. — Що там говорити, якщо 
він навіть свою однокласницю 
«об’єгорив».
 Однокласниця Івана Си-
доренка Людмила Даурбе-
кова констатує: «Іван Сидо-

ренко шантажує мого чолові-
ка, котрий працює в його фір-
мі охоронцем за 1 200 гривень 
зарплатні: мовляв, він втра-
тить роботу, якщо я виступа-
тиму стосовно відданого в 49-
річну оренду земельного паю. 
Я ж не мовчу, бо вважаю, що 
Сидоренко повинен відповіс-
ти за свою аферу. Тож при зуст-
річі він мене хіба такими матю-
ками криє. Я тоді також пере-
ходжу на нецензурну лексику. 
Отак і спілкуємося». 
 Вікторія Шарова, котра 
пропрацювала в ТОВ «Приват-
Агро-Альянс» 13 років, роз-
повіла свою безрадісну історію: 
«Іван Сидоренко прямо попере-
див мене: якщо стулиш пель-
ку, мовляв, — працюватимеш 

далі. Проте я добивалася спра-
ведливості, тож Іван Іванович 
вигнав мене з роботи. А свій зе-
мельний пай я здала в таку дов-
гострокову оренду через те, що 
допекла бідність. У мене двоє 
дітей, батьки хворі — допомо-
ги ніякої, потрібно було вивчи-
ти доньку». 
 Очільник ТОВ «Приват-
Агро-Альянс» Іван Сидоренко у 
приватній розмові (на диктофон 
говорити відмовився) пояснив: 
довгострокова оренда земель-
них паїв із разовою виплатою 
— то була програма компанії 
«Приват-АгроХолдинг», у якій 
він працює найманим директо-
ром, і ніхто не змушував людей 
підписуватися під угодою, про 
яку йдеться. А раз вони стави-
ли підписи, то мали б розуміти, 
що фактично продають свої зе-
мельні паї. Він, у свою чергу, 
переслідував благу мету: хотів, 
аби селяни не віддали землю за 
безцінь. І багато хто з них, отри-
мавши солідну разову виплату, 
вигідно вклав її, придбавши, 
скажімо, дітям житло в район-
ному, а то і в обласному центрі. 
Водночас ті, хто гроші просто 
«просвистів», тепер, за слова-
ми Івана Івановича, і здіймають 
бучу. Чоловік пообіцяв дати й 
офіційний коментар, поперед-
ньо поспілкувавшись зі своїм 
керівництвом, проте по теле-
фону увесь час переносив нашу 
розмову, тож у результаті, на 
жаль, так і не вдалося почути 
чіткої відповіді. 
 Власники ж земельних паїв 
Ганна Малофеєва, Наталія Ша-
майда, Людмила Даурбекова, 
Галина Тертицька, Вікторія 
Шарова, Володимир Лізанець, 
Віктор Макаров, Ольга Малік, 
Тетяна Цип, з якими я розмо-
вляла, зізнаються: зараз вони 
розуміють, що вчинили не-
обачно, поставивши свої підпи-
си під сумнівним контрактом. 

Водночас кажуть: безпросвіт-
на бідність, бажання хоч якось 
розв’язати свої проблеми змуси-
ли їх це зробити. Наразі ж люди 
рішуче налаштовані добиватися 
скасування угоди з орендарем. 
Кажуть: гуртом можна й камінь 
зсунути з місця. «Ми стукаємо 
в усі двері: скаржилися в багато 
інстанцій, зокрема зверталися 
в районну прокуратуру, в обл-
держадміністрацію. І оскільки 
на місцевому рівні ніхто не по-
чув нашого крику душі, збирає-
мося шукати справедливості в 
Києві. Готуємо звернення до Ге-
неральної прокуратури Украї-
ни. Якщо й це не допоможе, до 
самого Президента дійдемо», — 
заявляє Ганна Малофеєва. «Це 
проблема всеукраїнська, — до-
дає Галина Тертицька. — Орен-
дарі дурять селян, як тільки мо-
жуть».
 P. S. Допомоги журналіста 
попросила й Валентина Різник, 
котра озвучила таку проблему: 
свого часу працівники Машівсь-
кої школи, а також дитсадка 
отримали земельні паї площею 
50 соток, і ТОВ «Приват-Агро-
Альянс» вчасно розраховувалося 
за користування ними. Аж тут 
раптом за минулий рік пайови-
кам не доплатили 300 гривень, 
а цьогоріч вони взагалі нічого 
не отримали. «Іван Сидоренко 
нам пояснив, що не може запла-
тити, оскільки, виявляється, 
існує проблема накладення зе-
мельних ділянок. Коли ми самі 
почали звіряти їхні межі, то 
виявили, що багато з них не ма-
ють власників, а тільки прону-
меровані. Звісно, дуже хотіло-
ся б вірити словам Івана Івано-
вича, проте віри лишається все 
менше й менше. Як так? Бага-
то років не було ніяких накла-
док — і раптом вони звідкись 
узялися», — не може зрозуміти 
Валентина Різник, котра пра-
цювала в дитсадку. ■

СХЕМИ

Чия земля? ПРИВАТна
Поставивши підписи під сумнівним контрактом, власники 
земельних паїв невдовзі пошкодували про це

■Ганна ЯРОШЕНКО

У Машівському районі ТОВ «Приват-Агро-Альянс» в особі його ди-
ректора — депутата Полтавської обласної ради Івана Сидоренка, 
котрий проживає в селі Михайлівка, взяло в оренду в пайовиків 
землю на 49 років. Видавши відчутну разову виплату, у власників 
земельних паїв забрали оригінали документів на наділ і не дають 
їм на руки навіть договору про оренду. Зрозумівши, що потрапили 
в халепу, люди забили на сполох.
«Земельний пай у Кошманівці дістався мені у спадок від мами, 
котра все життя пропрацювала в колгоспі, а померла в 2004 році, 
— розповідає Ганна Малофеєва із села Латишівки, котра й сама 20 
років пропрацювала дояркою і потім іще 10 років порала телят. — 
Наступного року я уклала з Іваном Сидоренком договір про оренду 
мого наділу на 10 років. Усе було гаразд. А потім сталося так, що 
мене розвели на велику суму грошей. Тому й звернулася до Івана 
Івановича по допомогу. У 2013 році ходила до нього кілька разів. 
І він обіцяв видати плату за користування моїм земельним паєм 
наперед, але так і не виконав обіцянки. Натомість запропонував 
укласти договір про його оренду на 49 років. До Івана Сидоренка 
тоді почали звертатися й інші люди з Машівки та навколишніх сіл, 
в котрих, як і в мене, була складна життєва ситуація (таких набра-
лося 134 особи), і він, скориставшись цим, обвів усіх нас навколо 
пальця, отримавши в результаті 700 гектарів землі».

Власники земельних паїв, котрі віддали їх у довгострокову оренду, обіцяють дійти до Президента, 
якщо їхнього крику душі не почують на місцевому рівні.
Фото автора.

❙
❙
❙

Зараз вони розуміють, що вчинили необачно, 
поставивши свої підписи під сумнівним контрактом. 
Водночас кажуть: безпросвітна бідність, бажання 
хоч якось розв’язати свої проблеми змусили їх 
це зробити. Наразі ж люди рішуче налаштовані 
добиватися скасування угоди з орендарем. Кажуть: 
гуртом можна й камінь зсунути з місця.
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Аліна НЕБЕЛЬСЬКА 

За свій 31 рік він встиг зняти докумен-
тальні фільми про російсько-грузинську 
війну та киргизо-узбецькі конфлікти, про 
анексію Криму та події на сході України; 
був членом журі фестивалю короткомет-
ражок «Де кіно». Й остання на сьогодні 
документальна стрічка «Україна. Повер-
нення своєї історії» Акіма Галімова мала 
неабиякий успіх. А днями він ініціював 
проведення публічної зустрічі на тему 
«Найбільш поширені міфи в історії Ук-
раїни та розвінчання їх у сучасній доку-
менталістиці», аби обговорити й визна-
чити з науковцями, що варто показати у 
лінійці документальних фільмів одного з 
провідних телеканалів.

Повернешся — не повернешся
 ■ Акіме, чому працюєте саме в доку-
менталістиці? 
 — Тому що мені цікаво все, що відбу-
вається навколо. А метою документаль-
ного кіно якраз і є розповідь про життя, 
справжні речі, реальність. Мені цікаво 
досліджувати суспільні процеси, сто-
сунки між людьми, історію і все те, що 
пов’язане з нами. На мою думку, доку-
ментальне кіно дає більшу можливість 
розкрити життя, яким воно є, ніж будь-
які інші жанри. 
 ■ Ви часто працюєте в екстремальних 
умовах: знімали російсько-грузинську 
війну, конфлікт між киргизами та узбе-
ками, проводили розслідування в АТО 
та під час окупації Криму. Які небезпеч-
ні ситуації траплялися?
 — Коли працюєш у таких зонах, за-
вжди наштовхуєшся на небезпеку. Але, 
мені здається, журналісти, які свідомо 
обирають цей шлях, розуміють, на що 
вони йдуть. З іншого боку, ми всі живі 
люди, тому страшно було багато разів. 
Бували ситуації, коли ти думав: повер-
нешся чи не повернешся. 
 Пригадую, якось ми працювали в 
Оші, на півдні Киргизстану. Там кирги-
зи вирішили вирізати всіх узбеків. Коли 
ми їздили по цих узбецьких районах, то 
наштовхнулися на якогось військового, 
який там, на місці, хотів вирішити нашу 
долю. Ось у такі моменти, коли на тебе 
наставляють дуло автомата — страшно. 
В інший час про це не думаєш, просто 
потрібно зробити свою роботу. 
 Насправді я вже давно не їздив по не-
безпечних місцях. Востаннє — рік тому. 
Вже було умовне перемир’я. Все ще було 
напружено, страшно, але вже не так, як 
у 2014 році. Зараз я з величезною пова-
гою ставлюся до своїх колег, які їздять 
у зону АТО, готують звідти матеріали. 
Вони роблять велику роботу, попри те, 
що це колосальний ризик. Думаю, що 
вони зараз перебувають у більшій небез-
пеці, ніж коли їздили ми.

Народився на Далекому Сході
 ■ У фільмі «Де починається Україна» 
ви запитуєте в людей із зони бойових 
дій, Західної України та Криму, що для 
них значить Батьківщина. А що вона оз-
начає для вас?
 — Непросте питання особисто для 
мене, тому що я народився в Росії, на Да-
лекому Сході, трохи жив у Москві, у дит-
садок почав ходити теж у Москві, у шко-
лу взагалі ходив в Узбекистані в Таш-
кенті, а в Крим ми з родиною приїхали 
тільки у 1994 році. На той час Крим був 
де-юре українським, але де-факто, звіс-
но, що ніякої України там ще не було. 
Уявіть, що лише у 1997 році був укладе-
ний великий договір про дружбу, який 
розподілив Чорноморський флот між 
Україною та Росією. Тому якщо говори-
ти про Батьківщину в територіальному 

значенні, місце де ти народився, то це 
Росія. Але я для себе вкладаю в це понят-
тя щось більше, ніж просто територія. 
 Зараз, після анексії Криму, коли 
я приїжджаю в Сімферополь і виход-
жу на площу Леніна й бачу «бабушек» 
з георгіївськими стрічками, табличка-
ми «Спасибо, Путин», то, звісно, це біль-
ше не є моїм Кримом. Водночас, коли я 
від’їжджаю кілометрів за 5, до свого 
рідного будинку, де мої батьки, то там 
для мене вже Батьківщина. Ну і, звісно, 
коли я приїжджаю в Київ, коли я в себе 
вдома, зі своєю родиною, або на своїй ро-
боті, де в мене є однодумці, то відчуваю, 
що це все моє рідне. Тому питання не в 
території. 
 Для мене Батьківщина — передусім 
це люди, з якими я розділяю однакові 
цінності. Однозначно — це Україна. 
 ■ Нині часто буваєте в Криму?
 — У Криму я буваю доволі часто. Ми з 
дружиною обов’язково їздимо туди двічі 
на рік: на Новий рік та влітку. Щоправ-
да, цьогоріч влітку не їздили, тому що в 
нас народилася донечка. Їздити не дуже 
зручно, бо нема прямого сполучення, а 
стояти кілька годин на кордоні (зазви-
чай ми їздимо машиною) з маленькою 
дитиною не зовсім добре. Коли ми були 
самі, то для нас це була як маленька при-
года. Пригадую, як одного разу, коли 
вперше їхали після анексії без машини, 
ми з дружиною йшли через кордон чоти-
ри кілометри пішки. Ми тоді ще були з 
великими торбами, подарунки везли, бо 
в Криму в мене брат та племінники.

Кримські татари — нація з великою 
історією
 ■ Ви хочете зняти фільм про кримсь-
ких татар. Яким ви його бачите? 
 — Я дуже загорівся ідеєю фільму про 
кримських татар, про їхню історію, і на-
віть починав розробку стрічки: провів 
кілька зустрічей з істориками, які до-
сліджують питання депортації кримсь-
ких татар. Але потім заморозив цю робо-
ту, бо наразі просто не вистачає часу на 
неї, в нас є кілька великих проектів, які 
ми робимо на «1+1». 
 Думаю, що обов’язково повернуся до 
цього фільму, тому що це історія мого 
народу, вона мені цікава, і мені хочеть-
ся, щоб про неї дізналися. Про що міг би 
бути цей фільм? Звісно, що за основу я, 
напевно, брав би історію, що передува-
ла депортації, тому що це питання, мені 
здається, майже не досліджене саме в до-
кументальному форматі, попри те, що в 
нас є художній фільм «Хайтарма». В ар-
хівах є колосальна кількість докумен-
тів, особистих справ кримських татар, 
про те, що там відбувалося до сорокових 

років, як створювалася татарська авто-
номія, які діячі там були. Мені це все 
дуже цікаво. 
 Моє завдання як журналіста та доку-
менталіста — створити таку історію, яка 
була б цікава якомога більшій кількості 
людей. Тому я ще буду думати. Мені б 
хотілося зробити фільм, щоб показати, 
що це не нація, яка виникла у 1991 році 
— отак раптово переїхавши з Узбекиста-
ну, почала захоплювати землі, обража-
ти місцеве населення, яке там жило... 
так, як довгий час нам представляли та-
тар. Зачекайте, те місцеве населення пе-
ред тим заїхало в їхні хати. Тому мені б 
хотілося показати кримських татар не 
як проблему, а як націю з великою іс-
торією, яка тягнеться з XV століття; як 
націю з великою культурою та велики-
ми традиціями.
 ■ До 25-ї річниці Незалежності Ук-
раїни ви створили стрічку «Україна. По-
вернення своєї історії», в якій, зокрема, 
розвінчали міфи про Мазепу-зрадника. 
Чи буде продовження? 
 — Зараз ми працюємо над продов-
женням фільму «Україна. Повернення 
своєї історії», зокрема вивчаємо багато 
матеріалів про те, які стосунки були між 
Кримом та Україною, зачіпаємо також 
й історію Кримського ханства. І ще ба-
гато інших історичних тем, які можуть 
пролити світло на маловідомі сторінки 
нашого минулого, дозволити по-іншому 
зрозуміти те, що відбувається сьогодні.
 ■ Поки не подивилася про Інгігер-
ду «Україна. Повернення своєї історії», 
знала тільки, що вона була дружиною 
Ярослава Мудрого...
 — Ой, у неї там дуже потужна історія. 
Це ж XI століття. Суспільство було дуже 
патріархальним, тобто переважав культ 
чоловіка: чоловіки воюють, чоловіки 
очолюють держави, чоловіки задають 
«правила» життя. Тому жінка, яка ки-
дає виклик такій системі — апріорі має 
дуже потужний струмінь. І свого батька 
вона, можна сказати, «строїла», а він був 
не просто кимось там, а великим швед-
ським королем. І потім те, що вона роби-
ла в Києві. Є версії істориків, що Інгігер-
да багато в чому спрямовувала зовніш-
ню політику Ярослава і керувала цими 
процесами. Вона була непересічною осо-
бистістю. 
 Багато хто не помічав і стародав-
ні написи на стінах Софійського собо-
ру. Я теж не помічав, коли туди раніше 
заходив. Але там така історія! Минуло 
1000 років, а ці написи пронеслися крізь 
століття! Мені здається, що для всіх ук-
раїнців Софія має стати місцем сили, 
тому що в нас немає іншої історичної 
пам’ятки, яка не просто лишилася з тих 

часів, а ще й збереглася у такому стані.
 ■ Ви ініціювали відкрите обговорен-
ня з українськими науковцями малові-
домих історичних тем та фактів. Якою 
була мета цього «круглого столу»?
 — За кількістю відгуків, яку ми отри-
мали після презентації «Україна. Повер-
нення своєї історії», стало зрозуміло, що 
такий формат відкритої дискусії є акту-
альним зараз. Наша історія потребує очи-
щення від міфів, переосмислення та зро-
зумілої подачі широкому колу глядачів у 
документальних фільмах. У суспільстві 
дійсно є запит на ті факти з нашої історії, 
які раніше були відомі тільки вузькому 
експертному колу. Тому ми закликали 
до співпраці наукове товариство. Адже, 
починаючи роботу над продовженням 
лінійки документальних фільмів, для 
нас дуже важлива думка фахівців.

«Де кіно»
 ■ Ви були членом журі фестивалю 
короткого метру «Де кіно». Розкажіть, 
чому саме мультик «Я купив велосипед» 
отримав перемогу? У чому його особ-
ливість?
 — Ми з членами журі одностайно 
вирішили, що цей фільм має перемог-
ти. Він усіх нас вразив, кожного, напев-
но, чимось особливим. Я в цьому муль-
тику побачив філософію сьогодення. 
От дивишся, і цей фільм зачіпає струн-
ки, про які ти теж думаєш. Дійсно, ніби 
хотіла людина позбутися своїх проблем, 
а проблем у результаті стало ще більше. 
І мультик показує, що дійсно, все, як у 
житті, кожен твій крок для вирішення 
якихось проблем насправді часто при-
зводить до ще більших проблем. І цей 
наш біг від проблем, він до кінця жит-
тя нас переслідує все більше й більше 
(сміється). Або живеш-живеш-живеш-
живеш, звик до якогось такого усталено-
го існування і раптом «чік» — і все скін-
чилося, а ти абсолютно до того не гото-
вий. Це теж про наше життя.
 Особисто мені цей мультфільм дуже 
сподобався, хоча багато хто каже, що 
зовсім не заслужено, що були сильніші 
роботи. Багато було сильних робіт, дійс-
но, важко було визначити, хто може ста-
ти переможцем. 
 ■ На конкурс надійшло понад 300 
фільмів, iз них 40 кращих було проде-
монстровано на фестивалі. Короткомет-
ражки на яку тематику та проблематику 
зустрічалися найчастіше?
 — Роботи, які там були, були дуже і 
дуже гідні. Це не були спроби пера чи ама-
торське кіно, а якщо й аматорське кіно, 
то в ньому було закладено дуже серйоз-
ні ідеї всередині. Дуже багато було філь-
мів, які стосувалися насилля чи агресії. 
Мені здається, що це цілком відповідає 
тому стану суспільства, в якому ми зараз 
перебуваємо через війну, через проблеми, 
з якими зіткнулися. Було багато фільмів 
про любов. Це ж вічна тема...
 ■ Окрім переможців, які короткомет-
ри вам найбільше запам’яталися? Чим 
саме? 
 — Там була прекрасна робота під на-
звою «Лох». Це фільм про хлопця-бота-
на (сміється), який усе вчиться, постій-
но з книжками, поспішає на лекції. І от 
біжить він після пари. По дорозі, як у 
класичній схемі, врізається в якусь дів-
чину, всі папірці розлітаються, вони по-
чинають їх збирати, але не встигають 
познайомитись. Решту фільму він її шу-
кає, і знаходить, але не може до неї прой-
ти через скляні двері. Дівчина дмухає 
на скло та пише «лох», хлопець засму-
чується, а дівчина розуміє, що він про-
читав не з того боку, адже він за склом. 
Швидко стирає напис і показує на хол. 
Дуже класна ідея, легка. Не знаю, іноді 
мені чимось подобаються такі наївні 
фільми з цікавою кінцівкою.
 ■ Чим найбільше вразив фестиваль?
 — Я навіть не очікував, що ми в Ук-
раїні можемо провести фестиваль такого 
рівня. Але «1+1» та Film.ua це вдалося. 
Мені здається, це серйозний стартовий 
майданчик, щоб заявити, що в Україні 
роблять класне кіно, яке має великий 
потенціал. Атмосфера була просто фан-
тастичною. За дні фестивалю майданчик 
зібрав понад сiм тисяч людей, і це просто 
колосальна кількість. З точки зору попу-
ляризації кіномистецтва і для любителів 
кіно — це хороша ідея. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Акім Галімов: Наша історія 
потребує очищення від міфів
Документаліст зібрав науковців, щоб визначити теми для телевізійних фільмів

■

Акім Галімов.
Фото надане прес-службою каналу «1+1».

❙
❙
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«Cильніший завжди витискає слабшого. Якщо молодь відповідає рівню 
збірної, якщо показує гарний футбол, то вона витискає ветеранів. Якщо 
ветерани демонструють чудовий рівень футболу та результат, то молоді 

доведеться зачекати».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної 
України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Переважна більшість на-
ставників свою роботу біля кер-
ма нового колективу розпочи-
нає з товариських поєдинків. 
Водночас тренерська кар’єра 
Андрія Шевченка на чолі націо-
нальної збірної України старту-
вала матчем відбору на чемпіо-
нат світу-2018. А свій перший 
«товарняк» команда Шевченка 
зіграла вже після завершення 
осінньої частини кваліфікації, 
коли тренерський штаб «синьо-
жовтих» відчув необхідність пе-
ревірити в дії найближчий ре-
зерв для першої команди. Упро-
довж чотирьох офіційних мат-
чів Андрій Шевченко не надто 
варіював складом, покладаю-
чись більшою мірою на пере-
вірені кадри з «Шахтаря» та 
«Динамо». Але в товариському 
поєдинку з сербами можливість 
зіграти отримали ті, хто у попе-
редніх протистояннях не мав іг-
рової практики.
 Подібне рішення перед хар-
ківською зустріччю прийняв 
і наставник балканців Славо-
люб Муслін, який також дові-
рив місце у старті «дублерам». 
Зреш тою, більш переконли-
ву гру на полі стадіону «Ме-
таліст», де, до слова, в новому 
сезоні через відсутність у місті 
професіонального клубу прак-
тично не грають у великий фут-
бол, продемонстрували «си-
ньо-жовті». Забивши по голу в 
кожному з двох таймів, підопіч-

ні Шевченка подовжили таким 
чином свою переможну серію 
до трьох матчів. Сам наставник 
українців після матчу заявив: 
«Головне, що принципи, котрі 
ми прищеплюємо команді, не 
були порушені. Видно, що фут-
болісти їх розуміють».
 На тлі сербських резер-

вістів робити висновки щодо 
конкурентоздатності всієї на-
шої «лави запасних», звісно, 
недоречно. Проте старань окре-
мих виконавців також не мож-
на було не помітити. Здається, 
найпродуктивнішими були дії 
екс-«дніпрянина», а нині грав-
ця грецького ПАОКа, Євгена 

Шахова, авторству котрого на-
лежить переможний гол у мат-
чі. Немов яструб, він кинувся 
на добивання м’яча, котрий піс-
ля незграбної спроби Романа Зо-
зулі його прийняти, на непри-
пустимо довгий час залишився 
на самоті. Вдало відгукнувшись 
на фланговий простріл Арте-

ма Федецького, форвард «Бети-
са» мав чудову нагоду перерва-
ти свою багатоматчеву «суху» 
серію у збірній, проте зайва ме-
тушня навколо м’яча стала на 
заваді реалізації цього проекту.
 Натомість у Андрія Ярмолен-
ка проблем з подвоєнням рахун-
ку взагалі не було. Нагодою ре-
алізувати пенальті він скористав-
ся вміло. «Нинішній рік видався 
складним: на Євро ми зіграли по-
гано. Сподіваюся, в наступному 
такого не буде», — резюмував ди-
намівський «вінгер», вихід яко-
го на заміну додав діям синьо-
жовтої команди впевненості.
 Варто додати, що з прихо-
дом на тренерський місток ук-
раїнської збірної Андрія Шев-
ченка  збірники в один голос ка-
жуть про відчутне покращення 
мікроклімату всередині колек-
тиву, проблеми з яким, здаєть-
ся, стали однією з причин про-
валу на нещодавньому ЧЄ. На-
гадаємо, що за кілька місяців 
до його старту добряче посва-
рилися футболісти «Динамо» 
та «Шахтаря» — Ярмоленко та 
Степаненко.
 Тепер же, як відзнача-
ють збірники, вони — як одна 
сім’я. «Що змінилося з прихо-
дом Шевченка? Ми стали єди-
ним колективом. Ми граємо на 
полі один за одного, не жаліє-
мо себе й розуміємо, що повніс-
тю віддалися грі. Нам не сором-
но дивитися вболівальникам у 
вічі», — так оцінив атмосферу 
в таборі збірної один з її лідерів 
Євген Коноплянка. ■

Григорій ХАТА

 Вийшло так, що минулих вихідних, 
коли в Україні гостював новообраний 
президент УЄФА Александер Чеферін, у 
вітчизняній першій лізі «Іллічівець» та 
«Гірник-Спорт» зіграли матч, який зго-
дом назвали договірним. Спочатку, було, 
наставник лідера першості з Маріуполя 
Олександр Севидов заявив, що, звинува-
чуючи його команду в нечесній грі, «злі 
язики» таким чином не хочуть, аби ко-
манда з Донбасу повернулася до елітного 
дивізіону. Утім, коли його візаві — очіль-
ник колективу з Горішніх Плавнів (у ми-
нулому — Комсомольськ, що на Полтав-
щині) Ігор Жабченко визнав факт здачі 
матчу чотирма своїми підопічними, го-
ловний тренер «Іллічівця» заявив: «Ук-
раїнський футбол хворий». При цьому Се-
видов попросив ФФУ перевірити на статус 
«договірного» й інший поєдинок маріу-
польців — проти «Вереса», в якому, за ін-
формацією букмекерів, були також здій-
снені аномально високі ставки.
 Загалом, як свідчать букмекери, ук-
раїнська перша ліга не користується вели-
кою увагою шанувальників ставок. У се-
редньому на кону опиняється кілька ти-
сяч доларів. Водночас під час протистоян-
ня «Іллічівця» з «Гірником-Спорт», який 

завершився з рахунком 3:1, було постав-
лено більше 250 тисяч доларів. «Цей матч 
був обурливим «договірняком». Вони під-
лаштували все. Перемогу гостей у першо-
му таймі й виграш господарів у матчі, пе-
ремогу господарів iз форою (-1), кількість 
голів більше 3,5», — так на підозрілі дії 
клієнтів букмекерської контори Betfair 
відреагував представник незалежної єв-
ропейської організації Federbet, котра ви-
являє договірні матчі, Франческо Баран-
ка. Щодо безпосередніх учасників цього 
неподобства, то, за словами Жабченка, в 
його клубі активно ведеться внутрішнє 
розслідування — футболісти пишуть по-
яснювальні доповідні й готуються пройти 
перевірку на детекторі брехні. Глибокий 
аналіз недозволених «польотів» обіця-
ють провести й в «Іллічівці». Але, як каже 
Севидов, важливо, аби відповідні органи 
почали системну роботу по боротьбі з до-
говірними матчами.
 Не так давно «УМ» повідомляла, що 
в Україні винесли судовий вердикт у пер-
шій кримінальній справі, що стосувалася 
зіграного «договірняка» в молодіжному 
чемпіонаті України (до 21 року) між «Ме-
талістом» та «Волинню». Щоправда, з ог-
ляду на пом’якшуючі обставини, безпосе-
редні учасники того дійства, котре відбу-
лося в 2015 році, обмежилися скромним 

грошовим покаранням. «У нашому фут-
болі відбувається дуже багато поганих ре-
чей. Наш футбол хворий, і потрібно спро-
бувати зробити його чистішим», — наго-
лосив Севидов.
 Залишаючи Україну, де, нагадаємо, на-
весні 2018 року відбудеться фінал Ліги чем-
піонів, очільник УЄФА назвав нашу країну 
чемпіоном з гостинності. Проте інформа-
ція про такий ось «договірняк», думається, 
вмить зіпсувала враження поважного гос-
тя про нашу державу. Здається, для іміджу 
українського футболу та й, загалом, усієї 
країни, було б набагато корисніше, якби 
наші спортивні функціонери сконцент-

рувалися на подоланні проблеми договір-
них матчів. Примітно, що в Україні доволі 
швидко відреагували на кричущий факт 
брудної гри — у середу Верховна Рада ра-
тифікувала Конвенцію Ради Європи проти 
маніпуляції спортивними результатами. 
Так, серед іншого даний документ передба-
чає, що держава-підписант обіцяє реалізу-
вати комплекс заходів щодо налагоджен-
ня внутрішньо- та міждержавної взаємодії 
з питань попередження та протидії маніпу-
ляціям під час спортивних подій, а також 
притягнення до відповідальності фізичних 
та юридичних осіб, винних у подібних пра-
вопорушеннях. ■

Після відвідин України новим президентом УЄФА Александером Чеферіном (другий ліворуч)
у вітчизняному футболі заговорили про його важку хворобу. 
Фото УНІАН.
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Є ПРОБЛЕМА

Обурливо брудна гра
Лідер першої ліги — маріупольський «Іллічівець» — 
опинився в епіцентрі «договірного» скандалу

■

ЗБІРНА

Принципи «не підвели»
Національна збірна України на мажорній ноті завершила футбольний рік, який, утім, 
запам’ятається її провалом на Євро

■

Як відзначив Андрій Шевченко, у матчі з Сербією найближчий резерв національної збірної України «каші не зіпсував».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Товариський матч. Україна — 
Сербiя 2:0 (Шахов, 38; Ярмоленко, 87 
(пен.); У: Бойко, Бутко, Ордець, Крив-
цов, Федецький, Малишев, Караваєв 
(Петряк, 46), Сидорчук (Ротань, 46), 
Шахов (Зінченко, 77), Циганков (Яр-
моленко, 65), Зозуля (Бесєдін, 62)).

■
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 — Люба, дивись, який чудо-
вий день!
 — На що ти натякаєш?
 — Ну ти ж сама сказала, що 
підеш від мене одного чудового 
дня.

* * *
 Лікарня швидкої допомоги. Лі-
кар оглядає хворих — у всіх трав-
ма голови. Запитує першого пост-
раждалого:
 — Чим це вас так?
 — Качалкою.
 — А вас? — запитує другого.
 — Теж качалкою.
 — А вас? — запитує третьо-
го.
 — І мене качалкою.
 — Це що — епідемія така?
 — Ви он того чоловiка в комі 
бачите? Він тікав від своєї дружини 
і спробував загубитися в натовпі.

* * *
 Коханець тікає від чоловіка, 

забігає в парк і бачить оголені 
статуї. Один постамент вільний, 
стає на нього, приймає позу. Го-
лос збоку:
 — Дурню, шкарпетки зніми, 
всю алею спалиш!

* * *
 — Товаришу прапорщик, до 
тебе дружина прийшла!
 — Не «до тебе», а «до вас»!
 — До нас вона вчора прихо-
дила.

* * *
 Декого так загартовує сімейне 
життя, що вони перестають бояти-
ся потойбiчного.

* * *
 У фотоательє до Рабиновича 
заходить Мойша:
 — Сфотографуй мене так, 
щоб я мав героїчний вигляд!
 — Добре. Давай поставимо на 
стіл смажену курку та горілку, а ти 
гордо відвернешся!

По горизонталі:
 1. «Біблія» для іудеїв. 4. Ім’я 
чоловіка телеведучої Марічки Па-
далко. 6. Німецьке місто, побратим 
Києва. 7. Фривольний танець, по-
пулярний в кабаре ХІХ століття. 10. 
Слов’янське свято літнього сонцесто-
яння. 12. Збройні сили Третього рей-
ху. 13. Розряд у японських бойових 
мистецтвах, зокрема в айкідо, дзю-
до, карате. 14. Найнижчий чолові-
чий голос у хорі. 15. Експерт із те-
атрального мистецтва. 17. Мотузка 
чи струна, що стягує кінці лука. 18. 
Нижня, потовщена частина більярд-
ного кия. 21. Інтонаційне виділення 
певного складу в слові. 22. Один із 
трьох героїв відомої байки, які взя-
лися тягти віз. 23. Автентична назва 
тигра в народів Сибіру.
По вертикалі:
 1. Колишній прем’єр-міністр 
Польщі, голова партії «Громадянсь-
ка платформа». 2. Ніша в стіні для 
ліжка, відгородженого завісою. 3. 
Українська повстанська армія. 4. 
Країна фараонів і пірамід. 5. Столи-
ця Латвії. 8. Самопроголошена де-
ржава на східному узбережжі Чорно-

го моря, де-юре автономна респуб-
ліка у складі Грузії. 9. Стан абсолют-
ного спокою, блаженства у буддизмі. 
10. Геометрична фігура, яку просла-
вив Казимир Малевич. 11. Водяна 
лілія. 15. Поховальна трапеза із ри-
туальними боями та іграми, яка по-
бутувала в часи Київської Русі. 16. 
Ніцой, Кадочникова, Руснак, Недін. 
17. Смалець, жир. 19. «Чорна ..., 
спогад сумний виклика. Чорна ..., як 
розставання гірка» (пісня). 20. На-
ціональна релігія тибетців.. ■

Кросворд №139
від 11—12 листопада

ПРИКОЛИ ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід 0…+5

 +3…+8

 0…+5

 +3…+8

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +2…-3

 +2…+7

 +2…-3

 +2…+7

Північ +2…-3

 +1…+6

 +2…-3

 +1…+6

Схід -2…-7

 0…+5

 -2…-7

 0…+5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь -2…+3

 +4…+9

 -2…+3

 +4…+9

19—20 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Подекуди 
туман, на дорогах ожеледиця. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Тем-
пература вночi 0...+2; удень +3...+5. Пiслязавтра вночi -3...-5; 
удень близько 0.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi +3...+5; удень +7...+9. Яремче: вночi 
+2...+4; удень +8...+10. Мiжгiр’я: вночi +2...+4; удень +8...+10. 
Рахiв: уночi -1...+1; удень +6...+8. 

17 листопада висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 10 см, Плай — 53 см, Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — не-
має, Івано-Франкiвськ — 20 см, Яремче — 17 см, Поже-
жевська — 13 см.

Вiд 21 до 27 листопада

 Овен (21.03—20.04). Рухайтеся в тако-
му ж напрямку й далі, не знижуючи темпів. Вам 
знадобиться допомога друзiв. Доведеться зай-
матися питаннями, пов’язаними з роботою та 
кар’єрою.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Телець (21.04—21.05). Не поспішайте 
відмахуватися від сімейних проблем. Забудьте 
про свій егоїзм i допоможіть близьким i друзям. 
Це триматиме вас у неймовірному напруженні.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Близнюки (22.05—21.06). Знання і досвід, 
які ви отримали раніше, допоможуть вам з гідніс-
тю вийти з будь-якої ситуації і не зрадити своїм 
принципам. Добрі справи, допомога і вміння на-
дати підтримку згодом стануть вашим капіталом.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27.

 Рак (22.06—23.07). Постійна зміна планів 
і цілей, у такі періоди змін не завжди можна чіт-
ко й відразу зорієнтуватися, який же шлях об-
рати, якою дорогою йти. Але ви повинні актив-
но працювати в цьому напрямку.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Лев (24.07—23.08). Доля дасть непо-
гані аванси на майбутнє, однак їх потрібно буде 
обов’язково відпрацювати. Усупереч проблемам 
і труднощам оточуючi схильні бачити у вас най-
кращі риси.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Діва (24.08—23.09). Життя подарує ди-
вовижний шанс отримати тільки найкраще й ос-
мислити всі недоліки обраного напрямку життя. 
Попереду суцільні сюрпризи, навіть випадкові 
люди пiдтримуватимуть вас у всіх починаннях.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Терези (24.09—23.10). Життя врятує від 
багатьох помилок і втрат, ви отримаєте в пода-
рунок духовні дари. Вони допоможуть бороти-
ся й перемогти проблеми, хвороби, особисті та 
ділові труднощі.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Скорпіон (24.10—22.11). Не втомлюйте-
ся сіяти розумне, добре, вічне. Вдасться реалі-
зувати плани завдяки вашим зусиллям і сторон-
нiй допомозi. Надійною опорою стануть у цей 
час друзі та покровителі.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). Можливі деякі 
особисті та ділові труднощі, проблеми у відноси-
нах із партнерами. Чимало часу й сил вимагати-
муть сімейні i робочi моменти. Однак не варто за-
смучуватися, будуть тут і чималі досягнення.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 27.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви почнете ак-
тивно вибудовувати свій шлях. Прийде безліч 
ідей, з’явиться віра у майбутнє. Чималий вплив 
нададуть світові зміни та політичні події.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Водолій (21.01—19.02). Життя постійно 
змінюватиметься, ви самі багато в чому впли-
ватимете на ці зміни. Майте на увазі, що всі ак-
тивні починання закладуть міцний фундамент, i 
вже скоро ви зможете пожинати плоди.
 Дні: спр. — 27; неспр. — немає.

 Риби (20.02—20.03). Не сидіть на місці, 
не будьте пасивні, постійно шукайте своє місце в 
цьому непростому світі. На початку тижня мож-
ливі проблеми з противниками і навіть партне-
рами, деякі труднощі особистого характеру, про-
блеми на роботі.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА ■

Аліса КВАЧ

 Український режисер Олег Сенцов, 
незаконно викрадений і ув’язнений 
Росією, відомий усьому світові. Особ-
ливо переймаються його долею колеги-
кінематографісти — то поляки органі-
зовують акції солідарності, то Голлівуд 
каже своє слово. І не хто-небудь, а зір-
ка першої величини Джонні Депп.
 Саме Джек Горобець став на за-
хист українського режисера в рамках 
кампанії «В ув’язненні за мистецтво», 
організованій правозахисною організа-
цією «Голос протесту», якою відомі му-
зиканти та актори намагаються привер-
нути увагу суспільства до долі своїх ко-
лег, що з політичних мотивів опинилися 
за ґратами в різних країнах світу. Учас-
ники акції сфотографувалися з таблич-
ками, на яких зазначені дата засуджен-
ня, термін і місце відбування покарання 
політв’язнів. Так от, Джонні Депп виб-
рав саме табличку з інформацією про 

українського режисера Олега Сенцова, 
якого в Росії засудили до 20 років поз-
бавлення волі за вигадану організацію 
терактів у Криму. 
 В акції також взяли участь музикан-
ти Пітер Гебріел, Алекс Еберт, Том Мо-
релло, Ана Тіжу та Надія Толоконніко-
ва (учасниця панк-гурту Pussy Riot, що 
теж відсиділа за ґратами за скандаль-
ну «молитву» у храмі), які підтримали 
політв’язнів iз Туреччини, Саудівської 
Аравії, В’єтнаму, Таїланду та Еритреї. 
Їхні фото будуть розміщені на футбол-
ках, які можна буде придбати на сайті 
проекту. Всі кошти від продажу надій-
дуть на рахунки організацій, які борють-
ся за звільнення політв’язнів. 
 Лишається сподіватися, що хтось 
таки купить і презентує таку футбол-
ку і Володимиру Путіну. Хоча і це на-
вряд чи матиме якийсь ефект — Росія 
все частіше демонструє і на міжнарод-
ній арені, і всередині країни, що їм за-
кон не писано. ■

СОЛІДАРНІСТЬ ■

Футболка для Путіна
Джонні Депп підтримав Олега Сенцова в 
рамках кампанії «В ув’язненні за мистецтво»

Джонні Депп. ❙
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