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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,10 грн 

1 € = 28,01 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

            Поспішіть передплатити «Україну молоду» на 2017 рік »СТОР. 7

Спокійно — проти  
«драконівської» 
політики
2500 поліцейських оберігають не порядок, а владу. 
Учора тисячі мітингувальників у столиці вимагали гідного життя для українців
стор. 2 »

«Турбота» уряду про людей обертається дедалі більшим зубожінням. ❙
Фото УНІАН. ❙

Богдан Струтинський: Спілка має стати 
сучасним офісом комунікацій 

Голова   Національної спілки театральних діячів 

вважає позитивом заборону в’їзду  російським 

«заробітчанам від культури»  і намагатиметься повернути 

харківську фабрику виробництва театрального реквізиту
стор. 14 »

Польща вирішує 

свої соціальні 

проблеми за рахунок 

заробітчан зі Сходу
стор. 13 »

Українці утримують 
польських пенсіонерів

Землю, на якій 

нині розташоване 

«знамените» 

київське СІЗО 

№13, продадуть, а 

«зеків» виселять 

за місто
стор. 5 »

Купи тюрму
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«Російський ринок розвиватиметься окремо, український — окремо. 
Це не тільки сучасний тренд, це реальність, з якою комусь треба 
змиритися, а більшості — максимально ефективно використати шанс».

Антон Мартинов
видавець

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
спрямувала Фіскальна служба до зведе-
ного бюджету України за результатами 
11 місяців 2016 року, повідомив голова 
ДФС Роман Насіров. Минулого року ця 
сума була 522 млрд. грн.

677 млрд.
гривень
інвестицій було спрямовано у житлове будівництво 
Київської області у січні—вересні 2016 року, повідоми-
ло Головне управління статистики у Київській області.

гривень
заборгованості за спожиту 
воду та водовідведення пога-
сили комунальні підприємства 
Києва, повідомили у прес-служ-
бі КМДА.

доларів
відсоткових платежів за єврообліга-
ціями повинна сплатити у 2017 роцi 
Укрзалізниця, наголосив перший за-
ступник міністра інфраструктури Єв-
ген Кравцов. 

особам,
що постраждали внаслідок конфлікту, буде надано до-
помогу згідно з Планом гуманітарного реагування ООН 
для України на 2017 рік, повідомила заступник Голови 
Верховної Ради Ірина Геращенко. Загальна сума необ-
хідної допомоги на 2017 рік — 214 млн. дол.

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

4 млрд. 514 млн. 248 млн. 40 млн. 2,6 млн.

ПАРЛАМЕНТ

Книги 
з отрутою
Депутати обмежили 
імпорт «друкованого 
слова» з Росії
Наталія ЛЕБІДЬ

 Рада нинішнього скликан-
ня стане, мабуть, рекордсменом 
за кількістю нардепів, позбавле-
них своїми колегами імунітету. 
У травні 2015-го Верховна Рада 
проголосувала за зняття недотор-
канності з депутатів Сергія Клює-
ва та Сергія Мельничука за подан-
ням Генеральної прокуратури. За 
рік по тому — у липні 2016 року 
— депутатського захисту позбув-
ся Олександр Онищенко. Учора 
ж парламент дав згоду на притяг-
нення до кримінальної відпові-
дальності народного депутата з 
«Опозиційного блоку» Вадима 
Новинського. За це проголосува-
ли 228 депутатів.
 Нагадаємо, що Новинський 
фігурує у справі про викраден-
ня 2013 року помічника колиш-
нього предстоятеля Української 
православної церкви та узурпації 
влади екс-президентом Віктором 
Януковичем. Як пояснив перед 
голосуванням Генпрокурор Юрій 
Луценко, суть інкримінованого 
Новинському обвинувачення по-
лягає у незаконному позбавлен-
ні волі архієпископа Олександра 
Драбинка. 
 «Янукович із червня 2013 
року по лютий 2014-го нама-
гався створити умови для узур-
пації влади, зокрема через при-
значення на вищі церковні по-
сади лояльних до нього людей, 
шляхом тиску на митрополита 
Володимира», — зазначив Лу-
ценко. «Роль Новинського по-
лягала у доведенні до логічно-
го кінця плану Януковича щодо 
усунення з посади митрополи-
та», — додав Генпрокурор. Сам 
фігурант справи назвав це «фан-
тазіями» і «політичним переслі-
дуванням». «Я не був посібни-
ком якихось неправомірних дій 
колишнього керівництва МВС», 
— заявив Новинський.
 Також учора Верховна Рада 
ухвалила урядовий законопроект 
про заборону ввезення в Україну з 
Росії книг антиукраїнського зміс-
ту. За відповідне рішення прого-
лосували 237 депутатів. Закон пе-
редбачає дозвільний принцип для 
книг російського походження. 
Це не стосуватиметься російсько-
мовних книг, виданих в Україні 
(за винятком окупованих тери-
торій). Дозволи на ввезення нада-
ватиме громадська рада. Закон пе-
редбачає, що після його ухвалення 
кількість книг, які будуть дозво-
лені для ввезення, буде обмежено 
10 примірниками на людину. ■

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Мости і центральна вулиця Києва 
будуть оснащені камерами відеоспос-
тереження. КМДА встановить камери 
на 5 столичних мостах і по вулиці Хре-

щатик, повідомили на порталі держав-
них закупівель ProZorro. 
 Камери забезпечать трансляцію по-
токів відеозображення в реальному часі 
з відеокамер у міський центр обробки 
даних і відсутність «мертвих зон» ві-
дображення на об’єкті. Окрім цього, 
техніка зможе автоматично розпізна-
вати державні номерні знаки автомо-
білів, контролювати швидкість транс-
портних засобів і виявляти об’єкти, які 
тривалий час залишаються в зоні спос-
тереження, наприклад, припарковані 
автомобілі або габаритні предмети.
 Загалом на відеотехніку витратять 
10 млн. 775 тис. грн. Забезпечить каме-
рами компанія «Інфотех», яка повин-
на встановити всі камери до 2017 року. 
Відеонагляд з’явиться на мостах: Мет-

ро (за 675 тис. 500 грн.), Московському 
(за 1 млн. 213 тис.), Патона (за 1 млн. 
498 тис.), Дарницькому (за 2 млн. 796 
тис.) і Південному (за 2 млн. 394 тис. 
грн). На Хрещатику «Інфотех» встано-
вить камери на загальну суму майже 
2 млн. 200 тис. грн.
 Окрім того, ще кілька центральних 
вулиць будуть обладнані камерами. 
Так, компанія «Техком-Сервіс» вигра-
ла тендер на встановлення відеоспос-
тереження на вулицях Пушкінській 
за майже 470 тис. грн., Інститутській 
— за 658 тис. грн. і Грушевського — за 
1 млн. 68 тис. грн.
 Водночас КМДА спільно з поліцією 
Києва мають намір встановити 300 ка-
мер відеоспостереження на столичних 
автомагістралях до квітня 2017 року. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Учора в урядовому кварталі у Києві відбулося одразу кілька 
масових акцій. Вранці на майдані Незалежності зібралися пред-
ставники профспілок і рушили колоною до Кабінету Міністрів. 
Друга колона пішла від площі Слави на мітинг, що розпочався о 
10 годині на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради Ук-
раїни.
 Обидві ходи об’єднало одне гасло: «Профспілки вимагають 
гідного життя для людей». Люди висловлювали своє незадово-
лення соціально-економічною політикою уряду, вимагали поси-
лити соціальний захист пересічного українця й знизити «дра-
конівські» тарифи на послуги ЖКГ.
 Учасники мітингів, а їх зібралося кілька тисяч, поводили-
ся спокійно й не завдавали клопоту правоохоронцям. За безпе-
кою самих учасників і місцевих мешканців i підтриманням пра-
вопорядку в центрі столиці стежили близько 2500 співробітни-
ків поліції та Нацгвардії України, про що повідомили у столич-
ному відділі комунікації поліції.
 Біля Кабміну мітингарі перекрили вулицю Грушевського, 
та вже близько 12-ї години розблокували її, залишивши біля 
стін парламенту лише декілька десятків найзатятіших протес-
тантів. 
 «Не хотілося б, щоб у людей склалось враження, нібито тут 
чергові «проплачені» чи «вкладники» бунтують, — поділилася 
враженнями Надія Бесарабець, одна з учасниць мітингу. — У лю-
дей дійсно накипіло.До речі, коли люди пішли від Кабміну до ВР, 
— хтось включив Гімн. І лише одиницям вистачило розуму зупи-
нитись, а більшість «повалила» собі далі до парламенту». ■

СТОЛИЦЯ

Під наглядом
На камери спостереження 
в Києві витратять 
понад 10 млн. грн.

■

НАКИПІЛО

Спокійно — проти «драконівської» політики
2500 поліцейських оберігають не порядок, а владу

■

Знову може хтось закинути, нібито зібралися чергові «проплачені».
Фото УНІАН.

❙
❙

Іван БОЙКО

 Те, що бойовики останнім 
часом ледь не «зациклилися» 
на мінометних обстрілах пози-
цій ЗСУ, загальновідомо. Утім 
недостатній досвід і відсутність 
навичок місцевих учнів росій-
ських окупантів, помножені 
на схильність до пиятики, да-
ються взнаки під час бойових 
дій. Так, днями загинуло троє 
і було поранено ще п’ятьох те-
рористів, які, намагаючись об-
стріляти захисників України, 
порушили правила експлуата-

ції міномета калібру 120 мм.
 «Через погану підготов-
ку та алкоголізм на пере-
довій противник має важкі не-
бойові втрати. П’ять днів тому 
в районі Донецького аеропор-
ту бойовики зі складу так зва-
ної «100-ї бригади» против-
ника порушили правила ек-
сплуатації 120-мм міномета, 
внаслідок чого троє окупан-
тів загинули, п’ятеро отрима-
ли  поранення», — повідомив 
речник Мін оборони з питань 
АТО Олександр Мотузяник.
 Окрім того, за даними ук-

раїнської розвідки, шість днів 
тому в так званому «11-му пол-
ку» окупаційних військ ко-
мандир взводу за невиконан-
ня наказу застрелив підлегло-
го на місці.
 Загалом, за даними штабу 
АТО, позаминулої доби ворог 
обстріляв позиції ЗСУ 20 разів 
із великокаліберної артилерії 
та мінометів. І якщо на маріу-
польському напрямку спос-
терігається умовне затишшя 
— ворог гатить по прифрон-

тових селах лише з мінометів, 
то на донецькому дещо «спе-
котніше»: лише селище Водя-
не окупанти кілька разів «на-
кривали» з важкої артилерії 
калібру 152 та 122 мм.
 Унаслідок обстрілів пора-
нено двох захисників Украї-
ни: одного в тому ж таки Водя-
ному, іншого бійця — в районі 
промзони Авдіївки. Ще один 
воїн підірвався на розтяжці 
бойовиків у районі Новоселів-
ки Другої. ■

НА ФРОНТІ

Захмелілі обстріли 
Бойовики зазнають втрати через пиятику 
та безмір окупаційного командування

■ ДО РЕЧІ

 Кількість жертв російської військової агресії на Донбасі досягла 10 тисяч, тоді 
як Москва використовує війну як механізм тиску на Європу, вважає міністр МЗС 
України Павло Клімкін.
 «Коли Росія погоджується на припинення вогню лише після політичних посту-
пок України, і під цими поступками вона бачить легалізацію контролю Росії на Дон-
басі, це для нас неприйнятно і повністю суперечить Мінським угодам», — заявив 
пан Клімкін під час свого виступу на міністерському засіданні ОБСЄ у Гамбурзі.
 За його словами, близько 1,7 млн. українців були вимушені залишити свої до-
мівки і стали внутрішніми переселенцями.

■
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Ласий 
шматок —  
як кістка 
в горлі
Прем’єр-міністр вимагає 
відставки голови Фонду 
держмайна
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Прем’єр-міністр виступає за відстав-
ку керівництва Фонду державного майна 
України. Урвався терпець у Володимира 
Гройсмана через недолугість керівництва 
ФДМ та його непрофесійну роботу, тому 
й вважає, що настав час «жорсткої реані-
мації». «Останній конкурс на проведен-
ня ОПЗ показав, що ця інституція прос-
то неспроможна провести приватизацію в 
країні. Це не повноваження уряду щодо 
призначення та зміни керівництва... Але 
я би вас позвільняв уже сьогодні, всіх, 
хто керує Фондом державного майна Ук-
раїни. Так бездарно управляти держмай-
ном треба ще повчитися», — роздратова-
но сказав Прем’єр у середу на засіданні 
уряду. 
 Такою була реакція головного уря-
довця, бо після закінчення терміну пода-
чі — 6 грудня, ФДМУ не отримав жодної 
заявки на участь у конкурсі з продажу 
99,57% акцій ПАТ «Одеський припорто-
вий завод», притому, що ОПЗ є досить ла-
сим шматком. Тим паче що це вже про-
вал з другої спроби, адже у жовтні Каб-
мін схвалив умови повторного конкурсу, 
знизивши стартову ціну пакета з 99,57% 
акцій ОПЗ до 5,16 млрд. гривень. Глава 
ФДМУ Ігор Білоус попередньо неодно-
разово пафосно заявляв, що діалог щодо 
приватизації ОПЗ ведеться із 6-7 інвесто-
рами. 
 «Ставки зроблено, ставок більше не-
має, — з іронією сказав перший заступ-
ник гендиректора та голови правління 
ОПЗ Микола Щуріков. — Компанії, які 
вважалися головними претендентами на 
придбання акцій заводу (ПрАТ «Укрна-
фтобуріння» і DCH), отримавши додат-
кову інформацію про фінансово-госпо-
дарську діяльність ОПЗ, відмовилися від 
наміру брати участь в аукціоні. І основ-
на проблема в повній, фактично злочин-
ній бездіяльності ФДМ, оскільки на кону 
економічні інтереси України. Це говорю 
не я — це говорять представники ком-
паній, які відмовилися від участі».
 Варто зазначити, що, хоч як парадок-
сально, але своїми митарствами «припор-
товий» не в останню чергу завдячує своїм 
же керівникам: колишньому голові на-
глядової ради ОПЗ Сергію Переломі та 
пану Миколі Щурікову. За версією слідс-
тва, вони підозрювалися в організації схе-
ми з виведення коштів шляхом закупівлі 
за завищеними цінами газу для потреб за-
воду, чим завдали державі збитків на по-
над 205 мільйонів гривень. Проте незва-
жаючи на старання детективів Національ-
ного антикорупційного бюро, «одеських» 
високопосадовців Апеляційний суд Киє-
ва влітку звільнив з-під варти.
 Аби хоч якось «розрулити» патову си-
туацію з ОПЗ, Гройсман запропонував до 
кінця грудня заслухати доповідь фонду 
та внести подальші пропозиції. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси 

 Відтепер жителям Черка-
щини не доведеться довго че-
кати, допоки результати не-
обхідних їм досліджень при-
будуть зі столиці. Адже на 
базі централізованої лабора-
торії діагностики обласного 
центру профілактики та бо-
ротьби зі СНІДом відкрили 
відділ вірусологічних та іму-
нологічних досліджень. Об-
ладнання нової лабораторії 
коштує 10 млн. грн. У лабора-
торії, з якою співпрацювати-
муть усі медичні заклади об-

ласті, проводитимуть широ-
кий спектр обстежень — зага-
лом 300 видів дослі джень. 
 Як розповідає голова Чер-
каської ОДА Юрій Ткаченко, 
відкриття відділу вірусоло-
гічних та імунологічних до-

сліджень — це вдалий при-
клад приватно-державного 
партнерства та великий крок 
на шляху до подолання ВІЛ-
інфекції та інших небезпеч-
них хвороб. У лабораторії є 
навіть аналізатор для ран-

нього виявлення ВІЛ від мо-
менту інфікування. Це над-
звичайно важливо, особливо 
коли йдеться про вагітних і 
якнайшвидший початок про-
філактики передавання віру-
су до дитини. ■

Ірина КИРПА
Миколаїв

 Робітники «Миколаїв-
облтеплоенерго» та співробіт-
ники морського порту спіль-
ними зусиллями штурмува-
ли у середу будівлю обл ради в 
Миколаєві, вимагаючи випла-
тити їм заборгованість iз за-
робітної плати за кілька міся-
ців. Загальна заборгованість 
одного тільки підприємства 
«Миколаїв облтеплоенерго» 
становить близько семи 
мільйонів гривень. 
 Тим часом виконувач 
обов’язкiв директора ОКП 
«Миколаївоблтеплоенер-
го» депутат Федір Барна за-
явив, що оптимізація штат-
ного розкладу — це єдиний 
реальний вихід iз кризової 
ситуації. (Варто пам’ятати 
про прийняте Верховною 
Радою рішення про підви-
щення мінімальної зарпла-
ти у два рази). У наступному 
році буде звільнено з підпри-
ємства 68 осіб, що дозволить 
заощадити 5,5 мільйона гри-
вень із фонду заробітної пла-
ти. Бунтарі ж заявили, що 
готові зупинити роботу під-

приємства, щоб не допусти-
ти звільнень. Деякі праців-
ники «Миколаївоблтепло-
енерго» налаштовані дуже 
радикально та закликають 
зупинити роботу котелень i 
заблокувати подачу тепла до 
будинків мешканців міста, 
обіцяючи влаштувати у Ми-
колаєві «другий Алчевськ». 
У центрі міста в середу зібра-
лося близько 300 осіб, які 
були налаштовані піти на 
штурм будівлі обладмініст-
рації та прорватися на сесію 
облради.
 — Необхідно заспокої-
ти людей та розглянути пи-
тання про ситуацію в «Мико-
лаївоблтеплоенерго», — вва-

жає депутат Миколаївської  
обласної ради від «Опози-
ційного блоку» Володимир 
Фроленко. — Люди працю-
ють без заробітної плати вже 
не перший місяць, а продук-
ти в магазинах безплатно не 
дають.
 Робочі Миколаївського 
морського порту тим часом 
вимагають звільнити весь 
керівний склад адміністра-
ції на їх підприємстві. На 
думку людей, через непро-
фесійні дії новопризначеної 
команди керівників на їхнь-
ому підприємстві прибуток 
Миколаївського морського 
порту за поточний рік скоро-
тився більш ніж у два рази.

 Активісти профспілок 
Миколаївського морського 
порту мають намір домага-
тися звільнення Олександра 
Дем’яненка та його коман-
ди через міністра Міністерс-
тва інфраструктури Украї-
ни Володимира Омеляна. 
У зверненні трудового ко-
лективу люди констатують: 
«Зазначені особи знищу-
ють професійні кадри Мико-
лаївської філії порту, масово 
звільняючи професіоналів iз 
багаторічним стажем, i пору-
шують трудове законодавс-
тво».
 Якщо міністр не захоче 
дослухатися до вимог тру-
дового колективу Мико-
лаївського морського пор-
ту, активісти руху спротиву 
обіцяють відправити своїх 
представників до Києва для 
участі в акціях протесту. 
Люди вимагатимуть звіль-
нення самого міністра інф-
раструктури Володимира 
Омеляна разом із призначе-
ними ним керівниками, які, 
на думку робітників, свідо-
мо доводять Миколаївський 
морський порт до банкрутс-
тва. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Днями львів’яни та гості міста мали змо-
гу відвідати незвичайний перформанс від ама-
торського театру «Звукоко» в Першій львівсь-
кій Медіатеці. Особливістю дійства було те, що 
усі глядачі мали зав’язані очі, відповідно, доз-
воляли своїй уяві творити власне бачення подій, 
які переповідали актори. 
 «Усім глядачам, коли вони приходили, 
зав’язували очі, із закритими очима вели в зал 
і садили на їхнє місце. Коли всі прийшли, роз-
почалась вистава — своєрідні читання з музич-
ним супроводом», — пояснив один з організа-
торів Андрій Каспшишак. 
 Слухачам розповіли історію кохання зовс-
ім юних, проте мужніх та сильних повстанців 
Ярослава Мельника та Антоніни Король за ху-
дожньо-документальним твором Тетяни Байди 
«Довго мовчали смереки». Усі учасники виста-
ви є членами Організації української молоді 
«Спадщина», яка займається патріотичним ви-
хованням юнаків та юначок, саме це і зумовило 
вибір такої тематики сценарію.
 Самі ж організатори говорять, що таким не-
ординарним способом намагалися закликати 
людей не бути байдужими до боротьби, яка за-
раз триває в країні, щоб не повторити трагічні 
сторінки історії, які лягли в основу подій виста-
ви. Актори пообіцяли, що це буде не остання 
їхня робота, вони мають на меті удосконалюва-
тися та збирати все більші зали. ■

переселенців
із Донбасу і Криму взято на облік станом на 5 груд-
ня до структурних підрозділів соціального захисту 
населення обласних та Київської міської держад-
міністрацій, зазначили у прес-службі Мінсоцполі-
тики.

1 млн. 656 тис.
військовослужбовців
прийнято на військову службу за кон-
трактом з початку року в Україні, за-
значив Президент  Петро Порошен-
ко.

осіб
сягнула загальна кількість жертв уп-
родовж військової агресії на Донбасі. 
2,5 тис. — військових жертв і 7,5 тис. 
цивільних громадян. 

фільми
перебувають сьогодні у виробництві за підтрим-
ки Державного агентства України з питань кіно. 
Серед них 38 повнометражні ігрові та 4 аніма-
ційні фільми, повідомив голова Держкіно Пи-
лип Іллєнко.

православних українців підтримують не-
обхідність створення єдиної помісної пра-
вославної церкви. Такі результати соціоло-
гічного дослідження оприлюднили в Цент-
рі Разумкова.

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

66 тис. 10 тис. 103 44,3 %

НА ЗДОРОВ’Я!

Приватно-державне партнерство
 У новій лабораторії проводитимуть 
300 видів досліджень

■

АКЦІЯ

Замість зарплати 
— звільнення
Комунальники обіцяють влаштувати 
«другий Алчевськ»

■

Бачити із зав’язаними 
очима
У Львові відбулася експериментальна 
«вистава наосліп»

Особливий формат розповіді про повстанців.
Фото організації «Спадщина». 

❙
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Вишка для вишки
 У прес-службі Президента 
повідомили, що вишка буде ре-
транслювати десять національ-
них і чотири місцеві телекана-
ли, а також 13 радіостанцій. 
Щоправда, за словами екс-за-
ступника міністра інформацій-
ної політики Тетяни Попової, 
яка займалася цим проектом, 
сигнал не  покриватиме окупо-
вані території. А саме на «праві 
жителів окупованих територій 
на правду» наполягав Петро 
Порошенко, коли встановлю-
вав будівельникам вишки дво-
місячний дедлайн.
 «Там найбільш потужний 
передавач — 20 кВт — буде «до-
бивати» у радіусі не далі, ніж 
67 кілометрів від самого Кара-
чуна, відповідно на окуповані 
території сигнал не потрапить, 
тому що вони далеко», — пояс-
нила «Апострофу» Тетяна По-
пова.
 Більше того, відновлена те-
левишка виявилася висотою 
180 метрів, на 40 метрів ни-
жчою, ніж до війни. Радник 
міністра інформполітики нар-
деп Олександр Бригинець ствер-
джує, що експертиза показала, 
що на існуючому фундаменті 
можна було поставити вишку 
тільки такої висоти. «Там різ-
ні умови, в залежності від того, 
який рельєф, і теоретично сиг-
нал може діставати і до Донець-
ка», — зазначив Бригинець.
 Утім експерт громадської ор-
ганізації «Інформаційний май-
дан» Павло Білоножко впевне-
ний, що конструкцію навмисне 
занизили, щоб освоїти бюджет-
ні кошти на будівництво нової 
телевежі в Покровському.
 «За нашими підрахунками, 
під час будівництва вежі на Ка-
рачуні було вкрадено близько 
чотирьох мільйонів гривень, 
тому будь-яке нове будівниц-
тво  матиме корупційну складо-
ву. Крім того, побудувати вежу 
на новому місці досить складно. 

Якщо на Карачуні вже був фун-
дамент і залишалося змонтува-
ти тільки металоконструкції, 
то спроектувати нову вишку — 
це питання не одного року. Але 
в будь-якому випадку вишка на 
Карачуні була потрібна, навіть 
така слабка, яку побудували, 
адже там ніякої іншої немає. У 
радянські часи там стояла вежа, 
вища на 50 метрів. При незнач-
ному збільшенні фінансування 
вежу можна було б побудувати 
заввишки 280 метрів, і це доз-
волило б охопити сигналом не-
підконтрольні території. Тому 
побудова цієї вежі передбачає 
будівництво ще однієї», — роз-
повів Павло Білоножко.
 Нова конструкція в Пок-
ровському, за словами Тетяни 
Попової, дозволить поширити 
українське мовлення на най-
більші окуповані міста Дон-
басу: Донецьк, Макіївку, Гор-
лівку. Міністр інформполіти-
ки Юрій Стець уже анонсував її 
будівництво, а також будівниц-
тво ще двох телевізійних веж у 
Луганській області. На ці цілі в 
Міністерстві з питань тимчасово 
окупованих територій пропону-
ють закласти 50 мільйонів гри-
вень. «Але скільки з цих проек-
тів буде реалізовано в 2017 році, 
сказати важко, тому що все за-
лежить від того, які кошти буде 
закладено в бюджет», — каже 
Олександр Бригинець.
 Аналітик «Донецького інс-
титуту інформації» Віталій Си-

зов вважає, що поява потужно-
го ретранслятора в Покровсько-
му може затягнутися на роки.
 «Для того, щоб хоча б част-
ково в аналоговому сигналі пок-
ривати непідконтрольні тери-
торії, потрібно будувати вежу 
в безпосередній близькості від 
Донецька і висотою не ниж-
че тієї, яка залишилася в До-
нецьку, тобто близько 360 мет-
рів. Це будівництво при готово-
му проекті і безперервному фі-
нансуванні займе мінімум рік. 
Але для України, я думаю, таке 
будівництво проблематичне, 
адже ми бачили, скільки буду-
вали вежу в Карачуні з моменту 
її руйнування, тому це перспек-
тива декількох років», — резю-
мував Сизов.

Кримське питання
 На відкритті вишки в Кара-
чуні Петро Порошенко заявив 
про ще амбітніші плани — від-
новлення українського мовлен-
ня в анексованому Криму. «Ми 
поставили завдання, і на те-

риторії Херсонської області, в 
тому числі й недалеко від Чон-
гара, ми теж будемо встанов-
лювати передавачі, щоб жителі 
окупованого Криму мали мож-
ливість безперешкодно слухати 
і дивитися українські канали», 
— зазначив Порошенко.
 За кілька днів до цих слів 
Президента заступник мініст-
ра з питань тимчасово окупова-
них територій і внутрішньо пе-
реміщених осіб Георгій Тука за-
явив, що в Чонгарі, на адмін-
кордоні з Кримом, уже почався 
монтаж телевізійної вишки висо-
тою 150 метрів. За його словами, 
саме ця конструкція забезпечить 
українське мовлення на Крим.
 Однак Тетяна Попова з не-
довірою ставиться до цього про-
екту. «Вишка висотою 150 або 
навіть 200 метрів фізично не 
зможе «добити» до Сімферопо-
ля. Ми робили розрахунки: для 
того, щоб «добивати» до Сімфе-
рополя, вишка або аеростат по-
винні бути підняті мінімум на 
висоту 450 метрів. Башта висо-

тою 450 метрів — це неймовірно 
дорога конструкція, а аеростати 
раніше використовували аме-
риканці для мовлення на Кубу, 
але зараз у них уже немає цієї 
технології. Тому абсурдно ду-
мати, що вишка «доб’є» до Сім-
ферополя, а вже тим більше до 
південного берега Криму», — 
зазначила Попова.

Що покажемо Донбасу
 А поки у владі думають над 
проектами щодо трансляції ук-
раїнського голосу на окуповані 
території і про те, де взяти на 
них кошти, бойовики та їх ку-
ратори з Росії, як запевняють 
експерти, часу не втрачають.
 «Донецька вишка, яка зараз 
захоплена, дає сигнал на 100 
кілометрів вглиб українського 
кордону до Дніпропетровської 
області. Усе населення Донбасу, 
яке живе на підконтрольній те-
риторії України, дивиться тіль-
ки російські канали. Воно нала-
штоване не стільки за Путіна, 
скільки проти української вла-
ди. І можете собі уявити, яке у 
них ставлення до наших війсь-
кових. Це готова платформа, 
адже в разі ескалації військо-
вого конфлікту і захоплення но-
вих територій ці люди не підуть 
захищати Україну, а будуть ло-
яльні до тих, хто прийде», — за-
значив Павло Білоножко.
 Самі жителі Донецька під-
твердили, що їх інформацій-
ний простір на 99% проросій-
ський. «На звичайну антену я 
ловлю 15 каналів. Тільки два 
з них українські, та й то йдуть 
із великими перешкодами. Усі 
інші або місцеві, на зразок «Оп-
лоту», або «Першого республі-
канського», або російські. При 
цьому ну хай би ще російські 
канали були розважальними, 
показували кіно, культуру, але 
ж ловлять тільки інформацій-
ні канали, жорстко заря джені 
пропагандою», — розповів 
«Апострофу» житель Донецька 
Євген.
 Аналітик «Донецького ін-
ституту інформації» Віталій 
Сизов додав, що альтернатив-
ні джерела інформації для жи-
телів окупованого Донбасу 
вкрай важливі.
 «Як показали соціологіч-
ні дослідження, на непідконт-
рольній території люди отри-
мують більше новин з інтерне-
ту, ніж люди на українській те-
риторії. Можу припустити, що 
в інтернеті вони шукають саме 
ту інформацію, яку не можуть 
отримати по своїх телевізійних 
каналах. Але головне не тіль-
ки сигнал, а й те, що транслю-
вати людям на непідконтроль-
ні території. Необхідно виго-
товляти спеціалізований кон-
тент, враховуючи нетипову 
ситуацію. Потрібен регіональ-
ний мовник, який працював би 
в цьому напрямку. Найчастіше 
інформація, яка повідомляєть-
ся центральними ЗМІ, на під-
контрольних територіях сприй-
мається негативно. Але не тому, 
що люди сепаратисти або кола-
боранти. Просто те, що їм пові-
домляють, не відповідає дійс-
ності, адже якщо люди живуть 
у зоні обстрілу, вони точно зна-
ють, хто і звідки стріляв, зна-
ють про ситуацію на блокпос-
тах і багато іншого. Але якщо 
їм трапляються передачі на ук-
раїнському ТБ з елементами 
пропаганди, де їм розповідають, 
що у них все погано, люди ми-
моволі починають ототожнюва-
ти себе з жителями гето і почи-
нають відокремлювати себе від 
великого українського соціуму. 
Їм здається, що в Україні їх ніх-
то не чекає», — резюмував екс-
перт. ■

ТЕЛЕОБЛОМ

Карачун не допоможе: 
окупований Донбас поки 
залишиться без українського 
мовника

■

ЦИТАТА

 «Гора Карачун розміщена на ви-
соті 180 метрів над рівнем моря, 
сама телевежа — 180 метрів. Суть 
не в тому, що ми не хочемо мовлен-
ня на тимчасово окуповану територію 
— не «добиває» телевежа на ту те-
риторію. Радіус її дії до 65 кіломет-
рів», — сказав голова Донецької об-
ласної військово-цивільної адмініст-
рації Жебрівський.

■

Телевежу-«довгобуд» запустили, 
проте до окупованої території 
сигнал не дійде
Артур ГОР
(«Апостроф»)

На горі Карачун у Слов’янську відкрили телевежу, 
яку влітку 2014 року в ході боїв за місто знищили 
бойовики. Відновлення вишки стало справжнім 
квестом: спочатку гальмувалося фінансування, 
потім для економії було вирішено вести монтажні 
роботи з частин конструкцій телевеж Тернополя 
і Кропивницького, які вже не експлуатувалися. У 
липні Президент визначив двомісячний дедлайн, 
але й у вересні проект так і не був остаточно за-
вершений. Нарешті 5 грудня все було готове, і 
Президент Петро Порошенко особисто приїхав 
перерізати червону стрічку і запустити українське 
мовлення. Однак побудована телевишка виявила-
ся дуже низькою, і сигнал не буде навіть досягати 
окупованих територій.

Біля Слов’янська на горі Карачун відкрили відновлену телевежу, 
яка була знищена бойовиками в 2014 році.
Фото: Михайло Палінчак/president.gov.ua.

❙
❙
❙

Відновлена телевежа на горі Карачун у Донецькій області.❙
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«Зараз багато розмов щодо того, що територію, на якій розташоване 

Лук’янівське СІЗО, хочуть віддати кому попало. Але це не так, адже вимоги 
до інвестора, насправді, досить-таки суттєві».

Денис Чернишов
заступник міністра юстиції

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Уже за декілька років (а може, 
й раніше) Лук’янівське СІЗО 
в столиці можуть остаточно 
закрити. В середині грудня 
Міністерство юстиції оголо-
сить конкурс на пошук ін-
вестора, який побудує новий 
слідчий ізолятор для Києва 
та Київської області у Коцю-
бинському. Тільки після здачі 
об’єкта інвестор зможе розпо-
ряджатися трьома гектарами 
землі у центрі міста, на яких 
розташована нині знаменита 
київська тюрма.

Були камери, а стануть 
квартири?
 Ясність у те, що чекає на 
Лук’янівське СІЗО, вніс за-
ступник міністра юстиції Де-
нис Чернишов. Якщо корот-
ко, то Чернишов повідав про 
таке. По-перше, земля під 
Лук’янівською в’язницею є 
державною власністю, а не ко-
мунальною. А відтак держава 
і вирішує її долю. Донедавна 
тюрма перебувала у користу-
ванні Державної пенітенціар-
ної служби України, а піс-
ля розформування останньої 
— відійшла у розпорядження 
Міністерства юстиції. Мін’юст 
же вирішив продати земельну 
ділянку, про що стало відо-
мо ще на початку року. Однак 
конкурс серед інвесторів іще 
не розпочато — триває підго-
товка об’єкта для продажу, і 
«БТІ Києва продовжує пла-
нові роботи стосовно паспор-
тизації» цього лоту, говорить 
Чернишов. 
 «Ми розраховуємо, — каже 
він, — що десь у середині груд-
ня буде оголошено інвести-
ційний конкурс. Він проходи-
тиме в два етапи. На першо-
му етапі Міністерство юстиції 
звернеться з проханням пода-
ти передпроектні пропозиції. 
Це, до речі, стосується не тіль-
ки Лук’янівського СІЗО, а й 
Львівського. На другому, фі-
нальному, етапі ми і будемо 
визначати переможця серед 
тих компаній, проекти яких 
відповідатимуть нашим кри-
теріям. Та компанія, яка за-
пропонує найкращий проект, 
і виграє в конкурсі. В рамках 
державно-приватного парт-
нерства вона зобов’язана буде 
побудувати нове СІЗО, і тільки 
після введення об’єкта в екс-
плуатацію переможець отри-
має право експлуатувати тери-
торію Лук’янівського ізолято-
ра».
  Другий момент, який інт-
ригує у зв’язку з продажем ді-
лянки, це список потенційних 
претендентів на даний об’єкт. 
Чернишов його не оголошує — 
каже, що списку поки немає, 
а коли буде, «його зможе по-
бачити кожен», бо «конкурс 
проводитиметься відкрито». 
«Зараз у суспільстві дуже ба-
гато розмов щодо того, що те-
риторію, на якій розташова-
не Лук’янівське СІЗО, хочуть 
віддати кому попало. Але це 
не так, адже вимоги до інвесто-
ра, насправді, досить-таки сут-
тєві. І для того, щоб реалізува-
ти цей проект, одних фінансо-
вих гарантій буде недостатньо. 
Над цією реформою працюва-
ла команда фахівців на чолі з 
міністром юстиції Павлом Пет-
ренком, тому всі нюанси про-
екту були враховані, — і зроб-
лено було це, перш за все, на 
благо держави, і жодним чи-

ном не на шкоду їй», — гово-
рить зам міністра. 
 Третій значимий нюанс тор-
кається ціни питання. На про-
даж виставляється саме зем-
ля, підкреслює Чернишов, бо 
будівля СІЗО нікого не ціка-
вить. До речі, з приводу будів-
лі. Чиновник спростовує те, 
що Мін’юст звертався до Мініс-
терства культури з прохан-
ням провести експертизу іс-
торичної цінності приміщень 
Лук’янівського СІЗО. Такої 
ініціативи не було, говорить 
Чернишов, а щодо вартості 
землі, то, згідно з норматив-
ною оцінкою, вона становить 9 
млн. 617 тис. 300 гривень, од-
нак «прошу вас не плутати нор-
мативну оцінку з експертною 
(...) Як тільки я буду володіти 

цією інформацією (щодо екс-
пертної оцінки. — Авт.), вона 
буде публічно оголошена», — 
обіцяє Чернишов. 
 І, нарешті, четверте питан-
ня. Куди, власне, переїде тюр-
ма? Це секретом не є. В’язниця 
перебереться за межі столи-
ці — у селище міського типу 
Коцюбинське, яке не в захваті 
від такого сусідства. Але де-
ржава має право використати 
свою землю там, де вважатиме 
за потрібне. «У нас є земель-
на ділянка з державною фор-
мою власності, яка перебуває 
в розпорядженні пенітенціар-
ної системи, але ніяк не в роз-
порядженні Коцюбинської се-
лищної ради. Власне, на цій 
ділянці і буде побудовано нове 
СІЗО. Підкреслюю, буде по-
будовано саме слідчий ізоля-
тор, а не в’язницю вищого рів-
ня безпеки, як про це кажуть у 
смт Коцюбинське», — зазначає 
Чернишов. 

Небезпечне сусідство
 Тим часом у Коцюбинсько-
му столичним «гостям» не раді. 
«Коцюбинське, де живуть 15 
тисяч громадян України, ніхто 
не спитав. Скоро у нас буде десь 
25 тисяч мешканців, коли добу-
дують житловий комплекс «Ат-
лант».  Громада вже обурюється 
тим, що СІЗО в лісі — це не най-
кращий варіант. Припускають, 
що може зрости злочинність. 
Хтось каже, що будуть робочі 
місця й у нас буде своєрідний 
контингент «туристів», який 
у селищі купуватиме переда-
чі», — зазначає в блозі на «Ук-
раїнській правді» журналістка 
Ірина Федорів.
  Але відлякує не лише «кон-
тингент туристів», а й транс-
портний колапс. Федорів нага-

дує: «Коцюбинське має, по суті, 
одну головну дорогу, яку пере-
різає залізничне полотно (...) 
Протягом 2016 року ми проси-
мо Київ розширити нам виїзд 
із селища, бо у нас вже зато-
ри на виїзді до Києва, де пра-
цює більшість населення. Нас 
переконують, що в столично-
му бюджеті на 2017 рік закла-
дуть на це кошти. Для розумін-
ня: десь 30% мешканців сели-
ща, якщо не більше, возять у 
київські школи і садки своїх 
дітей. Усі вони стоять уже в за-
торах. А що буде, коли у нас до-
будують ЖК «Атлант» на 8-10 
тисяч населення? І ще додадуть 
Лук’янівське СІЗО». 
 «Я розумію бажання Києва 
забудувати висотками землю. 
Але зрозумійте й нас, 15 — 25 
тисяч громадян не готові опи-
нитися в заручниках через не-
продумане і не обговорене пуб-
лічно рішення», — резюмує Фе-
дорів.

 А у Мін’юсту тим часом — 
«своя правда». Частина з якої 
вже була викладена вище і яка 
полягає в тому, що держава має 
право розпоряджатися власною 
землею. Втім, як переконує ци-
тований вище Чернишов, «у 
нас іде конструктивний діалог 
із головою Коцюбинської сіль-
ради. Ми показуємо, як в усьо-
му світі реалізація таких про-
ектів приводить до розвитку 
інфраструктури, адже спору-
дження нового СІЗО приведе 
до модернізації комунікацій, а 
також до оновлення потужнос-
тей. Це та стаття витрат, яку 
смт. Коцюбинське самостійно 
не змогло б собі дозволити».
 Торкається Чернишов і 
транспортного питання, обіця-
ючи не додаткові затори, а нав-

паки — проведення до селища 
комунального транспорту, про 
що, за його словами, вже ске-
ровано звернення до КМДА. 
«Насправді для Коцюбинсько-
го це буде дуже якісний про-
ект, який приведе до розвитку 
селища. Мені ж кажуть, що це 
приведе до зростання злочин-
ності, але я не бачу зв’язку. 
Якщо злочинець тікає з міс-
ць позбавлення волі, то нама-
гається втекти максимально 
далеко», — говорить він. 
 Усі контрдоводи він відки-
дає як емоційні, переконую-
чи, що противники будівниц-
тва СІЗО — особи заангажо-
вані. «Є якісь бізнес-інтереси. 
Хтось уже відкрив свій ма-
ленький бізнес у Коцюбинсь-
кому, і реалізація такого вели-
кого проекту викликає відчут-
тя ризику для свого бізнесу. 
Насправді ж для жителів Ко-
цюбинського це принесе тіль-
ки плюси, і я абсолютно в цьо-

му впевнений», — каже він.
 Але у Коцюбинському 
плюсів не бачать. «Історія для 
владної структури вигідна. За 
це «оновлення» заплатять десь 
30 мільйонів. А для інвестора 
— мегавигідна. Можна буде 
продавати квартири й зароб-
ляти. У центрі столиці не так 
багато вільної землі, а ціна 
пристойна», — заочно опо-
нує міністрові Ірина Федорів. 
— «Найбільше мене в цьому 
всьому обурює, що рішення, 
я так розумію, прийнято, але 
ані Мін’юст, ані влада Київсь-
кої області не прокомунікува-
ли з громадою це питання. Це 
означає змінити стиль життя 
цілої громади», — додає жур-
налістка.
 Питання будівництва СІЗО 
у Коцюбинському — далеко не 
єдине, яке «не прокомуніку-
вали з громадою». У Києві, де 
мешкає не 15 тисяч жителів, а 
кілька мільйонів, ігнорування 
думки більшості відбувається 
на кожному кроці. Виходячи 
з цього досвіду, можна спро-
гнозувати, що шанси громади 
Коцюбинського на перемогу в 
цій битві будуть незначними. 
Тим паче що головні «герої» 
переїзду — в’язні, утримувані 
в СІЗО, буцімто не проти за-
міської «прогулянки» — адже 
таких жахливих умов утри-
мання, як у «Лук’янівці», не-
має ніде. Не заперечує і тюрем-
ний персонал — так принайм-
ні, йшлося в одному з сюжетів 
ТСН.

Історична довідка
 Лук’янівська в’язниця зво-
дилася протягом 1859—1862 
років. Тоді споруда звалася 
«тюремним замком». Перших 
відвідувачів «замок» прийняв у 
1863-му. Помалу тюрма розрос-
талася, і на початок ХХ століт-
тя нараховувала 10 кам’яних 
будівель різного призначен-
ня. Між собою їх з’єднувала (і 
з’єднує по цей час) складна сис-
тема підземних тунелів та пере-
ходів. Перед Другою світовою 
війною «Лук’янівку» облюбу-
вала НКВС, на той час у тюр-
мі перебувало понад 25 тисяч 
в’язнів.
 Будівлі, з яких складається 
СІЗО, мають власні назви. Най-
старіший корпус зветься чо-
мусь «Катєнькою» — з натяком 
на російську імператрицю Кате-
рину ІІ, яка померла у 1796-му, 
тобто за 60 із лишком років до 
початку будівництва. Інший 
старий корпус має назву «Сто-
липінка» — тут етимологія ціл-
ком прозора. Є також «Бреж-
нівка» (збудована за радянсь-
ких часів) та «Кучмівка» (кор-
пус зведено вже за незалежної 
України). Існує окремий кор-
пус «Малолєтка» (приміщення 
для утримання неповнолітніх), 
хоча старожили називають його 
«Сталінкою».
 У різні  часи  у Лук’янів сь-
кому СІЗО сиділи Володимир 
Винниченко, Михайло Гру-
шевський, Симон Петлюра, 
Максим Рильський, Йосип Слі-
пий, Сергій Параджанов. Побу-
вали там і політики новітньо-
го часу — В’ячеслав Чорновіл, 
Степан Хмара, Юрій Луценко, 
Михайло Бродський, Андрій 
Шкіль. Двічі у «Лук’янівці» 
ув’язнювали Юлію Тимошенко, 
причому першого разу арешт 
пішов на користь рейтингу екс-
Прем’єра, але вдруге такого вже 
не сталося. Втім це вже зовсім 
інша історія... ■

КОЛІЗІЇ 

Купи тюрму
Землю, на якій нині розташоване «знамените» київське СІЗО №13, 
продадуть, а «зеків» виселять за місто

■

Лук’янівське СІЗО, звісно, не Бастилія, але, можливо, й на його місці колись танцюватимуть, 
особливо якщо замість тюрми постане новий ТРК.

❙
❙

Питання будівництва СІЗО у Коцюбинському — далеко не єдине, яке «не 
прокомунікували з громадою». У Києві, де мешкає не 15 тисяч жителів, а кілька 
мільйонів, ігнорування думки більшості відбувається на кожному кроці. Виходячи 
з цього досвіду, можна спрогнозувати, що шанси громади Коцюбинського на 
перемогу в цій битві будуть незначними.



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

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»

20.30, 3.05 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на мільйон»

22.00 Гроші

23.35, 3.25 Т/с «Теорія брехні-2»

00.30, 4.10 Комедія «Байки 

Мітяя»

01.35 Мій зможе-2

05.35 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

05.50, 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 «Розумниця, 

красуня»

14.00 Речдок

15.25 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.45, 4.55 Подробиці

21.00 Т/с «Мереживо долі»

22.50, 3.30 Т/с «Двадцять 

років без кохання»

01.45 Х/ф «Лок»
03.05 Легенди бандитського 

Києва

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 2.00 Події

09.15, 2.50 Зоряний шлях

11.20 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

13.20, 15.30 Т/с 

«Пограбування по-

жіночому»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Так далеко, так 

близько»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Форсаж-6»
04.20 Реальна містика

05.10 Агенти справедливості

ICTV

05.50 Служба розшуку дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Краще не повторюй!

11.05, 13.20 Х/ф «Любов 
на трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 0.25 Х/ф «Дні 
грому»

15.35, 16.10 Х/ф «Місія 
нездійсненна-5. 
Нація ізгоїв»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пацики»

22.20 Свобода слова

02.30 Т/с «Спіраль»

04.20 Факти

04.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 18.00 Абзац

06.53, 8.05 Kids Time

06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.10 Х/ф «Цунамі. Удар з 
глибини»

11.50 Х/ф «Хвиля»
14.00 Х/ф «Некерований»

16.00 Х/ф «Захоплення 
підземки 123»

19.00 Ревізор

22.10 Пристрасті за 

«Ревізором»

01.00 Х/ф «Ніхто не знає 
про секс»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 

Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.40 Т/с «Вогнем і мечем»

08.30, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.35, 17.30 Т/с «Детективи»

12.05 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-10»

14.00, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

16.40 Склад злочину

23.45 Т/с «Елементарно-3»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.45 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

04.15 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

 Профiлактика до 14.00
14.00, 02.00 Фрідріх 

Дюрренматт 

«Портрет планети, 

або Попередження 

нерозумному 

людству». Вистава 

Київського 

академічного театру 

«Колесо»

15.30, 03.30 Обереги пам’яті. 

Національний художній 

музей України, ч. 1

16.00 Азбука ремесел

16.20 Д/ф «Тарас 

Шевченко. Заповіт», 

с. 3 «У Вільні, городі 

преславнім»

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Кирило-

Мефодіївське 

товариство

17.30 А у нас кіно знімали... 

Леонід Биков 

18.00 Історія однієї картини. 

К. Білокур

18.25 Новини-Світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

19.20 Д/ф «Українська мрія. 

Євген Сверстюк»

20.05 Передчуття. Вечір 

пам’яті Б. Ступки

21.00 П.-О. Бомарше 

«Безумний день, 

або Весілля 

Фігаро». Вистава 

Київського обласного 

академічного театру 

ім. П. Саксаганського

23.30 Кирило Стеценко 

«Друга літургія 

св. І. Золотоустого»

00.15 Д/ф «Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння», ф. 1

01.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 1

04.00 Подорож крізь епохи. 

Концерт

05.20 Співуча лінія пісків. 

Махтумкулі

  

СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!

09.15 Все буде смачно!

10.15, 18.30 За живе!

11.45 Х/ф «Молода 
дружина»

13.40 Битва екстрасенсів 16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.35 Хата на тата

00.15 Один за всіх

01.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

14.00 Оглядач. LIVE

18.00 Алло, лікарю!

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

21.20 Олімпійські пріоритети

21.55 PR-проект «Співаючий 

ректор»

22.40, 4.30 Океан-ВЕТ

23.15, 5.20 Королева левів

00.10 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Цивілізація Incognita

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35 Дембель

08.30 Top Gear

10.30 Богатирі

11.30 Д/ф «Помста 

природи-3»

14.40 Українські сенсації

15.40 Люстратор 7, 62

16.40 Люстратор. 

Спецпроект

17.40 Секретні матеріали

18.30 Спецкор

18.45 18-й тур ЧУ з 

футболу «Динамо» 

— «Шахтар»

21.00 Профутбол

22.00 Х/ф «Шанхайський 
полудень»

00.10 Х/ф «Ніндзя»
01.55 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

ФУТБОЛ

06.00 «Бетіс» — «Атлетік». 

ЧІ

07.45, 18.40 Моя гра

08.15 «Олексадрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

10.00, 15.40, 21.25 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00, 20.55 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.30, 13.25 Ліга чемпіонів

13.00 Жеребкування 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.40, 14.30 Шлях до 

Стокгольма

14.00 Жеребкування 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.00, 1.50, 3.50 Топ-матч

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА

19.10 «Реал» — 

«Депортіво». ЧІ

21.45 Футбольні зірки 

України-2016. 

Церемонія 

нагородження

23.00 ЧІ. Огляд туру

00.00 «Сталь» — «Зоря». 

ЧУ

02.00 «Вотфорд» — 

«Евертон». ЧА

04.00 «Лас-Пальмас» 

— «Леганес». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 8.30, 1.45 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

05.00, 6.00, 11.30, 20.00 

Біатлон. Кубок світу. 

Естафета

06.30, 7.00, 11.00 Гірські 

лижі. Кубок світу

07.30 Зимові види спорту. 

Огляд подій

09.15, 13.30, 13.45, 1.30 

WATTS

09.30 Фігурне катання. Фінал 

Гран-прі. Огляд

12.30, 14.30 Футбол. 

Чемпіонат MLS. Огляд

13.00 Футбол. Ліга чемпіонів. 

Жеребкування

14.00 Футбол. Ліга Європи. 

Жеребкування

15.00, 21.00 Снукер. Scottish 

Open

19.30 Краще з кінного спорту

00.00 Кінний спорт. Кубок 

світу. Ла-Корунья

01.00 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип. Огляд

02.30 Футбол

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00 Дзеркало історії

08.00, 11.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Життя після 

людей

10.50 Дика Бразилія

12.50, 19.40 Нечисть

13.50 Прихована реальність

14.40, 18.40 Містична Україна

15.40 Історичні битви

16.40 Таємниці Стоунхенджа

17.40, 22.30 Загадки планети

20.40 Перші винахідники

23.30 Покер

00.20 Скарб.ua

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 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 «Білявка в 
ефірі»

23.50 Т/с «Сонна Лощина»

01.40 Вечірній квартал

03.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

10.40 Х/ф «Справжні 
індійські хлопці»

12.55, 20.00 Казки У

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

17.00 Країна У

18.00, 23.00 Розсміши коміка

19.00, 22.00 ООН

00.00 Т/с «Світлофор»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 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

14.00 Суспільний університет

14.30 Фольк-music

16.00 Твій дім

16.30 Д/с «Візит до Кореї»

17.00 Вікно в Америку

17.30 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 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

23.15 Підсумки

23.35 На слуху

02.00 Біатлон. Кубок світу. 

ІІ етап. Естафета 4х7, 

5км.(чол.)

03.30 Біатлон. Кубок світу. 

ІІ етап. Естафета 4х6км. 

(жін.)

04.50 Класики світової 

літератури
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КАНАЛ «1+1»

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

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

09.30 Чотири весілля
10.45, 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, 3.05 Секретні матеріали
21.00 Комедія «Село на мільйон»
22.00 Новий інспектор 

Фреймут. Міста
23.35, 3.25 Т/с «Теорія брехні-2»
00.30, 4.10 Комедія «Байки 

Мітяя»
01.35 Мій зможе-2
05.35 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, 0.45, 4.35 Подробиці

22.50, 3.10 Т/с «Двадцять років 

без кохання»

01.45 Х/ф «Тариф «Щаслива 
родина»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15 Зоряний шлях

11.20, 4.20 Реальна містика

16.00, 21.00 Т/с «Так далеко, 

так близько»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

02.10 Х/ф «Форсаж-6»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.45 Т/с «Паршиві вівці»
11.50, 13.20 Х/ф «Еволюція»

12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с «Відділ 44»
16.45 Т/с «Балада про 

бомбера»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пацики»
22.20 Х/ф «Мерехтливий»
00.10 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Т/с «Спіраль»
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей
03.05, 1.45 Зона ночі
04.40 Дорослі як діти
05.55, 18.00 Абзац
06.45, 8.05 Kids Time
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10 Т/с «Щасливі разом»
10.00 Т/с «Спецзагін «Кобра»

13.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»

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

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55 Огляд преси
06.25, 0.25 Хроніка дня
06.30, 18.45 Місцевий час
06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 
Час новин

7.10, 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
2.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15 Х/ф «Процес»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.25, 17.25 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, 3.00 Свідок
15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»
16.35 Склад злочину
23.45 Т/с «Елементарно-3»
00.40 Т/с «Копи-новобранці»
02.10 Європейський покерний 

турнір
03.30 Випадковий свідок
03.35 Речовий доказ
04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Нариси історії культури 

України з Мирославом 
Поповичем. Кирило-
Мефодіївське товариство 

06.35 А у нас кіно знімали... 
Леонід Биков 

07.00 Ранок з «Культурою»
07.35, 18.25 Новини-Світ 
07.45, 18.40 Новини 
08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 
08.15 Ранок з «Культурою»
08.55 Історія однієї картини. 

К. Білокур 
09.20 Д/ф «Українська мрія. 

Євген Сверстюк» 
10.05 Передчуття. Вечір пам’яті 

Б. Ступки 
11.00 П.-О. Бомарше 

«Безумний день, або 
Весілля Фігаро». Вистава 
Київського обласного 
академічного театру 
ім. П. Саксаганського 

13.30 Кирило Стеценко «Друга 

літургія 
св. І. Золотоустого» 

14.00, 02.00 «Средь шумного 
бала»... Театралізований 
вечір романсу

15.30, 03.30 Українські 
державники. Іван Гель

16.00 Скарби роду. Гончарство
16.15 Православний календар 
16.25 Костел Петра і Павла в 

Луцьку
17.00 Невигадані історії з 

життя одного театру, 
ч. 14

17.30 Світ знає, що він 
— українець

18.00 Колір світла
19.20 Особистості. Ольга 

Басистюк
20.10 Галерея образів. 

М. Ярошенко
20.25 Бібліотека Омеляна 

Пріцака, ч. 1
21.00 Фольк-music 
22.10 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 
мистецтва. Модель світу 
братів Тобілевичів»

22.40 М. Старицький «Ой, не 
ходи, Грицю, та й на 
вечорниці» 

00.20 Особистості. Юлія та 
Микола Козирєви. Життя 
у світі тварин

01.10 Фантазії за Пінзелем
01.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 
Отамани Холодного Яру

04.00 Ювілейний вечір пам’яті 
Назарія Яремчука, ч. 1

05.20 Таємниця Володимира 
Свідзинського

 
СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!
09.10 Все буде смачно!
11.05, 18.30 За живе!
12.20 МастерШеф. Діти
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф-6
23.30 Давай поговоримо про 

секс-2
01.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.05 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни: 
день за днем»

07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.55 Будьте здорові!
10.50 Teen-клуб
12.00, 21.20 Олімпійські 

пріоритети
14.00 Оглядач

19.00 В гостях у Дмитра 
Гордона

21.50, 5.30 Відлуння
22.30, 4.15 Жива природа
22.50, 4.25 Океан-ВЕТ
23.10, 4.45 Королева левів
00.05 Щоденники Червоного 

Черевичка
01.05 Ніч чорних краваток
01.40 Життя на вершині
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки

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
12.15 Х/ф «У пошуках 

скарбів нібелунгів»
14.50, 1.05 Т/с «Ласко»
16.45 Х/ф «Льодовиковий 

період»
19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «Бандитки»
21.50 Х/ф «Невловимі»
23.40 Х/ф «Списаний»
02.50 Х/ф «Карпатське 

золото»

ФУТБОЛ

06.00 «Челсі» — «Вест 
Бромвіч». ЧА

07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 «Сталь» — «Зоря». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Футбольні зірки 

України-2016. Церемонія 
нагородження

11.35 Моя гра
12.05 Великий футбол
13.50 «Арсенал» — «Сток 

Сіті». ЧА
16.00 ЧІ. Огляд туру
16.55 «Осасуна» — 

«Барселона». ЧІ
18.45, 1.35, 3.35, 5.35 Топ-матч
18.55 «Лестер» — 

«Ман Сіті». ЧА
20.45 ЧА. Огляд туру
21.40 «Борнмут» — 

«Лестер». ЧА
23.45 «Сосьєдад» — 

«Валенсія». ЧІ
01.45 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ
03.45 «МЮ» — 

«Тоттенгем». ЧА

ЄВРОСПОРТ

05.15 Фігурне катання. Фінал 

Гран-прі. Огляд
06.00, 15.00, 21.00, 2.30 Снукер. 

Scottish Open
07.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Фінал
09.30 Стрибки з трампліна. 

Кубок світу
10.15 WATTS
10.30 Фехтування. Серія Гран-

прі
11.30 Гірські лижі. Кубок світу
12.00, 20.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Огляд
12.30 Футбол. «ФІФА»
13.00 Плавання. Чемпіонат 

світу на короткій воді. 
Огляд

19.30 Кінний спорт. Rolex Grand 
Slam

00.00 Автоспорт. Серія 
Blancpain Endurance

01.00 Ралі ERC. Емоції сезону
01.30 Фрістайл. Кубок світу

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.00 Дзеркало історії
08.00, 11.50, 4.30 Правила 

життя

09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Життя після людей
10.50 Дика Бразилія
12.50, 19.40 Нечисть
13.50 Прихована реальність
14.40, 18.40 Містична Україна
15.40, 23.30 Історичні битви
16.40 Перші винахідники
17.40, 22.30 Загадки планети
20.40 Давні мегаспоруди
00.20 Ризиковане життя

К1

05.10 Рецепти щастя
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 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 «Дора-

мандрівниця»
07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
10.15 Х/ф «Зубна фея-2»
11.50 Панянка-селянка
12.55, 20.00 Казки У
13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00 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»

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
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Д/ф «Пара олімпійців» із 

циклу «Декомунізація»
11.20 Війна і мир
12.05 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.20 Казки Лірника Сашка
13.35 М/с «Мандрівники в 

часі»
14.00 Суспільний університет
14.30 Фольк-music
15.50 Борхес. «Як російський 

генштаб «вигадав» 
Україну»

16.20 Д/с «Середземномор’я»
17.20 Д/с 

«Латиноамериканська 
музика»

18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.20 Візитівка Карпат
20.00 Утеодин із 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
23.35 На слуху
02.00 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ГРУДНЯ 2016
13 грудня
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

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

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

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

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.45, 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, 3.45 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на мільйон»

22.00 Поверніть мені красу-2

23.35, 3.00 Т/с «Теорія брехні-2»

00.30, 4.05 Комедія «Байки 

Мітяя»

01.35 Мій зможе-2

05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

05.25, 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, 4.35 Подробиці

22.50, 3.10 Т/с «Двадцять 

років без кохання»

01.45 Х/ф «Рецепт її 
молодості»

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, 21.00 Т/с «Так далеко, 

так близько»

18.00 Т/с «Співачка і 

доля»

19.45 Говорить Україна

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, 16.40 Т/с «Балада про 

бомбера»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Мерехтливий»

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 Х/ф «Штурм Білого 
дому»

00.10 Т/с «Лас-Вегас»

01.50 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.15, 4.45 Провокатор

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.25 Зона ночі

04.00 Х/ф «Легіон»

05.55, 18.00 Абзац

06.45, 8.05 Kids Time

06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.10 Т/с «Щасливі разом»

10.00 Т/с «Спецзагін 

«Кобра»

13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

19.00, 22.00 Вар’яти

21.00 Київ вдень та вночі

01.20 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний 

ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03 Полілог

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.00 Час. Підсумки дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.45, 4.10 Правда життя. 

Професії

05.25 Х/ф «Транзит»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с 

«Кулагін і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 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

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

16.40 Склад злочину

23.45 Т/с «Елементарно-3»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.50 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.25 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 14 

06.30 Світ знає, що він 

— українець 

07.00 Ранок з «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок з «Культурою»

08.55 Колір світла 

09.20 Особистості. Ольга 

Басистюк 

10.10 Галерея образів. 

М. Ярошенко 

10.25 Бібліотека Омеляна 

Пріцака, ч. 1 

11.00 Фольк-music 

12.10 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Модель 

світу братів 

Тобілевичів» 

12.40 М. Старицький «Ой, не 

ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» 

14.00, 02.00 «Прокляті роки». 

Вистава Хмельницького 

міського монотеатру 

«Кут»

14.50, 02.50 Д/ф 

«Чорнобиль. Тризна»

16.00 Мандрівні архіви, ч. 1

16.50 Києвотека. Київ у 

літературі. Микола 

Носов

17.00 Особистості. Андрій 

Білоус, ч. 2

18.05 Чернігів. Скарби 

Борисоглібського 

собору

19.20 Музей Чорнобиля

19.50 Палітри Животкових

20.35 Д/ф «Чорнобиль. 

Людський фактор»

21.00 Реквієм пам’яті 

Чорнобиля та Фукусіми

22.30 Д/ф «І голос наш почує 

світ»

23.20 Фільм та його 

передісторія «Поліські 

образки»

00.20 Скульптор радості

00.35 Музичний театр 

«Молода опера»

00.55 Вільгельм 

Котарбінський 

01.15 Місія, позначена 

небом. Назарій 

Яремчук

04.00 Ювілейний вечір 

пам’яті Назарія 

Яремчука, ч. 2

05.15 Щасливий рік 

Т. Г. Шевченка

 

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Все буде смачно!

10.30, 18.30 За живе!

11.50 МастерШеф. Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

00.00 Давай поговоримо про 

секс-2

01.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 22.55 Д/ф 

«Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем»

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Путівник прочанина

10.45 Чарівні світи

12.00, 21.20 Олімпійські 

пріоритети

14.00 Оглядач

19.00 Баскетбол. Ліга 

Чемпіонів. «Хімік» 

— Ле Ман 

21.05, 4.55 Жива природа

21.50, 5.35 Глобал-3000

22.20, 5.05 Океан-ВЕТ

00.10 Натхнення

00.20 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.20 Ніч чорних краваток

02.25 Життя на вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.20 Цивілізація Incognita

04.40 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 10.55 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Дембель

10.00 Хоробрі серця

11.35 Відеобімба

12.15 Х/ф «Супершторм»
14.05, 23.15 Т/с «Ласко»

16.55, 21.55 Х/ф 
«Природжений 
гонщик»

19.20 Люстратор 7, 62

20.00 Х/ф «Останній круїз»
02.05 Х/ф «Страчені 

світанки»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 17.15, 1.35, 3.35, 

5.35 Топ-матч

06.10 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

08.10 «Сельта» — 

«Севілья». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА

12.10 «Сталь» — «Зоря». ЧУ

13.55 «Борнмут» — 

«Лестер». ЧА

16.00 Футбольні зірки 

України-2016. Церемонія 

нагородження

17.30 «МЮ» — 

«Тоттенгем». ЧА

19.20 Журнал Ліги чемпіонів

19.50 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

21.40 «Мідлсбро» — 

«Ліверпуль». ЧА

23.45 «Ман Сіті» — 

«Вотфорд». ЧА

01.45 «Ейбар» — «Алавес». ЧІ

03.45 «Сандерленд» 

— «Челсі». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00 WATTS

04.15 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Огляд

04.45 Футбол. «ФІФА»

05.15, 7.30, 00.00 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

06.00, 15.00, 23.45 Снукер. 

Scottish Open

08.15 Велоспорт. Шість днів 

Амстердама

09.30 Ралі ERC. Емоції сезону

10.00 Фрирайдинг. White 

Session

10.15, 11.00, 11.30, 12.15 

Біатлон. Кубок світу 

13.15, 2.30 Футбол

14.15, 19.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

20.15, 21.30 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

00.45 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Фінал

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 0.20 Дзеркало історії

08.00, 11.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Життя після 

людей

10.50 Дика Бразилія

12.50, 19.40 Нечисть

13.50 Прихована реальність

14.40, 18.40 Містична 

Україна

15.40, 23.30 Історичні битви

16.40, 20.40 Давні мегаспоруди

17.40, 22.30 Загадки планети

04.30 Бандитський Київ

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 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 «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс

09.25 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

09.50 Х/ф «Дочка 
землекопа»

11.50 Панянка-селянка

12.55, 20.00 Казки У

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

17.00 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»

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

13.35 Хочу бути

14.00 Суспільний університет

14.30 Світло

15.40 Д/ф «Чорнобиль. Точка 

часу»

16.20 Д/с «Середземномор’я»

17.20, 2.00 Д/с 

«Латиноамериканська 

музика»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.20 Візитка Карпат

20.00 Д/ф «Тил»

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

23.35 На слуху

03.55 Чоловічий клуб. Спорт
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 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, 2.30 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30, 3.15 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на 

мільйон»

22.00 Світ навиворіт-8

23.00 Право на владу 2016

00.45, 3.45 Трилер 

«Жертвоприношення»

ІНТЕР

05.25, 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, 3.25 Т/с «Двадцять 

років без кохання»

01.40 Х/ф «Літа молодії»
03.00 Легенди бандитського 

Києва

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, 21.00 Т/с «Так далеко, 

так близько»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Говорить Україна

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

10.05, 16.40 Т/с «Балада про 

бомбера»

12.10, 13.20 Х/ф «За 80 
днів навколо світу»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

21.25 Х/ф «Перевізник-3»

23.40 Т/с «Лас-Вегас»

01.15 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.45, 4.45 Провокатор

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

03.15 Дорослі як діти

04.10 Х/ф «Таємний орден»

05.55, 18.00 Абзац

06.45, 8.05 Kids Time

06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.10 Т/с «Щасливі разом»

10.00 Т/с «Спецзагін «Кобра»

13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

19.00 Суперінтуїція 

21.00 Київ вдень та вночі

21.50 Аферисти в мережах

00.00 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, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.50 Х/ф «Коли настає 
вересень...»

06.15 Х/ф «Я оголошую 
вам війну»

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, 2.25 

Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

16.40 Склад злочину

23.45 Т/с «Елементарно-3»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.05 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Особистості. Андрій 

Білоус, ч. 2 

07.00 Ранок з «Культурою»

07.35 Новини-світ 

07.45 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок з «Культурою»

08.55 Чернігів. Скарби 

Борисоглібського 

собору 

09.20 Музей Чорнобиля 

09.50 Палітри Животкових 

10.35 Д/ф «Чорнобиль. 

Людський фактор» 

11.00 Реквієм пам’яті 

Чорнобиля та Фукусіми 

12.30 Д/ф «І голос наш почує 

світ» 

13.20 Фільм та його 

передісторія «Поліські 

образки» 

14.00, 02.00 Самюель Беккет 

«Чекаючи на Годо». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

15.40, 03.40 Доля

16.00 Логос

16.20 Музей Івана Огієнка

17.00 Бравісимо Вадим 

Крищенко, ч. 1

18.00 Світ особистості. 

Вистава «Шельменко-

денщик», ч. 1

19.20, 00.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Врятований 

любов’ю 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярослав 

Гаврилюк, ч. 1

21.00 Концерт пам’яті 

В’ячеслава Хурсенка

23.30 Д/ф «Андрій 

Меленський» 

01.15 Гра долі. Німфея 

Кандіда 

01.35 Діалог. Василь Герасим’ 

юк — Анатолій Демчук, 

ч. 1

04.00 Присвячується митцям 

України, композиторам 

Георгію Майбороді і 

Платону Майбороді

05.40 Екотур. Олені

СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!

09.05 Все буде смачно!

10.55, 18.30 За живе!

12.15 МастерШеф. Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-6

00.10 Один за всіх

01.20 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 Ландшафтні гри

10.50 Чарівні світи

12.00, 21.20 Олімпійські 

пріоритети

14.00 Оглядач

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.50, 5.30 Відлуння

22.25, 4.30 Жива природа

22.45 Океан-ВЕТ

23.10, 4.45 Королева левів

00.05 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

01.50 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 Хоробрі серця

11.40 Відеобімба

12.50, 20.00 Х/ф 
«Небезпечне 
занурення»

14.40, 23.40 Т/с «Ласко»

16.35 Х/ф «Останній круїз»
19.20 Секретні матеріали

21.50 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: 
перехрестя смерті»

01.35 Т/с «МЕК 8»

02.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 0.40, 5.30 Топ-

матч

06.10 «Реал» — 

«Депортіво». ЧІ

08.10 «Кристал Пелес» 

— «МЮ». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Осасуна» — 

«Барселона». ЧІ

12.05 «Мідлсбро» — 

«Ліверпуль». ЧА

13.55 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

16.00 «Сандерленд» 

— «Челсі». ЧА

17.50 «Вільярреал» — 

«Атлетіко». ЧІ

19.40 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

21.35 ЧА. Огляд туру

22.50 «Бетіс» — «Атлетік». ЧІ

00.55 «Борнмут» — 

«Лестер». ЧА

02.45 ЧІ. Огляд туру

03.40 «Малага» — 

«Гранада». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

05.15 WATTS

06.00, 14.45, 21.00 Снукер. 

Scottish Open

07.30, 9.30, 18.15, 1.00 

Біатлон. Кубок світу

08.45, 2.30 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

10.45 Фрістайл. Кубок світу

11.30, 13.00 Гірські лижі. 

Кубок світу

19.45, 3.00 Футбол

20.45 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

00.00 Кінний спорт. Кубок 

світу

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00 Дзеркало історії

08.00, 11.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Життя після 

людей

10.50 Дика Бразилія

12.50, 19.40 Нечисть

13.50 Прихована реальність

14.40, 18.40, 0.20 Містична 

Україна

15.40, 23.30 Історичні битви

16.40, 20.40 Давні 

мегаспоруди

17.40, 22.30 Загадки планети

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

9.20 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 «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.10 М/с «Школа монстрів»

10.15 Х/ф «Просто друзі»
11.50 Панянка-селянка

12.55, 20.00 Казки У

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

17.00 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»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 

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 Про головне

11.00 Чоловічий клуб

11.35 Розсекречена історія

12.30 Слідство. Інфо

13.20 Казки Лірника Сашка

13.35 Як це?

14.00 Суспільний університет

14.30 Надвечір’я. Долі

15.45 Спогади

16.20 Д/с «Національні 

парки»

17.20 Д/с «Історичні 

розслідування»

18.25 Біатлон. Кубок світу. 

ІІІ етап. Спринт 10км. 

(чол.)

20.00 Перша студія. Пам’яті 

Андрія Сахарова

20.30 Схеми

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

23.35 На слуху

01.20 Віра. Надія. Любов

02.10 Д/с 

«Латиноамериканська 

музика»

04.05 Світло

04.45 Уряд на зв’язку з 

громадянами
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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

10.45 Міняю жінку-7

12.20 Міняю жінку-8

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 Вечірній квартал

00.05 Комедія «Операція «И» 

та інші пригоди Шурика»

02.00 Ліга сміху

03.30 Неділя з кварталом

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 Т/с «Мереживо долі»

14.00 Речдок

14.40 Судові справи

15.50 Сімейний суд

18.00 Стосується кожного

20.00, 1.45 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Бережіть 
жінок»

02.30 Х/ф «До Чорного 
моря»

03.50 Х/ф «Рецепт її 
молодості»

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

11.10, 3.40 Реальна містика

13.10, 15.30 Х/ф «Четвертий 
пасажир»

16.00 Т/с «Так далеко, так 

близько»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Зведені 
сестри»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45, 16.40 Т/с «Балада про 

бомбера»

11.50, 13.20, 16.20 Х/ф 
«Зелена миля»

12.45, 15.45 Факти. День

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.55 Що? Де? Коли?

01.00 Х/ф «Священик»
02.25 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.10 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

03.50 Х/ф «Хвиля»
05.55, 18.00 Абзац

06.50, 8.03 Kids Time

06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.05 Х/ф «Джунглі: у 
пошуках 
Марсупіламі»

10.10 Абзац. Заробітчани

11.55 Половинки 

13.45, 21.00 Київ вдень та вночі

19.00 Хто зверху?

22.00 Половинки

23.50 Х/ф «Кодекс злодія»

01.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25 Фактор безпеки

04.45 Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву з Яніною 

Соколовою

НТН

04.40 Х/ф «Ліки проти 
страху»

06.10 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

11.45 Т/с «13»

13.45, 14.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-10»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

16.40 Склад злочину

21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас-11»

23.45 Т/с «Елементарно-3»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.40 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.45 Легенди бандитської 

Одеси

04.15 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Бравісимо« Вадим 

Крищенко, ч. 1 

07.00 Ранок з «Культурою»

07.35 Д/ф «Формула життя. 

Олександр Палладін» 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок з «Культурою»

08.55 Шукаючи сонце

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Врятований 

любов’ю 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярослав 

Гаврилюк, ч. 1 

11.00 Концерт пам’яті 

В’ячеслава Хурсенка

13.30 Д/ф «Андрій 

Меленський» 

14.00, 02.00 Гала-концерт 

артистів Національного 

театру оперети «Іон 

Дачіан» (Румунія)

15.10, 03.10 «Княжна». 

Моновистава Театру 

лірики і драми «Тегія» за 

творами Т. Шевченка 

16.00 Казки запорозькі від 

Санька Сита 

16.15 Музичний антракт. 

Людвіг ван Бетховен 

16.30 Києвотека. Київ у кіно. 

«Маленький шкільний 

оркестр»

17.00 Земляки. Феодосій 

Роговий 

17.30 Талісман родини 

Симиренків

18.00 Світ особистості. Вистава 

«Шельменко-денщик», 

ч. 2

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Юрій Мінзянов

20.10 Закарпатський 

краєзнавчий музей

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярослав 

Гаврилюк, ч. 2

21.00 «Привид замку 

Кентервіль». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках за 

мотивами оповідання 

О. Уайльда

23.30 Д/ф «Іларіон 

Свєнціцький в поході 

віків»

01.10 Києвотека. Київ у старих 

газетах

01.35 Діалог. Василь Герасим’ 

юк — Анатолій Демчук, 

ч. 2

04.00 Вокально-хоровий 

конкурс «Victoria»

05.10 «ВінВонаЖиття. 

«Вистава Київського 

театру «Paper Wall»

СТБ

06.00 Зіркове життя

08.00 Х/ф «Чоловік у моїй 
голові»

10.20 Х/ф «Любов на 
мільйон»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.45 Танцюють всі!-9

01.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 23.00 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Путівник прочанина

10.40 Чарівні світи

11.15 Будьте здорові!

12.00, 21.20 Олімпійські 

пріоритети

14.00 Оглядач

19.00 Баскетбол. Суперліга. 

«Дніпро» — «ZOG» 

(Запоріжжя)

21.05, 4.25 Жива природа

21.50, 5.25 Відлуння

22.25, 4.40 Океан-ВЕТ

00.10 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

02.15 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, 11.00 Облом.UA.

08.10 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Дембель

10.00 Хоробрі серця

11.35 Відеобімба

12.40 Х/ф «Пітфайтер»
14.20, 0.35 Т/с «Ласко»

16.15 Х/ф «Американський 
ніндзя-5»

19.00 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: 
перехрестя смерті»

20.50 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: темна 
помста»

22.40 Х/ф «Засідка»
02.15 Х/ф «Камінна 

душа»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Сандерленд» — 

«Челсі». ЧА

08.10 «Сосьєдад» — 

«Валенсія». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

12.05 «Реал» — «Депортіво». 

ЧІ

13.50 «Кристал Пелес» 

— «МЮ». ЧА

16.00 «Сельта» — 

«Севілья». ЧІ

17.45 ЧА. Огляд туру

18.35 ЧІ. Передмова до туру

19.05 «Ман Сіті» — 

«Вотфорд». ЧА

20.50 «Сталь» — «Зоря». ЧУ

22.50 Моя гра

23.20 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

01.10 ЧІ. Передмова до туру

01.40 «Лас-Пальмас» 

— «Леганес». ЧІ

03.30 Світ Прем’єр-ліги

04.00 «Борнмут» — «Лестер». 

ЧА

ЄВРОСПОРТ

05.45 WATTS

06.00 Снукер. Scottish Open

07.30, 10.30, 0.30 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

08.15, 9.30, 17.15, 18.15 

Біатлон. Кубок світу

11.15, 13.00, 14.45, 00.00 

Гірські лижі. Кубок світу

16.00, 20.30, 1.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. Огляд

16.30, 19.45, 2.00 Футбол

21.00 Снукер. Scottish Open. 

1/4 фіналу

МЕГА

06.00, 0.20 Бандитська Одеса

07.00 Дзеркало історії

08.00, 11.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Життя після людей

10.50 Дика Бразилія

12.50, 19.40 Нечисть

13.50 Прихована реальність

14.40, 18.40 Містична Україна

15.40 Історичні битви

16.40 Давні мегаспоруди

17.40, 22.30 Загадки планети

20.40 Таємниці Стоунхенджа

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 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, 0.50 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 М/ф «Школа монстрів: 

Бу Йорк, Бу Йорк»

11.50 Панянка-селянка

12.55 Казки У

13.55 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 «Шпигун по 
сусідству»

21.45 Х/ф «Старскі та Гатч»
23.35 Х/ф «Планета жаху»
01.15 Х/ф «Доказ смерті»
03.15 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

05.25 М/с «Лис Микита»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 

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 Біатлон. Кубок світу. ІІІ 

етап. Спринт 10км. (чол.)

10.50 Т/с «Травма»

11.40 Д/ф «Радянське» із 

циклу «Декомунізація»

11.55 Перша студія

12.25 Схеми

13.20 Казки Лірника Сашка

13.35 Хто в домі господар?

14.00 Суспільний університет

14.30 Віра. Надія. Любов

15.45 Театральні сезони

16.20 Д/с «Національні парки»

17.20 Д/с «Історичні 

розслідування»

18.25, 2.20 Біатлон. Кубок світу. 

ІІІ етап. Спринт 7, 5км. 

(жін.)

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

23.35 На слуху

01.20 Музичне турне

03.45 Д/ф «Чорнобиль. Точка 

часу»

04.15 Надвечір’я. Долі

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ГРУДНЯ 2016
16 грудня

ТБ-П’ЯТНИЦЯУКРАЇНА МОЛОДА10

ДО ВІДОМА ГРОМАДСЬКОСТІ
 Ліквідатор-арбітражний керуючий Огейчук Тетяна Василівна оголошує 
конкурс з відбору організатора проведення аукціону з продажу майна Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «Технік Енерджі» (ідентифікаційний код 
35076670).
 Учасникам конкурсу потрібно подати ліквідатору документацію, яка скла-
дається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
 Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
заява, складена в діловій формі; інформаційна довідка претендента щодо наяв-
ності достатнього, але не менш як три роки, досвіду проведення аукціонів; копії 
установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифіка-
ційного коду згідно з ЄДРПОУ; копія ліцензій; копії кваліфікаційних документів 
ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення аукціону та підписан-
ня протоколу аукціону (за наявності); інформація про продані лоти: кількість, 
стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.
 Основними критеріями відбору претендентів вважаються наявність ліцензії, 
достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована 
найменша сума винагороди.
 Конкурсну документацію слід надати протягом десяти днів iз дня опублікуван-
ня оголошення ліквідатору-арбітражному керуючому Огейчук Тетяні Василівні 
на адресу: 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 7, оф. 21
 Переможця конкурсу буде повідомлено про результати проведення конкурсу. 

ОГОЛОШЕННЯ■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.50 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 23.10 Світське життя

11.00 Мелодрама «Папараці»

15.15 Вечірній квартал

17.30 Комедія «Недотуркані»

18.30 Розсміши коміка-2016

20.15 Українські сенсації

21.15 Ліга сміху

00.10 Вечірній Київ-2016

01.45 Поверніть мені красу-2

02.50 Неділя з кварталом

ІНТЕР

05.15 Чекай на мене

07.10, 20.00, 1.20 Подробиці

08.10 Х/ф «Три горішки 
для Попелюшки»

10.00 Марафон «Диво 

починається»

12.00 Х/ф «Гувернантка»
14.00 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»
16.00 Х/ф «Дочка 

баяніста»
17.50, 20.30 Т/с «Перша 

спроба»

22.30 Добрий вечір на 

«Інтері»

23.15 Х/ф «Мисливці за 
розумом»

02.00 Х/ф «Циганка Аза»
03.30 Х/ф «Гусарська 

балада»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.20 Події

07.10, 5.15 Зоряний шлях

10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова

11.00 Х/ф «Маша і 
Ведмідь»

13.00, 15.20 Т/с 

«Найщасливіша»

16.50, 19.40 Т/с «Доля на ім’я 

кохання»

21.40 Х/ф «Олександра»
23.50 Реальна містика

02.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

06.00 М/с «Пригоди 

мультинят»

06.45 Факти

07.05 Більше ніж правда

08.00 Секретний фронт

08.55 Інсайдер

09.55 Громадянська оборона

11.00 Антизомбі

12.00, 13.00 Т/с «Пацики»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Штурм Білого 
дому»

16.40 Х/ф «Перевізник-3»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Година пік-2»

21.55 Х/ф «Година пік-3»
23.40 Х/ф «Зелена миля»
02.55 Х/ф «Священик»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

03.50 Абзац

04.43, 6.03 Kids Time

04.45 М/с «Губка Боб»

06.05 Зірки під гіпнозом

08.00 Ревізор

11.10 Пристрасті за 

«Ревізором»

14.00 Суперінтуїція 

15.50 Х/ф «Все або нічого»
18.00 Х/ф «Темний лицар»

21.00 Х/ф «Темний лицар: 
відродження 
легенди»

00.15 Х/ф «Легіон»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою

06.35 Кордон держави

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.05 Полілог

15.30 Палата

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 

з Я. Соколовою

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Окупація»

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.15 Х/ф «Наприкінці 
ночі»

07.50 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»

09.40 Х/ф «Чорний принц»
11.30, 3.35 Речовий доказ

13.45 Склад злочину

15.05 Т/с «Детективи»

19.00, 2.50 Свідок

19.30 Х/ф «Дачниця»
21.20 Х/ф «Хрещений 

батько»
00.35 Т/с «Рейк»

03.20 Випадковий свідок

03.55 Правда життя. Професії

04.35 Х/ф «Перстень з 
Амстердама»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Казки запорозькі від 

Санька Сита 

06.15 Музичний антракт. 

Людвіг ван Бетховен 

06.30 Києвотека. Київ у кіно. 

«Маленький шкільний 

оркестр» 

06.55 Земляки. Феодосій 

Роговий 

07.25 Талісман родини 

Симиренків 

07.55 Світ особистості. 

Вистава «Шельменко-

денщик», ч. 2 

08.50 Новини. Культура 

09.05 Православний календар 

09.20 Територія Кіно. Юрій 

Мінзянов 

10.10 Закарпатський 

краєзнавчий музей 

10.20 Православний календар 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярослав 

Гаврилюк, ч. 2 

11.00 «Привид замку 

Кентервіль». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках за мотивами 

оповідання О. Уайльда 

13.30 Д/ф «Іларіон 

Свєнціцький у поході 

віків» 

14.00, 02.00 С. Злотник 

«Триптих для двох». 

Вистава Київського 

муніципального театру

15.10, 03.10 Православний 

календар 

15.20, 03.20 Реаліст і 

романтик Олександр 

Бакуменко, ч. 1

16.00 Світ дитини 

16.10 Казки Лірника Сашка 

16.20 Дитячі таємниці

16.45 Православний календар 

17.00 Музичне виховання, ч. 1

17.30 Обереги. Художнє 

різьблення

17.50 Православний календар 

18.20 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 3

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20, 00.20 Позиція. Валерій 

Сушкевич

19.45 Валерій Бесараб. Життя 

подібне кометі

20.35 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»

21.00 Посольство Королівства 

Бельгія в Україні 

презентує ансамбль 

«Het Collectief

22.35 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»

23.15 Родина Цимбалів, ч. 1

00.45 Театральні силуети. 

Мальвіна Швідлер. 

«Наша Маля»

01.20 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Казимир 

Малевич»

04.00 О, Моцарт, Моцарт! 

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55, 22.05 Т/с «Коли ми 

вдома»

13.50 Зважені та щасливі-6

17.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-7. Фінал

22.55 Х-Фактор-7. Підсумки 

голосування

00.00 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.05 Х/ф «Кубанські 
козаки»

09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 20.05 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.30 Іпостасі спорту

14.00 Завтра — сьогодні

15.10 Путівник прочанина

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.10 8-й міжнародний 

благодійний 

дитячий фестиваль 

«Мистецький храм»

19.25 Жива природа

19.40 Євромакс

21.20 Життя в цифрі

21.30 Земні катаклізми

22.20 Х/ф «Великі пригоди 
в Африці»

00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Щоденники Червоного 

Черевичка

02.10 Ніч чорних краваток

02.35 Життя на вершині

03.40 Світські хроніки

04.00 Цивілізація Incognita

04.15 Х/ф «Жінки-агенти»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Маски-шоу

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.35 Облом.UA

09.10 Вайпаут

11.00 Богатирі

12.00 Top Gear

13.05 Х/ф «Пітфайтер»
14.55 Х/ф «Американський 

ніндзя-5»
17.00, 22.25 Х/ф 

«Американський 
кікбоксер»

18.55 Х/ф «Пристрелити 
героя»

20.35 Х/ф «Крадіжка у 
Лас-Вегасі»

00.15 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв»

02.10 Х/ф «Лісова пісня»

ФУТБОЛ

06.00 «Ман Сіті» — 

«Вотфорд». ЧА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Осасуна» — 

«Барселона». ЧІ

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

12.10 «Алавес» — «Бетіс». ЧІ

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Кристал Пелес» 

— «Челсі». ЧА

16.50, 19.00, 21.25, 5.40 Топ-

матч

16.55 «Мідлсбро» — 

«Свонсі». ЧА

19.25 «Гранада» — 

«Сосьєдад». ЧІ

21.40 «Севілья» — 

«Малага». ЧІ

23.40 «Спортінг» — 

«Вільярреал». ЧІ

01.30 Світ Прем’єр-ліги

02.00 «Вест Бромвіч» 

— «МЮ». ЧА

03.50 «Атлетіко» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.45, 9.30 Санний спорт. 

Кубок світу

05.00, 2.00 Футбол

07.45, 8.30, 15.45, 19.30, 1.30 

Біатлон. Кубок світу

10.30, 16.45, 00.00 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

11.15, 13.00 Гірські лижі. 

Кубок світу

14.45 Лижне двоборство. 

Кубок світу

18.45 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

20.00 Зимові види спорту. 

Огляд подій

21.00 Снукер. Scottish Open. 

1/2 фіналу

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Брама часу

09.00, 18.20 У пошуках 

істини

10.40 Історичні битви

12.40, 21.00 Великі битви 

богів

14.30 Загадки планети

16.30 Світанок планети

23.40 Підроблена історія

05.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.10 Х/ф «Золотоволоска»
12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.35 Х/ф «Наречений 
напрокат»

15.45, 16.45 Орел і решка

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс

09.35, 5.25 М/с «Лис Микита»

09.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.20 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.45 М/ф «Рухай час»

12.30 Х/ф «Просто друзі»
14.15 Х/ф «Старскі та Гатч»
16.05 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
17.50, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.55 Країна У. Новий рік

20.00 Казки У

22.00 Х/ф «Планета жаху»
23.50 Х/ф «Доказ смерті»
01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.30 Шеф-кухар країни

08.15 Смакота

08.35 Тепло. Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Мандрівники в 

часі»

10.15 Як це?

10.45 Хто в домі господар?

11.05 Хочу бути

11.30 Школа Мері Поппінс

11.45 Казки Лірника Сашка

12.00 Суспільний університет

13.05 Концертна програма 

«Пісенний спас»

14.10 П’ять баксів.net

15.30 Книга.ua

15.55, 2.20 Біатлон. Кубок 

світу. ІІІ етап. Гонка 

переслідування 12, 5км. 

(чол.)

16.55 Чоловічий клуб. Спорт

17.45 Чоловічий клуб

18.25, 3.15 Біатлон. Кубок 

світу. ІІІ етап. Гонка 

переслідування 10км. 

(жін.)

19.45, 21.55 Д/ф «Бранці»

20.30 Баклани на Балкани

21.00, 5.35 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Вперед на Олімп

23.40 Золотий гусак

01.20 Музичне турне

04.15 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Зірка у 

формі квадрата» 

(К.Малевич)»

04.50 Світло
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Неділя з кварталом

07.00 ТСН

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00, 4.00 Українські сенсації

11.00 Світ навиворіт-8

12.00 Новий інспектор 

Фреймут. Міста

13.35 Комедія «Село на мільйон»

17.35 Комедія «Операція «И» 
та інші пригоди Шурика»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Мелодрама «Вирок 

ідеальної пари»

01.05 Аргумент кiно

01.45 Світське життя

02.35 Трилер 

«Жертвоприношення»

ІНТЕР

05.00 Великий Бокс. О. Усик 

— Т. Мчуну

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Навколо М

13.00 Добрий вечір на 

«Інтері»

14.00 Т/с «Перша спроба»

18.00, 21.30 Т/с «Яблуневий 

сад»

20.00, 4.05 Подробиці тижня

23.15 Х/ф «Вік Аделайн»
01.25 Х/ф «Бережіть 

жінок»
03.40 Легенди бандитського 

Києва

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.00 Х/ф «Олександра»
11.10 Т/с «Доля на ім’я 

«кохання»

15.10 Х/ф «Зведені сестри»
17.20, 20.00 Т/с «Волошки»

19.00, 5.50 Події тижня 

22.20 Т/с «Найщасливіша»

02.00 Т/с «Співачка і доля»

ICTV

05.50 М/с «Пригоди 

мультинят»

06.40 Факти

07.05 Що? Де? Коли?

08.10 Зірка YouTube

09.25 Дивитись усім!

11.40 Краще не повторюй!

12.35, 13.00 Х/ф «За 80 днів 
навколо світу»

12.45 Факти. День

15.10 Х/ф «Година пік-2»
17.00 Х/ф «Година пік-3»
18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Маска»
22.20 Х/ф «Син Маски»
00.15 Х/ф «Тремтіння 

землі-5. Кровна рідня»
02.15 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.05 Х/ф «Ар-Хі-Ме-Ди»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.10 Т/с «Пригоди Мерліна»

11.50 Х/ф «Темний лицар»
14.50 Х/ф «Темний лицар: 

відродження легенди»
18.00 Х/ф «Код Да Вінчі»
21.00 Х/ф «Ангели і демони»

23.45 Х/ф «Таємний орден»
01.20 Х/ф «Ніхто не знає про 

секс»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня 

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

06.55, 1.55 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.35 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25 Невигадані історії

20.00 Д/ф

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

02.15, 5.15 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.00 Х/ф «Загадка 
Ендхауза»

07.50 Х/ф «Дачниця»
09.45 Т/с «Агентство НЛС»

13.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

15.10 Х/ф «Невиправний 
брехун»

16.40 Легенди карного 

розшуку»

19.00 Т/с «Ілюзія полювання»

22.45 Х/ф «Полювання 
Ханта»

00.40 Х/ф «Трикутник»
02.25 Х/ф «Хрещений 

батько»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Православний календар 

06.10 Музичне виховання, ч. 1 

06.40 Обереги. Художнє 

різьблення 

07.15 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 3 

07.50 Православний календар 

08.05 Національний музей 

історії України. Скарби

08.25 Дитячі таємниці 

08.55 Світ дитини 

09.05 Казки Лірника Сашка 

09.20 Позиція. Валерій 

Сушкевич 

09.45 Валерій Бесараб. Життя 

подібне кометі 

10.35 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка» 

11.00 Посольство Королівства 

Бельгія в Україні 

презентує ансамбль «Het 

Collectief»

12.35 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці» 

13.15 Родина Цимбалів, ч. 1 

14.00, 02.00 Я. Пулінович 

«Наталчина мрія». 

Моновистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру 

ім. М. Куліша

15.00, 03.00 Церква Різдва 

Христового в м. Тернополі

15.10, 03.10 Православний 

календар 

15.20, 03.20 Реаліст і романтик 

Олександр Бакуменко, 

ч. 2

16.00 С. Бєлова, С. Куваєва 

«Не хочу бути собакою». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках

17.00 Компіляція «квартет 

Усеіна Бекірова»

17.45 Д/ф «А льон цвіте... «

18.05 Вони прославили наш 

край. Йосип Сліпий

18.30 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Биков»

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Світ у прямокутнику. 

Планета Океанія Миколи 

Заваріки, ч. 2

19.55 У дуеті з осінню

20.10 Головна роль. Валерія 

Чайковська про Миколу 

Мерзлікіна

21.00 А. Міллер «Вид з мосту». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми ім. Лесі 

Українки 

22.45 Мистецькі історії. 

Скрипковий Всесвіт, ч. 1

23.30 Д/ф «Слідчий історії»

00.20 Світ у прямокутнику. 

Леонід Левіт, ч. 2

00.45 Розповідає Олександр 

Сизоненко. «Згадуючи 

Григора та Григорія 

Тютюнників» 

01.05 Головна роль. Вікторія 

Булітко

04.00 «Пристрасті дому пана 

Г.-П. «Водевіль-модерн 

за п’єсою Олени Пчілки 

«Сужена — не огужена» 

Київського академічного 

театру «Колесо»

05.15 Кінолітопис. Д/ф «Гори 

мої, високії»

 

СТБ

06.45 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.45 МастерШеф-6

19.00 Битва екстрасенсів-16

21.15 Один за всіх

22.30 Х-Фактор-7. Фінал

02.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Х/ф «Багата 
наречена»

07.50 Натхнення

09.50 Чарівні світи

11.00, 18.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.35 Будьте здорові!

14.00 Шеф-кухар країни

15.15 Путівник прочанина

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.05 Шлягер року-2016

20.00, 4.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.00 Концерт

23.20 Х/ф «Жінки-агенти»
01.30 Щоденники Червоного 

Черевичка

02.10 Ніч чорних краваток

02.35 Життя на вершині

03.05 Вихідний, після опівночі

04.15 Х/ф «Великі пригоди в 
Африці»

05.35 Океан-ВЕТ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Маски-шоу

08.00 Нове «Шалене відео по-

українськи»

08.35 Облом.UA

09.00 Бушидо

10.35, 16.00 Роби бізнес

11.00 Люстратор 7.62

12.00 Люстратор. Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

14.00 Цілком таємно

15.00 Дембель

16.25 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: темна 
помста»

18.15 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв»

20.15, 0.10 Х/ф «Школа 
бойових мистецтв-2»

22.10 Х/ф «Засідка»
02.05 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ

06.00 «Мідлсбро» — «Свонсі». 

ЧА

07.45, 12.40, 16.40 Світ Прем’єр-

ліги

08.15 «Гранада» — 

«Сосьєдад». ЧІ

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 16.00 Моя гра

10.50 «Кристал Пелес» 

— «Челсі». ЧА

13.10, 15.20, 16.30, 19.10, 0.50, 

2.55, 5.05 Топ-матч

13.30 «Севілья» — 

«Малага». ЧІ

17.10 «Леганес» — «Ейбар». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Депортіво» — 

«Осасуна». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 «Тоттенгем» — 

«Бернлі». ЧА

01.05 «Борнмут» — 

«Саутгемптон». ЧА

03.15 «Барселона» — 

«Еспаньйол». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.45, 7.45, 19.00 WATTS

05.00 Футбол

08.00, 12.45, 18.00 Біатлон. 

Кубок світу

08.30, 20.00, 1.30 Зимові види 

спорту. Огляд подій

09.30 Санний спорт. Кубок світу

10.15, 11.30, 13.15 Гірські лижі. 

Кубок світу

14.30, 14.45, 00.00 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

16.45, 21.00 Снукер. Scottish 

Open. Фінал

18.30 Лижне двоборство. Кубок 

світу

19.15 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

МЕГА

06.00, 5.30 Бандитський Київ

07.20 Брама часу

09.00, 18.20 У пошуках істини

10.40 Історичні битви

12.40, 21.00 Великі битви богів

14.30 Загадки планети

16.30 Світанок планети

23.40 Скарб.ua

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

09.50 Х/ф «Наречений 
напрокат»

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25, 14.25 Орел і решка

20.00 Х/ф «Три горішки для 
Попелюшки»

21.50 Вечірній квартал

23.50 КВК

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс

09.35, 5.25 М/с «Лис Микита»

09.50 М/с «Дора-мандрівниця»

10.20 М/ф «Школа монстрів: 

привиди»

11.45 М/ф «Рухай час»

13.10 Х/ф «Бойовик 
Джексон»

15.50 Віталька

16.50, 18.55 Країна У. Новий рік

17.50, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00 Казки У

22.00 ООН

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

07.05 Тепло. Ua

07.20, 23.30 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Баклани на Балкани

09.40 Х/ф «Брехати, аби бути 
ідеальною»

11.15 Спогади

11.45 Мистецькі історії

12.00 Театральні сезони

12.40 Біатлон. Кубок світу. 

ІІІ етап. Мас-старт 15км. 

(чол.)

13.55 Фольк-music

15.10 Біатлон. Кубок світу. 

ІІІ етап. Мас-старт 12, 

5км. (жін.)

16.30 Твій дім

16.45 Борхес

17.10 Обличчя війни

17.30 Т/с «Епоха честі»

21.00, 5.35 Новини

21.30 Перша шпальта

22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.20 Музичне турне

02.25 Телевистава 

«Підступність та любов»

04.40 Віра. Надія. Любов
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Черепаха 
«безвізу» 
таки 
рухається
Домовленість у Брюсселі відкриває 
українцям і грузинам дорогу до Європи

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Літак компанії «Пакистан Інтер-
нешнл Ейрлайнз», який у середу ви-
конував рейс PK661 iз міста Читрал на 
півночі Пакистану до столиці країни Іс-
ламабада, зник iз радарів. Середньома-
гістральний турбогвинтовий літак ATR-
42, який розрахований на перевезення 
40-50 пасажирів, стартував з аеропорту 
Читрала о 15:00 за місцевим часом, а че-
рез 90 хвилин зв’язок iз ним було втра-
чено. В результаті пошуків удалося вста-
новити, що літак розбився в гористому 
районі поблизу міста Хавеліан, не до-
летівши до Ісламабада 70 кілометрів. 
 Глава авіакомпанії «Пакистан Ін-
тернешнл Ейрлайнз» Мухаммед Азам 
Сайгол повідомив на прес-конференції, 
що всі 48 осіб, які перебували на бор-

ту повітряного судна, загинули. Згід-
но з наявним списком пасажирів, серед 
загиблих є особи з іноземними прізви-
щами. Національного перевізника вже 
звинувачували в нехтуванні безпекою 
в минулому, але глава авіакомпанії на-
голосив, що судно, яке зазнало аварії, 
у жовтні пройшло стандартний техніч-
ний огляд і мало відповідний сертифі-
кат придатності для польотів. «Гадаю, 
що там не було технічної несправності 
чи людської помилки. Звичайно, що 
буде проведено відповідне розслідуван-
ня», — сказав пан Сайгол.
 За словами місцевих правоохорон-
ців, армія направила війська і верто-
льоти на місце трагедії. Пакистанські 
ЗМІ показали фото уламків на гірсько-
му схилі, які охопило полум’я. Ста-
ном на вчорашній день пошуково-ряту-

вальні служби знайшли тіла всіх 48 за-
гиблих.
 Місцеві ЗМІ повідомляють, що 
на борту літака перебував популяр-
ний у Пакистані поп-співак Джунаїд 
Джамшед з дружиною. Це підтвердив у 

розмові з Сі-Ен-Ен менеджер зірки Ар-
салан Хан. Джамшед здобув популяр-
ність у 80-х роках, коли був членом гру-
пи Vital Signs, однієї з найпопулярні-
ших в історії пакистанської поп-музи-
ки. Потім він розпочав сольну кар’єру, 
а в 90-х роках полишив стиль поп зад-
ля створення релігійної музики. Співак 
називав місто Читрал, у якому мешкав, 
«раєм на землі». Власне, iз цього «зем-
ного раю» виконавець і летів iз родиною 
до столиці... ■ 

Ігор ВІТОВИЧ

 Учора десятки польських дру-
кованих та інтернет-видань ви-
бухнули статтями під приблиз-
но одним заголовком «Українці 
рятують Управління соціально-
го забезпечення Польщі». ЗМІ в 
один голос констатують, що еміг-
рація зі Сходу, відповідна полі-
тика польського уряду та зусил-
ля з підвищення професійної ак-
тивності населення можуть бути 
ліками для демографічної ситу-
ації країни. У Польщі невпинно 
старіє населення, а молодь виїз-
дить у пошуках кращих заробіт-
ків до країн Заходу. Відповідно 
база внесків на соціальне стра-
хування постійно зменшуєть-
ся, а кількість пенсіонерів збіль-
шується.
 Приводом же для бурхливо-
го обговорення ролі заробітчан 
зі Сходу у вирішенні соціальних 
проблем країни стали щойно оп-
рилюднені дані Управління со-
ціального забезпечення Польщі, 
з яких випливає, що на кінець 
вересня цього року кількість ук-
раїнців, які сплачують до нього 
внески, за останній рік зросла на 
70%. Таким чином, «прибуль-
ці з-над Дніпра», як часто поля-
ки називають українських за-
робітчан, почали дієво заповню-
вати пробоїни, які виникають у 
зв’язку з нещодавнім рішенням 
про зниження пенсійного віку 
для поляків. Наприкінці вересня 
вже 172 тисячі українців сплачу-
вали внески до органів соціально-
го забезпечення Польщі. Це 64% 
від усіх іноземців, які працюють 
у Польщі та сплачують внески 
соціального страхування. Мину-
лого року такі внески сплачувала 
101 тисяча українців. 
 Польські урядовці та експер-
ти з ринку праці з задоволенням 
зазначають, що поки перед ук-
раїнцями не відкриється весь ри-
нок праці Євросоюзу, вони будуть 
охоче погоджуватися на роботу в 
Польщі. І, у свою чергу, польсь-
кі роботодавці все активніше роз-
шукуватимуть та набиратимуть 
українських робітників, але вже 
не з приводу того, що їм можна 
менше платити, а тому, що бра-
кує польських працівників. 
 2015 року українці станови-
ли 0,7 відсотка від усіх охопле-
них системою соціального захис-
ту Польщі. Цього року їх частка 
вже зросла до одного відсотка. 
Фахівці стверджують, що за пов-

ної нездатності української вла-
ди створити гідні умови праці та 
оплати своїм співвітчизникам у 
себе на батьківщині тенденція пе-
ретоку української робочої сили 
до Польщі лише зростатиме. І 
такі висновки підтверджують-
ся даними з польських закладів 
працевлаштування, які рік тому 
видали дозволи на роботу 813 ти-
сячам українців, а лише до кін-
ця вересня цього року — 938 ти-
сячам українців. «До нас звер-
таються багато працедавців, які 
потребують працівників найріз-
номанітніших спеціальностей», 
— сказав Даніель Дзєвіт з інтер-
нет-порталу PracaDlaUkrainy.pl, 
який займається вербуванням та 
наданням робочих місць україн-
цям у Польщі. 
 Польські ЗМІ зазначають, що 
сплата українськими робітника-
ми внесків до польських органів 
соціального страхування корис-
на і для них самих. З 2014 року 
діє польсько-українська угода, 
згідно з якою, внески, які спла-
чуються у Польщі, після досяг-
нення українським працівни-
ком пенсійного віку будуть пе-
реведені до української системи 

соціального страхування і підви-
щать пенсії цим працівникам у 
себе на батьківщині. 
 Сьомого грудня, одночасно зі 
звітом Управління соціального 
забезпечення, також оприлюдне-
но звіт міністерства родини, пра-
ці та соціальної політики Поль-
щі, в якому повідомляється, що 
безробіття у Польщі щороку ско-
рочується на 1,4%. Рівень без-
робіття у листопаді, як і в жовт-
ні, становив 8,2%. Про це повідо-
мила очільниця відомства Ельж-
бета Рафальська. Це найнижчий 
показник за листопад iз 1991 
року. У листопаді 2016 року чис-
ло безробітних у Польщі стано-
вило один мільйон 314,8 тисячi 
осіб. Це на 215,8 тисячi осіб мен-
ше (14,1%), ніж торік. Водночас 
у країні нині працює 16,2 мільйо-
на осіб.
 Ельжбета Рафальська відзна-
чила, що, у порівнянні з даними 
минулого року, ситуація значно 
поліпшилася. Працедавці, шука-
ючи працівника на ринку праці, 
мусять пропонувати йому вищу 
зарплатню, а також кращі умо-
ви праці. Нині у Польщі є майже 
110 тис. вільних вакансій. ■

КАТАСТРОФИ

Із раю земного 
до раю небесного
На борту літака, що розбився в Пакистані, 
був відомий у мусульманському світі співак

■

Саме такий літак зазнав катастрофи 
в горах Пакистану.

❙
❙

Загиблий Джунаїд Джамшед входив до
списку 500 найвпливовіших мусульман світу.

❙
❙

РИНОК ПРАЦІ

Українці утримують 
польських пенсіонерів
Польща вирішує свої соціальні проблеми за 
рахунок заробітчан зі Сходу

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Представники Європей-
ського парламенту і Ради 
Євросоюзу досягли зго-
ди щодо механізму припи-
нення безвізового режиму, 
від якого залежить поча-
ток дії «безвізу» для Украї-
ни і Грузії, повідомив корес-
пондент «Радіо Свобода» у 
Брюсселі. «Білий дим! Є 
угода між ЄП і Радою щодо 
механізму призупинення», 
— написав Рікард Йозвяк у 
«Твіттері». (Білий дим під 
час обрання Папи у Вати-
кані означає «обрано». — 
Ред.) Подро биць він не на-
вів, зустріч відбувалася за 
зачиненими дверима. 
 Президент України Петро 
Порошенко, реагуючи на до-
мовленість керівництва ЄС, 
зазначив: «Обнадійливі но-
вини з Брюсселя за результа-
тами моїх постійних контак-
тів з лідерами ЄС. Компроміс 
щодо механізму припинення 
безвізу знайдено. Тепер сло-
во за Радою ЄС на рівні пос-
лів та Європарламентом».
 Водночас комісар Євро-
пейського Союзу з питань єв-
ропейської політики сусідс-
тва та переговорів з розши-
рення Йоганнес Ган у середу, 
7 грудня, написав у своєму 
мікроблозі на «Твіттері», 
що вітає домовленість щодо 

механізму призупинення 
безвізового режиму. Він та-
кож закликав інституції 
ЄС якнайшвидше затверди-
ти цей механізм. Комітет з 
питань громадянських сво-
бод, юстиції та внутрішніх 
справ Європарламенту вчо-
ра мав розглянути питання 
щодо механізму призупи-
нення безвізового режиму. 
 Як повідомлялося рані-
ше, до остаточного запро-
вадження механізму призу-
пинення Євросоюз вирішив 
не надавати безвізовий ре-
жим новим країнам, зокре-
ма й Україні. 17 листопада 
комітет постійних представ-
ників держав-членів ЄС під-
твердив пропозицію Євро-
пейської комісії надати гро-
мадянам України право по-
дорожувати до країн ЄС без 
віз. Водночас Рада ЄС заяви-
ла, що вважає за доцільне 
ввести у дію візову лібералі-
зацію для України разом із 
запровадженням механіз-
му призупинення безві-
зового режиму для країн, 
яким така можливість на-
дана (так званий suspension 
mechanism).
 23 жовтня Петро Поро-
шенко заявив, що ЄС на-
дасть Україні безвізовий ре-
жим на саміті Україна—ЄС 
24 листопада. Проте цього 
так і не сталось. ■

Завдяки українським заробітчанам Польща змогла зменшити 
пенсійний вік.

❙
❙
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Офіс для комунікації 
між театральними діячами
 ■ Пане Богдане, одразу поставлю пи-
тання руба. Навіщо вам, успішному ре-
жисеру і керівникові театру, ця гучна й 
одночасно складна і марудна посада?
 — Якщо чесно, я й сам ще не до кін-
ця відповів собі на це запитання. Не вда-
ватиму, що висунення моєї кандидату-
ри на з’їзді стало для мене абсолютною 
несподіванкою. Напередодні я чув від 
представників деяких регіональних осе-
редків: мовляв, непогано було б, якби го-
ловою спілки став Струтинський... Що 
це складна і марудна посада, теж пре-
красно розумів. Чому погодився? Для 
мене це певний виклик — спробувати 
докорінно змінити роботу такого «непо-
вороткого мастодонта», як НСТДУ.
 ■ Існує думка, що творчі спілки — 
це анахронізм, що дістався нам від ра-
дянських часів, і їх уже давно треба від-
правити на «смітник історії». Наскіль-
ки часто вам зараз доводиться стикати-
ся з такою точкою зору?
 — Так думає багато хто, особливо — 
молоді актори і режисери. На жаль, не-
має точної статистики щодо вікової гра-
дації членів НСТД, але те, що молоді в 
спілці мало, факт беззаперечний. Я й 
сам глибоко переконаний: форми робо-
ти спілки вже давно не відповідають ви-
могам часу. Але я не згодний iз тверд-
женням, що подібні творчі об’єднання 
зов сім не потрібні. 
 Завдання спілки можна розділи-
ти на дві головні складові. По-перше, 
це соціальний захист акторів та пред-
ставників інших театральних професій. 
По-друге, допомога безпосередньо в 
мистецькій сфері. Друга складова вклю-
чає кілька підпунктів: творча реалізація 
митця; розширення контактів між теат-
рами і митцями; обмін досвідом на між-
народному рівні тощо. 
 Для себе головне завдання НСТДУ я 
формулюю так: спілка має стати сучас-
ним офісом для комунікації між теат-
ральними діячами. А ще — офісом нових 
можливостей. Спілка повинна відстою-
вати інтереси театру. Але не якогось од-
ного закладу — найближчого до голови, 
секретаря чи ще когось, а інтереси віт-
чизняного театру як культурного явища 
і соціального інституту. Вдаючись до ме-
тафори, спілку можна порівняти з цер-
ковним дзвоном, який б’є в набат у ви-
падку небезпеки (коли, скажімо, якийсь 
театр хтось хоче вигнати з приміщення). 
А якщо до українського театру прийшов 
успіх, то лунає дзвін радості, який чути 
далеко-далеко.

Подолати комплекс меншовартості
 ■ Сьогодні доводиться констатува-
ти досить парадоксальну річ — вітчиз-
няні ЗМІ охочіше розповідають про те-
атральні проблеми і скандали, ніж, ска-
жімо, про зарубіжні гастролі, виступи 
українських колективів на міжнарод-
них фестивалях...
 — На жаль, це так. Пам’ятаю, як 
Київський театр оперети кілька років 
тому вперше поїхав на гастролі до Угор-
щини і там, на батьківщині Кальмана і 
Легара, глядачі після вистави влашту-
вали нам справжню овацію. Українсь-
кий посол сказав тоді таку фразу: «Ви 
за один вечір зробили більше, ніж ми 
за цілий рік». Але дома, в Україні, про 
наш успіх ніхто так серйозно і не дізнав-
ся... Реорганізована спілка має вбити в 
українських театрах сумнозвісний ком-
плекc неповноцінності. Що казатимуть 
інші, якщо актори й режисери про себе 
думають: «Хто я такий порівняно з зір-
ками з Москви чи Нью-Йорка»?!
 ■ Очевидно, тут є й провина українсь-
кого глядача, який із радістю віддає ти-
сячу або й більше гривень за неякісну 
антрепризу з розкрученими «серіаль-
ними» російськими акторами, а 200 гри-
вень за квиток на репертуарну виста-
ву вітчизняного театру вважає задоро-
гим...
 — Я зараз скажу одну страшну річ. 
Добре, що сталася ситуація, у резуль-
таті якої заборонено в’їзд в Україну «за-
робітчан від культури» з сусідньої пів-
нічно-східної країни. Багато хто тіль-
ки зараз розплющив очі й побачив на-
решті, що у нас є свої прекрасні театри, 
актори і режисери. Комплекс меншо-
вартості властивий багатьом україн-
цям. І поки ми не подолаємо його в собі, 
кардинально змінити ситуацію в країні 
навряд чи вдасться.
 ■ Повернімося безпосередньо до 
проблем НСТДУ. Cпілка складається 
з численних регіональних (обласних 
і міських) осередків. Якими є настрої 
людей на місцях? Чи не відчуваєте ви 
спротиву змінам? А може, навпаки — 
до вас звертаються рядові спілчани з 
цікавими ідеями щодо реформування 
спілки?
 — Спротиву немає. Але й особли-
вої ініціативи від керівників місцевих 
осередків я не бачу. Впродовж багатьох 
років їхня робота в основному зводилася 
до збору членських внесків. Діяльність 
місцевих осередків треба змінювати, це 
однозначно. Без запровадження нових 
форм і підходів до роботи ми не отримає-
мо результатів.

Фабрику виробництва театрального 
реквізиту намагатимуться повернути
 ■ Ви вже маєте чітке уявлення про 
те, в якому напрямку має йти реформа 
спілки?
 — Одразу зауважу, я жодним чином 
не хочу замінити спілку як орган управ-
ління. Навіть суттєво змінювати статут 
НСТДУ немає потреби. Там записані пра-
вильні речі. Але ми маємо розробити й за-
пустити конкретні програми, які спри-
ятимуть реалізації статутних завдань.
 По-перше, хочемо створити великий 
загальноукраїнський фестиваль, який 
стимулював би певний рух між театра-
ми. Можливо, навіть з елементами зма-
гальності. По-друге, будемо проводити 
так звані «Школи СТД». Вони проводи-
тимуться двічі на рік — влітку і взим-
ку, в Одесі і в Карпатах, а також, мож-
ливо, в Херсоні. Запрошуватимемо зна-
них майстрів театру — як українських, 
так і з-за кордону. Вони проводитимуть 
майстер-класи, буде можливість нефор-
мального спілкування. 
 Літня школа працюватиме в ак-
торському й режисерському напрямку. 
А зимова сесія буде присвячена тематиці 
театрального менеджменту. Приїжджає 
театральний менеджер з Європи, Аме-
рики, Японії чи ще звідки, де добре роз-
винений театральний бізнес, і ділиться 
досвідом щодо організації театральної 
діяльності саме з точки зору менеджмен-
ту і керування. Розказує про моделі, які 
існують у його країні і можуть бути ко-
рисними для українського театру. Після 
певної кількості таких зустрічей ми на-
працьовуємо матеріал і передаємо пілот-
ний документ із конкретними пропози-
ція до Міністерства культури. А чинов-
ники хай вирішують, варто дослухатися 
чи ні. 
 ■ Не секрет, що в радянський час 
творчі спілки, театральна зокрема, були 
дуже потужними організаціями — як за 
кількістю членів, так і за бюджетом та 
матеріальною базою. Чим сьогодні є ма-
теріальна база НСТДУ?
 — У мене немає точної інформації, 
скільки і чого було колись на балансі 
республіканської спілки. Чув, що тіль-
ки в Києві спілка мала 18 окремих при-
міщень. А тепер навіть свого офісу не має 
— орендується площа в департаменті 
культури КМДА. Слава Богу, збережено 
столичний Будинок акторів, хоча це — 
комунальна власність. Залишається на 
балансі Будинок для ветеранів сцени в 
Пущі-Водиці. Це дуже складний об’єкт. 
І одна з найперших справ, за яку я взяв-
ся як голова спілки, — пошук можли-

вості найближчим часом реконструюва-
ти Будинок ветеранів... На щастя, збе-
реглася і база відпочинку в Одесі, але від 
неї добряче «поскубали» територію. За-
раз боремося за її повернення... 
 Свого часу спілка мала 5 фабрик із ви-
робництва театрального реквізиту й де-
корацій. Сьогодні залишилася лише одна 
— у Харкові. Боротьба за повернення і 
збереження матеріальної бази — це дуже 
складне питання. Я тут надіюся лише на 
Бога, щоб він почув нас і допоміг.

Маємо вкладати у культуру
 ■ Наскільки знаю, для творчих спілок 
сьогодні надзвичайно гострим є питан-
ня сплати (точніше, несплати) членсь-
ких внесків. Багато хто не платить ро-
ками, а то й десятиліттями...
 — Є така проблема і в нас. Більшість 
членських залишалася в місцевих осе-
редках, до центрального офісу мало що 
доходило. Насамперед треба створити 
єдину електронну систему. Є рахунок 
для збору внесків. І кожен член спілки 
може зайти й побачити, скільки зібрано 
коштів за місяць чи рік і на що їх було 
витрачено. Вся ця інформація буде на 
офіційному сайті спілки. Сайт зараз на 
стадії розробки. До речі, той факт, що 
НСТДУ до останнього часу взагалі не 
мала власної сторінки в інтернеті, теж 
багато про що свідчить.
 ■ Чи ставите ви перед собою завдан-
ня збільшити кількість спілчан, залу-
чивши якомога більше студентсько-те-
атральної молоді?
 — Як керівник я, звісно, зацікавле-
ний, щоб у спілці було багато активних, 
талановитих і завзятих молодих людей. 
Але в мене немає чарівної кнопки червоно-
го чи якогось іншого кольору: натиснув — 
і студенти театральних вишів усі як один 
написали заяви про вступ та ще й запла-
тили внески на рік уперед. Це колись без 
вступу до спілки неможливо було ні ста-
вити, ні грати на професійній сцені. Тепер 
інші часи. На аркані в спілку не заженеш. 
Натомість я маю щось запропонувати мо-
лодій людині, аби вона відчула, що спілка 
потрібна — їй особисто як творчій одини-
ці й вітчизняному театру загалом. Із цією 
метою ми готуємо відеоролики, адресовані 
саме  театральній молоді.
 ■ Чи знайомилися ви з досвідом про-
фесійних творчих об’єднань в інших 
країнах?
 — Детально ще не вивчав. Але знаю, 
що такі організації там теж існують... 
Якщо говорити про зарубіжний досвід, 
то в мене вже давно є мрія створити в Ук-
раїні щось подібне до Польського інсти-
туту театру. Тобто соціальний інститут, 
який повністю опікувався би розвитком 
вітчизняного театру. У тій же Польщі Ін-
ститут театру безпосередньо дотичний до 
законодавчих процесів — без його участі 
не може бути ухвалено жодного закону, 
що стосується театральної сфери. По-
простому кажучи, саме ця інституція має 
захищати український театр від горе-чи-
новників, які чинять опір фінансуванню 
культурної галузі: мовляв, нічого витра-
чати гроші на театри і музеї, коли в країні 
криза. Коли я чую таке від депутата чи 
деяких міністрів, я мимоволі починаю 
сумніватися у їх компетентності. 
 Узагалі, всі ці розмови на тему «спо-
чатку треба нагодувати народ, а вже 
потім...» — вони від лукавого. Народ, 
який сприймає духовну сферу лише як 
«тягар для економіки», приречений... 
Тут доречно згадати приклад післявоєн-
ної Японії. Тодішній японський уряд пі-
шов на безпрецедентний крок, направля-
ючи величезні кошти — мало не чверть 
бюджету — на розвиток освіти, науки і 
культури. Серед японців теж не всі це 
розуміли: мовляв, як так: люди не огов-
талися від війни, катастрофи Хіроси-
ми і Нагасакі, стільки знедолених, хво-
рих, бідних, а можновладці витрачають 
гроші на всякі «витребеньки»? Але ми-
нуло 10-15 років — і відбувся колосаль-
ний прорив: Японія з відсталої напівфе-
одальної країни перетворилася на одну 
з найрозвиненіших держав світу. 
 От і ми, якщо хочемо побудувати про-
цвітаючу країну, маємо вкладати в куль-
турну галузь не менше, а може, й біль-
ше, ніж у виробництво. Бо якщо будемо 
думати лише про хліб щоденний, то не 
матимемо ні хліба, ні до хліба... ■

ЧАС «Т»

Богдан Струтинський: Спілка має стати 
сучасним офісом комунікацій 

■

Голова   Національної спілки 
театральних діячів України 
вважає позитивом заборону в’їзду  
російським «заробітчанам від культури»  
і намагатиметься повернути 
харківську фабрику виробництва 
театрального реквізиту
Світлана НАКОНЕЧНА

Народний артист України Богдан Струтинський із 2004 року 
очолює Київський театр оперети. За цей час йому вдалося 
зробити майже неможливе — перетворити заклад, у самій 
назві якого, здавалося б, є натяк на старомодність, на сучас-
ний і по-справжньому успішний художній колектив. Навіть 
у період фінансової кризи, на яку сьогодні в нашій країні 
хто тільки не нарікає, репертуар Національної оперети з не 
меншою частотою, ніж раніше, поповнюється новими, ці-
кавими, з художнього боку, і далеко не дешевими, з точки 
зору бюджету, постановками. 
Зовсім недавно сталася подія, яка, хоч-не-хоч, розділи-
ла життя Струтинського на «до і після», — його обрано 
головою Національної спілки театральних діячів України 
(НСТДУ). Богдан Струтинський.❙
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«Cтавку в поєдинку з «Воєводиною» будемо робити на власні сильні 

сторони. Я намагаюся прищепити своїм підопічним любов до швидкісного 
і динамічного волейболу — такого, який вважається сьогодні сучасним. Це 

не просто, однак від матчу до матчу я бачу певний прогрес».

Угіс Крастиньш
латвійський наставник ВК «Барком-
Кажани» (Львів)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Перед заключним ігровим 
днем групового етапу Ліги чем-
піонів-2016/2017 для повно-
го комплекту учасників «плей-
оф» не вистачало двох команд. 
Фінальні поєдинки в групах 
«G» та «Н» мали назвати їхні 
імена. Володар однієї з двох 
путівок визначався в протисто-
янні «Ліона» та «Севільї». Над-
мірна відповідальність за кін-
цевий результат не дозволила 
футболістам обох команд поз-
бутися скутості та нервозності. 
Як результат — безголева ні-
чия, котра повністю влаштува-
ла іспанський колектив.
 Інша перепустка до 1/8 фіна-
лу залежно від обставин могла 
дістатися «Порту» або «Копен-
гагену». Щоправда, у дансь-
кого чемпіона шансів на про-
довження турнірної боротьби 
в Суперлізі було не так багато. 
«Брюгге»  команда з Копенгаге-
на переграла, залишивши бель-
гійців без набраних очок, проте 
дочекатися невдачі конкурен-
тів не змогла. Не маючи абсо-
лютно ніякої мотивації, «Лес-
тер» вирішив поберегти сили 
основних виконавців і цілком 
закономірно зазнав у Порту-
галії неприємно болючого фіас-
ко — 0:5. «Не жалкую, що вдав-
ся до ротації, адже хотів нада-
ти можливість іншим грав-
цям зіграти в Лізі чемпіонів. А 
якби нам була потрібна перемо-
га чи нічия, я, звісно, виставив 
би основний склад», — зазна-
чив наставник чинного чемпіо-
на Англії й водночас дебютанта 
Суперліги Клаудіо Раньєрі.
 Так само вчинив і очільник 
«Байєра» Роджер Шмідт. У 
поєдинку «фармацевтів» проти 
«Монако» на поле вийшли грав-
ці, котрі по ходу сезону мали не 
надто багато ігрової практики. 

Серед них і двоє футболістів, 
добре знайомих українсько-
му вболівальнику. Півзахис-
ник «Байєра» Владлен Юрчен-
ко, доки дозволяв йому вік, був 
капітаном молодіжної збірної 
України, а австрійський захис-
ник Александр Драгович перед 
переїздом до Німеччини висту-
пав за київське «Динамо». Обоє 
вийшли в «старті» леверкузен-

ців, допомігши своїй коман-
ді розгромити «монегасків». А 
перший і, як з’ясувалося, пе-
реможний м’яч у поєдинку за-
бив наш співвітчизник, вкотре 
змусивши представників тре-
нерського штабу нашої націо-
нальної збірної звернути на себе 
увагу. Відзначимо, що це був де-
бютний гол Юрченка у Лізі чем-
піонів.

 

Водночас «дубль», яким фор-
вард «Реала» Карім Бензема 
відзначився в матчі з іншим 
німецьким клубом — «Борус-
сією» з Дортмунда — дозволив 
йому взяти «бомбардирську ви-
соту» на позначці «50 м’ячів». 
Цікаво, що двох голів францу-
за не вистачило мадридцям, аби 
перемогти німецьких «бджіл». 
За дві хвилини до завершення 

поєдинку Марко Ройс не тіль-
ки зрівняв рахунок у матчі, а й 
зробив «Боруссію» автором но-
вого рекорду результативності в 
груповому етапі ЛЧ, який тепер 
становить 21 гол. «Вирішаль-
ним стало наше бажання та ха-
рактер», — пояснив рецепт ус-
піху досвідчений голкіпер ні-
мецької команди Роман Вай-
денфеллер. ■

Григорій ХАТА

 В історії будь-якого молодого клубу 
з далекосяжними планами неодмінно 
настає пора переходу на новий етап роз-
витку. Коли на внутрішній арені коман-
ді стає тісно, її виводять на міжнародний 
рівень.
 Львівський «Барком-Кажани» сім 
років набирався досвіду у вітчизняному 
чемпіонаті, після чого вирішив спробу-
вати свої сили в Кубку ЄКВ. За підсум-
ками минулої першості «кажани» стали 
лише четвертою командою української 
суперліги, проте це не завадило їм заяви-
тися одразу в другий за силою клубний 
турнір Старого світу.
 Розпочати свій міжнародний дебют од-
разу з Кубка Європейської конфедерації 
волейболу «кажанам» допомогли фінан-
сові проблеми харківського «Локомоти-
ва», через які вітчизняний флагман від-
мовився від участі в цьому турнірі й уза-
галі ледь не припинив своє існування. 
 А на старті нового сезону львівсь-
кий клуб яскраво продемонстрував, 
що його потенціал сягає значно далі 
«дерев’яних» нагород і початкових 
стадій  третього за рангом євротурніру 
— Кубку Виклику.
 Для початку «Барком-Кажани» впев-

нено виграв Суперкубок країни, здолав-
ши в трьох партіях титулованих «заліз-
ничників», які, щоправда, на новий се-
зон вийшли далеко не в найсильнішо-
му складі, зазнавши під тиском обставин  
серйозного омолодження. Захопили 
львівські волейболісти лідерство й у на-
ціональній першості, де раніше також без-
роздільно царював харківський клуб.
 Минулої ж середи прийшов час «ка-
жанам» дебютувати на євроарені, де 
роль їхнього екзаменатора випало гра-
ти сербській «Воєводині»
 Перше побачення львів’ян iз лідером 
чемпіонату Сербії завершилося домаш-
ньою перемогою українського колек-
тиву — 3:1. Хоча по ходу поєдинку пі-
допічним латвійського спеціаліста Угі-
са Крастиньша й довелося наздоганяти 
свого суперника. Вочевидь програний 
українськими волейболістами перший 
сет став результатом стартового євро-
кубкового хвилювання. Надалі ж «ка-
жанам» удалося опанувати свої емоції 

й переможно завершити свій міжнарод-
ний дебют.
 До слова, в позаминулому сезоні 
«Воєводина» виграла Кубок Виклику, 
щоправда, зберегти команді той пере-
можний склад не вдалося. Нині колек-
тив із Нові-Саду переживає зміну по-
колінь, відтак необхідний для великих 
тріумфів досвід його нові учасники здо-
бувають уже «по ходу діла». Їхнє пов-
торне побачення з «Барком-Кажанами» 
відбудеться за два тижні. Й, без сум-
ніву, в рідних стінах гравці «Воєводи-
ни» спробують реваншуватися за пораз-
ку у Львові. Зазначимо, що для продов-
ження своїх виступів у Кубку ЄКВ ук-
раїнському клубу потрібно в Нові-Сад 
виграти принаймні дві партії. ■

СУПЕРЛІГА

Повний комплект
Український півзахисник «Байєра» відзначився дебютним голом 
за свій клуб у Лізі чемпіонів

■

Вирвавши на «Сантьяго Бернабео» нічию, «Боруссія» з Дортмунда встановила новий рекорд результативності 
в груповому раунді ЛЧ.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий ра-
унд. 6-й тур. Група E. «Тоттенхем» 
(Англія) — ЦСКА (Росія) — 3:1, 
«Байєр» (Німеччина) — «Монако» 
(Франція) — 3:0.
 Підсумкове становище: «Мо-
нако» — 11, «Байєр» — 10, «Тоттен-
хем» — 7, ЦСКА — 3.
 Група F. «Легія» (Польща) — 
«Спортинг» (Португалія) — 1:0, 
«Реал» (Іспанія) — «Боруссія» (Д, 
Німеччина) — 2:2.
 Підсумкове становище: «Борус-
сія» (Д) — 14, «Реал» — 12, «Легія» 
— 4, «Спортинг» — 3.
 Група G. «Брюгге» (Бельгія) — 
«Копенгаген» (Данія) — 0:2, «Пор-
ту» (Португалія) — «Лестер» (Анг-
лія) — 5:0.
 Підсумкове становище: «Лес-
тер» — 13, «Порту» — 11, «Копенга-
ген» — 9, «Брюгге» — 0.
 Група Н. «Ювентус» (Італія) 
— «Динамо» (Зг, Хорватія) — 2:0, 
«Ліон» Франція) — «Севілья» (Іс-
панія) — 0:0.
 Підсумкове становище: «Ювен-
тус» — 14, «Севілья» — 11, «Ліон» 
— 8, «Динамо» (Зг) — 0.

* * *
 Усі учасники «плей-оф» ЛЧ-
2016/2017: «ПСЖ», «Арсенал», 
«Бенфіка», «Наполі», «Барселона», 
«Манчестер Сіті», «Баварія», «Атле-
тико», «Байєр», «Монако», «Реал», 
«Боруссія» (Д), «Лестер», «Порту», 
«Ювентус», «Севілья».

■

ВОЛЕЙБОЛ

Облітаючи нові горизонти
Свій дебютний поєдинок у єврокубках лідер 
вітчизняної суперліги завершив перемогою над 
волейболістами з Сербії

■

Бокс
 Через значні борги, котрі накопичилися в «Ук-
раїнських отаманів» перед боксерами, тренерами та ад-
міністрацією клубу, Міжнародна асоціація аматорсько-
го боксу прийняла рішення не допускати вітчизняну ко-
манду до участі в сьомому сезоні WSB-ліги.

Футбол
 Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ вирі-
шив не карати технічними поразками господарів двох 
зірваних чвертьфіналів Кубка України, котрі не від-
булися через проблеми з газонами в Полтаві та Ох-
тирці. КДК постановив перенести на весну наступно-
го року поєдинки «Полтави» з «Шахтарем» та «На-
фтовика» проти «Динамо». Дати їхнього проведен-
ня будуть визначені пізніше. ■

ХРОНІКА■

«Барком-Кажани» переможно розпочали свої виступи на євроарені.
Фото з сайта ФВУ.

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок ЄКВ. Чоловіки. 1/32 фіналу. Пер-
ший матч. «Барком-Кажани» (Україна) — 
«Воєводина» (Сербія) — 3:1 (20:25, 25:20, 
25:14, 25:22).

■
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 Петька приїхав з Англії багатим. 
Василь Іванович запитав його, як він 
зміг розбагатіти.
 — Я сів в «очко» грати з джен-
тельменами, а один каже: «У мене 
21!» Я йому: «Брешеш — покажи!» 
Той образився і каже: «У нас джен-
тельменам вірять на слово». І як тут 

мені поперло, Василю Івановичу!
* * *

 Подруга — подрузі:
 — Була в лікаря, виявилося, що 
вагітна.
 — Придумала дитині ім’я?
 — Я ще по-батькові обмірко-
вую.

По горизонталі:
 1. Столиця Франції. 5. Відома 
приправа і протизастудний засіб. 8. 
Український письменник, перекла-
дач і публіцист, розстріляний у 1937 
році в урочищі Сандармох. 9. Ні-
мецький проповідник, один із бать-
ків Реформаторської церкви. 10. 
Константинопольський патріарх, за 
часів якого, за однією з версій, у 860 
році київський князь Аскольд хрес-
тив Русь. 11. Наука про мораль та 
правила поведінки в суспільстві. 13. 
Ледар, білоручка. 16. Ім’я українсь-
кого радянського письменника, ав-
тора історичних романів «Переяс-
лавська рада» та «Помилка Оно-
ре де Бальзака». 19. Міфічний ук-
раїнський козак з бандурою, герой 
багатьох народних картин. 21. «І у 
синю даль понад горами ... пісня ця 
про чудовий край, чарівний край Че-
ремоша й Прута». (пісня). 22. Тонка 
металева нитка чи стержень. 23. Ве-
ликий гурт худоби. 25. Фобія, пере-
ляк. 27. Український скульптор, ав-
тор пам’ятника Мініну і Пожарсько-
му в Москві. 31. Одна зі світових 
релігій. 33. Французький актор, зір-
ка фільмів «Високий блондин у чор-
ному черевику» та «Укол парасоль-
кою». 34. Чергування на судні про-
тягом певного часу. 35. Машина. 36. 
Американський парламент. 37. Дав-
ньогрецька німфа джерел, річок та 
озер. 
По вертикалі:
 1. Висока металева труба, тан-
ці навколо якої перетворилися на 
вид спортивного мистецтва. 2. У 
стародавній Греції та стародавньо-
му Римі — оратор і вчитель красно-
мовства. 3. Умовний знак, який тяг-
нуть, коли в прийнятті рішення пок-
ладаються на долю. 4. Помічні засо-

би при хворобі. 6. Солодка картопля. 
7. Адміністративна одиниця в облас-
ті. 10. Прапор, стяг. 12. Герб крим-
ських татар. 14. У стародавньому 
Римі — програма діяльності пре-
тора, консула та інших службових 
осіб, яку вони оголошували, вступа-
ючи на посаду. 15. Південна Паль-
міра. 17. Один із найвідоміших доб-
ровольчих батальйонів, які воювали 
на Донбасі. 18. Українська рекламна 
газета. 20. Доброякісна пухлина, що 
розвивається з м’язової тканини. 24. 
«У темнім лісі, за горами зібравсь 
усякий звір: вовки, лисиці з ховраха-
ми, зайці дурні, шкідливий ...» (Ле-
онід Глібов). 25. Американський фі-
нансист, меценат і філантроп, один 
із головних спонсорів українського 
фонду «Відродження». 26. Торгова 
марка українського Президента. 28. 
Підвищення в церкві, з якого виго-
лошуються проповіді. 29. Історичне 
село на Львівщині, яке описав Іван 
Франко у романі «Захар Беркут». 
30. «Нова радість ..., яка не бувала: 
над землею звізда ясна на весь світ 
засіяла» (колядка). 32. Річка на рів-
ненському Поліссі.

Кросворд №149 
від 2—3 грудня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +1…+6

 +1…+6

 +1…+6

 +1…+6

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +1…+6

 +1…+6

 +1…+6

 +1…+6

Північ +1…+6

 +1…+6

 +1…+6

 +1…+6

Схід 0…+5

 00…+5

 00…+5

 00…+5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +1…+6

 +4…+9

 +1…+6

 +4…+9

з 12 до 18 грудня
 Овен (21.03—20.04). Хвилюватимуть 

питання роботи, фінансовi справи і здоров’я. 
На роботi завершиться важливий проект, тож 
смiливо починайте новi справи.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 16.

 Телець (21.04—21.05). Уникайте 
спілкування з аферистами, не варто відкрито 
демонструвати свої доходи, утримуйтеся від 
витрат — покупки в цей час будуть не дуже 
вдалі.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Близнюки (22.05—21.06). Численні 
турботи віднімуть багато часу. Попереду 
кардинальні зміни як в особистому життi, 
так i в кар’єрi. Зміни і втрати обернуться на 
принципово новi можливостi.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Рак (22.06—23.07). Ви активно 
будуватимете своє особисте життя. Службовi 
відрядження вплинуть на ваш світогляд. Варто 
відзначити, що робочi завдання не завжди 
будуть легкими, вони можуть принести чимало 
випробувань і успіхів.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Лев (24.07—23.08). Ви можете очікувати 

зустрiчi зi старими друзями, з якими вам 
доведеться ділити всі свої випробування, 
радість, успіхи і розчарування. Саме друзі 
нададуть неоціненну підтримку.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Діва (24.08—23.09). Перша половина 
тижня — це час, коли вам необхідно 
продемонструвати весь свій потенціал, 
щоб отримати гарну винагороду за працю. 
Незважаючи на досить жорсткий контроль 
iз боку начальства, вам удасться домогтися 
визнання.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). Надійною 
опорою можуть стати навіть незнайомі люди. 
Утримуйтеся вiд поганих звичок, адже все 
таємне стане явним. Дехто з вас шукатиме 
новi джерела заробiткiв.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Скорпіон (24.10—22.11). Вам потрiбно 
зробити складний вибір нових цілей і 
пріоритетів, вирішити глобальні проблеми 
та завдання. Доведеться проявити своє 
милосердя і допомогти людям, не чекаючи 
при цьому матеріальної винагороди.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Стрілець (23.11—21.12). Чим більше 
допомоги ви надасте, тим приємнішими 
стануть життєві сюрпризи. У вашому життi 
будуть втрати і зміни, навiть з’явиться 
вiдчуття, що ситуація вийшла з-пiд 
контролю.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Козеріг (22.12—20.01). Екстремальні 
ситуації виникнуть у спілкуванні з колегами 
та близькими. Різні перестановки не 
принесуть нічого хорошого. Наприкiнцi 
тижня ви отримаєте важливi новини.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 18.

 Водолій (21.01—19.02). На перший 
план вийдуть перестановки на роботі. 
Скористайтеся філософським підходом до 
життя, а от кидатися в авантюри не варто, 
iнакше вас чекає нищівний провал.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Риби (20.02—20.03). Варто проявити 
економію, не поспішайте витрачати свої 
фінанси на подорожі та розваги. Вільний час 
найкраще присвятити духовному розвитку. 
Кардинальні зміни не принесуть очікуваних 
результатів, а лише розчарування.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Що не кажіть, а краса не лише рятує 
світ, а й рухає рекламу. Саме тому до тиж-
нів мод і всіляких рейтингів прикута ува-
га не лише тих, хто професійно зайнятий 
в індустрії краси і моди, а й безпосеред-
ніх клієнтів цієї індустрії. Тож традицій-
на церемонія відзначення кращих із кра-
щих The Fashion Awards 2016, яку щороку 
організовує Британська рада дизайнерів, 
зібрала в Лондоні в королівському Аль-
берт-холі чимало зірок.
 Усіх у першу чергу цікавило, хто 
приміряє на себе символічну корону най-
вродливішої і найуспішнішої моделі. 
Цей титул дістався молодшій сестрі аме-
риканської теледіви Кім Кардаш’ян, 
одному з «ангелів» бренду Victoria’s 
Secret Джиджі Хадід. У цій категорії 

вона обі йшла своїх конкуренток 
Адво Абоа, власну сестру Беллу 
Хадід, а також Лінейсі Мон-
теро. Нагадаємо, що 21-річна 
модель також є обличчям де-
кількох ліній Tom Ford, спів-
працює з компанією Tommy 
Hilfiger та іншими.
 Серед інших тріумфаторів 
премії були визнані Сімон Роша 
(найкращий дизайнер жіночого 
одягу), Крейг Грін (найкращий 
дизайнер чоловічого одягу) та 
Демна Гвасалія (найкращий ди-
зайнер прет-а-порте). Головним 
дизайнером аксесуарів став кре-
ативний директор Gucci Алес-
сандро Мікеле. Премію за видат-
ні досягнення у фешн-індустрії 
отримав американський модель-
єр Ральф Лорен, а нагороду Ізабел-
ли Блоу за творчість у галузі моди 
отримав фотограф Брюс Вебер.
 Вручення British Fashion Awards 
проходить із 1989 року, і сьогодні ця 
премія вважається однією з найпре-
стижніших у цій галузі. Цьогоріч 
подію відвідали понад чотири тисячі 
гостей, серед яких Девід Бекхем, На-
омі Кемпбелл, Кейт Мосс, Леді Гага, 
Том Форд і Сальма Хайєк та інші. Як 
кажуть: і на інших подивитися, і себе 
показати. ■

РЕЙТИНГИ

Ангел Джиджі
Сестру Кім Кардаш’ян 
у Британії визнали 
топ-моделлю року

■

Джиджі 
Хадід.

❙
❙

10—11 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, часом дощ. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. 
Температура вночi та вдень +4...+6. Пiслязавтра вночi та вдень 
+4...+6. 

Курорти Карпат: хмарно, без iстотних опадiв. Славське: 
вночi та вдень +1...+3. Яремче: вночi +1...+3; удень +3...+5. 
Мiжгiр’я: вночi та вдень близько 0. Рахiв: уночi та вдень 
0...+2.

8 грудня висота снігового покриву становила: Славське 
— 19 см, Плай — 11 см, Мiжгiр’я — 16 см, Рахiв — 21 см, 
Івано-Франкiвськ — 3 см, Яремче — 1 см, Пожежевська 
— 2 см.
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