Душу й тіло ми положим
за нашу свободу…
Україна має такий
же індекс людської
свободи, як Колумбія
та Сенегал
» стор. 5

Зберігайте гроші
у банках. Краще
трилітрових…
Як фінансові установи України
перебирають на себе функції фіскальних
органів і що з цього може вийти

П’ятниця—субота, 2—3 грудня 2016 року

Сашко Положинський: Не маю
наміру стати письменником
Лідер «Тартака» розповідає, чому створив
іще один гурт, не поїхав виступати у
Польщу і чим його зацікавила книга Миколи
Жулинського «Моя Друга світова війна»
» стор. 14

» стор. 4

№ 154 (5147)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,56 грн
1 € = 27,18 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

Москва ракетам
— не указ
Україна успішно запустила керовані ракети над Чорним морем
попри погрози Росії завдати ракетного удару у відповідь
» стор.
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❙ Випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності пройшли успішно і потрапили у ціль.

Передплатіть «Україну молоду» на 2017 рік

»СТОР. 7
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ГРУДНЯ 2016

ІнФорУМ

«Незважаючи на погрози Росії, ми проводимо заплановані навчання
з випробування керованих ракет. Пуски відбуваються в повітряному
просторі України, над відкритим морем, у повній відповідності до
міжнародного права».

■ ВІЙСЬКО

Україна успішно запустила керовані ракети
над Чорним морем попри погрози Росії
завдати ракетного удару у відповідь
Перші повідомлення про успішні пуски керованих зенітних ракет над відкритим Чорним морем надійшли до командного пункту ЗСУ, що на Херсонщині, учора в середині дня.
У військових навчаннях беруть
участь бойова авіація, підрозділи зенітно-ракетних і радіотехнічних військ. За ними спостерігає начальник Генштабу
ЗСУ Віктор Муженко, тоді як
російські окупанти в анексованому Криму ніби води в рот набрали.
Ще напередодні офіційна
Москва влаштувала справжню
істерику: мовляв, якщо Україна
не скасує навчання поруч із «їхнім Кримом», то Росія завдасть
ракетного удару у відповідь.
Росіяни навіть перекинули до
Криму зенітно-ракетний комплекс С300-ВМ «Антей-2500».
Утім це виявилося лише «страшилками» Кремля, таким собі
бряцанням зброєю від безсилля.
Не дивно, що політичний експерт, уродженець Криму Тарас
Березовець вважає, що з проведенням ракетних випробувань
у районі Криму Україна нарешті показала жорстку позицію
з приводу незаконної анексії півострова.
За його словами, «Москву
добре бомбануло» від новини
про українські ракетні випробування в акваторії Чорного моря,
що стало зрозуміло після погрози збивати ракети, а також завдати ударів по самих пускових
установках. Утім цю істеричну реакцію Росії прораховувала
Рада нацбезпеки і оборони України ще кілька місяців тому.
Тож у четвер Президент Петро Порошенко не приховував
задоволення від успішного запуску керованих українських
ракет. І ще раз наголосив, що
повітряні ракетні стрільби відбуваються незалежно від будьяких заяв, які робить Москва.
«Узагалі-то, єдина причина, яка зараз примушує нас робити ці навчання, — необхідність бути постійно готовими до
повномасштабного вторгнення
з боку нашого агресивного сусіда», — сказав Верховний Головнокомандувач.
За його словами, за останні
два роки в Україні розбудовано
одну з найсильніших у Європі
армій, здатну виконати «будьяке завдання Головнокоманду-

Президент України

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО

Москва ракетам —
не указ
Іван ЛЕОНОВ

Петро Порошенко

вача і захистити свободу, волю
й незалежність держави».
«Зараз наша відповідальність — побудувати повітряний
захист Києва і всієї України. І
ніхто нас не зупинить, і ми будемо діяти в інтересах безпеки українського народу й Української держави», — наголошує Порошенко.
Водночас перед початком
навчань командування Повітряних сил ЗСУ констатувало зменшення небезпечної зони виконання ракетних стрільб над Чорним морем. Відтак межа східної
частини зазначеної зони проходить за 27-30 км від північно-західного узбережжя Криму, що
«повністю виключає будь яку
загрозу для мешканців півострова».
Військові запевняють, що
ними вжито всіх заходів безпеки для проведення практичної
фази випробувань, прораховано ризики, що можуть виникати під час проведення стрільб.
«Уточнено зону обмеження
використання повітряного простору на тимчасовій основі з відповідними координатами (WGS84). Визначено час та висоти заборони використання повітряного простору, поінформовано
МЗС України та надано відповідні заявки й авіаційні сповіщення до Украероцентру», — говориться у повідомленні.
Зауважимо, що йдеться про
стандартну процедуру технічних узгоджень напередодні навчань, утім російська пропаганда сприйняла це як «перемогу
Росії», мовляв, ЗСУ «посунулися від російського Криму». Хоча
про те, що ракетні стрільби відбуватимуться за 30 км від півострова, було відомо раніше.
У свою чергу, речник Міноборони Олександр Мотузяник
повідомив, що 1 грудня не зафіксовано жодних провокацій
iз боку Російської Федерації у
зв’язку з проведенням військових навчань. За його словами,
до цих навчань Україна готувалася цілий рік, і тепер триває їх
активна фаза.
«Вступили в активну фазу
льотні контрольні випробування-навчання. Станом на цю хвилину вже тривають пуски ракет
на визначених територіях. Також збоїв у проведенні навчань
не зафіксовано. В районі навчань не відбувається рух пасажирських літаків», — каже пан
Мотузяник. ■

На східному фронті ворог
активізував обстріли в останні дні. За даними штабу АТО,
лише за минулу добу бойовики 30 разів відкривали вогонь
по українських позиціях. Найбільше обстрілів, як і раніше,
фіксують на маріупольському напрямку, в тому числі й iз
важкої артилерії та мінометів.
Виходячи з цього, Рада
нацбезпеки та оборони припускає, що російсько-окупаційні
війська можуть спробувати загострити ситуацію на маріупольському напрямку в грудні 2016-го — січні 2017 року.
Тобто не виключено локальні
наступальні операції ворога в
напрямку Маріуполя.
На думку секретаря
РНБО Олександра Турчинова,
«Маріуполь iз його портом і заводами для них — стратегічна
мета», оскільки «деформована
економічна модель окупованого Донбасу не може самостійно функціонувати без фінансових дотацій Росії».
Пан Турчинов додає, що
росіянам, «як сарані, для виживання потрібні нові території, де можна поживитися,
але наші воїни готові розчавити цю сарану».
Звісно, українські воїни
стримують цю «сарану», проливаючи кров і накладаючи
головами за незалежність України. Лише впродовж вівторка-середи загинуло двоє за-

«Сарана» хоче
Маріуполь
Унаслідок активізації ворога за останні
дні загинуло двоє захисників України
хисників України, поранено
щонайменше п’ятеро бійців.
Так, у четвер місто Біла
Церква прощалося з 22-річним
молодшим сержантом 72-ї окремої механізованої бригади,
розвідником Максимом Сломчинським, який загинув від осколкового поранення саме на
маріупольському напрямку —
поблизу села Кам’янка Волноваського району, 29 листопада.
Поховали Максима Сломчинського в Парку слави поруч з іншими полеглими воїнами Білої Церкви.
А вже 30 листопада вранці, під час мінометного обстрілу промзони Авдіївки, загинув
боєць першої штурмової роти
ДУК «Правий сектор», 40-річний Едуард Зебін iз позивним
«Фізик».
«Вишколений боєць, який,
незважаючи на втрати і всі негаразди, не жаліючи себе, тримав
бій зі зброєю в руках», — написав командир першої штурмової роти ДУК «ПС» Дмитро Ко-

цюбайло з позивним «Да Вінчі»
на своїй сторінці у «Фейсбуцi».
Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа повідомила
подробиці загибелі воїна. За
її даними, захисник України отримав черепно-мозкову
травму, несумісну з життям,
але медики боролися за життя «Фізика» до останнього.
«Незважаючи на всі мінські та нормандські домовленості, наших бійців під Авдіївкою
вкотре накрили із забороненого озброєння. Найближчими днями Євген «Фізик» збирався їхати в Полтаву. Батьки вирішили, що ховатимуть
сина в Дніпрі. Вічна і незгасна пам’ять Героям, що віддали
свої життя за Україну!» — написав про «Фізика» волонтер
Борис Пенчук у «Фейсбуцi».
Водночас у штабі АТО про
загибель цього воїна не згадали, тому що він був добровольцем і не підписував контракту
із ЗСУ. ■

■ ШАНА

Рік УПА, а не Півня!
Ветеранів визвольної боротьби на
Тернопільщині підтримають і морально,
і матеріально
Світлана МИЧКО
Сесія Тернопільської обласної ради
прийняла
рішення, згідно з яким наступний, 2017-й, буде
проголошено в області Роком Української
повстанської армії.
«Віддаючи належне
ветеранам УПА в історії української нації, враховуючи їх
значний внесок у боротьбу за незалежність Української держави та з нагоди 75-ї
річниці з дня створення Української повстанської армії, враховуючи рекомендації
постійної комісії Тернопільської обласної
ради з питань духовності, культури, свободи слова, інформа-

❙ Ветеранів УПА на Тернопільщині залишилося —
❙ менше півтисячі.
❙ Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації.
ції та розвитку громадянського суспільства...» — йдеться у
рішенні, появі якого передувала ініціатива фракції БПП
«Солідарність».
Як
повідомляє
прес-служба
Тернопільської
облас-

ної ради, передбачено вже з 1 січня 2017
року
забезпечити
для ветеранів ОУНУПА щомісячну доплату до пенсії в сумі
500 гривень за рахунок коштів обласного
бюджету. А також рекомендувати район-

ним, міським, сільським та селищним радам встановити таку
щомісячну доплату
до пенсії всім особам,
на яких поширюється
статус ветеранів ОУНУПА, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
На сьогодні в Тернопільській області проживає близько п’ятиста ветеранів
Української
повстанської армії. Раніше, в 2009 році, Тернопільською облрадою було ухвалено
рішення «Про вшанування та соціальний захист ветеранів
ОУН-УПА на території
Тернопільської області», згідно з яким, за рахунок коштів обласного
бюджету встановили
надбавки до пенсій
ветеранам ОУН-УПА
в розмірі 100% та
50% пільг щодо сплати послуг зв’язку
і ЖКГ. А в червні
2011-го Тернопільська облрада підтримала рішення про підвищення пенсії ветеранам УПА на 100 гривень. ■
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становить заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед «Київенерго», за даними на листопад, повідомили у прес-службі «Київенерго». Найбільше заборгували у Шевченківському (258,5 млн.
грн.) та Голосіївському (152 млн. грн.) районах.

перерахувала Україна за програмою «Лікування громадян України за кордоном» за період
2010—2016 років, передає УНН. За сім років
було здійснено оплату лікування 317 осіб, у тому
числі 148 дітей.

рухомого складу відремонтує
«Укрзалізниця» до 2021року, інвестувавши в це 108 млрд. грн., розповів голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

роздасть цього року в Києві Святий
Миколай соціально незахищеним дітям за добрі вчинки, поділився засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

урану може виробляти Україна завдяки своїй
сировинній базі і бути постачальником цього урану до Європи — такий прогноз зробив науковець, екс-генеральний директор
КП «Кіровгеологія» Анатолій Бакарджиєв.

Близько 80 тис. Близько 4-5

тис.

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ГРУДНЯ 2016

3

■ НОВОДРУК

■ НОВИНИ ПЛЮС

Людмила НІКІТЕНКО

Прийшло «покращення»

Вибрані твори Михайла Старицького «На
прю!», що означає «на боротьбу», вийшли в світ у
черкаському видавництві
ПП «Чабаненко».
Наклад цього видання
невеликий — тисяча примірників. Але на майже
400 сторінках шанувальники творчості Михайла Старицького знайдуть
не лише його талановиті
вірші, а й драму «Маруся Богуславка» та повісті
«Безбатченко» й «Облога
Буші».
Книгу було презентовано у Черкаському музичному училищі лідером
громадського руху «Рідна
країна» Миколою Томенком, який є земляком Михайла Старицького, бо теж
народився у Чорнобаївському районі, і за ініціативи
якого було видано книгу.

Пішов у люди

Із 1 грудня в Україні набув чинності ухвалений 19 травня парламентом закон, який передбачає
підвищення прожиткового мінімуму до 1,544 тис. грн. та мінімальної зарплати до 1,6 тис. грн.,
та на 10% — мінімальної пенсії.
В цілому, з початку 2016 року
зростання соцстандартів становить близько 16% — за словами
Прем’єр-міністра, економічна ситуація в державі дозволяє робити такі кроки. І тепер, упевнений
глава уряду, справа за парламентом, який повинен ухвалити проект держбюджету і суміжні законопроекти.
На 2017 рік Кабмін закладає
зростання економіки на рівні не
менш як 3% і підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн.

Черкащани видали збірку
творів свого земляка Михайла
Старицького — «На прю!»
За словами пана Миколи, Старицький писав
гарну українську поезію,
а завдяки його співпраці з
Миколою Лисенком було
створено чимало чудових
пісень. А ще він багато писав на історичну тематику.
Тож принциповим було,
аби у книзі творів Михайла Старицького надрукували і повість «Облога
Буші».
Видати збірку було вирішено ще рік тому, коли
у рідному селі Михайла Старицького — Кліщенці Чорнобаївського

району — де є його музей,
проходили урочистості до
175-ї річниці з дня народження поета, письменника, драматурга, якого ми
шануємо як автора улюбленої поезії «Ніч яка, Господи, місячна, зоряна!».
Новодрук на замовлення Держтелерадіо України у рамках програми
«Українська книга» буде
передано у бібліотеки Черкащини. Як наголосив
Микола Томенко, «Старицький пішов у люди, щоб
черкащани більше дізналися про земляка». ■

TV Шустер: бути чи не
бути?

❙ Повертаючись до джерел...

■ ПІДТРИМКА

Чого не бачить
держава
Лідер Радикальної партії взяв
участь у всеукраїнському
проекті для дітей із вадами
зору «Відчути книгу»
та записав аудіоверсію казки
«Кирило Кожум’яка»
❙ Аудіоверсія «Кирила Кожум’яки» у виконанні Олега Ляшка.
Уляна ДВОРАКОВСЬКА
«Сподіваюся, що слухати
казку, яку записав Ляшко, дітлахам буде приємно. Це ж особливі діти, їм важче. Тому, коли
є можливість підтримати, допомогти — це обов’язково потрібно робити. Бо дитячі спогади
найяскравіші», — заявив Ляш-

ко після запису. Політик поділився і власними спогадами про
дитинство.
«Я завжди чекав зими, чекав ялинки, чекав казки. Не
пам’ятаю своїх улюблених казок, бо виховувався у дитячому будинку і читав більш дорослі книги», — згадав нардеп.
Казку «Кирило Кожум’яка»,

яку прочитав політик, він обрав невипадково. «Чому Кирило Кожум’яка? Бо це про нашого київського героя, який здолав Змія. Герой казки — це приклад для діточок, що треба не
боятися, навіть якщо супротивник здається сильнішим. А треба йти і захищати дівчину, рідний Київ — і тоді переможеш»,

■ НАВЧАННЯ

Оборонні мільйони
За посадку літака у Вінниці «терористи»
вимагали кругленьку суму
Катерина МАРТИЧ
«Терористи» захопили літак, який летів
iз Єгипту в Україну. Вимагали 15 млн. доларів, дозаправку сталевого птаха та доставку на борт спільника, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі на Вінниччині.
Таким був оперативний задум тактико-спеціальних антитерористичних навчань, які
провели на базі КП «Аеропорт «Вінниця».
«У відпрацюваннях задіяли понад три
сотні представників координаційної групи.

Вони злагоджено провели антитерористичну операцію на об’єкті авіаційного транспорту. Силовики провели перемовини зі
злочинцями, після чого прийняли рішення здійснити силову фазу захоплення літака. Терористів захопили, а заручників —
звільнили», — розповiв керівник навчань,
начальник управління СБУ у Вінницькій
області полковник Ігор Шкурат.
Навчання проходили в рамках заходів
щодо територіальної оборони. На Вінниччині розгорнуто цілу програму заходів,

— пояснив Ляшко. Лідер Радикальної партії висловив подяку
організаторам такого важливого суспільного проекту, проте
із сумом відзначив, що держава приділяє недостатньо уваги
дiтям із вадами зору.
«Цим дітям, крім казок, потрібна увага, підтримка та допомога їхнім батькам», — наголосив політик та закликав українців активно допомагати усім,
хто цього потребує.
Проект «Відчути книгу»
існує п’ять років. Благодійна ініціатива отримала відзнаку від Організації Об’єднаних
Націй у 2013 році. На даний
момент проект спрямований
на допомогу загальноосвітній
школі №281 м. Києва, яка активно працює над впровадженням спеціальної та інклюзивної
освіти, створюючи рівні можливості та рівні умови при реалізації дітьми права на освіту. Нагадаємо, за статистикою
Всесвітньої організації охорони
здоров’я, щороку у світі стає на
2 мільйони більше сліпих людей. Кожну хвилину одна дитина втрачає зір. ■

спрямовану на безпеку громадян та охорону
і захист державного кордону. На це з бюджету області виділили чималеньку суму —
11 млн. грн. Проте чи всі жителі області відчувають себе захищеними?
«Я переїхала з Вінниці до МогилеваПодільського, прикордонного містечка,
шість років тому. Проте до цього часу не
можу звикнути до нього. Не можу сказати, що почуваюся зi своєю дитиною в повній безпеці. Бо злочинність тут на високому рівні. Постійно виявляють фальсифікований алкоголь, підпільні цехи. Дитину боюся залишити на вулиці саму гуляти,
навіть удень, бо чутки різні по містечку ходять. Та й сама не дуже впевнено почуваюся, коли зустрічаю десь на базарі «сусідів»
із Придністров’я. Не знаю, чому, але тривога присутня. А ще в нас «мажорів» багато.
Я б сказала, що місто поділяється на багатих і бідних. Середняків тут немає. А ті, у
кого є гроші, вважають, що їм усе можна»,
— розповідає Надія Шевчук. ■

Телеканал Савіка Шустера
3s.tv припиняє свою діяльність
із 1 січня 2017 року через брак
коштів. Донедавна каналу допомагали понад 20 тисяч глядачів
і лише один представник бізнесу, та цих коштів виявилося недостатньо.
«Більше року Савік Шустер
і вся команда телеканалу 3s.tv
працювали, щоб довести, що неолігархічне телебачення в Україні має право на життя. Але зараз нам доведеться попрощатися
з улюбленою справою через те,
що у нас закінчились гроші», —
повідомили на каналі.
Водночас у Шустера не виключають можливості продовжити
роботу, якщо найближчими тижнями хтось із бізнесменів погодиться фінансувати канал: «Для
цього все є — і студія, і техніка,
і найголовніше — люди, ті журналісти, редактори, оператори,
режисери, продюсери та інші, які
станом на сьогодні вже написали
заяви на звільнення».

Онищенко йде у наступ
Нардеп Олександр Онищенко,
котрого підозрюють в організації
схеми з розкрадання коштів при
видобутку і продажу природного газу і якого 8 серпня оголосили у національний розшук — пішов ва-банк. Він заявив, що передав 29 листопада компромат
на Президента Петра Порошенка американським спецслужбам,
представники яких прилітали до
нього в Європу, де він зараз переховується. Виявляється, що
впродовж року Онищенко записував свої розмови з Президентом України на ручний годинник
із диктофоном. «Ви почуєте голос гаранта, щоб усі ілюзії зникли про любов до держави і України, до народу. Я два роки щільно спілкувався з ним і добре його
знаю. Я розвію міфи про газову
справу», — повідомив утікач.
Онищенко планував 5 грудня провести прес-конференцію з
викривальною інформацією проти нинішньої влади, але йому завадив приїзд Генпрокурора Юрія
Луценка. «Планував 5-го, але
приїхав Луценко, щоб заблокувати — привезли ордер на мене.
Порошенко переживає», — додав
нардеп. ■

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

До

3 тис.

артистів

Майже

300

людей

на 15 концерприйшли на роботу до органів прокуратури у 2016
тах виступлять
у Києві під час новорічно-різдвяних святку- році «з числа зовнішніх кандидатів», зазначив Президент Петвань, підрахували організатори проекту Folk ро Порошенко. Наразі триває тестування на 565 посад прокуUkraine.
рорів. Усього в конкурсах беруть участь 2213 осіб, з яких 1400
раніше не працювали в органах прокуратури.

180

тонн

снігу вивезли
з Києва комунальники вночі 30 листопада, за
інформацією прес-служби КМДА.
На посипання доріг і пішохідних
зон використано більше 2 тис.
тонн пісково-соляної суміші.

103

карети

73

людини

швидкої медичної
померли в Україні
допомоги не виставід отруєння алкочає Києву до повної нормативної чисель- голем станом на 28 листопада, повіності спеціальних транспортних засобів домили у прес-службі Держпродспозакладів охорони здоров’я, за даними Де- живслужби.
партаменту охорони здоров’я КМДА.
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ПОЛІТИКА

«Банківська система України — найгірша у світі».

Андрій Новак
голова Комітету економістів України

■ РАЗОМ — СИЛА

■ ДО ДАТИ

Наталія ЛЕБІДЬ

Поради i дiї
Олег Ляшко зустрівся
зі Святійшим Патріархом

❙ Святійший Патріарх із лідером Радикальної партії.
Петро НЕСТЕРЕНКО
Жодні посади, жодні політичні рейтинги не варті
того, щоб заради них знищувати нашу рідну Україну.
На цій думці зійшлися лідер Радикальної партії Олег
Ляшко та Святійший Патріарх Філарет у ході зустрічі,
яка стосувалася ситуації в країні та в Церкві. Політик
подякував предстоятелю УПЦ КП за мудрі поради та
пообіцяв працювати на об’єднання країни.
«Сьогоднішня зустріч нас переконала в тому, що ми
маємо об’єднувати наші зусилля незалежно від того,
якою мовою говоримо, в якому куточку живемо, за які
партії голосуємо, у нас одна цінність — наша Україна, наша держава. Коли не буде незалежної держави
— не буде ні церкви, ні мови... Слово Патріарха для
нас вкрай важливе. Це позиція людини, яка дбає про
країну».
Ляшко закликав представників інших політичних
сил відкинути протиріччя та не підігравати агресору у
його бажанні дестабілізувати ситуацію в країні.
«Будь-яка дестабілізація — на користь агресору.
Українці сильні тоді, коли разом. Тому як лідер РПЛ
обіцяю, що ми зробимо все, щоб захистити країну. І
закликаємо інші політичні сили не змагатися за рейтинги, а об’єднати зусилля для створення сильної армії, робочих місць iз гідними зарплатами для українців», — наголосив лідер Радикальної партії після зустрічі. ■

Три роки тому режим Януковича припустився фатальної для себе
помилки. Протести проти відмови
тодішнього керівництва країни укладати угоду про Асоціацію з ЄС станом на перше грудня 2013 року тривали вже десятий день і були, відверто кажучи, доволі млявими. Швидше за все, акція на Майдані просто
вичахла б, а протестувальники—
розійшлися б. Однак у ніч на 30 листопада були по-звірячому побиті студенти, а 1 грудня 2013-го після ще
одного побоїща на Банковій Революція набула другого дихання і мотивацію стояти до кінця. Тепер уже
не так через провалену євроінтеграцію, як через методи правління Януковича і К°.
Сутички на Банковій під час Революції гідності супроводжувалися
появою грейдера, котрий намагався протаранити лави міліції, що охороняла адміністрацію Президента.
В якийсь момент «верхи» на грейдері опинився Петро Порошенко —
тодішній позафракційний депутат
парламенту і нинішній глава держави. Пізніше він пояснював журналістам, що намагався зупинити невідомих провокаторів у масках, адже на
той момент протести на Майдані позиціонувалися як винятково мирні.
До вбивства першого з когорти Небесної сотні — Сергія Нігояна — лишалося ще понад півтора місяця...
Учора «свято грейдера» мали
намір відзначити радикальні політичні сили України. «Запрошуємо
всіх згадати події 2013 року та нагадати новій владі, що трапляється, якщо українців не хочуть почути. Збираємося 1 грудня о 17:00 на
майдан Незалежності», — йшлося у
повідомленні на сайті «Правого сектору». Своє слово збиралася сказати й Організація українських націоналістів — від її імені комбат Микола
Коханівський заявив, що нинішній
владі на виконання вимог (наприклад, щодо виключення з мінського
переговорного процесу Леоніда Кучми та звільнення політв’язнів) ОУН
давала час до 1 грудня 2016 року. А

«Свято грейдера»
В Києві відзначили третю річницю загострення
подій під час Революції гідності

❙ Так було першого грудня три роки тому.
відтак діятиме «більш жорстко».
А тим часом соціологи констатували різке падіння довіри до дій
нинішньої влади. «За ці три роки
ставлення до владної верхівки істотно погіршилося. На початку Майдану в 2013 році вже після першого
місяця рівень довіри до низки персон
зашкалював. До Кличка була довіра
до 50 відсотків у грудні 2013 року. До
Порошенка і Яценюка — за 40%. До
Тягнибока довіри було трошки менше, але в межах 35 відсотків, які теж
є досить потужним показником. На
даний момент про такий рівень довіри можна лише мріяти», — каже соціолог Ірина Бекешкіна.
«У суспільстві існує дуже сильне розчарування, яке, безумовно,
пов’язано, перш за все, з початковим
зачаруванням. Здавалося, що після
таких випробувань і жертв нова влада вже не допустить помилок старої.
Причому цих людей суспільство бук-

Наталія ЛЕБІДЬ

■ Є ПРОБЛЕМА

НБУ продовжує вимагати від банків посилити контроль за грошовими потоками своїх клієнтів. Це стосується як безготівкових операцій, так і фактів зняття
великих сум готівки, що викликають запитання у банку і регулятора.

Зберігайте гроші у банках.
Краще трилітрових…

Закручування гайок

Як фінансові установи України перебирають на себе
функції фіскальних органів і що з цього може вийти

Контроль НБУ став жорсткішим іще на початку 2015 року. Тоді регулятор зобов’язав банки відстежувати «ризиковані» операції. До яких, зокрема, віднесли зняття великих сум, перерахування фінансової допомоги, оплата цінних паперів, перекази
з-за кордону. У квітні 2016 року НБУ закликав банки ретельніше контролювати транзакції по платіжних
картках фізичних осіб, а в разі необхідності — блокувати їх.
Наступний крок було зроблено у серпні поточного
року. Відтепер фінустанови мали не тільки контролювати транзакції як такі, а й визначати їхню економічну
доцільність (вочевидь, на власний розсуд). Крім того,
досліджувати, чи є у клієнта реальні фінансові можливості проводити ту чи іншу операцію. Про це вже
йшлося в одній із попередніх публікацій.
У принципі, вводячи нові правила для роботи
з клієнтами, регулятор нібито керується найкращими намірами. Його ціль двояка: по-перше, запобігти відмиванню грошей, а також віднайти тих, хто намагається діяти незаконно, а по-друге — перекрити фінансові «крани» терористичним організаціям,
якщо хтось із клієнтів надумає підтримувати з ними
зв’язки.
Формально встановлено певний критерій перевірки — їй не підлягають операції, пов’язані з
готівковими сумами менше 150 тисяч гривень. Однак по факту є постраждалі від надмірної прискіпливості банкірів — навіть серед тих, хто оперує аж
ніяк не захмарними сумами. На заблоковані картки

скаржаться представники дрібного бізнесу, зокрема
власники iнтернет-магазинів. Їм доводиться переконувати регулятора, що жодні терористичні організації вони не фінансують.
Відомою також є історія киянина, котрому на лікування дружини мали перерахувати 50 тисяч гривень. Ця транзакція чомусь збентежила банк, і хоч
сума була меншою від критичних 150 тисяч, від адресата почали вимагати лікарську довідку. Але час
для нього був надто дорогий, тому простішим рішенням було привезти ці гроші готівкою, що зрештою відправник і зробив. Банк же, таким чином, лишився взагалі поза грою.
Регулятор дозволяє також перевіряти надходження значних сум на карткові рахунки клієнтів,
які не мають постійного місця роботи або належать
до малозабезпечених верств населення (студенти,
пенсіонери тощо). Блокування буде знято в тому випадку, якщо одержувач підтвердить легальність отриманих грошей. Тобто якщо пенсіонер доведе, що
йдеться про матеріальну допомогу від близьких
родичів, а студент — що кошти на навчання йому
надіслали батьки.
Утім у даному випадку питання можуть бути не
тільки до адресатів, а й до адресантів. З українською бюрократією з’ясування обставин ризикує роз-

тягнутися у часі, а відтак зробити передачу готівки
з рук у руки найбільш прийнятним способом фінансового «спілкування». Особливо враховуючи ту недовіру до банківських установ, котра вже має місце
зараз.

Небезпечні наслідки
Водночас чіткі параметри того, яку з операцій
вважати «ризикованою», відсутні. Банкам доводиться імпровізувати, але ухилитися від виконання розпоряджень НБУ вони не можуть, бо якщо перевірка діяльності банку виявить наявність «сумнівних» платежів, відповідати за це — аж до скасування ліцензії — буде сам банк.
Враховуючи масовий «банкопад» останніх років,
ризикувати прихильністю Нацбанку ніхто не хоче.
Натомість фінустанови ризикують прихильністю
своїх клієнтів, і замість детінізації доходів держава
отримує дедалі сильніший потяг українців «скирдувати» доходи в банках — бажано, трилітрових.
Перевірки банківських рахунків добре працюють у країнах з усталеною економічною демократією. Тобто там, де подібні речі не роблять вибірково. В Україні ж вмикаються зовсім інші механізми
— зокрема, механізм помсти окремим персонам, з
якими з тих чи інших причин виникає потреба звес-

вально винесло у владу. Тому люди
були переконані, що тепер уже ситуація буде іншою. Замість цього народ бачить, що віз і нині там», — додає вона.
«На жаль, серед тих, хто, так би
мовити, вийшов iз Майдану, з’явилося
багато людей, які таким чином зробили собі кар’єру. Є ті, хто стали депутатами, пішли в уряд, і не можна сказати, що в усьому вони виправдали
надії. Вони злилися з рештою маси
депутатів, і ніхто окремо їх рейтинги не вимірює. Сама ж Верховна Рада
в нинішньому складі вкрай негативно сприймається суспільством. Так
і вийшло, що хтось загинув, а хтось
кар’єру зробив», — коментує колега
Бекешкіної Євген Головаха.
Коли ми готували цей номер до
друку, стало відомо про обмеження
руху на центральних вулицях міста
— через мітинг-ходу, заанонсовану
ОУН до адміністрації Президента. ■

ти рахунки. На Заході починають з іншого — наприклад, з протоколу know your customer, себто зі збирання досьє на контрагента, який бажає здійснювати через банк ті чи інші операції.
В Україні все робиться з точністю до навпаки:
спочатку відкриваються рахунки і дозволяються
транзакції, а вже потім — заднім числом — починається їхній моніторинг iз некомфортними для
клієнта наслідками. І, як уже було сказано, особливо обурливим є те, що торкається такий моніторинг
далеко не кожного. «Крупна риба», як завжди, оминає ці сіті.
Але в даному разі говорити треба не лише про
недолуге та запізніле копіювання західних зразків,
не лише про вибірковість перевірок та доволі хамське ставлення до власників банківських рахунків.
Говорити можна також і про те, що відстеження витрат українців слугує неявною допомогою фіскальним органам, яким просто полегшують роботу з відстеження несумлінних платників податків.
Помітно, що гайки стали закручуватися з новою
силою після оприлюднення електронних декларацій.
Деякі політики почали кричати про необхідність перевірити всіх та кожного — у своєму власному фінансовому стриптизі вони почуваються, очевидно,
надто самотньо. Таку потребу у «рівності» та «справедливості» можна списати на особливості українського (чи ще совкового?) менталітету. Соціум, котрий
вимагав від влади відкритості, має бути «покараний» пильною увагою фіскалів до власних витрат.
Щоб нікому, так би мовити, не було «сумно».
От тільки у цій грі доволі нечесні правила. Бо
банки, котрі вимагають від своїх клієнтів максимальної відкритості, не гарантують їм натомість збереження вкладів та їх повернення у випадку форсмажору. Від «банкопаду» Гонтаревої насамперед
постраждали не так навіть приватні вкладники, як
юридичні особи. Причому мова про дрібний, а не
великий бізнес. Тобто про тих, кого нині розглядатимуть під особливо пильним мікроскопом. ■

СВIТ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ГРУДНЯ 2016

■ РЕЙТИНГИ

■ ЕНЕРГОНОСІЇ

Душу й тіло ми положим
за нашу свободу…

Прощавай,
дешева нафто

Україна має такий же індекс людської свободи, як Колумбія та Сенегал

5

Очікуймо на зростання цін
та інфляцію
Олег БОРОВСЬКИЙ

Ігор ВІТОВИЧ
Перефразовуючи відому приказку, хотілося б сказати: свобода — вона і в Африці свобода. А от
і ні: свобода на чорному континенті чи навіть в Україні разюче відрізняється від свободи, скажімо, в
країнах Західної Європи. Доказом
цього є оприлюднений учора останній щорічний «Індекс людської
свободи-2016». Це масштабне глобальне дослідження свобод людини
у різних країнах світу, що його укладає щороку американський, базований у Вашингтоні, аналітичний Інститут Като (Cato Institute)
спільно з німецьким Інститутом
«Лібералес» (Liberales Institute) та
канадським Інститутом Фрейзера
(Fraser Institute) і у співпраці з московським Інститутом економічного
аналізу та словенською дослідницькою організацією «Інстітут Візіо»
(Visio Inctitute). Автори проаналізували й оприлюднили стан із людськими свободами у 159 країнах світу.
У звіті на 310 сторінках також міститься деталізований аналіз кожної країни, а також загальний огляд
стану з людськими свободами за період iз 2008 по 2014 рік. Оцінюючи
стан свобод, дослідники у кожній
країні враховували 79 чинників, за
кожний з яких виставлялася оцінка від 0 (найгірший стан) до 10 (найкращий стан) балів. Усі 79 чинників були розбиті на дві великі підгрупи: «Особисті свободи» і «Економічні свободи», по кожній з яких
виводилася середня оцінка, а вже з
них двох — загальна оцінка країни
у рейтингу.
Україна цього року потрапила у
групу країн, які набрали оцінку в
6,41 бала і посіли місця з 111-го по
114-е. Нашими сусідами у цій четвірці є Колумбія, Сенегал і Кувейт.
Дещо цікавішим видається аналіз
ситуації по двох головних групах
свобод та критеріях, з яких скла-

❙ У 2012 році Україна перебувала
❙ на 72-й сходинці цього рейтингу,
❙ а тепер скотилася аж до 111-ї позиції.
дається настільки низька оцінка
України у загальному рейтингу. У
підгрупі «Особисті свободи» загальний бал України становить 6,81 iз 10
можливих, і в цій підгрупі Україна
посідає 89-те місце iз загальних 159.
Найнижчі оцінки у цій підгрупі Україна отримала за критерії «Зникнення людей, конфлікти, тероризм»
(2,93), «Політичний тиск, контроль
ЗМІ» (3,50), «Кримінальне правосуддя» (3,64), «Цивільне правосуддя» (4,88) та «Верховенство права»
(4,52). За рештою критеріїв (релігійні свободи, особиста безпека, безпека
жінок, свобода створювати організації, виходити на демонстрації) Україні виставлено більше п’яти з 10
балів. А за деякими критеріями —
загальна свобода пересування, свобода пересування жінок, батьківські
права, право розлучатися, відносини
між особами однієї статі та державний контроль за інтернетом — Україні й узагалі виставлено найвищу
оцінку — 10 балів. У цій підгрупі
оцінка України впродовж 2008—
2014 років залишається практично
незмінною: близько семи балів (найгірша 2014 року — 6,41 і найкраща
2012 року — 6,96).
А на 111-те місце у загальному
цьогорічному рейтингу нас потягла
друга підгрупа «Економічні свободи», де середня оцінка України становить рівно шість iз 10 балів, що

дає нам у цій підгрупі 135-те місце
у списку. Особливо низькі оцінки за
критеріями «Судова незалежність»
(2,13), «Надійність поліції при захисті особистого майна» (2,75), «Безсторонність судів» (2,84) та «Захист
прав на власність» (3,25). У підгрупі
економічних свобод Україна не отримала жодного найвищого (чи навіть
близького до нього) балу. З аналізу
стану економічних свобод за період
iз 2008 по 2014 рік видно, що стан
рiк у рiк лише погіршується, як і загальна позиція України за цей період. У рейтингу «Індекс людської
свободи» Україна 2008 року посідала 93-тю позицію. Поступово піднiмаючись, 2012 року осягла вже 72гу сходинку, а після цього кожного
року спостерігається постійне падіння, аж до 111-ї позиції цьогоріч.
Стосовно загальної світової картини, то цьогорічним лідером є не
якась країна розвиненої демократії,
а Гонконг (9,06 бала). Він же очолював рейтинг і торік. До першої десятки також потрапили Швейцарія,
Нова Зеландія, Ірландія, Данія, Канада, Велика Британія, Австралія,
Фінляндія та Голландія. Останні
п’ять сходинок займають Центрально-Африканська Республіка, Сирія,
Іран, Йемен та Лівія.
Стосовно країни, «гдє так вольно
дишит чєловєк», тобто Росії, то вона
розташувалася у списку на одну сходинку нижче України. Вражає прогрес, який здійснили країни Балтії,
обігнавши за рівнем свобод навіть
старі демократії Європи та США.
Те саме можна сказати і про колишні соціалістичні країни Східної Європи. Якщо влада докладає зусиль,
то країна просувається вперед. Прикро, але Україну в списку свобод випередили навіть колишні радянські
республіки: Грузія — на 43-му місці, Вірменія — на 55-му, Молдова —
на 69-му, Таджикистан — на 83-му,
Казахстан — на 96-му та Киргизстан — на 98-му. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС

■ СУСІДИ

У Китаї збудують новий «Титанік»

«Їдять перед перемогою над НАТО»
Відео з росіянами, які атакують сміттєві баки, «підірвало» iнтернет
Інф. «УМ».
У соцмережі бурхливу
реакцію викликало відео,
на якому мешканці СанктПетербурга, не найбіднішого, між іншим, міста
в РФ, порпаються в сміттєвих баках. Відповідний
ролик був викладений у
«Фейсбуці» на сторінці
співдружності «Бегемот».
Правда, вчора і ролик, і
сторінка, де він був опублікований, щезли з мережі, неважко здогадатися, чому. Але його можна
переглянути на українських ресурсах, які встигли
перепостити відео, наприклад, на «Обозрєватєлі».
«Це вони перекушують перед перемогою над
НАТО? Тільки не вистачає Медведєва, який
стоїть поруч і говорить:

Під час зустрічі країн-членів ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти), яка відбулася 30
листопада, пiдписали угоду щодо скорочення вперше з 2008 року обсягів видобутку нафти, повідомляє «Євроньюз». З 1 січня обсяги видобування нафти будуть скорочені на 1,2 млн. барелів за добу —
до 32,5 млн. барелів. Як повідомило агенції «Рейтер» джерело, ознайомлене з ходом переговорів,
Саудівська Аравія погодилася скоротити видобуток на 0,5 млн. барелів за добу — до 10,06 млн.
(на даний момент видобуток цієї країни становить
10,54 млн. барелів за добу).
Інформація про домовленість на зустрічі країнчленів ОПЕК призвела до миттєвого суттєвого подорожчання нафти. Нафта сорту Brent iз поставкою
у січні 2017 року упродовж дня подорожчала на 8,8
відсотка — до 50,5 долара США за барель, нафта
американського сорту WTI — на 9 відсотків, до
49,3 долара за барель. На тлі подорожчання нафти
провідні фондові індекси в США та Німеччині сягнули історичних максимумів. А це означає, що «горючка» знову підніметься в ціні, а відповідно здорожчає все, що до неї прив’язане.
Окрім нафтових котирувань, стрімко пішли вгору акції сланцевих виробників нафти, яким видобуток обходиться набагато дорожче. Саме проти
них були направлені зусилля ОПЕК зі здешевлення сировини, починаючи з червня 2014 року, коли
ціна «чорного золота» становила 115 доларів за барель.
Після декількох місяців напружених перемовин ОПЕК та Росія, що не входить до складу картелю, домовилися навіть не заморозити, а урізати видобуток. «Ця домовленість включає скорочення видобутку на 600 тисяч барелів країнами за
добу, що не є членами ОПЕК. Російська Федерація
зобов’язалася скоротити обсяги видобутку на 300
тисяч барелів», — заявив за підсумками зустрічі
міністр енергетики Катару та президент ОПЕК Мохаммед бін Салех аль-Сада. Єдина країна, що лишилася наполягати на своєму й навіть може трохи
наростити видобутки, — Іран. Нафтові лідери Саудівська Аравія та Росія погодилися дати Тегерану
можливість повернутися на досанкційний рівень.
Але навіть не Іран став головною інтригою засідання, а Індонезія. За 10 місяців після повернення
до лав ОПЕК країна знову призупинила членство.
Але картель відкидає спекуляції, що саме в її квоті
й полягає урізання. ■

«Тримайтеся, грошей немає, але зате є смітники».
Ви ж росіяни! Росіяни до
цього звикли... Росіяни і
голод пережили, і блокаду
Ленінграда. Голод iз Путіним і відсутність грошей
переживуть так само...
Це дійсно жителі великої
країни... Ось вона, слава
народу великого!» — каже
автор відео.
«Усе це дуже сумно.
Страшно, що через це в
Росії ненавидять увесь
світ, але не владу!» — відреагував один із коментаторів. А інший додав:
«Зате в Росії показово чавлять харчі тракторами».
«Думаю, в Криму ще все
попереду, щасливе життя
туди прийшло всього два
роки тому», — з сарказмом пише інший блогер.
А деякі «ватники» тради-

Китайська компанія провела урочисту церемонію облаштування місця для кіля на корабельні, що має збудувати копію легендарного британського судна «Титанік». Церемонія відбулась у південно-західній китайській провінції Сичуань. Китайська компанія Star
Energy Investment Group будуватиме «Титанік» як частину свого ексклюзивного курорту. Тут відпочивальникам нададуть можливість
відчути себе пасажирами «Титаніка» і навіть імітуватимуть момент
катастрофи гігантського судна за допомогою спеціальних симуляторів.

Українські заробітчани відкривають для себе
Литву
Непроста ситуація в країні змушує українців дедалі частіше
шукати роботу за кордоном. Особливо відчутним приплив робочої сили з України став, зокрема, для маленької Литви, повідомляє «Німецька хвиля». На головній литовської біржі праці кількість
українців, які звернулися до цієї установи по дозвіл на роботу, постійно зростає. «У 2012 році з таким проханням до нас звернулося
1916 осіб, у 2014-му — 3 157, у 2015-му — уже 4 419. У поточному році ми вже видали дозволи 6 014 українцям», — каже Юрате
Баублене, представник біржі праці.

Смертельні торнадо і пожежі в США

❙ Стоп-кадр із того самого відео: тримайтеся, росіяни...
ційно звинувачують в усьому... українців, це «укропи», мовляв, влаштували
провокацію.
Нагадаємо, в анексованому Криму прем’єр-

міністр РФ Дмитро Медведєв оскандалився, коли
заявив пенсіонерам про те,
що «грошей нема... Ви тримайтеся тут». От і тримаються — хто як може... ■

У південно-східних штатах США більше десяти людей загинули в результаті торнадо і лісових пожеж. У місті Гатлінберг, штат
Теннессі, знайшли тіла сімох людей після пожежі в національному
парку. Вогонь по парку розносив сильний вітер. Двоє людей загинули на півдні Теннессі в результаті торнадо. Ще троє загинули в
штаті Алабама. В результаті торнадо були поранені більше десяти
людей. Тисячі людей евакуювали. Знищено більше 100 будинків.
Зараз у регіоні, що постраждав від пожеж, почалися дощі. Влада
міста Гатлінберг попередила, що вони можуть призвести до зсувів.
До початку лісових пожеж регіон страждав від посухи. ■
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УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.10 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, 5.50 Вічне
09.15 Т/с «Травма»
10.45 Д/с «Смачні подорожі»
11.50 Слідство. Інфо
12.20 Український корт
13.20 Казки Лірника Сашка
13.30 М/с «Мандрівники в
часі»
14.00 Суспільний університет
14.30 Фольк-music
16.00 Твій дім
16.30 Д/с «Візит до Кореї»
17.00 Вікно в Америку
17.25 Мовами світу.
Мистецький пульс
Америки
17.55 Книга.ua
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя війни
19.30, 4.40 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак
23.40 На слуху
02.00 Д/с «Блюз. Мартін
Скорсезе представляє»
03.15 Т/с «Час збирати
каміння»
НТН
04.50 Х/ф «Одиночне
плавання»
06.20 Х/ф «Морський
характер»
08.10, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
10.15, 17.30 Т/с «Детективи»
11.45 Х/ф «Кубанські
козаки»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
14.00, 19.00, 23.15, 2.30
Свідок
15.40 Т/с «Суто англійські
вбивства»
23.45 Т/с «Чорні вітрила»
00.50 Т/с «Копи-новобранці»
03.00 Випадковий свідок
03.05 Речовий доказ
03.35 Легенди бандитської
Одеси
03.55 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Ідеальне місто Жовква
06.25 Д/ф «Сімдесятники.
Костянтин Єршов»
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.35 Інформаційна програма
«Культура. День».
Дайджест
07.55 Обереги. Вишивальниці
08.20 Ранок iз «Культурою»
08.55 Іван Їжакевич.

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 3.10
ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20 Міняю жінку-6
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 Комедія «Село на мільйон»
22.00 Гроші
23.35, 3.30 Т/с «Теорія брехні-2»
01.25 Мелодрама «Нічний
гість»
05.25 Служба розшуку дітей

5 грудня
ІНТЕР
06.10, 13.15, 14.40 Слідство
вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Нехай
говорять»
14.00 Речдок
15.20 Чекай на мене
18.00, 19.00 Стосується
кожного
20.00, 0.45, 4.50 Подробиці
21.00 Т/с «Мереживо
долі»
22.50, 3.25 Т/с «Двадцять
років без кохання»
01.45 Х/ф «Людина
народилась»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00
Події
09.15 Зоряний шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф «Солдат Іван
Бровкін»
13.50, 15.30 Т/с «Горобини
грона червоні»
18.00 Т/с «Співачка і доля»
19.45 Говорить Україна
21.00 Х/ф «Забудь мене,
мамо»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Форсаж-5»
05.00 Агенти
справедливості

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 Бізнесчас
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

Живописець епохи
09.20 Світ у прямокутнику.
Леонід Левіт, ч. 2
09.45 Розповідає Олександр
Сизоненко. «Згадуючи
Григора та Григорія
Тютюнників»
10.05 Головна роль. Вікторія
Булітко
11.00 Ф. Ерве «Мадемуазель
Нітуш». Вистава
Національної оперети
України
14.00, 02.00 Україна — єдина
родина. Свято танцю
15.40, 03.40 Аннина гора
16.00 Азбука ремесел
16.20 Д/ф «Тарас Шевченко.
Заповіт», с. 2
17.00 Нариси історії культури
України з Мирославом
Поповичем. Микола
Гоголь
17.30 Невигадані історії. Доля
примадонни
18.00 Обереги. Марія
Примаченко
18.25 Новини-світ
18.40 Новини
19.00, 00.00 Інформаційна
програма «Культура.
День»
19.20 Д/ф «Григір Тютюнник.
Доля. «Повна душа
болі...», ф. 2
20.05 Передчуття. Ігор
Крикунов, ч. 2
21.00 Дж. Верді «Травіата».
Вистава Національної
опери України
23.05 Микола Амосов. Ілюзія
00.15 Про книгу. Юрій
Щербак «Зброя судного
дня»
01.05 Передчуття. Олег
Роєнко
04.00 «Зігрій воїна».
Благодійний концерт

05.15 Так було. Палац
Любомирських
05.30 Сергій Піддубний. Код
України

08.45 Top Gear
10.45 Богатирі
11.45 Д/п «Помста природи3»
14.30 Українські сенсації
15.30 Люстратор 7,62
16.30 Люстратор.
Спецпроект
17.30 Секретні матеріали
18.30 Спецкор
19.20 Цілком таємно
20.00 Х/ф «Ронін»
22.15 Х/ф «Поцілунок
дракона»
00.10 Х/ф «Льодові
дрижаки»
01.55 Х/ф «Вишневі ночі»

СТБ
06.40, 16.00 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
10.35, 18.30 За живе!
11.50 Х/ф
«Домоправитель»
13.40 Битва екстрасенсів-16
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 Хата на тата
01.30 Один за всіх
02.40 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00, 20.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни:
день за днем»
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50, 4.20 Цивілізація
Incognita
10.50, 22.10 Природа сьогодні
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.15, 4.45 Жива природа
21.50 Лех Валенса —
професор університету
культури
23.10, 5.05 Королева левів
00.10 Щоденники Червоного
Черевичка
01.10 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на Вершині
02.50 Після опівночі
03.55 Світські хроніки
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
07.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
07.30 Дембель
08.25, 19.00 ДжеДАІ

ФУТБОЛ
06.00 «Тоттенгем» —
«Свонсі». ЧА
07.45, 18.45 Моя гра
08.15 «Олімпік» —
«Карпати». ЧУ
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.15 Великий футбол
12.00 «Барселона» —
«Реал». ЧІ
13.50 «Зірка» —
«Олександрія». ЧУ
16.00 Журнал Ліги Європи
16.55 «Ман Сіті» — «Челсі».
ЧА
19.15 ЧІ. Огляд туру
20.10 «Шахтар» — «Сталь».
ЧУ
21.55 «Мідлсбро» — «Халл
Сіті». ЧА
00.00 ЧА. Огляд туру
01.00 Журнал Ліги чемпіонів
05.00 Журнал Ліги Європи
ЄВРОСПОРТ
04.00, 7.00, 12.00,
00.00 Снукер. UK
Championship. Фінал

ICTV
05.50 Служба розшуку дітей
05.55, 19.20 Надзвичайні
новини
06.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Х/ф «Боги Єгипту»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Індіана Джонс
і останній хрестовий
похід»

16.15 Х/ф «Індіана Джонс
і королівство
кришталевого
черепа»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пацики»
22.15 Свобода слова
00.15 Х/ф «Стражі
порядку»
02.10 Т/с «Спіраль»
04.20 Факти
04.40 Провокатор
05.00, 15.45, 16.15, 1.30, 2.00
Біатлон. Кубок світу
06.15, 16.45 Гірські лижі.
Кубок світу
08.15 Лижні перегони. Кубок
світу
09.00 Лижне двоєборство.
Кубок світу
09.30 Боротьба. Гран-прі.
Баку
10.00 Фехтування. Серія
Гран-прі. Огляд
11.00 Зимові види спорту.
Огляд подій
13.00 Кінний спорт. Longines
Masters
14.15, 19.30 Хокей. НХЛ.
Регулярний сезон.
Огляд
14.45, 18.45 Футбол
17.30, 22.00, 2.30 Стрибки з
трампліна. Кубок світу
18.30 Найкраще з кінного
спорту
20.00, 20.30 Футбол. ЧА.
Чемпіоншип
23.15 Футбол. «ФІФА»
23.45 WATTS
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.50 Дзеркало історії
07.50, 12.30 Правила життя
08.40 Правда життя
09.40, 21.40 Життя після
людей
10.30 Фабрика погоди
11.30 Дикі Аппалачі
13.20 У пошуках істини
14.10, 19.50 Нечисть
15.10, 0.20 Містична Україна
16.10 Повітряні бої
17.10, 20.40 Перші
винахідники
18.10, 22.30 Загадки планети
19.00 Україна: забута історія
23.30 Покер

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.05, 7.20 Kids Time
06.07 М/с «Губка Боб»
07.25 Х/ф «Ті, що зупинили
час»
09.15 Х/ф «Робосапіен:
перезавантаження»
11.00 Х/ф «Сигнал»
13.00 Х/ф «Робот Чаппі»

15.20 Х/ф «Реальна сталь»
19.00 Ревізор
22.10 Пристрасті за ревізором
01.00 Х/ф «Пряма та явна
загроза»
К1
05.10 Рецепти щастя
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.20 Три сестри
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти — моє життя»
12.10, 14.10, 15.10, 20.00,
21.00 Орел і решка
16.10 Файна Юкрайна
18.00 Звана вечеря
19.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф «Весільний
переполох»
00.00 Т/с «Сонна Лощина»
01.45 Вечірній квартал
03.30 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дорамандрівниця»
07.35 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
08.00 Мультмікс
09.55 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
11.00 Х/ф «Східна
наречена»
13.00, 22.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00, 23.00 Т/с «Домашній
арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 Країна У
18.00 Розсміши коміка
19.00 ООН
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-2»
05.25 М/с «Лис Микита»
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6 грудня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.10 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, 5.50 Вічне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.35 Д/ф «Я — док»
11.25 Війна і мир
12.05 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.20 Казки Лірника Сашка
13.30 М/с «Мандрівники в
часі»
14.00 Суспільний університет
14.30 Подорожні
15.35 Борхес. «Поява народів
на карті Європи»
16.00 Театральні сезони
16.35, 2.00 Д/с «Блюз. Мартін
Скорсезе представляє»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.30 Про головне
20.00 Утеодин з Майклом
Щуром
20.30 Наші гроші
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
23.40 На слуху
03.30 Надвечір’я. Долі
04.20 Класики світової
літератури
04.40 Д/ф «Назарій Яремчук:
афганська історія»
НТН
04.55 Х/ф «Людина у
цивільному»
06.30 Х/ф «Сам і
неозброєний»
08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.25, 17.30 Т/с «Детективи»
11.50 Т/с «13»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
14.00, 19.00, 23.15, 3.15 Свідок
15.40 Т/с «Суто англійські
вбивства»
23.45 Т/с «Чорні вітрила»
00.50 Т/с «Копи-новобранці»
02.30 Європейський покерний
турнір
03.45 Випадковий свідок
03.55 Речовий доказ
04.20 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Нариси історії культури
України з Мирославом
Поповичем. Микола
Гоголь
06.35 Азбука ремесел
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 Обереги. Марія
Примаченко
09.20 Д/ф «Григір Тютюнник.
Доля. «Повна душа
болі...», ф. 2
10.05 Передчуття. Ігор
Крикунов, ч. 2
11.00 Дж. Верді «Травіата».
Вистава Національної
опери України
13.05 Микола Амосов. Ілюзія
14.00, 02.00 «Калина».
Український академічний

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 3.20
ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20 Міняю жінку-6
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 Комедія «Село на
мільйон»
22.00 Новий інспектор
Фреймут. Міста
23.35, 3.40 Т/с «Теорія брехні-2»
01.20 Драма «У пошуках Еріка»
05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР
05.40, 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
16.45 Сімейний суд
18.00, 19.00 Стосується
кожного
20.00, 0.30, 4.40 Подробиці
22.50, 3.30 Т/с «Двадцять років
без кохання»
01.35 Х/ф «А життя
продовжується»
03.05 Д/ф «Легенди
бандитського Києва»

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 Бізнесчас
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

фольклорний ансамбль
16.00 Скарби роду. Дзвони
Лемківщини
16.15 Загублені в часі. Лисоня
16.30 Військова слава України
17.00 Невигадані історії з
життя одного театру, ч.
13
17.25 Українські державники.
Михайло Вербицький
18.00 Юрій Шилов. Сказання
прадавніх слов’ян, ч. 3
19.20 Національний військовоісторичний музей України
20.05 Роман Коваль.
Повернення правди.
Останній отаман
Київщини
21.00 Фольк-music
22.05 Прямостояння.
Михайлина Коцюбинська
22.50 Х/Ф «Буйна», с. 1
00.20 О. Захарчук. Земне
причастя небом
01.10 Східний форпост Львова
01.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Наталя
Дзюбенко-Мейс, ч. 1
04.00 Алессандро Барікко
«Новеченто (1900-й)»
05.15 Євген Савчук. Окрема
думка про «Думку»

02.30 Життя на Вершині
03.00 Після опівночі
04.00 Світські хроніки

Championship. Фінал
06.30 Зимові види спорту.
Огляд подій
07.30, 8.00, 14.00, 14.30
Біатлон. Кубок світу
08.30 Гірські лижі. Кубок світу
13.00 WATTS
15.00, 20.00 Хокей. НХЛ.
Регулярний сезон.
Огляд
15.30, 19.00 Футбол
20.30 Велоспорт. Revolution
Series
21.30, 2.30 Велоспорт (трек).
Шість днів Амстердама
00.00 Дух вітрильного спорту
00.30 Автоспорт. Серія WTCC.
Огляд сезону
01.30 Ралі ERC. Огляд сезону

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
1.50 Події
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 4.40 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
16.00 Х/ф «Я буду поруч»
18.00 Т/с «Співачка і доля»
19.45 Говорить Україна
21.30 Футбол. Ліга чемпіонів
УЄФА «Динамо»
— «Бешикташ»
23.50 Події дня
00.10 Т/с «CSI. Місце
злочину»
02.40 Х/ф «Форсаж-5»

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.50 Т/с «Кримінолог»
11.45, 13.20 Х/ф «Стражі
порядку»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Відділ 44»
16.40 Т/с «Ангели війни»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пацики»
22.20 Х/ф «Васабі»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.55 Зона ночі
04.55 Дорослі як діти
06.10, 18.05 Абзац
07.05, 8.20 Kids Time
07.07 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.22 Т/с «Щасливі разом»
10.20 Т/с «Спецзагін «Кобра»

13.10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19.05 Аферисти в мережах -

5 канал

СТБ
07.05, 16.00 Все буде добре!
09.05 Все буде смачно!
11.00, 18.30 За живе!
12.20 МастерШеф. Діти
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф-6
23.35 Давай поговоримо про
секс-2
01.30 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00, 20.05 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни:
день за днем»
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Будьте здорові!
10.45 Teen-клуб
11.55, 22.35 Природа сьогодні
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.20, 5.30 Відлуння
22.05, 4.25 Жива природа
23.00 Океан-ВЕТ
23.20, 4.45 Королева левів
00.15 Щоденники Червоного
Черевичка
01.20 Ніч чорних краваток

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
07.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
07.35, 11.25 Облом.UA.
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00 Хоробрі серця
12.25 Відеобімба
14.50, 1.35 Т/с «Загублений
світ»
16.40 Х/ф «Льодові
дрижаки»
19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «13-й район»
21.45 Х/ф «Відплата»
23.30 Х/ф «Універсальний
солдат-4»
02.20 Х/ф «Двійник»
ФУТБОЛ
06.00 «Гранада» —
«Севілья». ЧІ
07.45, 20.00 Журнал Ліги
чемпіонів
08.15 «Борнмут» —
«Ліверпуль». ЧА
10.00, 15.55, 20.35, 22.30
Футбол NEWS. LIVE
10.20 «Шахтар» —
«Сталь». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.50, 18.05, 5.35 Топ-матч
13.55 «Динамо (К)» —
«Бешикташ». Юнацька
Ліга УЄФА
16.15 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
18.10 «Динамо (К)» —
«Бешикташ» (2010/2011
рр.) Ліга Європи УЄФА
20.30, 20.40, 23.40 Ніч Ліги
чемпіонів
21.30 «Динамо (К)»
— «Бешикташ». Ліга
чемпіонів УЄФА
00.30 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
01.55 «Зірка» —
«Олександрія». ЧУ
03.45 «Мідлсбро» — «Халл
Сіті». ЧА
ЄВРОСПОРТ
04.00, 9.15, 11.30, 16.45
Стрибки з трампліна.
Кубок світу
05.30, 10.15, 17.45 Снукер. UK

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.50 Дзеркало історії
07.50, 12.30 Правила життя
08.40 Правда життя
09.40, 21.40 Життя після людей
10.30 Фабрика погоди
11.30 Дика Канада

00.10
01.55
04.15
04.20
04.25
04.50

Т/с «Лас-Вегас»
Т/с «Спіраль»
Служба розшуку дітей
Студія Вашингтон
Факти
Провокатор

21.05 Київ вдень та вночі
22.10 Зірки під гіпнозом

13.20 У пошуках істини
14.10, 19.50 Нечисть
15.10 Містична Україна
16.10 Повітряні бої
17.10, 20.40 Перші
винахідники
18.10, 22.30 Загадки планети
19.00 Україна: забута історія
23.30 Наземні битви
00.20 Прихована реальність
К1
05.10 Рецепти щастя
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.20 Три сестри
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти — моє життя»
12.10, 14.10, 15.10, 20.00, 21.00
Орел і решка
16.10 Файна Юкрайна
18.00 Звана вечеря
19.00 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.30 Нічне життя

ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дорамандрівниця»
07.35 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
08.00 Мультмікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
10.25 Х/ф «Щоденник
слабака-3. Собачі дні»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 Країна У
18.00, 23.00 Розсміши коміка
19.00, 22.00 ООН
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-2»
05.25 М/с «Лис Микита»

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплатіть «Україну молоду»
на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
В умовах постійного зростання цін на все і
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи
зменшуємо передплатну вартість «України молодої» 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 передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

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
передплати 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» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ГРУДНЯ 2016

УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00,
18.40, 21.00, 1.30, 5.10
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, 5.50 Вічне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Наші гроші
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Засідання Кабінету
Міністрів України
13.20 Казки Лірника Сашка
13.30 Хто в домі господар?
14.00 Суспільний університет
14.30, 4.25 Світло
15.20 Мистецькі історії
15.50, 2.00 Д/с «Блюз. Мартін
Скорсезе представляє»
17.40 Д/ф «УКРАЯ»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
20.00 Корупція в законі
(вип.1)
20.30 Слідство. Інфо
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
23.40 На слуху
03.30 Віра. Надія. Любов
НТН
04.50 Х/ф «У смузі
прибою»
06.15 Х/ф «В останню
чергу»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.25, 17.30 Т/с «Детективи»
11.45 Т/с «13»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
14.00, 19.00, 23.15, 2.30
Свідок
15.40 Т/с «Суто англійські
вбивства»
23.45 Т/с «Чорні вітрила»
00.55 Т/с «Копи-новобранці»
03.00 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
03.45 Легенди бандитської
Одеси
04.05 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Невигадані історії з
життя одного театру,
ч. 13
06.25 Українські державники.
Михайло Вербицький
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. 3

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.15, 3.15 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.50 Міняю жінку-6
12.20 Міняю жінку-7
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 Комедія «Село на
мільйон»
22.00 Поверніть мені красу-2
23.35, 3.35 Т/с «Теорія брехні-2»
01.25 Комедія «Шик»
05.30 Служба розшуку дітей

7 грудня
ІНТЕР
05.30, 6.10, 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
16.45 Сімейний суд
18.00, 19.00 Стосується
кожного
20.00, 0.40, 4.40 Подробиці
22.50, 3.20 Т/с «Двадцять
років без кохання»
01.40 Х/ф «Життя як
цирк»

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 «Забудь мене,
мамо»
18.00 Т/с «Співачка і доля»
19.45 Говорить Україна
21.00, 23.30 Т/с «Людський
фактор»
23.00 Події дня
01.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.50, 16.40 Т/с «Ангели
війни»
11.55, 13.20 Х/ф «Васабі»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пацики»
22.20 Х/ф «Миротворець»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.30 Зона ночі
04.10 Х/ф «Робосапіен:
перезавантаження»

05.55, 18.00 Абзац
06.50, 8.05 K ids Time
06.52 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.10 Т/с «Щасливі разом»
10.05 Т/с «Спецзагін «Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19.00, 21.55 Вар’яти

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

09.20 Національний
військово-історичний
музей України
10.05 Роман Коваль.
Повернення правди.
Останній отаман
Київщини
11.00 Фольк-music
12.05 Прямостояння.
Михайлина
Коцюбинська
12.50 Х/Ф «Буйна», с. 1
14.00, 02.00 Василь Шукшин
«Ди-ва-ки». Вистава
театральної майстерні
«Сузір’я»
15.35, 03.35 Православний
календар
16.00 Подих слова. Олесь
Гончар, ч. 1
16.30 Д/ф «Прогулянка із
задоволенням... і не без
моралі...», ч. 3
17.00 Особистості. Андрій
Білоус, ч. 1
17.50 Православний календар
18.00 Роздуми про
сокровенне
19.20 Особистості. Сергій
Романюк
20.05 Між Києвом,
Будапештом і Віднем
20.30 Діалог. Василь Герасим’
юк — В. Моренець, ч. 1
(Про Леоніда Талалая)
21.00 Амфітеатр. Картаж.
Туніс
22.00 Д/ф «Гнат Юра. На
перехресті часу»
22.50 Х/Ф «Буйна», с. 2
00.20 Ефемероїди, плакат ХХ
століття
00.45 Д/ф «Смолоскип.
Василь Макух»
01.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Наталя
Дзюбенко-Мейс, ч. 2

03.55 Чарівний світ оперети

09.00 Дембель
10.00 Д/п «Суперкатастрофи»
10.40 Д/п «Шалений світ
спорту»
12.05 Відеобімба
15.00 Т/с «Загублений світ»
16.40, 22.00 Х/ф
«Ліквідатор»
19.20 Люстратор 7,62
20.00 Х/ф «Хімік»
23.55 Х/ф «Подвійна
гра»
01.45 Х/ф «Страчені
світанки»

СТБ
06.40, 16.00 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
10.35, 18.30 За живе!
11.55 МастерШеф. Діти»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф-6
23.15 Давай поговоримо про
секс-2
01.10 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00, 19.30 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни:
день за днем»
07.00 Алло, лікарю!
09.50 Путівник прочанина
10.45 Природа сьогодні
12.00, 22.35 Океан-ВЕТ
14.00 Оглядач. LIVE
17.30 Баскетбол. Ліга
чемпіонів. «Автодор»
— «Хімік»
20.45 Даніель Прево. Зірка
епізоду
21.55, 5.35 Глобал-3000
23.00, 4.50 Королева левів
23.55 Натхнення
00.05 Щоденники Червоного
Черевичка
01.10 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на Вершині
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
04.20 Чарівні світи
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
07.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
07.35, 11.05 Облом.UA.
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор

ФУТБОЛ
06.00 ЧА. Огляд туру
06.55 «Баварія»
— «Атлетіко». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.40, 20.10, 4.55 Огляд
вівторка. Ліга чемпіонів
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20, 3.05 «Барселона»
— «Боруссія» (М). Ліга
чемпіонів УЄФА
12.05 Ліга чемпіонів
13.55 «Реал» — «Боруссія»
(Д) (2012/2013 рр.) Ліга
чемпіонів1 УЄФА
16.00, 18.50 Ніч Ліги
чемпіонів
17.00 «Динамо» (К)
— «Бешикташ». Ліга
чемпіонів УЄФА
19.40 Сіткорізи
21.30 «Реал» —
«Боруссія» (Д). Ліга
чемпіонів УЄФА
23.40 Топ-матч
23.50 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
01.15 «Ліон» — «Севілья».
Ліга чемпіонів УЄФА

00.55
02.30
04.20
04.25
04.45

Т/с «Лас-Вегас»
Т/с «Спіраль»
Студія Вашингтон
Факти
Провокатор
ЄВРОСПОРТ

04.00, 11.30, 2.30 WATTS
05.00 Зимові види спорту.
Огляд подій
06.00, 18.00 Стрибки з
трампліна. Кубок світу
07.30, 14.00, 2.00 Футбол.
«ФІФА»
08.00 Снукер. UK
Championship. Фінал
09.30, 16.30, 20.30, 21.30
Велоспорт (трек). Шість
днів Амстердама
12.00 Автоспорт. Серія WTCC.
Огляд сезону
13.00 Ралі ERC. Огляд сезону
14.30, 19.45 Хокей. НХЛ.
Регулярний сезон.
Огляд
15.15, 19.00, 3.00 Футбол
16.00 Перегони. International
Jockey
00.05 Фрирайдинг. White
Session
00.15 Футбол. Чемпіонат MLS.
Фінал Конференції
01.30 Футбол. Чемпіонат
MLS. Огляд
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.50, 0.20 Дзеркало історії
07.50, 12.30 Правила життя
08.40 Правда життя
09.40, 21.40 Життя після
людей
10.30 Фабрика погоди
11.30 Дика Канада
13.20, 4.20 У пошуках істини
14.10, 19.50 Нечисть
15.10 Містична Україна
16.10, 23.30 Наземні битви
17.10, 20.40 Перші
винахідники
18.10, 22.30 Загадки планети
19.00 Україна: забута історія
05.10 Бандитський Київ

20.55 Київ вдень та вночі
01.25 Служба розшуку дітей
К1
05.10 Рецепти щастя
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.20 Три сестри
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти — моє життя»
12.10, 14.10, 15.10, 20.00,
21.00 Орел і решка
16.10 Файна Юкрайна
18.00 Звана вечеря
19.00 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.30 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дорамандрівниця»
07.35 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
08.00 Мультмікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
10.25 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Т/с «Домашній
арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 Країна У
18.00, 23.00 Розсміши коміка
19.00, 22.00 ООН
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-2»
05.25 М/с «Лис Микита»

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ГРУДНЯ 2016

8 грудня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.10 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, 5.50 Вічне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 План на завтра
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Чоловічий клуб
11.35 Розсекречена історія
12.30 Слідство. Інфо
13.20 Казки Лірника Сашка
13.30 Як це?
14.00 Суспільний університет
14.30, 3.40 Надвечір’я. Долі
15.50 Спогади
16.35 Д/с
«Латиноамериканська
музика»
17.40 Д/ф «УКРАЯ»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
20.00 Корупція в законі
(вип.2)
20.30 Схеми
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
23.40 На слуху
02.00 Д/с «Блюз. Мартін
Скорсезе представляє»
04.40 Уряд на зв’язку з
громадянами
НТН
04.40 Х/ф «Страх висоти»
06.05 Х/ф «Постріл у
спину»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.25, 17.30 Т/с «Детективи»
11.45 Т/с «13»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
14.00, 19.00, 23.15, 2.20
Свідок
15.35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
23.45 Т/с «Елементарно-3»
00.50 Т/с «Копи-новобранці»
02.50 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
03.40 Легенди бандитської
Одеси
04.00 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Особистості. Андрій
Білоус, 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 Роздуми про
сокровенне
09.20 Особистості. Сергій
Романюк
10.05 Між Києвом,
Будапештом і Віднем
10.30 Діалог. Василь Герасим’
юк — В. Моренець, ч. 1
(Про Леоніда Талалая)
11.00 Амфітеатр. Картаж.
Туніс
12.00 Д/ф «Гнат Юра. На
перехресті часу»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20 Міняю жінку-7
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45, 2.45 Мольфар
15.45 Сімейні мелодрами-6
17.15 Мелодрама «Уламки
щастя-2»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Комедія «Село на
мільйон»
22.00 Світ навиворіт-8
23.00 Право на владу 2016
00.45, 3.30 Комедія «Чоловіки
у великому місті»

ІНТЕР
05.30, 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
16.45 Сімейний суд
18.00, 19.00 Стосується
кожного
20.00, 0.45, 4.50 Подробиці
22.50, 3.25 Т/с «Двадцять
років без кохання»
01.45 Х/ф «Мій молодший
брат»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.00, 13.00, 5.10 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 20.00,
2.50 Події
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 3.40 Зоряний шлях
11.00, 4.20 Реальна містика
15.30 Х/ф «Любов із
пробірки»
17.45 Футбол. Ліга Європи
УЄФА. «Брага»
— «Шахтар»
21.00, 23.30 Т/с «Багаття на
снігу»
23.00 Події дня
01.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Т/с «Ангели війни»
12.00, 13.20 Х/ф
«Миротворець»
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 Т/с «Відділ 44»
16.35 Т/с «Паршиві вівці»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Пацики»
22.25 Х/ф «Чорний дощ»

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 Бізнесчас
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

12.50 Х/Ф «Буйна», с. 2
14.00, 02.00 Моновистава
«Жінка в Style Jazz»
за мотивами п’єси
Володимира Дяченка.
Житомирський
академічний
український музичнодраматичний театр
ім. І. Кочерги
15.30, 03.30 Знамениті
українці. Леонід Осика
16.00 Подих слова. Олесь
Гончар, ч. 2
16.30 Логос
16.50 Галерея образів. Стиль
бароко
17.00 Віра, любов і надії Віри
Любимової, ч. 4
17.25 Земляки. Петро Ротач
18.00 Музика Василя
Пилипчака на вірші
українських поетів
19.20, 00.20 Дійові особи
20.15 Гра долі. Життя в
обіймах квітів
20.30 Діалог. Василь
Герасим’ юк —
В. Моренець, ч. 2 (Про
Леоніда Талалая)
21.00 Жан Жак Брікер,
Моріс Ласег «Те, що
приховують французи».
Вистава Київської
академічної майстерні
театрального мистецтва
«Сузір’я»
23.20 Д/ф «Київська
старовина. Світ
мистецтва. Казимир
Малевич»
01.15 Гра долі. Сонячна
людина
01.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Наталя
Дзюбенко-Мейс, ч. 3
04.00 Е. Мазія «Ігри на
старому подвір’ї».
Вистава Національного
театру російської драми
ім. Лесі Українки

20.00, 22.45 Зважені та
щасливі-6
00.00 Один за всіх
01.10 Слідство ведуть
екстрасенси

10.20 «Ліон» — «Севілья».
Ліга чемпіонів УЄФА
12.10 Ліга чемпіонів
16.00 «Реал» — «Боруссія»
(Д). Ліга чемпіонів
УЄФА
19.15, 21.55 Шлях до
Стокгольма
19.50 «Зоря» — «МЮ». Ліга
Європи УЄФА
22.35 «Саутгемптон»
— «Хапоель». Ліга
Європи УЄФА
22.50 Футбол Tables
00.00 «Брага» — «Шахтар».
Ліга Європи УЄФА
01.50 «Феєнорд» —
«Фенербахче». Ліга
Європи УЄФА
05.30 Топ-матч

СТБ
07.05, 16.00 Все буде добре!
09.05 Все буде смачно!
11.00, 18.30 За живе!
12.20 МастерШеф. Діти
18.00, 22.00 Вiкна-новини

ТОНІС
06.00, 20.05 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни:
день за днем»
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Ландшафтні гри
10.50 Природа сьогодні
12.00, 22.35 Океан-ВЕТ
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.20, 5.30 Відлуння
22.05, 4.20 Жива природа
23.00, 4.45 Королева левів
00.00 Щоденники Червоного
Черевичка
01.10 Ніч чорних краваток
02.25 Життя на Вершині
02.55 Після опівночі
03.55 Світські хроніки
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
07.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
07.35, 11.05 Облом.UA.
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00 Дембель
10.00 Д/п «Суперкатастрофи»
10.40 Д/п «Шалений світ
спорту»
12.05 Відеобімба
14.40, 1.00 Т/с «Загублений
світ»
16.30 Х/ф «Хімік»
19.20 Секретні матеріали
20.00 Х/ф «Подвійна гра»
21.50 Х/ф «Динаміт»
23.35 Х/ф «Списаний»
01.55 Х/ф «Захар Беркут»
ФУТБОЛ
06.00, 18.20 Журнал Ліги
Європи
06.55, 3.40 «Порту»
— «Лестер». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.40, 17.50 Огляд середи.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 20.45 Футбол
NEWS. LIVE

ЄВРОСПОРТ
05.45, 8.00, 12.00, 18.00
WATTS
06.00, 11.30, 00.00 Футбол.
«ФІФА»
06.30, 9.30, 16.30, 21.30
Велоспорт (трек). Шість
днів Амстердама
09.00 Футбол. Чемпіонат
MLS. Огляд
13.00, 19.00, 0.30 Футбол.
Чемпіонат MLS. Фінал
Конференції
14.30, 21.00 Хокей. НХЛ.
Регулярний сезон.

01.00
02.40
04.10
04.15
04.20
04.40

Т/с «Лас-Вегас»
Т/с «Спіраль»
Служба розшуку дітей
Студія «Вашингтон»
Факти
Провокатор

Огляд
15.00, 20.00, 2.00 Футбол
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.50 Дзеркало історії
07.50, 12.30 Правила життя
08.40 Правда життя
09.40, 21.40 Життя після
людей
10.30 Фабрика погоди
11.30 Дика Канада
13.20 У пошуках істини
14.10, 19.50 Нечисть
15.10 Містична Україна
16.10, 23.30 Наземні битви
17.10, 20.40 Перші
винахідники
18.10, 22.30 Загадки планети
19.00 Україна: забута історія
00.20 Гордість України
К1
05.10 Рецепти щастя
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.20 Три сестри
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти — моє життя»
12.10, 14.10, 15.10, 20.00,
21.00 Орел і решка
16.10 Файна Юкрайна
18.00 Звана вечеря

9

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.10 Зона ночі
04.10 Х/ф «Афтершок»

05.55, 18.00 Абзац
06.50, 8.05 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.10 Т/с «Щасливі разом»
10.05 Т/с «Спецзагін «Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19.00 Зірки під гіпнозом
20.55 Київ вдень та вночі
22.00 Аферисти в мережах 00.05 Вар’яти
02.05 Служба розшуку дітей
19.00
22.00
23.00
02.30

Розсміши коміка
КВК на БІС
Т/с «Доктор Хаус»
Нічне життя

ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дорамандрівниця»
07.35 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
08.00 Мультмікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
10.25 Х/ф «Король
скейтборду:
найбільш
вертикальний
примат»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 Країна У
18.00, 23.00 Розсміши коміка
19.00, 22.00 ООН
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-2»
05.25 М/с «Лис Микита»
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ГРУДНЯ 2016

УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.40,
21.00, 1.30, 5.10 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, 5.50 Вічне
09.15 Т/с «Травма»
10.00 Д/ф «Живі й
нескорені»
10.10 Д/ф «Сектор М»
10.30, 19.30, 4.40 Про головне
11.20 Схеми
12.25, 3.10 Біатлон. Кубок
світу. ІІ етап. Спринт
10км. (чол.)
14.10 Віра. Надія. Любов
15.10 Біатлон. Кубок світу.
ІІ етап. Спринт 7, 5км.
(жін.)
16.40 Д/с
«Латиноамериканська
музика»
17.40 Д/ф «УКРАЯ»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя війни
20.00 На пам’ять
20.30 План на завтра
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.30 Класики світової
літератури
ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
23.40 На слуху
02.00 Музичне турне
НТН
04.35 Х/ф «Єдина дорога»
06.10 Х/ф «Версія
полковника Зоріна»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.25, 17.30 Т/с «Детективи»
11.45 Т/с «13»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
14.00, 19.00, 23.15, 2.10 Свідок
15.35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
23.45 Т/с «Елементарно-3»
00.40 Т/с «Копи-новобранці»
02.40 Випадковий свідок
02.55 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської
Одеси
04.15 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Віра, любов і надії Віри
Любимової, ч. 4
06.25 Земляки. Петро Ротач
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 Музика Василя
Пилипчака на вірші
українських поетів
09.20 Дійові особи.
10.15 Гра долі. Життя в

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20 Міняю жінку-7
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45 Мольфар
15.45 Сімейні мелодрами-6
17.15 Мелодрама «Уламки
щастя -2»
20.15 Вечірній Київ 2016
22.10 Комедія «Ржевський
проти Наполеона»
23.50, 4.40 Комедія «Любов з
акцентом»
01.50 «Квартал» і його
команда
03.30 Неділя з «Кварталом»

9 грудня
ІНТЕР
05.35, 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
16.45 Сімейний суд
18.00 Стосується кожного
20.00, 0.55 Подробиці
21.00 Чорне дзеркало
23.00 Х/ф «Дитина на
листопад»
01.55 Д/ф «Ген жорстокості»
02.50 Х/ф «Мій молодший
брат»
04.25 Чекай на мене

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.00 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
11.30, 3.40 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Людський
фактор»
18.00 Т/с «Співачка і доля»
19.45 Говорить Україна
21.00 Х/ф «Бестселер з
любові»
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
09.50, 16.35 Т/с «Паршиві
вівці»

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 Бізнесчас
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

12.00, 13.20 Х/ф «Чорний
дощ»
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 Що? Де? Коли?
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
02.40 Т/с «Спіраль»
04.00 Провокатор

обіймах квітів
10.30 Діалог. Василь
Герасим’ юк — В.
Моренець, ч. 2 (Про
Леоніда Талалая)
11.00 Жан Жак Брікер,
Моріс Ласег «Те, що
приховують французи».
Вистава Київської
академічної майстерні
театрального мистецтва
«Сузір’я»
13.20 Д/ф «Київська
старовина. Світ
мистецтва. Казимир
Малевич»
14.00, 02.00 Магія оперних
шедеврів
15.30, 03.30 Заповідник
«Давній Галич»
16.00 Казки Запорізькі від
Санька Сита
16.15 Степан Ганжа. Відлуння
грому
16.30 Польська кров
української групи
17.00 Михайло Відейко.
Шляхами Трипілля, ч. 4
17.30 Як це було.
Середньовічні міста
Приазов’я
18.00 Досягти мети. Юрій
Фединський
19.20, 00.20 Територія Кіно.
Радна Сахалтуєв
20.10 Києвотека. Київські
імена. Федір
Кричевський
20.30 Діалог. Василь Герасим’
юк — В. Моренець, ч. 3
(Про Леоніда Талалая)
21.00 Гала-концерт Київського
національного
академічного театру
оперети
22.30 Інший... инший
Грінченко. Фільм та
його передісторія
23.20 Буша — заповідна
земля
01.15 Києвотека. Київ у

літературі. Осип
Мандельштам
01.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Наталя
Дзюбенко-Мейс, ч. 4
04.00 Д/ф «33-й» ч. 2
Материнський заповіт
04.50 Феномен старовинної
музики

08.10 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00 Дембель
10.00, 0.30 Д/п
«Суперкатастрофи»
10.40, 1.10 Д/п «Шалений світ
спорту»
12.10 Відеобімба
14.55 Т/с «Загублений світ»
16.45 Х/ф «Динаміт»
18.50 18 тур ЧУ з футболу
«Дніпро» —
«Олімпік»
21.00 Х/ф «Мегаакула
проти Мехаакули»
22.45 Х/ф «Ніндзя»
02.05 Х/ф «Чорна долина»

ЄВРОСПОРТ
04.45, 14.00, 23.45 WATTS
05.00 Футбол. Чемпіонат
MLS. Фінал
Конференції
06.30, 9.30 Велоспорт (трек).
Шість днів Амстердама
08.00, 16.30, 1.00 Стрибки з
трампліна. Кубок світу
09.00 Футбол. Чемпіонат
MLS. Огляд
11.15, 11.45, 12.15 Біатлон.
Кубок світу
14.15, 21.00 Хокей. НХЛ.
Регулярний сезон.
Огляд
15.00 Біатлон. Кубок світу
17.30 Фристайл. Кубок світу
19.00, 00.00 Плавання.
Чемпіонат світу на
короткій воді
20.00, 2.00 Футбол
21.45 Футбол. ЧА.
«Чемпіоншип»

СТБ
06.05 Зіркове життя
07.55 Х/ф «Молода
дружина»
09.55 Х/ф «Я не повернусь»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30, 0.30 Т/с «Коли ми
вдома»
20.00, 22.45 Танцюють всі!-9
01.55 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00, 20.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни:
день за днем»
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Путівник прочанина
10.45, 22.35 Океан-ВЕТ
11.20 Будьте здорові!
12.00 Teen-клуб
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.20, 5.30 Відлуння
22.05, 4.25 Жива природа
23.00, 4.45 Королева левів
00.00 Щоденники Червоного
Черевичка
01.10 Ніч чорних краваток
01.40 Життя на Вершині
02.45 Вихідний, після опівночі
03.45 Світські хроніки
04.10 Цивілізація Incognita
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
07.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
07.35, 11.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ
06.00, 4.00 «Ліон»
— «Севілья». Ліга
чемпіонів УЄФА
07.45 Сіткорізи
08.15 «Барселона»
— «Боруссія» (М). Ліга
чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.25, 23.20 «Зальцбург»
— «Шальке». Ліга
Європи УЄФА
12.10 «Реал» — «Боруссія»
(Д). Ліга чемпіонів
УЄФА
13.55 «Саутгемптон»
— «Хапоель». Ліга
Європи УЄФА
16.05 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
17.00 «Брага» — «Шахтар».
Ліга Європи УЄФА
18.50 Зоря» — «МЮ». Ліга
Європи УЄФА
20.40 «Динамо» (К)
— «Бешикташ». Ліга
чемпіонів УЄФА
22.50 Моя гра
01.10 ЧІ. Передмова до туру
01.40 «Порту» — «Лестер».
Ліга чемпіонів УЄФА
03.30 Світ Прем’єр-ліги

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.50 Дзеркало історії
07.50, 12.30 Правила життя
08.40 Правда життя
09.40, 21.40 Життя після
людей
10.30 Вовчиця: шлях до
влади
11.30 Дика Канада
13.20 У пошуках істини
14.10, 19.50 Нечисть
15.10 Містична Україна
16.10, 23.30 Наземні битви
17.10, 20.40 Перші
винахідники
18.10, 22.30 Загадки планети
19.00 Україна: забута історія
00.20 Таємниці кримінального
світу
К1
05.10 Рецепти щастя

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.35 Зона ночі
03.15 Х/ф «Святий»

05.40, 18.00 Абзац
06.35, 7.50 Kids Time
06.37 М/с «Губка Боб»
06.55 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
07.52 М/ф «Переполох у
джунглях»
09.30 Половинки
11.05, 20.45 Київ вдень та
вночі
15.20 Супермодель поукраїнськи
19.00 Заробітчани
21.50 Половинки
23.25 Зірки під гіпнозом
01.30 Служба розшуку дітей
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.20 Три сестри
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти — моє життя»
12.10, 14.10, 15.10, 20.00,
21.00 Орел і решка
16.10 Файна Юкрайна
18.00 Звана вечеря
19.00, 1.00 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 КВК
02.00 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дорамандрівниця»
07.35 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
10.40 М/ф «Школа монстрів:
великий монстровий
риф»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Танька і Володька
14.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00 Розсміши коміка
19.00 ООН
20.00 Х/ф «Шопоголік»
22.00 Х/ф «Агент під
прикриттям»
23.40 Х/ф «Поворот не
туди-4: кривавий
початок»
01.10, 5.10 У ТЕТа тато!
02.05 Теорія зради
03.00 БарДак
04.05 Т/с «Щоденники
Темного-2»

Продовження телепрограми читайте у наступному
номерi «України молодої» у вiвторок, 6 грудня.
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■ ДОСВІД

Вихід із тупика? Тільки злетіти...
■ ДОВІДКА «УМ»

Як перемагало депресію і руїну саксонське місто Лейпциг
Інна ТЕСЛЕНКО

З падінням Берлінської стіни
Німеччина отримала не тільки
омріяне об’єднання, а й букет
спадкових хвороб «совкового»
простору. Славетний Лейпциг
на початку 90-х був вражений
ними чи не найбільше, набувши на той час слави одного з
найнебезпечніших з екологічної
точки зору міст Європи. Як пригадує Гізела Калленбах, депутат
Ландтагу від Партії зелених,
вона почала свою громадську
діяльність саме виборюючи відновлення здорової атмосфери
для своїх дітей, які ніколи не бачили взимку білого снігу (тільки
коричневий), а місцеві канали
сприймали як продовження каналізаційних стоків. Сьогодні,
прогулюючись берегами прикрашених природною рослинністю водяних артерій Лейпцига, ви можете побачити навіть
рибок у прозорій проточній
воді. Тоді ж навіть наближатися
до місцевих водойм було небажано через специфічні запахи.

❙ Лейпцизький аерохаб Галлє здатен легко прийняти навіть укараїнську «Мрію» — Ан 225. Пригода на борту не враховується.

вичайно складний інженернобудівельний проект: у 2013 році
було відкрито прокладений під
землею Сіті-тунель, яким центр
Лейпцига перетинає міська
електричка (С-бан), дозволяючи без проблем потрапити в
будь-яку точку міста. Ще одним популярним і так само екологічним видом транспорту у
Лейпцигу є трамвай, лінії якого сьогодні тягнуться містом на
148 кілометрів. До речі, загальна довжина пришляхових велодоріжок тут — 444 кілометри,
не рахуючи ще близько 600 тих,
що прокладені зеленими зонами.

Велика міграція
Отримавши нагоду передислокуватися до Західної Німеччини, чимало місцевих мешканців одразу нею скористалися, залишаючи чи продаючи
лейпцизькі квартири переселенцям зі Східної Європи. Серед
нинішніх жителів Лейпцига ви
зустрінете чимало емігрантів iз
пострадянських республік, які,
у свою чергу, активно емігрували в кінці століття до Східної
Німеччини, маючи давні родові
зв’язки, шукаючи заробітків
чи залишаючись в одній зі студентських столиць Європи після навчання у тутешньому університеті. Студенти могли собі
дозволити винаймати квартири
навіть у величних будинках історичного центру міста, якими
сьогодні можна хіба що захоплено милуватися.
До наслідків масштабних
міграцій, що їх непросто приборкувати навіть у привченій
до порядку і дисципліни Німеччині, житлова і транспортна інфраструктури міста виявилися неготовими. Скромні
статки більшості переселенців
разом iз необхідністю забезпечити себе мобільним транспортом наповнили Лейпциг уживаними автомобілями з багатшого і модернізованішого заходу. Так само сталося в Україні
трохи згодом, коли під тиском
законодавчих обмежень еконебезпечні старі автівки, що їх
стало дешевше продати за безцінь, ніж утримувати, перекочували в наші міста. Вихлопні
гази разом iз викидами вугільної промисловості, на якій традиційно базувалася економіка Східної Німеччини, складали небезпечний повітряний
коктейль, від якого хронічно
хворіли і діти, і дорослі. Боротьба громад найбільш промислово забруднених територій за чистий життєвий простір стала свого часу каталізатором популярності партії
зелених у Німеччині. Сьогодні
її гасла підхопили і намагаються реалізовувати у практичній
площині, певно, всі без винятку політичні сили Німеччини. Бо здоровий життєвий про-

Лейпциг — найбільше місто Саксонії. Населення — 570 тисяч жителів, площа — 297,60 км.
Лейпциг відомий своїм університетом і ярмарками, завдяки яким
місто одержало неофіційну назву
Messestadt (місто ярмарків). Другий за значенням після Франкфуртського — Лейпцизький книжковий
ярмарок, що проходить наприкінці березня. В ньому щороку беруть
участь й українські видавці та письменники.
Це місто є знаковим в історії світової музики, пов’язане з іменами
Фелікса Мендельсона, Роберта Шумана, Ріхарда Ваґнера, Едварда Ґріґа, а
також Йоганна Себастьяна Баха. Найвизначніша церква міста — Церква
святого Хоми, де працював кантором
Йоганн Себастьян Бах. У Лейпцизькій
консерваторії навчався свого часу класик української національної музичної
школи Микола Лисенко.

На перетині часу і народів

❙ У керівника Департаменту
❙ Велосипедні стоянки у Лейпцигу популярніші за автомобільні.
❙ громадського транспорту Торбена
ня в донедавна депресивному,
❙ Гайнеманна навіть краватка —
а тепер одному з найдинамічнi❙ карта міських доріг.
стір — однаково актуальний і
для корінних мешканців, і для
приїжджих.

Вугілля, інфраструктура й
екологія
Відомо, що на території колишньої НДР потужність тільки великих теплових електростанцій перевищувала 8
мільйонів кіловат, які виробляли близько 50 мільярдів кіловат-годин електроенергії на
рік. Не маючи іншого палива,
тут спалювали буре вугілля,
щоб забезпечити життєдіяльність багатомільйонного населення та економіки країни. Видобуток бурого вугілля у НДР
перевищував 100 мільйонів
тонн на рік. На галузевих підприємствах знаходили роботу
тисячі саксонців, і «закопати»
відкриті вугільні кар’єри, які й
були основною причиною катастрофічного нищення екосистеми, виявилося не так просто, як
хотілося б. За словами Торбена
Гайнеманна, керівника Департаменту громадського транспорту, природна для німців філософія «маленьких кроків»
допомогла вирішити проблему
поступово. У землі Саксонія й
нині працюють екологічно чисті
енергоблоки по тисячу мегават,
спалюючи понад сто тисяч тонн
бурого вугілля на добу. При
цьому відкриті рани вугільних
кар’єрів у лейпцизькому передмісті потроху перетворилися на
мальовничі озера з гаями і обла-

❙ Біля пам’ятника Себастьяну Баху
❙ - композитору — частенько грає
❙ Себастьян-гітарист.
штованими пляжами, а численними каналами міста потекла
чистісінька вода, в яку залюбки задивляються діти і дорослі,
схиляючись над перилами перехідних місточків.
Безумовно, велику роль
відіграло налогоджене сортування, вивезення та утилізація міського сміття. А останніми роками Департаменту громадського транспорту вдалося вирішити й інфраструктурні
проблеми, що загострилися у
зв’язку зі зростанням населен-

ших регіонів Німеччини.
Паралельно з грандіозною
реконструкцією доріг, запланованою в програмі розширення
пішохідної зони у 2004-му, Лейпциг упродовж останніх років
перетворився з міста автомобільних парковок на місто велосипедних парковок. Таку концепцію свого часу одноголосно
підтримали депутати всіх партій. У старовинній частині міста ви сьогодні побачите тільки
велосипеднi — спеціально облаштовані на місцях колишніх автостоянок. Тарифи на парковки
у центрі за останні роки зросли
удвічі, при цьому з 870 паркувальних місць понад дорогами
лишилося 250. Уявляєте, скільки паркомісць одразу додалося
в центрі? При цьому — ніяких
вихлопів, повітря лишається
чистісіньким, а водії регулярно
поліпшують свою фізичну форму. Єдина велика автопарковка в межах цiєї частини міста —
спеціально зведена на площі, де
було 120 паркомісць, багатоповерхова споруда, яку вписали у
ландшафт разом iз найбільшими торговельними центрами.
Тепер там одночасно можуть
очікувати своїх господарів 640
автівок. А історичну територію
площею 700 на 900 метрів залишили винятково для пішохідних прогулянок.
Безумовно, рішення про пішохідну зону не приймалося одним розчерком пера. Перед цим
для користувачів громадського
транспорту реалізували надз-

Головний вокзал Лейпцига
(Leipzig Hauptbahnhof) відкрито у 1915 році, реконструйовано, вiн сьогодні має більше двох
десятків залізничних колій, дві
з яких прокладено під землею,
вважається одним iз найбільших за площею (83 640 квадратних метрів) вокзалом у Європі.
Географічні особливості з самого початку передбачали його
як кінцеву залізничну станцію
— тупик. У 90-х це читалося
вже і як вирок — через депресивність регіонального розвитку і відсутність будь-якого сенсу використовувати його у промисловій інфраструктурі. Проте
у 1994 році, пiсля полiтичного
об’єднання Німеччини, лейпцизький вокзал став пілотним
проектом iз перетворення вокзальних споруд на багатофункцiональні транспортно-торгові
комплекси. А з 2012-го його у
рамках інфраструктурного проекту «Німецька єдність» модернізували для запуску нової ділянки швидкісної магістралі
Берлін—Мюнхен, відкритої у
грудні минулого року.
Розуміючи, що навіть історичні заслуги і масштабність
залізничного вокзалу не дозволять тупик перетворити на
транспортний вузол, влада Лейпцига вирішила реалізувати інший амбітний проект: сьогодні
вантажний аерохаб, на який перетворили старий міський аеропорт, став одним iз головних
центрів міжнародних вантажоперевезень Німеччини і одним
із найсуттєвіших бюджетоутворюючих підрозділів для Лейпцига. Практично підтверджуючи тезу: єдиний вихід iз тупика
— тільки злетіти... ■
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НАКАЗ

№ 176
від 29 листопада 2016р.
Щодо Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї «ЛОТО БЛІЦ»
Затвердити Умови випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї «ЛОТО БЛІЦ» (додаються).
Генеральний директор

Бочковський А.С.

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом № _176_ від 29 листопада 2016р.
УМОВИ
випуску та проведення державної грошової числової
тиражної лотереї
«ЛОТО БЛІЦ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці умови випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї «ЛОТО БЛІЦ» (далі — Умови)
визначають умови та правила проведення державної грошової числової тиражної лотереї «ЛОТО БЛІЦ» відповідно до вимог Закону України «Про державні лотереї в Україні», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску
та проведення лотерей, інших Законів України та підзаконних
нормативно-правових актів України.
Питання, що не врегульовані даними Умовами регулюються чинним законодавством України та нормативними актами Оператора. При чому, у випадку виявлення будь-яких протиріч між цими Умовами та іншими актами, відповідні нормативні акти повинні застосовуватись із наступним пріоритетом
у низхідному порядку (документи з вищою юридичною силою
розташовані зверху):
1) Закон України «Про державні лотереї в Україні»,
2) інші Закони України та законодавчі акти,
3) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та інші підзаконні
акти,
4) дані Умови,
5) оприлюднені нормативні акти та роз’яснення Оператора.
1.2. Лотерея «ЛОТО БЛІЦ» є державною грошовою числовою тиражною лотереєю (далі — Лотерея), яка проводиться та розповсюджується на всій території України, окрім
тимчасово окупованої території, з метою поповнення Державного бюджету України. Лотерея не проводиться, у тому числі не розповсюджується, на тимчасово окупованій території
України, відповідно до вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».
Територія розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет не обмежується.
Максимальна кількість випущених електронних білетів Лотереї не обмежується.
Принцип Лотереї полягає у правильному прогнозі (вгадуванні) гравцем одночасного випадання 8-ми чисел з 20-ти та 1го числа з 4-х.
1.3. Проведення Лотереї здійснює підприємство з 100%
іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея»
(далі – Оператор), ідентифікаційний код 24940541, місцезнаходження: Україна, м.Київ, 02098, вул. Ю. Шумського, 1Б, офіс
110. Інтернет сайт Оператора — http://www.lottery.com.ua.
Лотерея розповсюджується на всій території України як через мережу розповсюджувачів, так й Оператором самостійно.
Розповсюдження електронних лотерейних білетів Лотереї (прийняття ставок), в тому числі, але не обмежуючись, прийняття оплати електронних лотерейних білетів (ставок), виплата призів, здійснюється розповсюджувачами, юридичними або
фізичними особами, відповідно до укладених з Оператором договорів за наявності посвідчення, виданого Оператором.
1.4. Лотерея проводиться через електронну систему
прийняття ставок (електронна система), яка являє собою
програмно-технічний комплекс, який забезпечує фіксацію та
облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів
та/або виплату призів, зберігання інформації про проведення лотереї,в тому числі, здійснює операції автоматизованого
прийому, реєстрації, передачі, обробки, обліку, накопичення і
збереження даних про прийняті ставки, про співпадіння прогнозів гравців із результатами розіграшу тиражу та розподіл
призового (виграшного) фонду за виграшами, а також здійснює інші операції, пов’язані з проведенням державної лотереї. До складу електронної системи входять комп’ютерний
центр (центральна електронна система), зв’язаний каналами
зв’язку з лотерейними терміналами (терміналами електронної
системи прийняття ставок), що встановлені в місцях розповсюдження Лотереї, а також комунікаційне та інше допоміжне
обладнання.
За допомогою лотерейних терміналів, які є невід’ємною частиною електронної системи, здійснюється реєстрація ігрових
варіантів, обраних гравцем, та подальша передача цієї інформації для реєстрації, обробки, обліку, накоплення та збереження до комп’ютерного центру, отримання звітів про результати
роботи лотерейного терміналу.
Ігрові варіанти та ставки можуть реєструватись в електронній системі через лотерейні термінали у пунктах розповсюдження (в тому числі через термінали самообслуговування), через мережу Інтернет та/або через мережу мобільного
зв’язку за допомогою спеціальних додатків для апаратів мобільного зв’язку, в інший спосіб, не заборонений законодавством. У будь-якому випадку, інформація про ігровий варіант
в автоматичному режимі передається до комп’ютерного центру та реєструється в електронній системі прийняття ставок за
стандартною процедурою.
1.5. Реєстрація ігрового варіанту/варіантів гравця в електронній системі та отримання ним підтвердження про її здійснення на умовах, що викладені в діючій на такий момент редакції умов випуску та проведення Лотереї, є фактом укладення публічного договору між Оператором та гравцем, та передбачає ознайомлення гравця з Умовами проведення лотереї
та погодження з ними.
1.6. Участь у Лотереї здійснюється виключно на добровільних засадах і не може використовуватись як умова для

набуття інших прав, крім права на отримання призів Лотереї.
1.7. Гравцем Лотереї може бути будь-яка право- та дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, самостійно і добровільно
зареєструвала ігровий варіант та внесла оплату ставки в Лотерею в розмірі та в порядку, визначеному цими Умовами.
Під час здійснення ставки в Лотерею та/або отримання
призу (виграшу), в тому числі з використанням мережі Інтернет, мобільного або іншого каналу віддаленого зв’язку, гравець на вимогу розповсюджувача або Оператора зобов’язаний
підтвердити, що він досяг 18-річного віку, в іншому випадку йому може бути відмовлено у прийнятті ставки та/або у
виплаті призу (виграшу).
1.8. В цих Умовах терміни вживаються в наступному значенні:
числова лотерея — тиражна лотерея, умови випуску та
проведення якої передбачають самостійне визначення гравцем комбінації чисел, символів чи знаків, а також розподіл
призового (виграшного) фонду між гравцями (визначення
розміру призу) відповідно до кількості збігів таких чисел,
символів чи знаків із результатами розігрування тиражу;
тиражна лотерея – лотерея, проведення якої здійснюється тиражами;
розіграш тиражу (призового (виграшного) фонду лотереї) —
процес, який здійснюється шляхом генерації випадковим характером виграшної ігрової комбінації, яку гравець з метою
виявлення свого виграшу повинен порівняти з ігровою комбінацією, визначеною гравцем для участі в даному розіграші.
приз (виграш) — кошти, які підлягають виплаті гравцю
у разі його виграшу у Лотерею відповідно до цих Умов;
призовий (виграшний) фонд — сукупність призів (виграшів), що підлягають розігруванню в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;
ставка — плата гравця за одноразову участь у розіграші
Лотереї;
розповсюдження Лотереї — діяльність, яка здійснюється за дорученням довірителя та включає у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також здійснення інших операцій, пов’язаних з розповсюдженням Лотереї відповідно до чинного законодавства;
розповсюджувач — юридична або фізична особа, яка за
дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців,
виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей.
електронна система прийняття ставок (далі — Лотерейна система) — програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок у Лотереї, фіксації виплати
призів, зберігання інформації про проведення Лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов’язаних з проведенням
Лотереї. Електронна система прийняття ставок складається з
центральної електронної системи та терміналів електронної
системи прийняття ставок (лотерейний термінал), пов’язаних
між собою за допомогою мережі Інтернет;
термінал електронної системи прийняття ставок (далі –
лотерейний термінал) — програмно-технічний комплекс,
який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (лотерейний термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державні лотереї, перевірки виграшності електронних лотерейних білетів, які засвідчують участь у грі, фіксації виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної
системи. Лотерейний термінал не містить в собі приладів та/
або програм, які самостійно визначають результат розіграшу
лотереї або розмір виграшу гравця, а також не з’єднаний з такими пристроями та/або програмами (крім з’єднання з центральною електронною системою); лотерейний термінал не
визначає результат розіграшу білета лотереї та не може працювати в автономному режимі (без з’єднання з центральною
електронною системою);
Умови — локальний акт оператора державних лотерей,
що визначає правила гри і порядок проведення державної
лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до законодавства;
пункт розповсюдження державних лотерей — спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних
лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце
розташування лотерейного терміналу;
електронний лотерейний білет (далі також – електронний білет) – електронний засіб, який дозволяє засвідчити
участь у лотереї та розмір виграшу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові
реквізити, вказані в умовах проведення державної миттєвої
лотереї.
гравець — фізична особа, яка досягла 18 років та за
власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з
умовами проведення Лотереї.
Терміни, що не визначені в цих Умовах, вживаються у
значенні, вказаному в Законі України «Про державні лотереї в Україні», ліцензійних умовах, нормативних актах та
роз’ясненнях органів державної влади України та Оператора.
2. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ
2.1. Лотерея проводиться без обмеження максимальної
кількості випущених електронних лотерейних білетів.
Лотерея проводиться з 09 грудня 2016р. по 09 грудня
2026 року. Оператор може прийняти рішення про дострокове припинення проведення лотереї, про що заздалегідь повідомляє гравців.
2.2. Граничним днем прийняття ставок в Лотерею є 10й день, що передує даті припинення проведення Лотереї або
припинення права Оператора на проведення державних лотерей відповідно до чинного законодавства України. Дата граничного строку прийняття ставок в Лотерею повідомляється
Оператором заздалегідь до настання граничного строку прийняття ставок в Лотерею в засобах масової інформації або на
офіційному Інтернет сайті Оператора.
2.3. У разі дострокового припинення проведення Лотереї Оператор обов’язково повідомляє про прийняте рішення
Міністерство фінансів України та опубліковує таку інформацію
у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації або на офіційному Інтернет сайті протягом 15 робочих днів
з дня прийняття ним такого рішення. При цьому Оператор припиняє прийняття нових ставок та забезпечує виконання взятих
на себе зобов’язань перед гравцями у повному обсязі.
3. ПРАВИЛА ГРИ
3.1 Реєстрація ігрових варіантів в електронній системі.
3.1.1. Ігровий варіант – це прогноз гравця результа-

ту розіграшу тиражу (ігрової комбінації), який складається із
восьми чисел в діапазоні від одного до двадцяти (Поле А) та
не менш ніж одного числа в діапазоні від одного до чотирьох
(Поле Б) для участі в одному розіграші тиражу Лотереї.
Наприклад:
Поле А
01 02 03 06 10 12 19 14
Поле Б
04
3.1.2. Прийом ставок здійснюється на поточний розіграш
тиражу, а в разі прийняття ставки на кілька розіграшів тиражу
– на вибрану гравцем кількість розіграшів тиражу в межах одного тиражу, починаючи з поточної, але не більше ніж на 100
розіграшів поспіль. Прийняття ставок на декілька розіграшів
допускається тільки в межах поточного тиражу. Прийом ставок на поточний розіграш закінчується за 5 секунд до початку поточного розіграшу тиражу.
3.1.3. Анулювання ставки може бути здійснене не пізніше, ніж за 30 секунд до початку поточного розіграшу тиражу,
а в разі ставки на кілька розіграшів тиражу — не пізніше, ніж
за 30 секунд до початку розіграшу першого із розіграшів тиражу, на які зроблена ставка. Ставки, зроблені гравцями менш
ніж за 30 секунд до поточного розіграшу тиражу, анулювання
не підлягають.
3.1.4. Гравець може зареєструвати свої ігрові варіанти в
пункті розповсюдження одним із перерахованих нижче способів:
— повідомивши розповсюджувачу необхідну інформацію про ігрову комбінацію, в т.ч. в режимі «АВТО», і останній введе її до електронної системи за допомогою лотерейного терміналу; в режимі шляхом «АВТО» лотерейна система
здійснює автоматичну генерацію випадкової ігрової комбінації засобами електронної системи
— шляхом заповнення ігрової картки на паперовому
носії, яка розповсюджується безкоштовно, та подальшого її
сканування на лотерейному терміналі і реєстрації інформації
в електронній системі;
Лотерейний термінал встановлюється в місцях розповсюдження лотерей (прийому ставок) та являє собою
невід’ємну частину лотерейної системи Оператора. Лотерейний термінал призначений для автоматизованого прийому даних про ставки та їх подальшої передачі для реєстрації, обробки, обліку, накопичення і збереження в лотерейній системі по
каналах телекомунікаційного зв’язку.
3.1.5. Для реєстрації ігрового варіанту через мережу Інтернет, гравець повинен відвідати відповідну Інтернет сторінку Оператора та/або розповсюджувача Лотереї, через які здійснюється розповсюдження Лотереї, обрати (ввести) ігровий
варіант та сплатити участь в Лотереї. Відвідати відповідну Інтернет сторінку можливо з комп’ютера або іншого пристрою
(обладнання), яке має доступ до мережі.
3.1.6. Для реєстрації ігрових варіантів через термінали самообслуговування, через які здійснюється розповсюдження Лотереї, гравець повинен відкрити відповідний розділ
Лотереї в терміналі самообслуговування, користуючись відповідним меню обрати ігровий варіант та інші параметри гри
та сплатити участь в Лотереї.
3.1.7. Для реєстрації ігрового варіанту за допомогою спеціальних додатків для мобільних телефонів, гравець повинен
завантажити спеціальний мобільний додаток, через які здійснюється розповсюдження Лотереї, обрати (ввести) ігровий
варіант та сплатити участь в Лотереї.
3.1.8. В будь-якому разі, ігрові варіанти гравців в автоматичному режимі за стандартною процедурою передаються
та реєструються в електронній системі. Інформація про зроблені гравцями ставки, отримані за допомогою лотерейних терміналів чи в інший спосіб, передбачений цими Умовами, передається і зберігається в захищеній від несанкціонованого
доступу базі даних електронної системи. Після реєстрації ігрового варіанта гравця лотерейною системою, ігровий білет
роздруковуються лотерейним терміналом або надається гравцю іншим способом.
3.1.9. Підтвердженням реєстрації ігрових варіантів гравця є ігровий білет, який, за командою електронної системи,
роздруковується лотерейним терміналом, терміналом самообслуговування, або надсилається гравцю, або іншим чином
доводиться до відома гравця (в залежності від засобів розповсюдження).
Ігровий білет являється документом, що підтверджує
прийняття ставки, засвідчує укладення договору між Оператором та гравцем відповідно до цих Умов, згідно з яким гравець має право вимагати виплату виграшу (призу) у відповідності із цими Умовами.
3.1.10. Ігровий білет містить наступну інформацію: найменування гри; найменування оператора та номер його контактного телефону; номер та дату видачі ліцензії оператора;
дату та час реєстрації ігрових варіантів в електронній системі;
самі ігрові варіанти; дату та номер розіграшу тиражу (або декілька тиражів — перший та останній номер); загальну вартість ставки гравця; номер білету, що його надала електронна
система; штрих код білету. Ігровий білет може містити іншу
довідкову інформацію.
При формуванні ігрового білету йому за допомогою Лотерейної системи надається індивідуальний номер та штрих
код, які являються захистом від будь-яких змін у даних ігрового варіанту.
3.1.11. Ігровий білет може надаватися (надсилатися) в
паперовій або в електронній формі.
Ігровий білет зберігається у гравця, який несе відповідальність за збереження його в непошкодженому стані та ризик
втрати.
3.1.12. В разі реєстрації ігрової комбінації через Інтернет
або з використанням спеціальних додатків для мобільних телефонів, гравець отримує на електронну пошту або іншим чином електронний ігровий білет, який надала електронна система.
3.1.13. Детальна та додаткова інформація про засоби та
порядок прийняття сплати участі в Лотереї та реєстрацію ігрових варіантів, місця розповсюдження Лотереї, Інтернет сторінки, на яких здійснюється прийняття сплати участі в Лотереї,
постійно розміщується на офіційному сайті Оператора.
3.2. Сплата участі
3.2.1. Ставкою є сума коштів, яку гравець сплачує за прогноз результату розіграшу тиражу (ігрової комбінації), який
складається із восьми чисел в діапазоні від одного до двадцяти (Поле А) та не менш ніж одного числа в діапазоні від одного до чотирьох (Поле Б) для участі в одному (або декількох)
розіграшах тиражу Лотереї.
Гравець може обрати декілька (від одного до чотирьох)
чисел в Поле Б (в діапазоні від одного до чотирьох). В такому

разі кожне додаткове число, понад одне, буде вважатися окремим ігровим варіантом.
Наприклад наступна ставка дорівнює трьом ігровим
варіантам, а плата за участь у Лотереї дорівнює трьохкратному розміру ставки:
Поле А
Поле Б

01 02 03 06 10 12 19 14
04 03 01

3.2.2. Вартість одного ігрового варіанта (ставки) складає
5 (п’ять) гривень. Гравець має можливість збільшити базову
вартість ігрового варіанту у два (х2) або чотири (х4) рази, що,
у разі виграшу, збільшує у відповіну кількість разів вартість
призу (виграшу).
У розіграші беруть участь тільки повністю оплачені ставки.
3.2.3. Загальний розмір сплати участі в грі, незалежно
від способу реєстрації ігрових варіантів в електронній системі,
є результатом множення мінімальної вартості одного ігрового варіанту (5 гривень) на кількість разів, в яку гравець вирішив збільшити свою ставку (х2, х4), на кількість таких варіантів, які гравець обрав самостійно або в режимі «АВТО», та на
кількість розіграшів тиражів Лотереї, в яких ці варіанти братимуть участь.
3.2.4. Сплата участі в Лотереї може здійснюватися у
гривнях готівковими або безготівковими коштами, а також
у інші способи, в тому числі з використанням електронних
платіжних систем, відповідно до чинного законодавства України.
3.3. Призовий (виграшний) фонд
3.3.1. Загальна сума випуску Лотереї не лімітована.
Призовий (виграшний) фонд Лотереї формується у розмірі
65% від суми прийнятої сплати участі у Лотереї.
У випадку якщо у конкретному тиражі сума виграшів
(призів) буде складати суму, меншу за розмір сформованого призового (виграшного) фонду на тираж, то різниця залишається у призовому (виграшному) фонді Лотереї та підлягає виплаті гравцям у наступних тиражах або спрямовується
на відшкодування виплачених виграшів (призів) Оператором
у попередніх тиражах за власні кошти.
У випадку якщо у конкретному тиражі сума виграшів
(призів) буде складати суму, більшу за розмір сформованого призового (виграшного) фонду на тираж, то різниця між
сумою підтверджених лотерейною системою виграшів (призів) та сформованим призовим (виграшним) фондом на тираж, підлягає виплаті за рахунок призового (виграшного) фонду Лотереї, а за недостатності коштів призового (виграшного) фонду Лотереї – за рахунок власних коштів Оператора.
Виплачені виграші (призи) за рахунок власних коштів Оператора підлягають компенсації Оператору за рахунок коштів призового (виграшного) фонду Лотереї, що залишається за рахунок розіграшів наступних тиражів.
3.3.2. Призи Лотереї фіксовані, розподілені на 10 категорій в залежності від кількості вгаданих гравцем номерів:
Вгадано

Приз, грн

Категорія
Поле А Поле Б Ставка
призу
5 грн.

X2

X4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

140000,0
30000,0
5000,0
600,0
160,0
80,0
30,0
20,0
14,0
200,0

280000,0
60000,0
10000,0
1200,0
320,0
160,0
60,0
40,0
28,0
400,0

8
8
7
7
6
6
5
5
4
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

70000,0
15000,0
2500,0
300,0
80,0
40,0
15,0
10,0
7,0
100,0

3.3.3. Розміри виграшів (призів) визначаються в національній валюті України (гривні). Визначення розміру виграшу
(призу) залежить від повного або часткового співпадіння прогнозу гравця з виграшною ігровою комбінацією та здійснюється відповідно до таблиці у п.3.3.2. вище.
Виграш (приз) за ігровим варіантом гравця підлягає
виплаті тільки за однією виграшною категорією, яка дає право на максимальний виграш (приз).
3.3.4. Максимально можливий загальний призовий
(виграшний) фонд категорії 1 (тобто гравець вгадав 8 чисел
в полі А та 1 число в полі Б) встановлюється в розмірі одного максимального призу (виграшу) на тираж по кожному розміру ставки окремо. При перевищенні суми призів (виграшів)
категорії 1 зазначеного максимально можливого загального
призового (виграшного) фонду, призовий (виграшний) фонд
даної категорії ділиться пропорційно між усіма виграшними
ставками, з урахуванням ціни кожної ставки, проте не менше
ніж розмір призу другої категорії для кожної виграшної ставки.
3.3.5. Сума призу (виграшу), за якою гравець не звернувся протягом строку, визначеного в п. 3.5.3 цих Умов, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Залишковий фонд
лотереї є частиною призового (виграшного) фонду лотереї.
Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються Оператором відповідно до ліцензійних
умов.
3.3.6. В разі закінченні проведення Лотереї, або в разі
її дострокового припинення, залишок коштів призового
(виграшного) фонду підлягає обов’язковому гарантованому
розігруванню в повному обсязі.
3.4. Розіграш тиражів
3.4.1. Тиражі проводяться щодня. Тираж включає щоденний цикл розіграшів Лотереї, які проводяться протягом однієї
доби в період часу із 01 годин 00 хвилин і закінчується о 23 годині 59 хвилин (за Київським часом), та зазвичай складається
з 276 розіграшів. Розіграш тиражу проводиться не частіше одного разу на п?ять хвилин. Оператор має право змінювати час
перерви та кількість розіграшів протягом тиражу, проте інтервал між розіграшами не може бути меншим за п?ять хвилин.
Тиражі мають наскрізну нумерацію, починаючи з №1.
Розіграші тиражу мають наскрізну нумерацію, що переходить з тиражу в тираж, починаючи з №1.
3.4.2. Розіграшем тиражу визнається генерація випадковим характером виграшної ігрової комбінації.
В ході розіграшу Лотерейною системою випадковим чином визначається виграшна комбінація, що складається з
восьми чисел з двадцяти послідовних від 1 до 20 і одного
числа з чотирьох послідовних від 1 до 4. Процес визначення

РЕКЛАМА
зазначених чисел відбувається автоматично, без участі людини і без можливості впливу на результати розіграшу.
Для генерації виграшної ігрової комбінації використовується апаратний генератор випадкових чисел, який функціонує на базі випадкового характеру квантової оптики в
якості джерела справжньої випадковості – Quantis USB 4M,
S/N 111545A410 виробництва Швейцарської компанії ID
Quantique. В разі технічних неполадок генератора випадкових чисел і неможливості проведення розіграшу, Оператор використовує для завершення розіграшу резервний аналогічний
апарат, який включається автоматично і функціонально реалізує режими роботи основного генератора випадкових чисел.
3.4.3. Демонстрація розіграшу здійснюється на окремих
моніторах в пунктах розповсюдження Лотереї, а також в мережі Інтернет. Демонстрація розіграшу відбувається у вигляді
візуалізації лотерейного барабану із кульками із яких почергово з’являються вісім кульок із числами в діапазоні від 1 до
20 та одна кулька, позначена іншим кольором, в діапазоні від
1 до 4.
Візуалізація – це графічна (анімаційна) демонстрація визначеної Лотерейною системою випадковим шляхом
виграшної ігрової комбінації у привабливому та доступному
для сприйняття гравцем вигляді. Зовнішній вигляд візуалізації може змінюватись Оператором із використанням засобів
Лотерейної системи, що не впливає на правила та умови Лотереї, та на ймовірність виграшу.
Наслідки графічної анімації під час демонстрації процесу розіграшу не є підставою та не мають юридичних наслідків
для встановлення результатів розіграшу тиражу. Результати
розіграшу тиражу встановлюються Лотерейною системою та
підтверджуються Протоколом розіграшу тиражу.
3.4.4. Виграшна комбінація генерується та зберігається Лотерейною системою. Лотерейна система на підставі
виграшної комбінації визначає кількість виграшних ставок в
кожній категорії, номери ігрових білетів, що містять виграшні
ставки, та розміри відповідних цими ставками призів (виграшів).
Результати розіграшу тиражу негайно автоматично за
допомогою засобів лотерейної системи стають доступними
на всіх лотерейних терміналах. Результати кожного окремого
розіграшу є попередніми результатами тиражу і після їх визначення за всіма категоріями відкриваються виплати виграшів,
окрім виграшів, які перевищують 10 000 гривень. Результати
розіграшу тиражу на вимогу гравців роздруковуються та надаються гравцям для ознайомлення.
3.4.5. Остаточні результати тиражу — це результати визначення всіх, зафіксованих електронною системою, розіграшів тиражу.
Не пізніше 21 години 00 хвилин першого робочого дня
наступного за днем, в якому відбувся розіграш тиражу, представник оператора (призначений наказом оператора) в присутності тиражної комісії, що складається з голови і двох членів
комісії, склад якої затверджується оператором, по захищеному каналу зв’язку, використовуючи отримані під розпис згенеровані оператором логін та пароль входить в спеціальний інтерфейс електронної системи, за допомогою якого отримують
інформацію про результати розіграшу. На підставі отриманої
інформації формується Протокол розіграшу тиражу, який роздруковується і підписується уповноваженим працівником оператора та членами тиражної комісії.
Протокол розіграшу тиражу підписується всіма членами
тиражної комісії і містить наступну інформацію: найменування гри, номер тиражу і дату проведення тиражу; час початку та
час закінчення тиражу; прізвища та ініціали тиражної комісії;
кількість та сума ставок, які беруть участь в розіграші призового (виграшного) фонду; результат всіх розіграшів тиражу;
кількість та сума виграшних ставок за категоріями; суму перехідного виграшного фонду; дата та час складання.
3.4.6. На підставі Протоколу розіграшу тиражу співробітник відділу обробки даних оператора через програмне забезпечення лотерейної системи відкриває виплати всіх призів
розіграшу тиражу.
3.4.7. У випадку виявлення невідповідності за окремими
розіграшами тиражів, тираж визнається тиражної комісією таким, що відбувся в частині тих розіграшів, за якими відбувся
збіг, і тільки по ним співробітник відділу обробки даних оператора відкриває виплати за призами, які перевищують 10 000
гривень. За тими розіграшами, по яких виявлені невідповідності, виплати блокуються за всіма категоріями призів цих
розіграшів.
Оператор має протягом трьох робочих днів провести розгляд щодо виявлення причин невідповідності та визначити результати таких розіграшів, або прийняти рішення про їх скасування. Визначення результатів розіграшу виграшного фонду
тиражу, за якими спочатку були виявлені розбіжності і проведено розгляд, відбувається в присутності тиражної комісії та
фіксується в повторному Протокол розіграшу тиражу.
Грошові кошти оператора, виплачені гравцям у вигляді
виграшів за скасованими розіграшами тиражу, відшкодовуються з коштів призового фонду, що залишаються після
виплати гравцям виграшів наступних (попередніх) тиражів.
3.4.8. При настанні форс-мажорних обставин або обставин, що не дозволяють завершити розіграш тиражу та зафіксувати його результати у встановлений час, зареєстровані ігрові варіанти підлягають анулюванню та прийняті ставки поверненню. Форс-мажорними обставинами вважаються будь-які обставини поза розумним контролем Оператора,
включаючи, без обмежень, стихійні лиха, війни, громадянські хвилювання, страйки, перебій в мережах зв’язку загального користування та послуг, або DDOS-атаки та інші подібні Інтернет-атаки, що мають несприятливий ефект або будь-які обставини, які Оператор не мав змоги передбачити, які можуть
виникнути під час проведення розіграшів та істотно вплинути
на спроможність Оператора забезпечити організацію розіграшу тиражу Лотереї.
Протягом 3 днів після завершення форс-мажорних обставин або інших обставин, що призвели до зупинення розіграшів
тиражу, оператор зобов’язаний провести розслідування даних обставин та скласти звіт про причини та наслідки форсмажорних обставин. За запитом гравців, зацікавлених осіб та
Міністерства фінансів України, оператор надає інформацію
про тривалість та причини зупинення розіграшів тиражу.
3.5. Визначення переможців та виплата призів
(виграшів)
3.5.1. Переможцями Лотереї вважаються гравці, в яких
кількість збігів обраних ними номерів з тими, що зафіксовані
як результат розіграшу тиражу Лотереї, дорівнюватиме зазначеній в таблиці в п. 3.3.2. цих Умов величині.
Лотерейний білет гравця вважається виграшним при
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повному або частковому збігу (співпадання) чисел ігровий
комбінації з числами, які підтверджені тиражної комісією як
виграшні. Пред’явлений гравцем виграшний ігровий білет при
визнанні його дійсним і придбаним в Оператора є гарантією
виплати виграшу гравця.
3.5.2. Виплата виграшів, у сумі до 10 000 гривень, починається відразу ж після визначення попередніх результатів
розіграшу тиражу. Виплата виграшів, у сумі понад 10 000 гривень, починається після визначення остаточних результатів
тиражу, але не пізніше наступного дня наступного за днем,
в якому тиражної комісією підписано остаточний Протокол
розіграшу тиражу (визначені результати тиражу).
3.5.3 Гравець може звернутися за отриманням призу протягом 60 днів, починаючи з наступного дня після проведення розіграшу тиражу. Після закінчення вказаного строку вимоги гравців щодо отримання призу не приймаються,
а виграшні ігрові білети вважаються недійсними. Граничний
строк виплати призів Лотереї понад 100000 (сто тисяч) гривень не може перевищувати 6 місяців. Для менших призів цей
строк не може перевищувати одного місяця, починаючи з дня
звернення гравця за отриманням призу.
В разі закінчення проведення Лотереї, гравець може
звернутися за отриманням призу протягом 30 днів починаючи з наступного дня після проведення розіграшу останнього
тиражу. Граничний строк виплати призів Лотереї в разі закінчення її проведення не може перевищувати 30 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу, та спливає у
день закінчення строку дії Ліцензії.
3.5.4. Призи сплачуються виключно в національній валюті. Призи можуть сплачуватися як в у готівковому вигляді
або за бажанням переможця у безготівковому вигляді на його
рахунок, а також у інші способи, в тому числі з використанням
електронних платіжних систем, відповідно до чинного законодавства України.
Виплата призів у безготівковому вигляді може здійснюватися із утриманням комісії за рахунок сумі призу, яку можуть утримувати банківські та платіжні організації, послугами яких користується гравець. Виплата призу готівкою у сумі
понад 30 000 гривень у касі Оператора може здійснюватися із
утриманням комісії згідно із тарифами обслуговуючого банку
для виплати готівкових коштів.
Під час виплати призу Оператор діє в якості податкового агента платника податку з податку з доходів фізичних осіб
та військового збору, утримує вказані податок та збір за рахунок призу в порядку та за ставками, визначеними чинним
податковим законодавством України.
3.5.5. Виплата призів здійснюється розповсюджувачами на підставі та у відповідності до укладених з ними Угод та
Оператором. Виплата призів здійснюється у будь-якому пункті розповсюдження лотереї. У випадку відсутності необхідної суми у конкретному пункті розповсюдження Лотереї, гравець може звернутися до іншого пункту розповсюдження, або
до офісу або філії Оператора.
Детальна інформація про порядок та умови виплати призів розміщується на офіційному сайті Оператора.
3.5.6. Виплата призів здійснюється на підставі ігрових
білетів.
Передумовою видачі призу є проведення представником
розповсюджувача або Оператора перевірки (експертизи) ігрового білету, що посвідчує право гравця на отримання призу.
Строк проведення експертизи не може перевищувати 30 календарних днів. Перевірка (експертиза) ігрового білету полягає у підтвердженні його виграшності шляхом:
— перевірки унікального номеру, який зареєстрований
в електронній системі,
— перевірки виграшності ігрового варіанту,
— перевірки дотримання строків пред’явлення та відсутності факту отримання виграшу,
— встановлення відсутності ознак підроблення,
— встановлення відповідності ігрового білету способу
його придбання,
— встановлення інших ознак дійсності.
Ігрові білети, роздруковані лотерейними терміналами,
перевіряються за допомогою лотерейних терміналів шляхом сканування ігрового білету лотерейним терміналом, або
вводом даних, що містяться в ігровому білеті, за допомогою
клавіатури. Перевірка ігрового білету здійснюється на будьякому лотерейному терміналі в пунктах розповсюдження Лотереї.
При сплаті призу ігровий білет на паперовому носії передається гравцем розповсюджувачу або представнику Оператора в обмін на приз.
Ігрові білети, отримані через мережу Інтернет, перевіряються на підставі ігрового білету гравця, отриманого на електронну пошту або іншим чином.
Інформація про виплачені виграшні ігрові білети
реєструється Лотерейною системою. Повторне отримання
призу (виграшу) по виплаченим виграшним ігровим білетам
виключається.
3.5.7. З метою виконання вимог чинного законодавства,
під час виплати призу від гравця може вимагатися надати паспорт та ідентифікаційний номер (окрім випадку, коли гравець
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків,
про що має відповідну відмітку в паспорті), а також поставити
підпис на копіях наданих документів, заяві про видачу призу,
згоді на обробку персональних даних, на розрахункових документах (в разі отримання призу готівкою).
Якщо гравець бажає підтвердити джерело отриманих
ним доходів, на його запит надається довідка, в якій зазначаються паспортні дані, сума призу та дата його отримання.
4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ
4.1. Організація системи безпеки передбачає інтегровану технологію безпеки в усіх компонентах електронної системи, включаючи:
* безпеку ігрових білетів;
* безпеку лотерейних терміналів;
* безпеку мережі комунікацій;
* безпеку комп’ютерного центру;
* безпеку втручання персоналу;
* безпеку базових апаратно-програмних систем;
* безпеку програмних компонентів.
Електронна система має багаторівневий електронний та
фізичний захист, а також подвійне дублювання, системи автономного та аварійного живлення. Кожен розповсюджувач має
власний номер та пароль, який дає змогу входити до електронної системи.
4.2. Ігровий білет має серійний номер, який надаєть-

ся електронною системою і зберігається в ній, та унікальний
код захисту, який логічно пов’язує інформацію на ігровому
білеті. Перевірка ігрових білетів здійснюється центральним
комп’ютером електронної системи. Інформація про отримані
призи фіксується ним же, що виключає можливість їх повторного отримання.
4.3. Оператор забезпечує Державну казначейську службу України засобами контролю, які передбачають можливість
зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі
в лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, встановленому чинним законодавством. Контроль здійснюється у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
4.4. Оператор забезпечує можливість здійснення Міністерством фінансів України контролю за провадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у лотереї в електронному вигляді і доступу до технічних засобів обробки інформації
та прийняття сплати участі у Лотереї.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА І ГРАВЦІВ
5.1. Права гравців:
* реєструвати необмежену кількість ігрових варіантів та
отримувати призи згідно з цими Умовами;
* вимагати від розповсюджувачів надання інформації
про Лотерею та результати розіграшів її тиражів;
* звертатись за роз’ясненнями Умов випуску та проведення Лотереї та розглядом спірних питань до будь-яких філій
чи головного офісу Оператора;
5.2. Обов’язки гравців:
* розраховуватись з розповсюджувачами одночасно із
здійсненням ставок;
* зберігати друкований ігровий білет непошкодженим
для забезпечення можливості його перевірки терміналом;
* пред’являти при отриманні призу всі необхідні документи у відповідності із діючим законодавством;
5.3. Права Оператора:
* відмовити гравцю в отриманні призу, якщо, внаслідок
недбалого зберігання гравцем друкованого ігрового білету,
електронна система не зможе ідентифікувати інформацію, що
міститься на ньому, а його номер неможливо прочитати,;
* вимагати від гравців надання необхідних за законодавством документів для отримання виграшів;
* приймати сплати участі у Лотереї як через власні точки, так і укладати угоди на прийняття сплати участі у Лотереї
з фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності;
5.4. Обов’язки Оператора:
* дотримуватись вимог чинного законодавства, що регулює лотерейну діяльність, та цих Умов;
* забезпечувати гравців усією повною, необхідною, достовірною, своєчасною інформацією щодо правил гри, результатів розігрувань тиражів Лотереї у відповідності з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності
з випуску та проведення лотерей та іншими нормативно-правовими актами;
* своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки
з переможцями у Лотерею та державним бюджетом України,
надавати встановлену чинним законодавством звітність.
5.5. Претензії гравців розглядаються в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N
348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах
масової інформації».
5.6. Отримати інформацію про умови випуску та проведення Лотреї можно в пунктах розповсюдження Лотереї. Ознайомитися із цими Умовами можно за контактними телефонами Оператора, на Інтернет сайті Оператора.
6. КОШТОРИС
Запланований кошторис доходів і витрат на проведення
Лотереї викладений в додатку до цих умов.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ
СПОРІВ
7.1. За порушення порядку проведення гри оператор несе
відповідальність згідно із законодавством України.
7.2 Порушення гравцем правил, викликане їх незнанням,
не дає йому право пред’являти претензії до оператора.
7.3 Розгляд спорів між гравцями і оператором здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.
Всі розбіжності, які не врегульовані в даних Умовах або законодавством України, трактуються на користь оператора.
Генеральний директор

«ЛОТО БЛІЦ»
КОШТОРИС
доходів та витрат на проведення державної грошової
числової тиражної лотереї
«ЛОТО БЛІЦ»
(млн.грн.)
Витрати

Призовий
фонд

Фонд
винагороди
Відрахування оператора
до державно- та комісійна
винагорода
го бюджету
розповсюд—
жувачів

%

грн

%

2016/
0,3
1 міс

65%

0,195 10,00% 0,03 25,00% 0,075

2017

5,0

65%

3,25 10,00% 0,5

25,00% 1,25

2018

10,0

65%

6,5

10,00% 1,0

25,00% 2,5

2019

20,0

65%

13,0 10,00% 2,0

25,00% 5,0

2020

25,0

65%

16,25 10,00% 2,5

25,00% 6,25

2021

30,0

65%

19,5 10,00% 3,0

25,00% 7,5

2022

35,0

65%

22,75 10,00% 3,5

25,00% 8,75

2023

35,0

65%

22,75 10,00% 3,5

25,00% 8,75

2024

40,0

65%

26,0 10,00% 4,0

25,00% 10,0

2025

40,0

65%

26,0 10,00% 4,0

25,00% 10,0

2026 37,0

65%

24,05 10,00% 3,7

25,00% 9,25

Рік

Дохід

Генеральний директор

грн

%

грн

Бочковський А.С.

Додаток №3
до Умов випуску та проведення
державної грошової числової
тиражної лотереї
«ЛОТО БЛІЦ»

Вірогідність виграшу
державна грошова числова тиражна лотерея
«ЛОТО БЛІЦ»

Бочковський А.С.

Додаток №1
до Умов випуску та проведення державної грошової
числової тиражної лотереї
«ЛОТО БЛІЦ»,
Макет ігрового білету
державної грошової числової тиражної лотереї
«ЛОТО БЛІЦ»

Генеральний директор

Додаток №2
до Умов випуску та проведення
державної грошової числової
тиражної лотереї

Бочковський А.С.

Вірогідність виграшу

Вгадано
шанси (1:Х)
Поле 1

Поле 2

8

1

503880,00

8

0

167960,00

7

1

5248,75

7

0

1749,58

6

1

272,66

6

0

90,89

5

1

40,90

5

0

13,63

4

1

14,54

0

0

339,31
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ГРУДНЯ 2016

Марія СУЛИМА

Замість одного концерту — два. Саме
так український гурт «Тартак» відсвяткує своє 20-річчя. Охочі привітати
його з таким поважним віком в один
концертний вечір 3 грудня у Києві не
помістилися, тож для тих, кому квитка не вистачило, буде другий раунд
— 11 грудня. Хлопці обіцяють цікаві
дуети, багато сюрпризів і, звісно, свої
найкращі пісні. Як сказав Сашко Положинський, їхній вибір був болісним: бо
«аби міг — усі б заспівав».
Нині Сашко Положинський працює
одночасно над трьома альбомами,
причому не лише для «Тартака», а й
для свого іншого гурту — «Був’є».
Співак каже, що з’явився цей проект
лише від натхнення, бо надто багато
мав «непублічних пісень». А поговорили ми з Олександром про заборони «Тартака» в Польщі, його затворництво в Луцьку і про… любов.

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

■ ТВОРЧА КУХНЯ

Сашко Положинський:
Не маю наміру стати
письменником
Лідер «Тартака» розповідає, чому створив іще
один гурт, не поїхав виступати у Польщу і чим
його зацікавила книга Миколи Жулинського «Моя
Друга світова війна»

Забороняли співати у Києві та
Любліні
■ Після перемоги на фестивалі
«Червона рута» 1997 року гурту
«Тартак» заборонили виступати на
відкритих майданчиках Києва. Що
тоді сталося?
— Це було тимчасове явище. Після кількох успішних концертів переможців «Червоної рути» якісь антиукраїнські кляузники написали відкритого листа на ім’я Президента, що
от такі жахливі переможці цього фестивалю пропагують наркотики, секс,
алкоголь і всяке лихе-погане. Кляуза
була зроблена в дусі радянських часів,
бо номенклатура тепер і тоді була постсовковою. Тож справді на тривалий час
«Тартаку» і багатьом нашим колегам
заборонили співати на відкритих майданчиках у Києві. А тоді це була одна
з гарних можливостей виступати для
широкого загалу на великій сцені.
■ Ще одна заборона була вже
2012-го, у Польщі.
— Тоді скасували концерт у Любліні на щорічному студентському
фестивалі «Ювінале». Нас запрошували і на перший цей фестиваль, але
він не відбувся, бо сталася катастрофа під Смоленськом. 2012-го фест відновили, нас запросили знову. Ми його
анонсували, збиралися їхати, тішилися, що виступимо на розігріві у кумирів молодості H-Blockx і потім в останній момент радикальні чи антиукраїнські сили підняли галас, що група
«Тартак» їде виступати до Любліна,
а вони ж співають пісні про УПА,
виступають на фестивалі, що має назву «Бандерштат», як можна? Через
увесь цей галас наш концерт скасували, мер міста виступив із заявою, що
їм дуже прикро, що він нібито перепрошує, але це складне питання стосунків України й Польщі, і що вони
організують спеціальний захід, на
нього запросять патріотичних польських та українських музикантів, щоб
вони обговорили цю проблему і дали
спільний концерт. На цьому все і закінчилося, усе в дусі політиків. Польські мало чим відрізняються від решти, зокрема й українських.
■ До Польщі таки поїхали?
— Нас запросили на фестиваль «Молодіжний ярмарок» у Гданську. Це український фестиваль, що має багаторічну історію, цього року йому вже 30
років виповнилося. Виступ групи «Тартак» на цьому майданчику став найуспішнішим за час існування фестивалю.
Як сказали організатори, це був єдиний
концерт за всю їхню історію, коли довелося додруковувати квитки, бо не вистачило на всіх охочих.
Тоді мали хороші відгуки: навіть
не дуже лояльна преса сказала, що
нарешті класна група з потужним
саундом виступила на цьому фестивалі. Після того концертів у Польщі
не було. Нас як найуспішнішого гостя за всю історію хотіли запросити до
Гданська й цього року. Але я одразу
сказав — у вас фільм виходить «Волинь», купа галасу, нас просто не пустять до Польщі. На що вони відповіли
— постараємося це питання виріши-

❙ Олександр Положинський.
❙ Фото Марії СУЛИМИ.
ти, якщо вирішимо — офіційно запросимо. Мабуть, не вирішили.

Саботують українську музику
■ Чимало українських музикантів їздять до Росії. Яка ваша думка
про це? Вас туди не кликали?
— Ми в Росії виступали один раз багато-багато років тому. Це був далеко
не найвдаліший наш досвід. Концерт
відбувався посеред дня, склад музикантів на ньому був протилежним за своїм
стилістичним і музичним наповненням. І я не міг зрозуміти, як цих людей
можна об’єднати в одному концерті.
Наш виступ розпочався під крики публіки «Пой по-русски», а завершувався
під «Давай еще». Далеко не всі навіть
знані групи мали тоді таку реакцію.
Думаю, маючи аж такий величезний бекґраунд виступів у Росії, з
мого боку некоректно висловлюватися з приводу моїх колег, які й надалі
там виступають. Водночас, я з величезною повагою ставлюся до тих музикантів, які вирішили не виступати
в Росії, принаймні поки вона провадить таку агресивну політику. Я вже
не кажу про бойові дії. Я розумію, що
для артиста це непростий крок, бо ти
відмовляєшся не лише від публіки, а
й вiд гонорарів.
■ А може український артист
обійтися без російських грошей?
— Теоретично може. Усі ті артисти,
які живуть без російського ринку, цьому підтвердження. Питання — як прожити, скільки заробити? Бо нам внутрішній ринок ще розвивати й розвивати. Нам треба позбутися залежності від
російського ринку, і не лише музичного. Ця залежність проявляється в усіх
аспектах життя. Поки що триває етап
боротьби і перетворень.
■ Квоти допоможуть, як гадаєте?
— Квоти при правильному їхньому запровадженні, звичайно, допоможуть. Дуже багато країн пройшло через квоти і далі ними користуються. Я
думаю, що це дуже нормальний засіб
в умовах трансформації країни, в умовах боротьби і перетворень. Інша річ,
як ним скористатися — на користь чи
на шкоду. У мене є великі сумніви, що
ми зможемо правильно це зробити.
Якщо інформаційний простір перебуває у власності людей, не надто лояльних до всього українського, то зви-

■ СПІВПРАЦЯ
«Сашка можна назвати провидцем»
Іван Леньо, вокаліст гурту Kozak System
У нас кілька пісень на слова Сашка Положинського, у кількох він був співавтором.
Нині записуємо нову, яку він уже давно написав спеціально для Kozak System. Сашко завжди всі тексти адаптовує до нашої філософії, світогляду, музики, звертає увагу
на мої якості як вокаліста. У нас така класна
творча співпраця. Так, пісень Положинський
написав для нас більше, аніж ми співаємо,
але всі вони чекають свого часу. Щоб написати хорошу музику, потрібен відповідний
клімат, інколи, наприклад, чекаєш весни або
якоїсь події.
А ще Сашка можна назвати провидцем
— він часто дуже багато чого передбачає.
І це стосується не лише якихось особистих речей, а й української реальності. Наприклад, текст пісні «Брат за брата» був написаний іще до Революції гiдностi, і потім
вона стала на часі. А щодо нашої пісні «Не
моя», то, як сказав Іван Малкович, лише
зухвалість Положинського дозволила йому
взятися дописати текст Василя Симоненка.
І треба сказати, ця зухвалість була виправданою.
чайно, що вони робитимуть усе можливе, щоб проект «Квоти» або провалився,
або відбив будь-яке бажання зробити щось проукраїнське. Тут результат
значною мірою залежить від консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін.
■ Можна сьогодні забезпечити
ефір якісною українською музикою?
— Можна, але не всі формати однаковою мірою. Можна, якщо поставити
собі за мету і рухатися у правильному
напрямку, якщо радіостанції підуть
на контакт із виробниками музичного продукту (я кажу не лише про артистів, а й про суто технічних працівників). Наприклад, радіостанція Kiss
FM просить артистів викладати свої
пісні у вокальному варіанті у відкритому доступі, щоб діджеї мали можливість використовувати їх для своїх
реміксів. Так творитимуть якісний українськомовний продукт, щоб забезпечити виконання квоти. Але, на жаль,
не всі так роблять, деякі радіостанції
могли б заповнити свій ефір якісною,
сучасною, конкурентоздатною українськомовною музикою, проте свідомо саботують це питання. Бо мають
якісь антипатії, свої смаки. ■

В Україні немає проблеми знайти
хороших музикантів
■ Ви багато пишете текстів для інших виконавців?
— Я переважно пишу для себе. Щодо інших музикантів, то
найбільше я співпрацюю з Kozak System. Дуже часто намагаюся написати для когось, але не завжди виходить. Я пишу пісню, розумію, що вона не вписується у мій власний репертуар, у
чиємусь виконанні вона була б кращою. А потім іноді чую свою
пісню в чужому виконанні і думаю, ні, не так вона мала б звучати. Буває навпаки.
■ Ви написали саундтрек до фільму «Жива», це була
пісня на замовлення?
— Так, пісня до фільму «Жива» — це пісня на замовлення, але вона довго виношувалася, жила в мені тривалий час.
Це мій перший саундтрек, до того кілька разів зверталися, аби
дати вже готову пісню. І я так ніколи тих фільмів і не бачив, тож
не знаю, щось вийшло чи ні.
Пісня «Закохані» писалася в кілька етапів. Значною мірою
її успіх залежить від Романа Сороки — те, що я йому наспівав,
він зміг одягнути в прекрасну музику, яку потім частково використали як саундтрек упродовж усього фільму. До речі, мотиви з
цієї композиції почув у деяких інших треках, де не було зазначено, що це авторство Романа Сороки. Думаю, це трохи некоректно.
Але добре, що про нього згадали як про співавтора цієї пісні.
■ Вам сподобався сам фільм «Жива»?
— Я дуже гордий, що долучився до творення цього фільму. Його зроблено власними силами, на голому ентузіазмі, проте вважаю, що це один із найкращих фільмів незалежної України. Тому я всім рекомендую його подивитися.
■ За 20 років колектив гурту «Тартак» часто змінювався. Чи надовго це вибиває групу з колії?
— Ненадовго. В Україні, на щастя, немає проблеми знайти хороших музикантів. Останнім часом складніше, бо нестабільним став шоу-бізнес і багато професійних артистів не мають можливості постійно виступати. Натомість дуже активізувалися кавер-бенди, які виступають на корпоративах, весіллях,
вони менше коштів витрачають, ніж на творення власного репертуару. Водночас мають перевагу перед артистами, що творять власну музику — у них значно стабільніші прибутки, хоча,
можливо, й не такі великі. Але нам із такими колективами дуже
важко конкурувати, тому не завжди є можливість знайти музиканта, бо для них краще синиця в руці.
Я не знаю жодного колективу в Україні, що 20 років проіснував би в одному складі. Так само і за кордоном: попри те, що
там усе значно стабільніше і прибутковіше. Тож зміна музикантів — це нормальний процес, що має переваги також, бо нові
люди — це нові ідеї.

«Давно пишу книжку»
■ Ви останнім часом живете переважно в Луцьку. Чому
поїхали з Києва?
— Мені в Луцьку комфортніше: там мої батьки, які потребують уваги, і вони дуже щасливі, що я поблизу. Для мене самого в емоційному плані життя в Луцьку є більш цілющим, ніж у
Києві: там екологія краща, та й дешевше. Коли Київ не вимагає
моєї присутності, то я не бачу сенсу тут бути, хоча за потреби я
буваю тут доволі тривалий час. Слава Богу, що є друзі, в яких я
можу побути.
■ Ви казали, що в Луцьку навіть немає хорошого майданчика, де можна якісно відіграти концерт. Як людина
публічна не думали якось вплинути на цю ситуацію?
— Така ситуація не лише в Луцьку. Хай яка публічна людина, потрібно мати фінансову можливість насамперед. А очікувати від влади? Ми знаємо, в якій країні ми живемо, є окремі випадки, коли люди знаходять баланс між власними інтересами
й інтересами громади, але зазвичай інтереси громади стоять
на далеко не першому місці. Шукати самому інвестора? Дуже
складно знайти людину, яка роками чекатиме на повернення
своїх інвестицій.
Та й я би не сказав, що Луцьк готовий стабільно ходити на
знаних зірок, дуже часто там скасовують концерти через те, що
люди просто не купують квитків. Ринок у Луцьку, як і в багатьох
містах нестабільний, тож ніхто й не поспішає інвестувати в такі
заклади, де люди матимуть насолоду від винятково культурних
заходів, а не від поїсти, попити і потанцювати.
■ Ви пишете тексти пісень, а про власну книжку не думали?
— Я пишу книжку вже давно. У грудні, щоправда, ще не узгоджена дата, планую публічне читання якихось її шматків, щоб
люди послухали і сказали, чи варто закінчувати, чи відкласти
вбік. Мені багато хто каже: давай, пиши, пиши, це буде класно!
Але я сам не впевнений, тим більше як людина, що цікавиться українською літературою і яка розуміє, що далеко не все, що
популярне серед сучасного читача, цікаве тобі особисто і навпаки. І це не надихає, щоб творити своє власне. У мене схожа ситуація з музикою. Дуже багато музики, що популярна в Україні,
— я не те що не розумію, просто не сприймаю. Але «Тартак»
знайшов своє місце, можливо, те саме вийде з літературою.
Я не маю наміру стати письменником, але мені здається,
якщо цю книжку колись допишу, то вона буде несхожою на решту. Хоча може виявитися таким самим непотребом, як і багато
іншого, що в нас на такому рівні роблять, і не лише в літературі.
■ А що читаєте самі?
— Я читаю книжку спогадів Миколи Жулинського «Моя
Друга світова війна». Він мій знайомий, земляк, багато чого,
що він описує, стосується тих місць, які я знаю, де буваю. Непроста книжка, не скажу, що все зрозуміло, зокрема що стосується композиції. Але мене цікавить історія України, історія
Волині і цікавий академічний погляд на цю історію.
■ Щодо особистого: сьогодні ви закохані?
— Я завжди закоханий!
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«Навіщо ми летіли на гру, знаючи, що поле буде неготовим до матчу?
Чому ФФУ одразу не могла перенести цей матч на весну чи провести його
там, де є для цього умови?»

■ ШАХИ

Знав, що робить
Норвезький гросмейстер у непростому матчі захистив
звання чемпіона світу
Григорій ХАТА

Коли Сергій Карякін, вигравши у найсильнішого шахіста планети Магнуса Карлсена
восьму партію матчу за титул чемпіона світу, захопив у цьому мегапротистоянні
лідерство, його співвітчизники активно почали готуватися до можливого повернення до Росії шахової корони. Приміром, прес-секретар президента РФ та водночас
очільник наглядової ради Російської шахової федерації Дмiтрiй Пєсков про всяк випадок заявив, що Володимиру Путіну постійно «доповідають про ситуацію в матчі».
Звісно, у світлі непростих стосунків Росії з цивілізованим світом тріумф уродженця
Сімферополя, котрий не так давно ще був громадянином України, міг стати «знаковим» для нашого північного сусіда.
Утім у Нью-Йорку, де впродовж останніх двох тижнів Карлсен захищав чемпіонський титул, дива все ж не сталося. Нехай і з великими труднощами, але іменитий норвежець довів, що недаремно вважається королем світових шахів, утретє
поспіль вигравши матч за шахову корону.
Нагадаємо, що два попередні чемпіонські протистояння, котрі Магнус грав
з Віші Анандом, він вигравав достроково.
Натомість із Карякіним йому довелося зіграти по максимуму. Справа, щоправда, до
останньої фази «тай-брейку» — армагеддону, не дійшла, утім усі відведені регламентом 12 класичних партій і власне сам
«тай-брейк» шахісти грати були змушені.
Врятуватися від провалу в «основний час»
Карлсену вдалося в десятій партії, коли білими він завдав опоненту, котрий у протистоянні з фаворитом зробив ставку на захисну модель гри, першої в матчі поразки.
Загалом, у чемпіонському матчі Карякін

дуже добре оборонявся, проте в 10-й партії можливістю зробити форсовану нічию
не скористався. «Думаю, що це і був поворотний момент у матчі», — зізнався згодом
росіянин. Водночас помилок, окрім невдалих ходів, зроблених у 8-й партії, Карлсен
більше не припускався.
Декому здавалося, що перший номер
рейтингу ФІДЕ шукатиме шлях до загальної перемоги в заключній класичній партії, проте, граючи білими, норвежець ризикувати не став і розписав швидку нічию. «Хочу вибачитися за свої дії: причину
подібної гри я поясню згодом», — заявив
після мирного завершення «класики» норвезький гросмейстер. Відмовляючись від
боротьби в 12-й партії, Карлсен свідомо
йшов на «тай-брейк», де, як йому здавалося, він матиме більшу перевагу над опонентом. Подібний хід норвежця сподобався не
всім. Так, знаний англійський гросмейстер
Найджел Шорт у своєму «твіттері» напи-

❙ Норвежець Магнус Карлсен зберіг титул володаря світової шахової корони.
❙ Фото з сайта www.chess-news.ru.
сав: «Якби це була страва, придбана мною в
ресторані, я б її обов’язково повернув шефкухарю». Водночас організатори поєдинку заявили: квитки, придбані глядачами
на 12-ту партію, будуть дійсними й у день
«тай-брейку».
Та Магнус знав, що робить. «Я не мав
точної інформації щодо нашого з Сергієм
рахунку в рапід-партіях, але був упевнений у своїх силах. Моя перевага була в
тому, що я не забивав особливо голову підготовкою до дванадцятої партії, а суперникові довелося це робити. До того ж я порахував, що розіграти звання в чотирьох партіях, а не в одній — непогана ідея», — таким, власне, й було пояснення Карлсена
своїх кроків, зроблених наприкінці основної частини матчу.
Регламент поєдинку за шахову корону

передбачав, що серія «післяматчевих шахових пенальті» складатиметься з трьох
раундів — «рапіду», «бліцу» та армагеддону. І, як і передбачав Магнус, уже після перших чотирьох партій «тай-брейку»
долю чемпіонства було вирішено. У першій парі партій «рапіду» нікому з суперників не вдалося перемогти. Натомість
у другій серії цього дійства Магнус двічі
змушував Карякіна капітулювати. «Дякую супернику за поєдинок, виграти титул було дуже-дуже непросто», — сказав
Карлсен, котрому 30 листопада випало
приймати вітання не тільки з виграшем
чемпіонського поєдинку, а й зі своїм 26-м
днем народження. Карякін же констатував, що останні партії матчу провів нижче своїх можливостей і визнав закономірність успіху свого візаві. ■

■ ФУТБОЛ

У пошуках винних
«Несподіваний» прихід зими завадив
проведенню двох поєдинків національного
кубка
■ ТАБЛО
Григорій ХАТА
Здається, коли за непомірно
низької температури й непридатного для гри у футбол заледенілого поля суддя скасовує матч, винуватцем у подібній історії може
бути хіба що природа, котра за
день до календарного старту грудня піднесла футболістам «сюрприз» у вигляді снігопадів та потужних морозів.
Не дивно, що за таких умов
у місцях, де у футбол узимку не
грають, організувати поєдинки
на морозі «за вищим класом» не
змогли. «Поле повністю промерзло й представляє небезпеку для
футболістів», — так у суддівських рапортах виглядають причини скасування двох чвертьфіналів КУ, котрі мали відбутися
в останній день осені в Полтаві та
Охтирці.
Перша ліга, представники
котрої — «Полтава» та «Нафтовик» — «зірвали» свої кубкові
чвертьфінали проти «Шахтаря»
та «Динамо» відповідно, на зимову перерву пішла ще 20 листопада. Відтак покарання господарів цих поєдинків технічною
поразкою за те, що вони в екстремальних умовах не підготували
належним чином для поважних
гостей футбольне поле, виглядає
просто нелогічним.

Кубок України. Чвертьфінали.
«Дніпро» — «Ворскла» — 1:0 (Баланюк, 73), «Миколаїв» — «ОболоньБровар» — 0:0 (за пен. — 4:2). Матчі «Полтава» — «Шахтар» та «Нафтовик» — «Динамо» — не відбулися.
А те, що історія тут може піти
за подібним сценарієм, — цілком
можливо. Приміром, долю матчу «Полтава» — «Шахтар» точно
вирішуватиме контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ. Щойно стало відомо про неможливість
полтавчанами проведення матчу,
офіційні особи поєдинку підготували документи в КДК, вимагаючи від високої інстанції прийняти адекватних заходів щодо негостинних господарів, які за день
до гри пообіцяли привести поле до
належного стану, але, в підсумку,
обіцянку не виконали, зірвавши
таким чином заплановану гру.
«Головний арбітр матчу назвав
поле травматичним», — заявив
директор полтавського стадіону
«Локомотив». За відсутності на
футбольній арені підігріву в подібному формулюванні немає нічого
дивного. При цьому одразу слід
сказати, що в регламентних документах Професіональної футбольної ліги про наявність на полях колективів першої та другої
ліг технічних умов для підігріву

❙ Маючи серйозні турнірні проблеми в чемпіонаті країни, в національну
❙ Кубку «Дніпро» дістався півфіналу.
❙ Фото прес-служби ФК «Дніпро».
газону взагалі не йдеться. Тож
якщо і шукати винуватців цієї історії, то аж ніяк не в «Полтаві»,
котра, по суті, стала заручником
обставин. За великим рахунком,
звинуватити «полтавчан» можна хіба в тому, що вони дісталися до «пізньої» стадії національного кубка. Змінивши регламент
турніру, оновлена версія котрого
передбачала поетапне залучення
до боротьби представників елітного дивізіону, організатори КУ
зробили можливою присутність
у чвертьфіналі змагань одразу
чотирьох клубів із першої ліги.
Про факт же необов’язкової наявності у них полів iз підігрівом
у оргкомітеті КУ, схоже, забули.
Тож і отримали в останній день
осені два незіграні чвертьфінали
за участі головних фаворитів турніру.
«Наш суперник не спромігся
підготувати арену до матчу. Якщо
вони розуміли, що не можуть упоратися, то чому не звернулися по
допомогу до «Ворскли», аби провести гру на її стадіоні?» — обу-

рювався генеральний директор
«Шахтаря» Сергій Палкін.
Тим часом, «Миколаїв» та
«Оболонь-Бровар» свій кубковий
чвертьфінал передбачливо зіграли минулого уїк-енду, коли, до
слова, переважна більшість представників першого дивізіону перебувала вже на зимових канікулах. Водночас «Нафтовик»
та «Полтава» були змушені чекати «мід-уїку», коли зазвичай
свої кубкові поєдинки грає еліта.
Утім не дочекалися. Звісно, зайнятим у Лізі Європи «гірникам»
не надто хочеться навесні витрачати сили на позапланові змагання. Здається, варіант iз технічною поразкою «Полтави» їх влаштував би більше. Але... Гендир
«гірників» каже, що «Шахтар»
прийме будь-яке рішення контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, зокрема й перегравання. Проте, як наголошує Палкін,
КДК повинен знайти «вікно» в
розкладі, котрого наразі самі донеччани не бачать.
Значно спокійніше постави-

лися до зірваного поєдинку динамівці, хоча й без нарікань про
даремно потрачені на вояж до
Охтирки фінанси не обійшлося.
«Грати на такому полі небезпечно для здров’я», — визнав динамівський лікар Леонід Миронов.
Зрештою, той факт, що зимовий футбол в Україні має практично «нульову» привабливість
i, відтак, не повинен проводитися в таку пізню пору, яскраво
продемонструвала й гра «Дніпра» та «Ворскли». Попри відверто мінусову температуру поле на
«Дніпро-Арені» виглядало на
диво зеленим. Щоправда, глядачів на стадіоні взагалі майже
не було. Півтори тисячі відчайдухiв, котрі при -10°С підтримували своїх улюбленців, варті
найвищих компліментів. Але ж
чи варта така гра свічок? ■

■ ХРОНІКА
Біатлон
Після офіційного старту сезону,
котрий розпочався двома змішаними естафетами на Кубку світу в Остерсунді,
перші особисті перегони провели стріляючі лижниці.
До числа призерів індивідуальної
гонки (15 км), котру виграла німкеня Лаура Далмайєр, наші дівчата не потрапили. При цьому переважна більшість синьо-жовтої збірної відверто провалила
стрільбу, котра має вирішальне значення
для розподілу місць. Виняток — молода
дебютантка Юлія Журавок, яка з двома
промахами посіла підсумкове 11-те місце. Капітан команди Олена Підгрушна, заробивши чотири хвилини штрафу, фінішувала 13-ю, Юлія Джима — з шістьма пострілами в «молоко» — 20-та. Ірина Варвинець не закрила чотири мішені
(34-те місце), Анастасія Меркушина припустилася сімох промахів (48-ме місце),
а Яна Бондар — вісьмох (66-та). ■

Читайте
в наступному
номері:
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Як спокутувати порожнечу глибиною

Коли самотність мучить і
спустошує, а коли може
бути ліками

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ГРУДНЯ 2016
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Космічна підлість
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Дідьє Маруані, який підловив Філіппа
Кіркорова на плагіаті, затримали в
Москві і звинуватили у здирництві
Не думав не гадав лідер французької групи
Space Дідьє Маруані, чим обернеться для нього
візит до Москви у звичній, загалом, для Європи
справі. Свого часу його російські шанувальники
надіслали йому кліп російського «короля поп-музики» Філіппа Кіркорова на пісню «Жорстоке кохання», у якій чітко прослуховувалися теми із суперпопулярної свого часу композиції француза
Symphonic Space Dream. Заручившись висновками експерта, який виявив 71% схожості музичного матеріалу (російські фахівці називають цифру
47%, але теж визнають, що «десь вони це чули»,
Маруані звинуватив Кіркорова у плагіаті й подав
позов до Московського суду, вимагаючи компенсації у розмірі мільйона євро.
Кіркоров довго відкараскувався від обвинувачень. І раптом Маруані отримує від нього повідомлення, що той готовий піти на мирову і виплатити гроші. Однак на місці зустрічі в одному з відділень «Сбербанку» на француза та його адвоката чекав не Філіп Бедросович, а поліцейські,
які звинуватили зірку в … наклепі і здирництві.

11

Овен (21.03—20.04). Починаючи з понедiлка активно працюйте
на майбутнє. Всі ваші старання і
вкладені сили обов’язково принесуть вам успіх.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Телець (21.04—21.05). Значно розширяться ваші можливості. У
цей період ви будете в центрі уваги.
Всі успіхи, а також допущені промахи вийдуть на перший план.
Дні: спр. — 7; неспр. — 9.
Близнюки (22.05—21.06).
Не варто в цей час сваритися і
з’ясовувати стосунки з сім’єю чи з
оточуючими. Уважно придивіться
до свого оточення, щоб у подальшому не залишитися без справ.
Дні: спр. — 5; неспр. — 7.
Рак (22.06—23.07). З’явиться
приємне відчуття свободи. Попере-

❙

приноситиме задоволення, гарантовано прибутки і приголомшливі результати. Однак паралельно з успіхами у фінансових справах будуть і
деякі витрати.
Дні: спр. — 6; неспр. — 9.
Скорпіон (24.10—22.11). Цей
тиждень порадує вас чималим прибутком і щедрим урожаєм справ, успіхами дітей. Вас супроводжуватиме удача в торгівлі, у фінансових питаннях, різних придбаннях.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Стрілець (23.11—21.12). У
вас з’явиться можливість вигідно
вкласти свої кошти. Вам гарантовано цікаві поїздки, найрізноманітніші розважальні заходи i хороша
компанія.
Дні: спр. — 7; неспр. — 9.
Козеріг (22.12—20.01). Вдалими будуть придбання для будинку,

всілякі зміни, перестановки, покупка
землі або питання ремонту. Смiливо
чекайте прибуткiв i активного вирішення фінансових проблем.
Дні: спр. — 5; неспр. — 8.
Водолій (21.01—19.02).
Час постійного розриву між коханими і друзями, вашими особистими планами і бажанням усе встигнути і всіх відвідати. Несподiвано
настане неприємний період фінансової кризи.
Дні: спр. — 7; неспр. — 10.
Риби (20.02—20.03). На цьому тижнi чекайте переговорів, поїздок, спілкування з потрібними і важливими людьми. З’являться захоплюючі перспективи на майбутнє.
Не забувайте про підвищену увагу
за кермом, на дорогах, в усіх видах
транспорту.
Дні: спр. — 8; неспр. — 10. ■
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №149
По горизонталі:
1. Популярний шоколадний батончик. 3. Фаворитка французького короля Людовика XV. 9. Шпигун, який намагався викрасти важливий лист, герой
оповідання «Друга пляма» із серії пригод Шерлока Холмса. 10. Традиційна
страва французької кухні і герой однойменного мультика про щура-кухаря 11.
Інженер і військовий картограф французького походження, що був на службі у коронного гетьмана Конєцпольського і залишив «Опис України». 13.
Склоподібний матеріал, що використовується для художнього декорування та технічної обробки виробів з металу. 14. Річка в Польщі. 16. Хижак із родини котячих, що водиться у поліських
лісах. 17. Постанова, розпорядження
найвищого органу влади або глави держави, що має силу закону. 19. Старий
худий кінь. 21. Неофіційний гімн кримінальників, який свого часу зіграв на роялі екс-заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. 23. різновид легкого мотоцикла з платформою для ніг
водія. 26. Один із олімпійських богів,
покровитель мистецтва, віщування і лікування. 27. Вид театрального мистецтва. 28. Захворювання очей, при якому
підвищується внутрішньоочний тиск і
пошкоджується зоровий нерв. 29. Український «наркотик».
По вертикалі:
1. Одне з найбільших міст Австралії. 2. Початковий варіант книжки до

її друку. 4. Органічна фарба різних відтінків жовтого кольору. 5. «... вогнища
не розпалює» — автобіографічний роман Олеся Бердника. 6. Лісовий птах«барабанщик». 7. Пропагандистська
назва Німеччини у 1933—1945 роках.
8. Один із типів письма давніх рукописних книг, за яким кожна літера писалася окремо, прямо і чітко. 12. «Темна ... гори вкрила, полонину всю залила» (пісня). 13. Різновид овалу. 15.
Свічадо. 18. Страва, від якої у приказці
рекомендують відділяти мух. 19. Стара міра об’єму вина, горілки, що дорівнює 1/200 відра (0,06 л). 20. Виконавець рої у фільмі, виставі. 22. Вихідні
дані математичної задачі. 24. Священна річка Індії. 25. Персонаж романогерманських казок невеличкого зросту, який живе під землею і оберігає
скарби. ■
Кросворд №146
від 25—26 листопада
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■ ПРИКОЛИ

3—4 грудня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -4...-6; удень -2...-4. Пiслязавтра вночi -7...
-9; удень -2...-4.
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Як стало відомо пізніше, підставою для цього стала заява самого Кіркорова, який повідомив, що
ніякої мирової бути не може і нікуди він не дзвонив, а все це справа
рук російських пранкерів Вована і
Лексуса.
Сказати, що Маруані був шокований такою підступністю з боку начебто
колеги по сцені — не сказати нічого.
Після того, як його відпустили з поліцейського відділку, француз заявив
журналістам, що потрапив у пастку і буде
добиватися відновлення справедливості. Він додав, що готовий продемонструвати понад 60 повідомлень,
отриманих від Філіппа Кіркорова, а
також звинуватив його у крадіжці Дідьє Маруані.
ще щонайменше 30 світових хітів.
кана. Та й відомий український музикант і аранУ чому можна не сумніватися, пам’ятаючи, з жувальник Дмитро Гершензон згадував, що свояким ентузіазмом він виконував пісні «Не было го часу один із популярних болгарських співаків
печали», «Дива», «Шикидим», які насправ- скаржився, що «у Кіркорова все крадене».
ді були просто російським переспівом світових
Але судитися тепер треба точно не в Росії. Бо
шлягерів гурту Baccara, Дани Інтернешнл та Тар- всяке може статися. ■

ду цікаві поїздки та зустрічі. І, що
важливо, ви отримаєте довгоочікуванi прибутки. Можуть бути деякі
особисті проблеми.
Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
Лев (24.07—23.08). Робота принесе задоволення в усіх сенсах — і в духовному, і в матеріальному. Можливі переговори, ви зможете прийняти важливі й доленосні рішення.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Діва (24.08—23.09). Швидко
реалізуються швидкоплинні плани.
Настав період переговорiв, важливих зустрічей і поїздок, спілкування з рідними. Всі витрачені зусилля
принесуть позитивнi результати.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Терези (24.09—23.10). У вас
з’являться шанси для заробітку та
реалізації ідей. Робота радуватиме,

13
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■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 5 до 11 грудня

12

Північ
мінлива
хмарність

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг.
Славське: вночi -2...-4; удень 0...-2. Яремче: вночi -2...-4;
удень -1...+1. Мiжгiр’я: вночi -1...-3; удень +1...+3. Рахiв:
уночi -1...-3; удень +1...+3.

хмарно

1 грудня висота снігового покриву становила: Славське
— 6 см, Плай — 13 см, Мiжгiр’я — 3 см, Рахiв — 7 см,
Івано-Франкiвськ — 1 см, Яремче — 1 см, Пожежевська — 3 см.

сніг

Захід

00…00
-3…-8
+1…-4
00…00
-3…-8
+1…-4

Схід
Центр

дощ

дощ,
гроза

00…00
-3…-8
00…00
-1…-6
-6…-11
-1…-6

00…00
-1…-6
00…00
0…-5
-6…-11
0…-5
Південь +2…-3
00…00
-1…+4
00…00
-2…-7
-1…+4
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00…00
+1…-4
+2…-3
00…00
-5…-10
-1…-6

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Мама пише листа синові в тюрму:
— Як тебе посадили, не знаю що
мені робити, по господарству не справляюся, город не копаний, картоплю не
посадила.
Син пише відповідь:
— Мамо, в городі не копай, а то такого накопаєш, що тебе посадять і мені
термін набавлять!
Через місяць синові знову приходить лист від мами:
— Як отримала твiй лист, приїхала міліція, перекопала весь город, нічого не знайшла.
Син знову пише:
— Чим міг — тим допоміг, картоплю саджай сама.

***
— Лiкарю, допоможіть! Уже всі дієти перепробував, нічого не допомагає.
Лiкар виписує рецепт.
— Це таблетки?
— Ні, колотимете тричi на день.
Пацієнт виходить від лікаря, розгортає рецепт, там написано тільки одне
слово «дрова».
***
До відвідувача в ресторані підходить офіціант.
Той дає йому долар зі словами:
— Порадьте мені що-небудь.
Офіціант кладе купюру в кишеню і,
нахилившись до відвідувача, каже:
— Ідіть звідси!
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