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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,65 грн. 

1 € = 31,31 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

В окупованому Луганську владу бере новий «вождь». ❙

«Плотва» Корнету 
по зубах 
Заколотники на чолі з Ігорем Корнетом поступово 

беруть під контроль фейкову «ЛНР» 
стор. 2 »

На двох стільцях
Україна так і не розірвала 

дипломатичні відносини з 

Росією. Схоже, що й закон 

про реінтеграцію Донбасу 

цьому також не допоможе
стор. 4 »

Чому Мінкультури 

зволіканнями уповільнює 

активність музейників і за що 

директорка  проукраїнського 

музею отримала догану
стор. 13—14 »

Історія, особистість і косметичний 
ремонт

Кати 
собачі

Суд покарав 

двох чоловіків, 

які по-звірячому 

вбили вівчарку
стор. 3 »
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«Єдина різниця між тим, що було в Україні у 90-х, і тим, що бачимо зараз 
на окупованих територіях, — так звана «криша» перебуває в іншому місці. 
Адже в терористичних угруповань вона — у Кремлі». Сергій Таран 

політолог 

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Режим ватажка бойовиків Ігоря 
Плотницького, який він збудував за 
сприяння російських штиків в оку-
пованому Луганську та на окремих 
територіях області, виявився недо-
статньо зцементованим і хитким. 
 Тим більше коли на закривавле-
не крісло «Плотви» (саме так сво-
го ватажка зневажливо називають 
самі сепаратисти в соцмережах) пре-
тендує не кращий за нього покидьок 
і запроданець Ігор Корнет, так зва-
ний «міністр МВС «ЛНР». Вiн от-
римав підтримку, як колись і Плот-
ницький, у вигляді тих-таки росій-
ських багнетiв i кулаків хлопчиків 
Захарченка — ватажка сусідньої 
фейкової «ДНР». 
  Відтак вихід один: біжи, Ігорю, 
біжи! Бо на п’яти наступає вже ін-
ший Ігор. Якщо днями інформація 
про втечу Плотницького до Росії не 
підтвердилася (з’ясувалося, що він 
забарикадувався у будівлі колиш-
ньої Луганської облдержадміністра-
ції), то вже у четвер російська «Но-
вая газета» повідомила, що він таки 
виїхав iз Луганська з найближчими 
поплічниками.
  Зокрема, за межі міста виїхав 
автомобільний кортеж, в якому пе-
ребував ватажок «ЛНР» Ігор Плот-
ницький, керівник його фейкової 
«адміністрації» Ірина Тейцман, гла-
ва ДТРК «ЛНР» Анастасія Шуркає-
ва та кілька інших осіб. При цьо му 
адміністративні будівлі в центрі Лу-
ганська, як і раніше, оточені озброє-
ними людьми, серед яких, імовірно, 
співробітники так званого «МВС 
«ЛНР» (підпорядковуються сепа-
ратисту Ігорю Корнету) і «міністерс-

тва держбезпеки «ДНР» (підпоряд-
ковуються ватажку донецьких бойо-
виків Олександру Захарченку, який 
підтримав Корнета в його протисто-
янні з Плотницьким).
  Ще зранку в четвер бойовики з 
оточення Корнета і Захарченка по-
силили охорону й підігнали бро-
нетранспортери (БТР) до будівлі 
колишньої облдержадміністрації, 
де забарикадувався Плотницький. 
При цьому вони зняли оточення в 
районі лялькового та російського 
драматичного театрів.
  За свідченнями місцевих меш-
канців, якщо в середу Луганськ 
практично «вимер», то вже у четвер 
було видно, що людей на вулицях 
побільшало. Невже люди відчули, 
що загроза кривавих розборок між 
сепаратистами минула? 
  Перед цим і Плотницький, і Кор-
нет обмінювалися заявами про те, 
що обидва тримають ситуацію під 
контролем і невдовзі все це припи-
ниться (тобто хтось один здолає опір 
іншого). Очевидно, обіцяне краще 
виходить у Корнета, бойовики якого 
ще в середу заарештували й запро-
торили до підвалів керівництво фей-

кової «Генпрокуратури «ЛНР», яка 
підпорядковувалася Плотницько-
му. Подібні невеличкі перемоги — 
від чергових захоплених адмінбуді-
вель до чергових арештованих про-
тивників — схилили чашу терезів на 
бік Корнета. Тож він одразу заявив 
підлеглим, що запобіг поверненню 
окупованої частини Луганщини до 
складу України, яке мало відбути-
ся впродовж двох най ближчих тиж-
нів. Що тут скажеш, цікаве обґрун-
тування своїх бандитських амбіцій 
i відкритого бунту проти Плотни-
цького. Мовляв, хто не з нами, той 
проти нас. 
 «Але ми не проґавили удар у спи-
ну цього разу. Ледь не вийшло по-
вернутися назад, у «неньку». Справ-
ді, ледь-ледь. Буквально два тижні. 
В разі успіху зусиль українських 
агентів із відсторонення керівниц-
тва «МВС «ЛНР» на нашу територію 
був готовий зайти 3-й полк спецна-
зу української розвідки», — звично 
лякає населення окупованого Лу-
ганська «укрокарателями» новий 
фактичний переможець у бороть-
бі за крісло ватажка терористичної 
«ЛНР». ■

НОВИНИ ПЛЮС
Розправа за чесність
 У середу біля пам’ятника вічного вогню в Полтаві невідомі по-
били суддю Октябрського районного суду обласного центру  Лари-
су Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка. Гольник розповіла, що 
на неї напали «класичні «тітушки» — у нападників у руках були 
кийки (схожі на поліцейські) або металеві труби. «Удар був не пря-
мий, а під кутом, по голові. Не дуже сильний. Наклали шов. Якби 
чоловік мене не захищав, була б зовсім інша історія. Йому зараз 
важко ходити», — розповіла суддя.
 А напад пов’язує з тим, що раніше відмовилася брати хабар, 
розглядаючи корупційну справу мера Полтави Олександра Мамая: 
«Я припускаю, що це (організація нападу. — Ред.) Ковжога Олек-
сандр — він був представником міського голови у справі, а зараз 
позивається до мене», — додала пані Лариса.
 27 листопада суддя Лариса Гольнік i журналіст Ігор Гаврилен-
ко планують скликати прес-конференцію. ■

■

Ірина КИРПА

 Пам’ятна монета но-
міналом у п’ять гривень 
днями ввійшла до грошо-
вого обігу. Презентація 
пам’ятного знака, який 
має назву «100-річчя пер-
шого Курултаю кримсько-
татарського народу» відбу-
лася в музеї грошей Націо-
нального Банку України 
за присутності активістів 
Меджлісу. Співробітни-
ки НБУ розповіли, що 
пам’ятна монета на честь 
першого Курултаю крим-
ських татар розійдеться 
тиражем у 35 тисяч штук 
по всіх містах України. 
Новий фінансовий знак 
виконаний зі сплаву міді, 
цинку та нікелю. На ли-
цьовій стороні монети зоб-
ражено народне віче крим-
ських татар та викарбувані 
рядки з гімну нескореного 
народу. За словами автора 

проекту Володимира Тара-
на, монета вийшла нефор-
малізована, по-справжньо-
му щира та жива.
 Голова Меджлісу Ре-
фат Чубаров зазначив, 
що нинішня ситуація 
в Криму до болю нага-
дує ті події, які пережи-
ли представники кримсь-
котатарського народу сто 
років тому. Якщо у лис-
топаді 1917 року в Бахчи-
сараї пройшов національ-
ний з’їзд представників 
кримських татар iз метою 
захисту населення півос-
трова від більшовиків, то 
зараз легендарний народ 
Криму знову потерпає че-
рез агресію Росії.
 — Сто років тому пер-
ший Курултай кримсько-
татарського народу прого-
лосив Кримську Народну 
Республіку, — говорить 
народний депутат Рефат 
Чубаров. 

 За словами очільни-
ка Меджлісу, кримсь-
котатарський Курултай 
щоп’ять років обирає но-
вих делегатів на півос-
трові, але в останні роки 
це стало неможливим че-
рез анексію Криму.
 — Окупанти назавжди 
зганьбили своє ім’я після 
того, як знову взялися реп-
ресувати наш миролюбний 
народ, — підкреслив Ре-
фат Чубаров. — Ми повер-
немося на Батьківщину в 
той день, коли анексова-
ний півострів знову стане 
частиною єдиної України.
 До речі, з нагоди 100-
річчя першого Курултаю 
вже 6 грудня у стінах Вер-
ховної Ради України від-

будеться урочисте засідан-
ня. До цієї дати члени уря-
ду створили організацій-
ний комітет із підготовки 
та святкування ювілею, 
який очолила перший за-
ступник міністра культу-
ри України Світлана Фо-
менко. 
 Уже відомо, що в день 
ювілею першого Курул-
таю кримськотатарсько-
го народу в багатьох нав-
чальних закладах та шко-
лах України пройдуть 
тематичні заходи, а в ус-
тановах культури буде ор-
ганізовано виставки та ек-
спозиції, що розповідати-
муть людям про історію та 
сучасні реалії кримсько-
татарського народу. ■

НА ФРОНТІ

Тактичні 
маневри під 
Світлодарськом 
ЗСУ скористалися колотнечею 
терористів «ЛНР» і покращили свої 
позиції на луганському напрямку 
Іван БОЙКО

 ЗСУ скористалися збройним путчем в окупованому Луганську 
й, доки ватажки сепаратистів терористичної «ЛНР» з’ясовували, 
хто з них головний, покращили своє тактичне положення на лу-
ганському напрямку. Як саме це відбулося — наразі невідомо, 
адже повідомлення штабу АТО малоінформативне. 
 «Збройні сили України суворо дотримуються Мінських до-
мовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнюва-
ти або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в 
межах територій, визначених цими домовленостями. Окремі 
підрозділи ЗСУ на луганському напрямку покращили тактичне 
положення з метою поліпшення умов спостереження за против-
ником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокатив-
ні обстріли російсько-окупаційних військ», — йдеться у пові-
домленні штабу АТО.
  Невже не можна було повідомити так, як це зробив волон-
тер Юрій Мисягін напередодні, який написав у «Фейсбуцi», що 
на Світлодарській дузі «військові різних підрозділів 54-ї брига-
ди і 24-го батальйону «Айдар» були змушені спланувати і про-
вести військову операцію» через систематичні провокації бой-
овиків і нібито звільнили кілька селищ. «Також було взято під 
наш контроль кілька стратегічних висот. У результаті цієї опера-
ції у нас з’явилися нові позиції розміром кілька квадратних кі-
лометрів, на яких ми вже успішно закріпилися», — стверджує 
волонтер. І додає, що жителі кількох населених пунктів «зустрі-
чали нашу піхоту, як визволителів».
  Утім у штабі АТО говорити про звільнення і наступи не бажа-
ють i задля видимості дотримання Мінських угод навіть спросто-
вують таку інформацію від волонтерів і бійців iз фронту. Напере-
додні штаб АТО також спростував заяву бойовиків «ДНР» про те, 
що українська армія у ніч на середу нібито зайняла в «сірій зоні» 
село Гладосове під Горлівкою та Світлодарськом. Відзначилися 
нібито ті ж таки підрозділи 54-ї окремої механізованої бригади та 
24-го батальйону «Айдар» ЗСУ. Але речник штабу АТО Василь Ла-
бай заявив про переобладнання позицій i передислокацію, тоді як 
будь-які просування вперед заперечив. Мовляв, «проти України 
ведеться інформаційна війна, спрямована на дискредитацію ЗСУ 
в очах світового співтовариства».
 Зазначимо, що в останні дні Росія ввела свій військовий кон-
тингент на окуповану частину Луганщини і більшість підрозділів 
перекинула на передову, побоюючись наступу ЗСУ під час роз-
борок між бойовиками в Луганську. Водночас українська влада 
не виключає ескалації конфлікту на окупованій частині Донбасу 
й тому посилює заходи безпеки на лінії розмежування. Як пові-
домляє Держприкордонслужба України, на лінії розмежування 
«зелені кашкети» посилили заходи безпеки, аби не допустити 
ворожих провокацій. ■

■

жінок
прийняли цього року 

до українського війська, зазначив міністр обо-
рони України Степан Полторак під час виступу на 
конгресі «Жінки, мир та безпека», який відбувся 
у Києві 22 листопада.

2,4 тис. самовільно 
зайнятих парковок 

у столиці буде ліквідовано, рішуче заявили у 
«Київтранспарксервісі».

військових 
інструкторів 

із США прибули в Україну на Яворівський 
полігон для проведення тренувань ЗСУ 
і обміну досвідом, розповіли на «Радіо 
Свобода».

від зарплати чо-
ловіків становить 
зарплата жінок в Ук-

раїні, повідомив віце-прем’єр-міністр 
Павло Розенко під час першого Ук-
раїнського жіночого конгресу.

«гумконвой»
направила Росія на Донбас, конс-
татують у МНС Росії.

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

2 тис. 250 80% 71-й

МІЖ НИМИ, СЕПАРАТИСТАМИ

«Плотва» Корнету 
по зубах 
Заколотники на чолі з Ігорем Корнетом поступово 
беруть під контроль фейкову «ЛНР»

■

ДО ДАТИ

Жива монета
В Україні з’явився новий фінансовий 
знак на честь 100-річчя першого 
Курултаю кримських татар

■
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населених пунктів 
у нашій державі наразі за-

лишаються без електропостачання через 
складні погодні умови (дощ, мокрий сніг), 
за даними прес-служби ДСНС.

27 енергії 
Україна має отримувати 

з «чистих» джерел до 2020 року — таку ам-
бітну мету озвучив голова Державного агентс-
тва з енергоефективності та енергозбережен-
ня України Сергій Савчук.

жінок
утримують в заручниках бойовики  

ОРДЛО, інформувала перший віце-спікер ВРУ, пред-
ставник України в гуманітарній підгрупі тристорон ньої 
контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 
Ірина Геращенко.

місце
займає Україна за 

кількістю поданих заяв до Європейського 
суду, констатував заступник міністра юс-
тиції України Іван Ліщина.

— на стільки у 
жовтні Україна 

збільшила видобуток кам’яного 
вугілля, звітують у Держстаті.

11% 10 5-те  4,3%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ЗАКОНОПРОЕКТ

Із нетяжкими 
тяжко
Запровадження інституту 
кримінальних проступків 
значно розвантажить 
роботу слідчих 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 На даний час лише слідчі здійсню-
ють розслідування кримінальних пра-
вопорушень за всіма заявами та пові-
домленнями, тому й навантаження на 
одного слідчого зросло у п’ять-шість 
разів. Аби їх розвантажити (адже про 
яку якість роботи можна говорити у цій 
ситуації?), заступник очільника Нац-
поліції України Віталій Невгад пропо-
нує розслідування нетяжких злочинів 
за спрощеною формою дізнання «пере-
кинути» на плечі працівників інших 
підрозділів правоохоронних органів, 
що дасть змогу слідчим ефективнiше 
розслідувати тяжкі та особливо тяжкі 
злочини. Тобто фактично йдеться про 
запровадження так званого інституту 
кримінальних проступків. 
 Про це начальник Головного слідчо-
го управління сказав у ході міжнарод-
ної конференції  щодо внесення змін 
до Кримінального процесуального ко-
дексу України. «Фактично слідчі пере-
творилися на оформлювачів матеріалів 
кримінальних правопорушень для їх за-
криття. Водночас за наявності закону 
про проступки розслідування нетяжких 
злочинів може здійснюватися у формі 
дізнання», — підкреслив Віталій Не-
вгад.
 За статистикою, 45% від загальної 
кількості зареєстрованих злочинів ста-
новлять правопорушення незначного 
рівня суспільної небезпеки, тому логіч-
ною є необхідність спрощення порядку 
розслідування нетяжких кримінальних 
правопорушень, адже з моменту запро-
вадження КПК у 2012 році обсяг робо-
ти інших підрозділів суттєво зменшив-
ся: вони лише протягом доби передають 
зібрані матеріали до слідчих підрозділів 
і надалі лише виконують доручення 
слідчих.
 Тож нововведенням передбачають 
застосувати під час досудового розсліду-
вання кримінальних проступків лише 
одного тимчасового запобіжного захо-
ду — затримання особи, а у всіх інших 
випадках підозрюваному роз’яснюється 
його обов’язок з’явитися за першим 
викликом до дізнавача, прокурора або 
суду.
 Цей прогресивний законопроект та-
кож передбачає строки, упродовж яких 
таке спрощене розслідування має бути 
завершене: зокрема, йдеться про 48-го-
динний термін із моменту повідомлен-
ня особі про вчинення кримінального 
проступку або ж від моменту затриман-
ня особи за вчинення такого проступ-
ку. Передбачено й 20-денний термін 
розслідування — із дня повідомлення 
особі про підозру у випадках невизнан-
ня вини підозрюваним, необхідності 
проведення додаткових слідчих та роз-
шукових дій,  а також учинення кримі-
нального проступку неповнолітнім.
 Додамо, що процедура спрощено-
го розслідування вже була апробована 
на практиці під час дії Кримінально-
процесуального кодексу України 1960 
року. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 В автобусі 40-річного чер-
каського водія,  який займав-
ся міжміськими перевезення-
ми пасажирів, поліція вияви-
ла наркотики та тротил. Про 
це «УМ» повідомили у чер-
каській обласній поліції.
 Правоохоронці кажуть, 
що до працівників кримі-
нальної поліції Черкасько-
го відділу надійшла інфор-
мація, що один із перевізни-
ків у мікроавтобусі має забо-

ронені предмети. 
 Під час перевірки під 
водійським сидінням поліцей-
ські виявили в поліетиленово-
му пакеті два пакунки: один 

із марихуаною,  інший із тро-
тиловою шашкою. Керманич 
транспортного засобу поясни-
ти походження заборонених 
предметів відмовився. Речові 

докази вилучено та направле-
но на дослідження. 
 Черкаський відділ поліції 
відкрив низку кримінальних 
проваджень за частинами 1 
статті 309 (незаконне виробниц-
тво, виготовлення, при дбання, 
зберігання, перевезення чи пе-
ресилання наркотичних за-
собів) та статті 263 (незаконне 
поводження зі зброєю, бойови-
ми припасами або ви буховими 
речовинами) Кримінального 
кодексу України.  А це — поз-
бавлення волі на строк від трь-
ох до семи років. ■

УПІЙМАВСЯ!

Кримінальний рейс
Водій автобуса в салоні з пасажирами 
перевозив наркотики та вибухівку

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Неймовірний за своєю жорстокістю 
випадок стався в Новобаварському районі 
Харкова. Місцевий 40-річний чоловік ви-
рішив позбутися своєї вівчарки і замовив 
її вбивство раніше судимому 51-річному 
п’яниці. За цю роботу він пообіцяв пляш-
ку горілки і без жодних докорів сумління 
вручив виконавцю молоток. 
 Утiм, свій план живодери реалізу-
вали зi збитком для себе. На проникли-
ве скавучання нещасної тварини відре-
агувала сусідка, яка викликала не лише 
поліцію, а й зоозахисників. І хоча від 
тяжкої черепно-мозкової травми вівчар-
ка померла (найманий чоловік бив її мо-
лотком по голові, тримаючи за наший-
ник), замовник і виконавець не лиши-
лися без покарання. Першого затрима-
ли на три місяці, а другого засудили до 

3,4 року позбавлення волі. Як пояснив 
заступник керівника Харківської про-
куратури Владислав Грюк, суд убивці 
собаки виніс такий суворий вирок піс-
ля того, як було враховане частково не 
відбуте ним покарання за раніше вчине-
ну крадіжку. Не останню роль відіграв 
і прийнятий у серпні закон, яким перед-
бачається покарання за жорстоке по-

водження з тваринами строком від шес-
ти місяців до трьох років. 
 Господар убитої вівчарки так і не 
зміг пояснити у суді, чим не догодив 
йому собака. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Про те, що освітні новації 
на Черкащині наразі є пріо-
ритетними, можна пересвід-
читися у Драбівській загаль-
ноосвітній школі-гімназії. 
Адже цей навчальний за-
клад, який знаходиться у не-
великому районному центрі, 
бере участь у проекті «Інно-
ваційні школи Черкащини» і 
вже може похвалитися знач-
ними досягненнями.
 Як повідомили «Україні 
молодій» в Черкаській об-
ласній державній адмініст-
рації, днями драбівська гім-
назія отримала сучасне об-
ладнання для кабінетів хімії, 
фізики та біології. Його при-
дбали завдяки співфінансу-
ванню з Державного фонду 
регіонального розвитку. Та-
кож, розповідають в ОДА, 
тут обладнали лінгафонний 
кабінет у межах іншої об-
ласної програми. Крім того, 
місцевим коштом встанови-
ли мультимедійне обладнан-
ня та закупили необхідну 
комп’ютерну техніку.
 За словами голови Чер-
каської ОДА Юрія Ткачен-
ка, коли весною він приїхав 
у цю школу, то поставив пер-
шочергове завдання — навес-
ти там лад. Оскільки при ми-
нулій владі її добудували на-
швидкуруч. «Там був аварій-
ний дах і ще низка проблем. 
Тож з обласного бюджету ми 
спрямували півтора мільйо-
на гривень — на ремонт шко-
ли та закупівлю обладнання. 
Доєдналися також місцеві 
бюджети. І приємно, що цей 
заклад взяв участь у проек-
ті «Інноваційні школи Чер-
кащини» та став його учас-

ником», — зазначає голова 
Черкаської ОДА.
 Для інноваційного про-
екту в області за конкурсом 
було обрано 29 шкіл. Причо-
му ці навчальні заклади роз-
ташовані не лише у великих 
містах, а й у містечках та се-
лищах. Тобто, пояснює чер-
каський очільник, в області 

урівнюють учнів у праві на 
якісну освіту. «І дивлячись 
на драбівських школярів та 
вчителів, в яких горять очі 
на уроках із новаціями, пе-
реконуюся, що ми все роби-
мо правильно. Бо інвестиції 
в освіту — найцінніші», — 
підсумовує Юрій Ткаченко.
 До речі, нині черкаські 

фахівці напрацьовують змі-
ни до програми «Інновацій-
ні школи Черкащини» та го-
тують новий проект на спів-
фінансування з Державного 
фонду регіонального розвит-
ку на 2018 рік, який передба-
чає подальше удосконалення 
інноваційних шкіл у Шев-
ченковому краю. ■

Так тепер навчають у Драбівській гімназії.
Фото надане прес-службою Черкаської ОДА.

❙
❙

ОСВІТА

Діти хімічать по-новому
У комп’ютеризацію черкаської школи інвестували 
1,5 мільйона гривень

■

Собака людині друг, 
а людина собаці — не завжди.

❙
❙

ПО ЗАСЛУЗІ

Кати собачі
Суд покарав двох 
чоловіків, які по-звірячому 
вбили вівчарку

■
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«Якщо ми звернемося до міжнародного суду, перше, що там скаже Росія, 
заперечуючи факт агресії: «Чекайте. У нас дипломатичні відносини...». 
Отже, Україна грає на користь Росії». Олександр Самарський

експерт Центру досліджень Росії

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

16 листопада Верховна Рада Україна 
могла б зробити справді визначальний 
та важливий для держави крок — роз-
почати шлях до розриву дипломатичних 
відносин iз Російською Федерацією. 
Проте цього не сталося. Україна, як і 
раніше, «дружить» з власним ворогом, 
не вбачаючи у цьому для себе, очевидно, 
жодних незручностей. 

Хто блокує історичне рішення 
 Слід зазначити, що питання гіпоте-
тичного розриву дипломатичних від-
носин України з Російською Федера-
цією мусується від початку війни. Нині 
проблема набула нової актуальності у 
зв’язку з підготовкою до другого читан-
ня законопроекту про реінтеграцію Дон-
басу. 15 листопада стало відомо про те, 
що профільний комітет парламенту — з 
нацбезпеки та оборони — провалив поп-
равку №595, котра стосувалася дипло-
матичних відносин. Відтак на наступ-
ний день довгоочікуваного голосування 
з цього приводу не відбулося. 
 Однак не все втрачено. Згідно з рег-
ламентом Верховної Ради, автори поп-
равок можуть наполягати на їх роз-
гляді у сесійній залі, навіть якщо ко-
мітет подібні ініціативи не схвалив або 
відкинув. Цим шляхом може піти й 
ініціатор поправки щодо дипвідносин 
— депутат від Блоку Порошенка Іван 
Вінник. Котрий, до речі, переконаний 
у тому, що триматися за дипломатич-
ні стосунки з РФ — «злочин iз боку ук-
раїнського МЗС». 
 «Ці відносини і так уже фактично 
розірвані. Послів немає, в посольствах 
працюють дипломати не першого рангу. 
Нам необхідно зафіксувати цей розрив 
на законодавчому рівні»,— перекона-
ний нардеп. Утiм зрозуміло, що основ-
ні баталії — ще попереду, і що до них го-
туватимуться як противники, так і при-
бічники збереження існуючого диплома-
тичного статус-кво. 
 Тим часом немає сумнівів у тому, що 
ідея розриву стосунків iз РФ блокуєть-
ся на найвищому рівні. Це не є секре-
том ні для кого — 8 листопада згадува-
ний вище Іван Винник заявив про те, що 
Президент Порошенко на зустрічі з чле-
нами своєї фракції прямо й недвозначно 
заперечив подібну зміну. 
 Було б вельми корисно та цікаво пос-
лухати аргументи «проти», які висував 
глава держави під час подібної розмови 
з депутатами, проте наразі такої мож-
ливості немає. Аби не скочуватися у ба-
нальність та «зраду» на кшталт «Липе-
цької фабрики» (та й загалом бізнесу, 
котрий правляча верхівка має в Росії), 
доведеться реконструювати такі аргу-
менти, виходячи з інших джерел.
 Але перед тим варто зазначити, що 
категоричного «ні» Петро Порошен-
ко все ж не говорить. Його представни-
ця в парламенті Ірина Луценко розгля-
дає проблему винятково у площині зако-
ну про інтеграцію, де, на її переконан-
ня, поправці про розрив дипвідносин 
не місце. Але загалом така можливість 
не виключається (чи буцімто не виклю-
чається) — так принаймні випливає зі 
слів Луценко. 
  «Давайте відділимо питання розри-
ву дипломатичних відносин від питання 
стратегії Президента з реінтеграцїі Дон-
басу. Президент запропонував як голо-
внокомандувач свою стратегію з повер-
нення тимчасово окупованих територій 
Луганської та Донецької області. Пи-
тання розриву дипломатичних відно-
син може регулюватися окремим зако-
ном, окремою процедурою, а не однією 
поправкою для того, щоб попіаритися на 
цьому питанні (...)».
 «Подадуть народні депутати, запро-
понують окремий закон, — буде ство-
рено робочу групу, і я думаю, що той 
інший закон можна буде розглядати в 
залі», — заявляє депутатка. І тим са-
мим ніби не позбавляє надії тих, хто 
волів би покласти край дипстосункам 
України та Росії.

У пошуках явної небезпеки
 Чи не одним iз головних контрар-
гументів щодо розриву дипстосунків із 
Росією є незавидна доля тих українців, 
котрі наразі перебувають на території 
країни-агресора. Мовляв, на них такий 
демарш позначиться в першу чергу — їм 
банально почнуть мстити. Однак варто 
уточнити, про кого саме йдеться? Якщо 
про українських заробітчан, то останнім 
варто самотужки зробити вибір на ко-
ристь повернення на Батьківщину або 
продовження гастарбайтерства на зем-
лях Московії. (Власне, як на те пішло, 
то для трудової імміграції можна обра-
ти й будь-яку іншу країну світу). 
 А українській владі тим часом вар-
то не лити сльози над гіркою участю на-
ших заробітчан, а звернутися до них 
із роз’ясненням ситуації. І — головне! 
— створити нормальні робочі місця та 
адекватні умови для розвитку малого та 
середнього бізнесу, а відтак не переводи-
ти суто економічне питання в політичну 
площину. 
 Зовсім інша історія пов’язана з дру-
гою категорією громадян — тих, хто так 
чи інакше зазнає утисків від російської 
влади. Вони, кажуть прибічники дип-
відносин, можуть розраховувати на під-
тримку українського посольства чи кон-
сульства, а, позбувшись такої підтрим-
ки, відчують iще більші гоніння та пе-
реслідування. 
 Але це дещо викривлений погляд на 
ситуацію. По-перше, тоталітарна влада 
Росії не дає можливості консульським ус-
тановам надати необхідну допомогу своїм 
співвітчизникам — поняття міжнародно-
го права у державі, побудованій Путіним, 
попирається так само, як і решта проявів 
демократії та цивілізованості. 
 По-друге, навіть за умов розриву дип-
ломатичних відносин консульства мо-
жуть залишитися. Адже якщо дипло-
матичні установи займаються політич-
ною та економічною співпрацею, то кон-
сульські установи якраз і відповідають 
за захист прав громадян. Хоча, напри-
клад, Грузія і Росія розірвали як дипло-
матичні, так і консульські відносини. 
Для таких випадків передбачено практи-
ку, коли інтереси однієї країни в іншій 
представляє третя — подібним медіато-
ром могла б виступати Швейцарія або-
що, і це тільки посилило б акцент на пра-
вових конфліктах на території РФ. 
 Другу групу зауважень щодо розри-
ву дипвідносин можна назвати еконо-
мічною. Як нескладно здогадатися, тут 
усі заперечення вказують на негатив від 
зниження інтенсивності торговельних 

контактів iз Росією. Мовляв, закладені 
в бюджет-2018 три вiдсотки зростання 
ВВП точно не будуть досягнуті, якщо 
Україна втратить російські ринки. 
 Але й тут також є що сказати «ала-
верди». Навіть якщо приймати як 
даність користь від торгівлі з ворогом, 
то найзатятіших прихильників таких 
зв’язків можна заспокоїти: розрив дип-
ломатичних стосунків не позначиться на 
існуючих економічних договорах: вони 
працюватимуть так, як і працювали, бо 
зрештою не посольства та консульства 
брали участь у їх укладанні. 
 Іншими словами, газ для європейсь-
ких споживачів так само тектиме тери-
торією України, та й залізничне сполу-
чення між країнами також нікуди не ді-
неться (якщо, звичайно, по цьому пунк-
ту не ухвалять окреме рішення). 

Чому «за» все-таки більше, 
ніж «проти»
 Чого ж набуде наша держава, від-
мовившись від дипломатії з Росією. 
По-перше, повагу своїх власних грома-
дян (а це також важливо), зокрема тих, 
хто сам пішов на війну або чекає звід-
ти членів своїх родин. По-друге, Украї-
на отримає можливість раз і назавжди 
очистити свою територію від представ-
ників російських спецслужб, які пере-
бувають на нашій території цілком ле-
гально, прикриваючись дипломатичним 

імунітетом. Це витягне отруєне жало з 
українського тіла і хоча б тимчасово де-
зорганізує противника. 
 По-третє, такий крок внесе певну 
гармонію у становище України та зро-
бить її власну презентацію кровопро-
лиття на сході логічною. Адже світова 
практика знає випадки, коли диплома-
тичні стосунки між країнами розрива-
лися на основі самої лише підозри про 
те, що один з учасників таких взаємин 
міг постачати на територію свого сусіда 
зброю або вести там певну підривну ро-
боту. У нас же триває справжня відкрита 
війна, прямі жертви якої вимірюються 
десятками тисяч, а кількість постражда-
лих — наприклад, біженців, — дорівнює 
1,6 млн. осіб. Коли на тлі подібної карти-
ни держава вперто тримається за «друж-
бу» з агресором, зрозуміти її дії тяжко, а 
пробачити — неможливо. 
 Світова практика показує, що нор-
ми міжнародного права не передбача-
ють можливості прямих дипломатич-
них контактів між країнами, одна з 
яких визнана агресором, — тим часом 
політика України входить у клінч iз та-
кою практикою. Тому нам буде дуже не-
просто в усіх міжнародних судах, куди 
ми вже звернулися та звертатимемося 
надалі. Адже в очах світової спільноти 
Україна виглядає не просто непослідов-
ною, вона може бути потрактована як де-
ржава, що вводить в оману світове спів-
товариство — одночасно і скаржачись на 
Росію, і вперто тримаючись за стосунки 
з нею.
 Технічно питання розриву дипвідно-
син розв’язується легко: дипломатичні 
відносини були запроваджені постано-
вою Кабінету Міністрів України, ним же 
вони і будуть анульовані. Була б, як-то 
кажуть, політична воля. 
 Що ж стосується останнього побою-
вання щодо того, що подібне рішення 
може спровокувати Москву на повномас-
штабну війну, то воно взагалі не витри-
мує критики. До 2014 року Україна мала 
з північним сусідом безліч договорів про 
дружбу та співпрацю, що ані наймен-
шою мірою не захистило її від вторгнен-
ня військ РФ. Москва в принципі не ви-
знає жодних правил гри і не має моралі 
у загальноприйнятому розумінні цього 
слова, але її напад або ненапад визнача-
тиме не це. А, передусім, власні війсь-
кові та фінансові ресурси і доцільність 
подібного кроку як такого. 
 На розгортання «великої війни» Росія 
не зважиться з багатьох причин, не ос-
танні з яких — міжнародна обструкція 
та ще більші за обсягом економічні сан-
кції Заходу. Але в кожному разі боятися 
ворога — це вже програвати йому. Тож 
зі страхами та сумнівами краще покін-
чити раз і назавжди, аби вони не взяли 
гору і не вийшли єдиними переможцями 
у війні, що триває на сході. Але до цього 
український політикум, на превеликий 
жаль, схоже, ще не доріс. ■

Порошенко лідирує у свіжих 
соцопитуваннях
 16,1% виборців готові проголосувати на ви бо-
рах Президента за діючого голову держави Пет-
ра Порошенка, 14,4% — за лідера «Батьківщини» 
Юлію Тимошенко, 12,1% — за співака Святослава 
Вакарчука. Про це йдеться в дослідженні чотирьох 
провідних соціологічних компаній України: SOCIS, 
КМІС, Рейтинг і Центр Разумкова, проведеному за 
підтримки Комітету виборців України.  В період iз 
28 жовтня по 14 листопада було опитано 20 тисяч 
респондентів у всіх областях України, крім Криму й 
окупованих районів Донецької та Луганської облас-
тей, повідомляють соціологи.
 Лідер Опоблоку Юрій Бойко і лідер «Грома-
дянської позиції» Анатолій Гриценко набирають 
9,3% голосів, лідер партії «За життя» Вадим Раби-
нович — 7,9%, лідер Радикальної партії Олег Ляш-
ко — 7,5%, лідер «Самопомочі» Андрій Садовий 
— 5%. Тим часом лідером парламентської гонки за-
раз є «Батьківщина» (16%), у президентської БПП 
«Солідарність» підтримка трохи менша (15,4%). За 
Опоблок готові проголосувати 10,5% виборців, за 
«Громадянську позицію» — 10,2%, за «За життя» 
— 9,4%, за радикалів — 7,8%, за «Самопоміч» — 

7,7%. Решта партій не проходять 5% бар’єр. Най-
ближча до нього «Свобода» (4,6%). Партію Михай-
ла Саакашвілі «Рух нових сил» підтримують близь-
ко 2,6% виборців, «Народний фронт» Арсенія Яце-
нюка — 1,4%.

Україна може отримати зброю від США
 Американський аналітичний центр Heritage 
Foundation, який оглядачі та ЗМІ називають мозко-
вим центром адміністрації Дональда Трампа, опри-
люднив доповідь із закликом озброїти Україну. Про 
це повідомляє «Голос Америки». «Наступними тиж-
нями президент США Дональд Тромп вирішить, чи 
схвалювати продаж американської зброї, зокрема й 
протитанкової, Україні. Росія вдерлась до України. 
Росія нелегально окупує Крим. Росія спровокувала, 
а нині підтримує сепаратистський рух у Cхідній Ук-
раїні. Росія — це агресор, а Україна — жертва. Будь-
яка країна має право на самозахист», — йдеться у 
доповіді. У ній зазначається, що США мають надати 
українцям сучасне озброєння та інші тактичні засо-
би, зокрема безпечні засоби комунікації. Крім того, 
в документі є пропозиції дозволити американським 
військовим радникам бути присутніми на передових 
позиціях українсько-російської війни. ■

КОЛІЗІЇ

На двох стільцях
Україна так і не розірвала дипломатичні відносини 
з Росією. Схоже, що й закон про реінтеграцію 
Донбасу цьому також не допоможе

■

НОВИНИ ПЛЮС■

В офіційному ставленні до Росії нам давно бракує визначеності. ❙
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Степан ПЕТРЕНКО 

 Як уже стало відомо, на минулих 
президентських виборах 15 жовтня в 
Киргизстані перемогу здобув Соорон-
бай Жеенбеков. Серед населення і в ек-
спертному співтоваристві це мало та-
кий смисловий підтекст, що на вибо-
рах знову переміг чинний президент 
Алмазбек Атамбаєв. «Киргизстан ви-
брав шлях репресій» — так відреагу-
вали світові мас-медіа. Екс-посол США 
в Росії Майкл Макфолл прокоментував 
перемогу Жеенбекова в соцмережах: 
«Дуже погано. Киргизстан мав хоро-
ші шанси стати демократією». Чин-
ний глава республіки створив цілком 
реальну перспективу отримати ізольо-
вану країну, в тому числі й на міжна-
родному рівні. Адже Атамбаєв вико-
ристовував горезвісний, але, як і рані-
ше, ефективний адміністративний 
ресурс, а також брудні піар-техноло-
гії, намагаючись заплямувати сво-
го серйозного політичного опонента 
Омурбека Бабанова і вибити ґрунт із-
під його ніг. 
 Атамбаєв залишається президентом 
до грудня, і цього часу, за його слова-
ми, йому цілком вистачить для прове-
дення масової зачистки. «Саджали і бу-
демо саджати», — погрожує співвітчиз-
никам Атамбаєв. Стосовно О.Бабанова 
Генеральна прокуратура Киргизстану 
порушила кримінальну справу за стат-

тею 297 частина 1 («Публічні заклики 
до насильницької зміни конституційно-
го ладу») і 299 частина 1 («Розпалюван-
ня національної, расової або релігійної 
ворожнечі»).
 Громадяни неодноразово заклика-
ли главу держави припинити політичні 
гоніння. Учасники «Форуму свободи» 
в серпні цього року адресували прези-
денту країни усне звернення про поми-
лування політично неугодних опонен-
тів. Нині в Киргизстані налічується 25 
політв’язнів, і це в країні з населенням 
близько 6 млн. Утім, їх кiлькiсь може 
зростати, враховуючи наміри Атамбає-
ва продовжувати зачистки. Адже в Кир-
гизстані вже закрили опозиційний те-
леканал «Березень» лише за вислов-
лювання в прямому ефірі людини, яка 
не працює в редакції канала. Раніше 
Генпрокуратура країни подала багато-
мільйонні позови щодо захисту честі і 
гідності президента Алмазбека Атам-
баєва на інформаційні сайти, телекана-
ли і на активістів опозиції. На момент 
виборів у республіці заборонили мир-
ні мітинги. Весь цей напружений рік 
ви борів був сповнений затримань і ре-
зонансних судових процесів. Атамбаєв 
активно залучав навіть кримінал для 
залякування активістів зі штабу опо-
нента. За допомогою так званих «чор-
них» одного разу в суботу і був заареш-
тований депутат Канат Ісаєв, прихиль-
ник лідера партії «Республіка», якого 

звинуватили в підготовці державного 
перевороту. Арешт Ісаєва — це явна оз-
нака узурпації державної влади, відзна-
чають експерти. «Жодна нормальна лю-
дина не повірить, що депутат парламен-
ту, лідер парламентської фракції Канат 
Ісаєв готував державний переворот», 
— вважає екс-глава Рахункової палати 
Киргизстану Ельміра Ібраімова. Його 
заарештували на підставі однієї лише 
бесіди двох бандитів, які розмірковува-
ли про велику політику в Киргизстані. 
Ніколи раніше, ні при одному з попере-
дників Атамбаєва, кажуть аналітики, в 
історії Киргизстану не було такої вели-
чезної кількості політичних в’язнів, як 
зараз.
 У лютому цього року в аеропорту 
Бішкека «Манас» заарештували без-
змінного лідера найстарішої партії 
країни «Атамекен» Омурбека Текебає-
ва. Його звинуватили в корупції і шах-
райстві. Текебаєв постраждав через на-
мір відкрити правду в парламенті про 
катастрофу «Боїнга 747», в якому за-
гинули майже чотири десятки людей. 
Текебаєв отримав, за словами його ад-

воката Токтакунової, докази того, що 
літак, який перевозив у Бішкек конт-
рабандний вантаж, належав президен-
тові Киргизстану і його дружині. Дока-
зами стали документи, надіслані йому 
з Туреччини, авіалініям якої і належав 
«Боїнг».
 Киргизстан, iз жалем відзначають 
аналітики, все більше перетворюєть-
ся на острівець не демократії, а стра-
ху за своє життя і свободу. Це країна, 
де всі втомилися від погроз опонентам 
до випадів на адресу президентів сусід-
ніх країн, від побиття суперників по 
ви борах до арешту відомих політиків 
за сфальсифікованими звинувачення-
ми. Незадоволених політикою Алмаз-
бека Атамбаєва з кожним днем стає усе 
більше. Наприклад, жителі Таласської 
області збираються на мітинги і вима-
гають вибачень глави Киргизстану. Але 
він ігнорує їх. Як, до речі, і всю країну. 
Але всіх пересаджати неможливо, і не-
хай люди бояться відкритих заяв і дій, 
невдоволення буде наростати ще силь-
ніше і його вже не зупинити ніякому те-
рору і жодним репресіям. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Демократiю не 
зупинити терором
У Киргизстану перспектива — залишитися країною 
репресій і політичних переслідувань

■

НОВИНИ ПЛЮС
Зімбабвійці вітають «Крокодила»
 Сотні людей зібралися в середу, 22 листопада, біля штаб-квартири 
правлячої партії «Зімбабвійський африканський національний союз — 
Патріотичний фронт», щоб привітати Еммерсона Мнангагву, який по-
вернувся з Південно-Африканської Республіки. За час перебування в 
ПАР на лікуванні його змістили з посади віце-президента. 75-річний 
Мнангагва натомість влаштував військовий заколот і змістив 93-річ-
ного президента Роберта Мугабе, який у вівторок на цьому тижні пого-
дився подати у відставку. Сьогодні Еммерсон Мнангагва складе при-
сягу як новий президент Зімбабве. Радість зімбабвійців пояснюється 
не стільки особою нового президента, який раніше винищив від 30 до 
40 тисяч представників національних меншин і заслужив у своїй країні 
прізвисько «Крокодил», як закінченням 37-річного періоду правління 
Роберта Мугабе та владнанням владної кризи в країні. 

Помер Дмитро Хворостовський
 Оперний російський співак Дмитро Хворостовський помер у Лондоні у 
віці 55 років. Всесвітньо відомим співак став після перемоги в 1989 році на 
телевізійному конкурсі Бі-бі-сі «Співак світу» у місті Кардіффі (Великоб-
ританія), де був удостоєний титулу «Найкращий голос». Після цього висту-
пав на найвідоміших сценах світу. У 2015 році в Хворостовського діагносту-
вали рак головного мозку. Він проходив курси лікування в Лондоні. З 2017 
рокі він відмінив низку концертів через хворобу, але все ж періодично ви-
ходив на сцену. Останній концерт дав 2 липня в рідному Красноярську. 

ЄС зменшує фінансову допомогу Туреччині
 Європейський Союз у новому бюджеті скорочує кошти для Туреч-
чини. ЄС пояснює це порушенням демократії та прав людини в цій 
країні. Допомогу, яка надається в рамках програми підтримки канди-
датів до членства в Євроспільноту, зменшено на 105 млн. євро. Крім 
того, заморожено раніше заплановані витрати, пов’язані з Туреччи-
ною, на суму 70 млн. євро.  

Королівська родина — солідна марка
 Приблизно 1,5 млрд. фунтів стерлінгів приносить своїй країні бри-
танська королівська родина. Такі підрахунки подає у своєму звіті фір-
ма Brand Finance Research («Фінансове дослідження брендів»), яка зай-
мається аналізом вартості найвідоміших світових марок. Аналітики фір-
ми вказують, що витрати на охорону королівської родини та на щоденне 
функціонування королівського двору  є інвестиціями, які повертаються з 
багаторазовим зиском, бо марка монархії приваблює до Великої Британії 
мільйони закордонних туристів та великий бізнес. Річні кошти утримання 
монаршої родини становлять 292 млн. фунтів стерлінгів, що становить у 
перерахунку один пенс на добу на одного мешканця Британії. Але дохо-
ди від існування монархії значно більші — річне сальдо в плюсі на при-
близно 1,5 млрд. фунтів стерлінгів і більше, зазначив глава цієї аналі-
тичної фірми Девід Хейг.

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Міжнародний трибунал ООН 
по колишній Югославії (МТКЮ) 
засудив до довічного ув’язнення 
колишнього командуючого війсь-
ками боснійських сербів генерала 
Ратко Младича. Суд у Гаазі виз-
нав Младича винним у 10 з 11 ви-
сунутих йому епізодів, зокрема у 
злочинах проти людства, геноциді 
та воєнних злочинах. Пожиттєве 
ув’язнення — найтяжче покаран-
ня, яке може винести Міжнарод-
ний трибунал. 
 В обґрунтуванні вироку суд на-
голосив, що обвинувачений скоїв 
жахливі злочини. Він був членом 
«злочинного об’єднання», що хоті-
ло усунути з Боснії людей несерб-
ської національності. Ратко Мла-
дич хотів також, за словами суду, 
знищити мусульманське населен-
ня у Сребрениці, де в 1995 році сер-
би вбили майже 8 тисяч чоловіків 
i підлітків чоловічої статі. Він та-
кож особисто віддав наказ здійс-
нити обстріл Сараєва, в результаті 
чого загинуло приблизно 10 тисяч 
осіб.
 Підсудного не було у залі суду 
під час оголошення вироку. Рат-
ко Младич поскаржився на пога-
не самопочуття. Йому виміряли 
тиск, але суд відхилив клопотан-

ня його захисту про перенесення 
засідання. Ратко Младич почав 
тоді вигукувати «Брехуни!» і суд 
наказав вивести його iз зали. Ви-
рок, який зачитав голова Міжна-
родного трибуналу ООН по колиш-
ній Югославії, суддя з Нідерлан-
дів Альфонс Оріе, Младич заслу-
хав через відозв’язок. 
 Колишній генерал, якому зараз 
75 років, переховувався від між-
народного трибуналу впродовж 16 
років. За його голову була визна-
чена винагорода в 5 млн. доларів. 
Ще переховуючись від влади, Мла-
дич погрожував своїм переслідува-
чам, що він завжди носить iз собою 
отруйні пігулки й що живим його 

не дістануть. Однак ці пігулки він 
так і не проковтнув, водночас в 
ув’язненні пережив три інсульти. 
А його донька застрелилася напри-
кінці війни в 1994 році, оскільки 
більше не могла витримати звину-
вачення у злочинах, які закидали 
її батьку в Хорватії та Боснії і Гер-
цеговині. Вона вкоротила собі віку 
з пістолета, який її батько отримав 
від військової академії як найкра-
щий курсант свого потоку. 
 У березні цього року екс-ліде-
ра боснійських сербів Радована 
Караджича засудили до 40 років 
ув’язнення за геноцид і воєнні зло-
чини під час війни в Боснії у 1992-
95 роках. Ратко Младич — остан-
ній із тих, хто опинився на лаві 
підсудних перед Гаазьким трибу-
налом. Його заарештували у трав-
ні 2011 року в результаті операції 
сербських спецслужб. Він відкидає 
всі звинувачення на свою адресу.
 Міжнародний трибунал для 
суду над винними в злочинах, скоє-
них під час громадянських воєн на 
теренах колишньої Югославії, був 
створений ще 1993 року. Він мав 
розглядати лише найсерйозніші 
злочини: геноцид, порушення Же-
невської конвенції про захист прав 
людини, військові злочини і злочи-
ни проти людяності. Найближчи-
ми місяцями трибунал має завер-
шити роботу, оскільки виконав 
свою місію. Младич, якого нази-
вають «балканським м’ясником», 
став останнім підсудним. 
 Під час війни у Сербії в 1992-
1995 роках загинуло приблизно 
100 тисяч людей, а 2,2 мільйона 
були змушені залишити свої домів-
ки. Боснійські мусульмани iз задо-
воленням зустріли вирок трибуна-
лу, натомість значна частина сер-
бів вважає, що Захід таким чином 
розправився з їхнім національним 
героєм. ■

СУД ТА ДІЛО

«Балканському м’яснику» 
вік волі не бачити 
Міжнародний трибунал засудив Ратко Младича 
до довічного ув’язнення за геноцид

■

Ратко Младич залишок життя 
проведе за ґратами. 

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20, 12.50 Міняю 

жінку

13.45, 14.45 Комедія «Свати-6»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

22.00 Гроші

23.15, 0.10 Голос. Діти-4

02.05 Т/с «Таємниця міцності 

шифрів»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 0.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20 Х/ф «Бережіть 
чоловіків!»

12.25 Х/ф «Кохання з 
випробувальним 
терміном»

16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 2.55, 5.05 Подробиці

20.40 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

01.15 Х/ф «Осінній марафон»
03.40 Речдок

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.30 Сьогодні

09.30, 2.30 Зоряний шлях

11.45 Х/ф «Героїня свого 
роману»

13.40, 15.30 Т/с «Королева 

Марго»

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Біле-чорне»

23.30 Х/ф «Смертельна 
гонка-2: 
Франкенштейн 
живий»

03.15 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.15, 13.25 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 16.15 Х/ф «Зоряна 
брама»

16.50 Х/ф «Хітмен»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Нюхач-3»

22.30 Свобода слова

00.55 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.40 Т/с «Слідчі»

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

05.00 Абзац

06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.10 М/ф «Хоронителі снів»

09.10 Х/ф «Вторгнення: 
битва за рай»

11.15 Х/ф «Голодні ігри: 
сойка-пересмішниця, 
ч. 1»

14.10 Х/ф «Голодні ігри: 
сойка-пересмішниця, 
ч. 2»

17.00 Хто зверху?

19.00 Ревізор 

21.15 Пристрасті за 

Ревізором 

23.50 Вар’яти

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час можливостей

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.25, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

07.00 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулі»

08.30 Т/с «Черговий ангел-2»

12.00 Кримінальні справи

13.20, 15.05, 21.20 Т/с «Дуель 

під сонцем»

14.45, 19.00, 23.15, 3.40 

Свідок

15.30 Т/с «Я — охоронець»

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

04.10 Речовий доказ

04.35 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Мовою мистецтва. 

Вишиванка 

06.30 Сценограй 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Фольк-music діти в 

09.05 Мистецькі історії 

09.15 Ранок iз «Культурою» 

10.00 Д/ф «Після прем’єри 

— розстріл», ч. 1, 2 

11.00 Погода 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.20 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Між минулим і 

нинішнім. Бібліотека 

НАУКМА» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.10 Погода 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний університет 

17.15 Д/ф «Радянське» із 

циклу «Декомунізація» 

17.25 Д/ф «Комуналка» із 

циклу «Декомунізація» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — Валерій 

Корнєєв. Пізній дебют 

19.30 Геродот та українці 

20.00 Розсекречена історія. 

Справа Довженка 

20.55 Д/ф «Голий 

король» Костянтина 

Степанкова» 

21.45 Візитки Карпат

21.55 Д/ф «Дорога 

В’ячеслава Чорновола» 

22.20 Д/ф «Борхес» 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

23.50 Погода 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Дорога 

В’ячеслава Чорновола» 

05.05 Розсекречена історія. 

Справа Довженка

 

СТБ

06.15, 15.30 Все буде добре!

08.15 Все буде смачно!

10.10 Зважені та щасливі-7

13.00 Битва екстрасенсів-17

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.35 Хата на тата

02.40 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 11.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.40, 18.40 ДжеДАІ

12.05, 17.20 Загублений світ

13.05 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

19.15, 20.20 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.25, 23.00 Т/с «Кістки-2»

00.50 Помста природи

02.25 Х/ф «Камінна душа»
04.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вест Гем» — 

«Лестер». ЧА

07.45 Моя гра

08.15 «Сталь» — «Динамо». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

13.50 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

18.40, 3.25 LaLiga Files. ЧІ

19.20 Журнал ЛЧ

19.50 «Барселона» — 

«Брюгге» (2002/2003 

рр). Золота колекція ЛЧ

21.35 ЧІ. Огляд туру

22.50 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

00.40 ЧА. Огляд туру

01.35 «Вільярреал» — 

«Севілья». ЧІ

04.05 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Маріуполь» — 

«Ворскла». ЧУ

08.10 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

10.00 Журнал ЛЧ

10.30 «Реал» — «Малага». 

ЧІ

12.15 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

14.00 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

15.50 Моя гра

16.20 «Сталь» — «Динамо». 

ЧУ

18.05, 0.35 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Еспаньйол» — 

«Хетафе». ЧІ

23.55 LaLiga Files. ЧІ

02.15 ЧІ. Огляд туру

03.10 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

05.00 ЧА. Огляд туру

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20, 4.30 Правда життя

10.20, 21.40 Мисливці за 

зброєю

11.20 Кенгуру: таємне життя

12.20 Таємниці Гвадалківіру

14.10 Містична Україна

15.10 Любов, ненависть і 

пропаганда

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Скептик

19.50 Коала: таємне життя

23.40 Смертельний двобій

00.30 Путівник неприємностей

02.10 Гордість України

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00 Х/ф «Красуня і 
чудовисько»

14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка 

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

23.00 Х/ф «2199: космічна 
Одіссея»

01.50 Х/ф «Остання любов 
на Землі»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Спляча красуня»
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 19.30 ЛавЛавCar

15.30, 2.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25, 23.00 Казки У Кіно

19.00, 22.00 Танька і Володька

21.00 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Панянка-селянка

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Фільм Тетяни Терехової 

«Євробачення»: цілком 

безпечно»

10.30 Т/с «Дівчата війни»

12.20 Перший на селі

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Перша шпальта

15.15, 23.30, 2.55 

Розсекречена історія

16.45 Хто в домі господар?

17.20, 5.35 Вікно в Америку

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 До справи

19.30 Утеодин з Майклом 

Щуром

20.15 Війна і мир

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Роздягалка

22.50 Д/с «Дикі тварини»

00.20 Д/с «Столика Японія»

00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.50 Т/с «Чорна Рада»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20, 13.00 Міняю жінку

14.45 Комедія «Свати-6»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

22.00 Модель XL

23.45, 0.10 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

02.10 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.20, 0.15 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25, 20.40 

Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

14.00 Життя на межі

14.50, 15.50, 16.45, 3.30 

Речдок

18.00, 19.00, 4.15 Стосується 

кожного

20.00, 2.50, 5.00 Подробиці

01.10 Х/ф «Не журися!»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.30, 4.05 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Біле-чорне»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.20 Х/ф «Смертельна 
гонка-2: 
Франкенштейн 
живий»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Більше ніж правда

11.00, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач-3»

12.05, 13.25 Х/ф «Жага 
золота»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 «На трьох»

15.00, 16.15 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.30, 1.25 Т/с «Винищувачі. 

Останній бій»

23.40 Х/ф «Кобра»
02.50 Т/с «Слідчі»

03.55 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.10 Служба розшуку 

дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40 Абзац

06.35, 7.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

06.55 Kids’ Time

08.10 Т/с «Друзі»

11.15 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.45 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху?

19.00 Любов на виживання

21.00 Київ вдень і вночі 

22.00 Пацанки. Нове життя 

23.10 Вар’яти

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.00, 19.30, 4.45 Т/с «Кулагін 

і партнери»

06.35 Х/ф «Загадка 
Ендхауза»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Нічний 
мотоцикліст»

10.25 Кримінальні справи

12.15 Страх у твоєму домі

13.55, 15.05, 1.55 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 Свідок

15.10 Т/с «Дуель під сонцем»

17.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

21.30 Т/с «Грейспойнт»

23.45 Т/с «Криміналіст»

03.10 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

04.15 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — Валерій 

Корнєєв. Пізній дебют 

06.30 Геродот та українці 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок iз «Культурою» 

10.00 Д/ф «Голий король» 

Костянтина Степанкова» 

11.00 Погода 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.25 Фольк-music 

13.25 Д/ф «Легенди будинку, 

що плаче», ф. 1 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.10 Погода 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний університет 

17.15 Як дивитися кіно 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Кардинал Любомир 

Гузар 

19.30 Д/ф «Духовна варта. 

Священики на Майдані» 

20.00 Розсекречена історія. 

Убивці міфів. Як 

розсекречені архіви 

змінюють бачення 

минулого 

20.50 Д/ф «Раїса 

Недашківська. Те, що не 

вмирає» 

21.45 Візитки Карпат

21.55 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і грім» 

22.20 Книга.ua 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і грім» 

05.05 Розсекречена історія. 

Убивці міфів. Як 

розсекречені архіви 

змінюють бачення 

минулого

 

СТБ

06.35, 15.30 Все буде добре!

08.35 Сюрприз, сюрприз!

10.35 Битва екстрасенсів-13

12.45 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 МастерШеф-7

23.25 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.40, 18.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

15.20 Х/ф «Гра на 
виживання»

19.15, 20.20 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.30, 23.05 Т/с «Кістки-2»

22.10 Т/с «Кістки-3»

00.55 Помста природи

02.25 Х/ф «Страчені 
світанки»

03.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.15 «Еспаньйол» — 

«Хетафе». ЧІ

09.05 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Сталь» — «Динамо». 

ЧУ

12.05 Великий футбол

13.50 «Реал» — «Малага». ЧІ

17.20 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

19.10 Сіткорізи

19.40 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

21.30, 3.55 Топ-матч

21.40 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

23.45 Журнал ЛЧ

00.15 «Леванте» — 

«Атлетіко». ЧІ

02.05 «Маріуполь» — 

«Ворскла». ЧУ

04.05 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 19.25, 1.50, 

3.45 Топ-матч

06.10 «Саутгемптон» 

— «Евертон». ЧА

08.10 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

10.20 Європейський 

WEEKEND

11.35 ЧА. Огляд туру

12.30 «Вест Гем» — 

«Лестер». ЧА

14.20 Моя гра

14.50 «Маріуполь» — 

«Ворскла». ЧУ

16.40 ЧІ. Огляд туру

17.35 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

19.35 «Депортіво» — 

«Атлетік». ЧІ

21.25 Сіткорізи

21.55 LIVE. «Вотфорд» 

— «МЮ». ЧА

00.00 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

01.55 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

03.55 «Еспаньйол» — 

«Хетафе». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мисливці за 

зброєю

11.20 Кенгуру: таємне життя

12.20 Око Атаками

14.10 Містична Україна

15.10 Любов, ненависть і 

пропаганда

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Скептик

18.50 Бандитська Одеса

19.50 Коала: таємне життя

23.40 Смертельний двобій

02.20 Місця сили

04.40 Скарб.UA

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-Гілс, 

90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка 

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

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

12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 19.30 ЛавЛавCar

15.30, 2.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25, 23.00 Казки У Кіно

19.00, 22.00 Танька і Володька

21.00 Одного разу під Полтавою

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Панянка-селянка

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

11.10 Т/с «Дівчата війни»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55, 22.15 Складна розмова

15.15 Фольк-music

16.45 Хто в домі господар?

17.15 М/с «Чорний Джек»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Перший на селі

19.25, 0.20 Д/с «Столика 

Японія»

20.25 Наші гроші

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.50 Д/с «Дикі тварини»

23.30, 2.55 Розсекречена 

історія

00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.50 Т/с «Чорна Рада»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на квартал — 166 грн. 53 коп.,
на півроку — 333 грн. 06 коп.,
на рік — 666 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на квартал — 226 грн. 53 коп.,
на півроку — 453 грн. 06 коп.,
на рік — 906 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на квартал — 60 грн. 39 коп.,
на півроку — 120 грн. 78 коп.,
на рік — 241 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» на 2018 рік.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20, 13.00 Міняю жінку

14.40 Комедія «Свати-6»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

22.00 Міняю жінку-12

23.35, 0.10 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2»

01.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.20, 0.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25, 20.40 

Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

14.00 Життя на межі

14.50, 15.50, 16.45, 3.30 

Речдок

18.00, 19.00, 4.10 Стосується 

кожного

20.00, 2.50, 5.00 Подробиці

01.10 Х/ф «Коли настає 
вересень...»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.30, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Біле-чорне»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30, 10.00 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.00, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач-3»

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

14.25 «На трьох»

15.00, 16.15 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.30, 1.45 Т/с «Винищувачі. 

Останній бій»

23.45 Х/ф «Танго і Кеш»
02.35 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.15 Т/с «Слідчі»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40 Абзац

06.35, 7.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.15 Т/с «Друзі»

11.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.50 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху?

19.00 Вар’яти 

21.00 Київ вдень і вночі 

22.00 Пацанки. Нове життя 

23.10 Зоряні яйця

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

06.40 Х/ф «Загублене 
місто»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «34-й швидкий»
10.35 Кримінальні справи

12.25 Страх у твоєму домі

14.15, 15.05, 2.00 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.20, 21.30 Т/с «Грейспойнт»

17.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

19.30, 4.50 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Криміналіст»

03.10 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

04.20 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Кардинал Любомир 

Гузар 

06.30 Д/ф «Духовна 

варта. Священики на 

Майдані» 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок iз «Культурою» 

10.00 Д/ф «Раїса 

Недашківська.Те, що не 

вмирає» 

11.00 Погода 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Легенди будинку, 

що плаче», ф. 2 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.10 Погода 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний університет 

17.15 Книга.ua 

17.50 Новини 

18.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов» 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Микола Рушковський. 

Щасливе число 

тринадцять 

19.25 Від пращурів до 

нащадків. Коні 

20.00 Розсекречена історія. 

«Невідомі злочини 

комуністів. Акція 

«Вісла» 

20.55 Д/ф «Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння» 

21.45 Візитки Карпат

21.55 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей» 

22.20 Культурна афіша 

здорової людини 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

23.50 Погода 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День. 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей» 

05.05 Розсекречена історія. 

«Невідомі злочини 

комуністів. акція 

«Вісла»

 

СТБ

07.05, 15.30 Все буде добре!

09.10 Все буде смачно!

10.05 Битва екстрасенсів-13

12.25 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 МастерШеф-7

00.05 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

14.30 Х/ф «Граф Монте 
Крісто»

18.55 Кубок України з 

футболу. 1/4 фіналу. 

«Десна» — «Динамо»

21.00 Т/с «Кістки-3»

22.35 Т/с «Кістки-2»

00.25 Помста природи

02.30 Х/ф «Захар Беркут»
04.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

07.45 Сіткорізи

08.15 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Маріуполь» — 

«Ворскла». ЧУ

12.05 «Вільярреал» — 

«Севілья». ЧІ

13.50 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

16.00 Моя гра

16.30 Студія LIVE

16.55 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 1/4 

фіналу. Кубок України

17.45 Футбол Tables

18.55 ЧІ. Огляд туру

19.50 «Реал» — «Малага». 

ЧІ

21.40 «Челсі» — «Свонсі». 

ЧА

23.45 «Евертон» — «Вест 

Гем». ЧА

01.35 LaLiga Files. ЧІ

02.15 «Шахтар» — «Верес». 

1/4 фіналу. Кубок 

України

04.05 «Депортіво» — 

«Атлетік». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 1.50, 3.45 Топ-

матч

06.10 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

08.15 Великий футбол

10.00 Сіткорізи

10.30 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

12.20 Моя гра

12.50 «Сталь» — «Динамо». 

ЧУ

14.35 Журнал ЛЧ

15.05 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

16.55 LaLiga Files. ЧІ

17.35 «Вільярреал» — 

«Севілья». ЧІ

19.25 «Шахтар» — «Верес». 

1/4 фіналу. Кубок 

України

21.25 Студія LIVE

21.55 «Ман Сіті» — 

«Саутгемптон». ЧА

00.00 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 1/4 

фіналу. Кубок України

01.55 «Челсі» — «Свонсі». 

ЧА

03.55 «Бетіс» — «Жирона». 

ЧІ

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мисливці за 

зброєю

11.20, 19.50 Кенгуру: таємне 

життя

12.20 Довідник дикої природи

14.10, 3.40 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Скептик

01.20 Полювання на НЛО

02.00 Зворотний бік Місяця

02.40 Академік Корольов

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка 

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Пані Метелиця»
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 19.30 ЛавЛавCar

15.30, 2.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25, 23.00 Казки У Кіно

19.00, 22.00 Танька і 

Володька

21.00 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

02.00 Панянка-селянка

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.10 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

11.10 Т/с «Дівчата війни»

13.00, 15.00, 17.50 Новини 

13.10 Радіо. День

13.55 Наші гроші

14.30 52 вікенди

15.15 До справи

15.50 Твій дім

16.45 М/с «Чорний Джек»

18.10, 2.10 Біатлон. 

Кубок світу. І етап. 

Індивідуальна гонка 

жінки 15 км

20.00, 23.30 Культурна афіша 

здорової людини

20.25 Слідство. Інфо

21.30, 1.35 Тема дня

21.50, 1.50 Новини. Спорт

22.15 Світло

23.25 Мегалот

00.00 Розсекречена історія

03.50 Т/с «Чорна Рада»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.30, 10.50 Чотири весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

15.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на 

мільйон-2»

22.00 Світ навиворіт-9

23.00 Право на владу-2017

00.40 Бойовик «Швидкість»

04.35 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.20, 00.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.40, 12.25, 20.40 

Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

14.00 Життя на межі

14.50, 15.50, 16.45, 3.30 

Речдок

18.00, 19.00, 4.10 Стосується 

кожного

20.00, 2.50, 5.00 Подробиці

00.50 Х/ф «Мій лагідний і 
ніжний звір»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.30, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Біле-чорне»

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

10.10 Секретний фронт

11.10, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач-3»

12.10, 13.25 Х/ф «Танго і 
Кеш»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.15 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.30, 2.15 Т/с «Винищувачі. 

Останній бій»

23.45 Х/ф «Наймані 
вбивці»

03.05 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.40 Абзац

06.35, 7.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.15 Т/с «Друзі»

11.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.50 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху?

19.00 Зоряні яйця 

21.00 Київ вдень і вночі 

22.05 Пацанки. Нове життя 

23.00 Суперінтуіція

02.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.35 Капітал

08.45 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 ПроУкраїнське

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

06.50 Х/ф «Балада про 
солдата»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Мерседес» 
тікає від погоні»

10.35 Кримінальні справи

12.25 Страх у твоєму домі

14.15, 15.05, 1.55 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.20, 21.30 Т/с «Грейспойнт»

17.05 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.45 Т/с «Криміналіст»

03.10 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.30 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Микола Рушковський. 

Щасливе число 

тринадцять 

06.30 Від пращурів до 

нащадків. Коні 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини 

08.30 Фольк-music діти 

09.15 Ранок iз «Культурою» 

10.00 Д/ф «Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння» 

11.00 Погода 

11.10 Мистецькі історії 

11.25 Музичне турне 

12.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Справа 

«божевільного» 

А. Ведель» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.10 Погода 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний університет 

17.15 Культурна афіша 

здорової людини 

17.50 Новини 

18.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Денисенко» 

18.40 Погода 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Дійові особи. Дмитро 

Весельський 

20.00 Розсекречена історія. 

«Таємниці великої 

війни. Міф про 

«Народних месників». 

Корюківка» 

20.55 Д/ф «Сергій Корольов. 

Початок» 

21.45 Візитки Карпат

21.55 Д/ф «Містерія Марії, 

М. Приймаченко» 

22.20 52 вікенди 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

23.50 Погода 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Містерія Марії, 

М. Приймаченко» 

05.05 Розсекречена історія. 

«Таємниці великої 

війни. Міф про 

«Народних месників». 

Корюківка» 

СТБ

07.05, 15.30 Все буде добре!

09.05 Все буде смачно!

10.05 Битва екстрасенсів-13

12.20 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 Зважені та 

щасливі-7

23.05 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.40, 0.45 Помста природи

11.05, 17.20 Загублений світ

14.35 Х/ф «Росомаха: 
безсмертний»

18.40 ДжеДАІ

19.15 Х/ф «Таємний план»
21.20 Т/с «Кістки-3»

22.55 Т/с «Кістки-2»

02.20 Х/ф «Чорна долина»
03.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — 

«Саутгемптон». ЧА

07.45, 16.00 Журнал ЛЧ

08.15 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Челсі» — «Свонсі». ЧА

12.10, 1.55 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 1/4 

фіналу. Кубок України

13.55 «Евертон» — «Вест 

Гем». ЧА

16.30 «Шахтар» — «Верес». 

1/4 фіналу. Кубок 

України

18.20 Студія LIVE

18.50 «Лестер» — 

«Тоттенгем. ЧА

20.40 «Вільярреал» — 

«Севілья». ЧІ

22.50 ЧА. Огляд туру

23.45 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

01.35 LaLiga Chronicles. ЧІ

03.45 Топ-матч

03.55 «Еспаньйол» — 

«Хетафе». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 3.50 Топ-матч

06.10 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

08.10 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

10.00 ЧІ. Огляд туру

10.55 «Шахтар» — «Верес». 

1/4 фіналу. Кубок 

України

12.40 «Ман Сіті» — 

«Саутгемптон». ЧА

14.30 LaLiga Files. ЧІ

15.10 «Реал» — «Малага». ЧІ

17.00 LaLiga Chronicles». ЧІ

17.20 «Челсі» — «Свонсі». ЧА

19.10 ЧА. Огляд туру

20.05 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 1/4 

фіналу. Кубок України

21.50 «Евертон» — «Вест 

Гем». ЧА

23.40 Журнал ЛЧ

00.10 «Депортіво» — 

«Атлетік». ЧІ

02.00 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

04.00 «Леванте» — 

«Атлетіко». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мисливці за 

зброєю

11.20 Коала: таємне життя

12.20 Довідник дикої природи

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50, 3.40 Скептик

18.50 Бандитська Одеса

19.50 Кенгуру: таємне життя

01.20 Україна: забута історія

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка 

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Король 
Дроздобород»

12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 19.30 ЛавЛавCar

15.30, 2.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25 Казки У Кіно

19.00, 22.00 Танька і 

Володька

21.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Казки У

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Панянка-селянка

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.10 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

11.10 Т/с «Дівчата війни»

13.00, 15.00, 17.50 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Слідство. Інфо

15.15 Надвечір’я. Долі

16.45 М/с «Чорний Джек»

18.10, 2.10 Біатлон. 

Кубок світу. І етап. 

Індивідуальна гонка 

чоловіки 20 км

20.05, 0.20 Д/с «Столика 

Японія»

20.25 Схеми

21.30, 1.35 Тема дня

21.50, 1.50 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua

22.50 Д/с «Дика планета»

23.30 Розсекречена історія

03.50 Т/с «Чорна Рада»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 10.50 Чотири весілля

12.20, 13.50 Міняю жінку

15.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 Ліга сміху

22.20 Вечірній Київ-2017

00.15 Бойоик «Швидкість-2: 

круїз під контролем»

04.15 М/ф «Пригоди капітана 

врунгеля»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.40, 12.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

14.00 Життя на межі

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 4.10 Подробиці тижня

22.00 Т/с «Бюро легенд»

01.15 Х/ф «Скринька Марії 
Медичі»

02.55 Х/ф «Людина незвідки»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

09.30, 5.40 Зоряний шлях

11.30, 3.20 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Біле-чорне»

23.20 По слідах

00.00 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

10.00 Інсайдер

11.00, 17.25 Т/с «Нюхач-3»

12.05, 13.25 Х/ф «Наймані 
вбивці»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.15 «На трьох»

16.30 Т/с «Майор і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.05, 2.35 Комік на мільйон

02.15 Факти

04.20 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.45 Абзац

06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.55 Kids’ Time

08.00, 22.45 Любов на 

виживання

11.55 Київ вдень і вночі

16.30, 19.00 Топ-модель по-

українськи

21.40 Київ вдень і вночі 

00.45 Зоряні яйця

02.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 ЕнергоНезалежність

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

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

09.00 Х/ф «Корпус 
генерала 
Шубникова»

10.40 Кримінальні справи

12.25 Страх у твоєму домі

14.15, 15.05, 2.00 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

Свідок

15.20, 21.30 Т/с «Грейспойнт»

17.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Криміналіст»

03.10 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитського 

Києва

04.15 Х/ф «Два капітани»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Дійові особи. Дмитро 

Весельський 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини 

08.30 Фольк-music діти 

09.15 Ранок iз «Культурою» 

10.00 Д/ф «Сергій Корольов. 

Початок» 

11.00 Погода 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.25 Фольк-music 

13.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український Орфей» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.10 Погода 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День 

16.50 Суспільний 

університет 

17.15 52 вікенди 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.40 Погода 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія Кіно. Тарас 

Дудко 

19.25 Антракт. Брати Ялові 

20.00 Розсекречена історія. 

«Сюргюн — вигнання. 

Логістика геноциду. 

Міф про народи-

злочинці» 

20.50 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи» 

21.45 Візитки Карпат

21.55 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

22.20 Візитки Карпат 

22.30 Д/ф «Пара 

олімпійців» із циклу 

«Декомунізація.UA» 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

05.05 Розсекречена історія. 

«Сюргюн — вигнання. 

Логістика геноциду. 

Міф про народи-

злочинці»

СТБ

06.50 Х/ф «Бережіть 
чоловіків!»

08.35, 23.05 Х/ф «Осінній 
вальс»

10.40 Х/ф «Закоханi жiнки»
17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 Сюрприз, 

сюрприз!

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.40, 18.40 ДжеДАІ

11.05, 17.20 Загублений світ

15.15 Х/ф «Таємний 
план»

19.15 Х/ф «Мічений»
21.15 Х/ф «Закон 

доблесті»
23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC 184

02.30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Евертон» — «Вест 

Гем». ЧА

07.50, 15.20, 22.50 LaLiga 

Chronicles. ЧІ

08.10 «Реал» — «Малага». 

ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Моя гра

10.50 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

12.40 ЧА. Огляд туру

13.35 «Шахтар» — «Верес». 

1/4 фіналу. Кубок 

України

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30 «Ман Сіті» — 

«Саутгемптон». ЧА

18.20 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

20.10, 3.20 Світ Прем’єр-ліги

20.40 «Челсі» — «Свонсі». 

ЧА

23.10 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 1/4 

фіналу. Кубок України

01.00 ЧІ. Передмова до туру

01.30 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

03.50 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

05.40 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 Моя гра

06.30 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

08.20, 3.40 «Ман Сіті» 

— «Саутгемптон». ЧА

10.10, 19.20, 5.30 Топ-матч

10.15 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 1/4 

фіналу. Кубок України

12.05 LaLiga Chronicles». ЧІ

12.25 «Челсі» — «Свонсі». 

ЧА

14.15 ЧА. Огляд туру

15.10 «Леванте» — 

«Атлетіко». ЧІ

17.00 Світ Прем’єр-ліги

17.30 «Шахтар» — «Верес». 

1/4 фіналу. Кубок 

України

19.35 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

21.25 ЧІ. Передмова до туру

21.55 «Малага» — 

«Леванте». ЧІ

23.55 Футбол Tables

00.00 «Евертон» — «Вест 

Гем». ЧА

01.50 «Атлетіко» — 

«Сосьєдад». ЧІ

МЕГА

06.00, 18.50, 3.40 Бандитська 

Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мисливці за 

зброєю

11.20 Коала: таємне життя

12.20 Неймовірний риф

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Скептик

19.50 Кенгуру: таємне життя

01.20 Підроблена історія

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка 

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 19.30 ЛавЛавCar

15.30, 2.50 Віталька

16.50 Країна У

18.25 Казки У Кіно

19.00 Танька і Володька

21.00 Х/ф «Гарфілд»
22.30 Х/ф «Як я тепер 

живу»
00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Панянка-селянка

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.40 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

11.10 Т/с «Дівчата війни»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Схеми

15.15 Світло

16.45 М/с «Чорний Джек»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.05 Тема 

дня

18.40, 2.35 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Спринт 

жінки 7.5 км

20.00 Твій дім

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.20 Новини. Спорт

22.15 ЧереЩур (Late night 

show)

22.50 Як дивитися кіно

23.20 Д/ф «Головна роль»

00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.45 Т/с «Чорна Рада»

04.35 Розсекречена історія

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ЛИСТОПАДА 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

09.45, 23.10 Світське життя

10.20 Голос. Діти-4

12.35 Комедія «Село на 

мільйон-2»

16.30, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка-2017

20.15 Українські сенсації

00.10 Модель Хl

02.00 Ліга сміху

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.30 Чекай на мене

08.00 Х/ф «Живе такий 
хлопець»

10.00 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком»

11.50, 2.30 Х/ф «Баламут»
13.40 Х/ф «Право на 

Надію»
15.40 Х/ф «Арфа для 

коханої»
17.30 Шоу «Кароліна. 20 

років на сцені»

20.00, 2.00, 5.25 

Подробиці

20.30 «Время строить»

22.00 Т/с «Своя правда»

04.00 Х/ф «Міміно»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.15, 15.20 Т/с «Біле-чорне»

18.10, 19.40 Т/с «На краю 

любові»

23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.50 Зоряний шлях

ICTV

05.00, 4.45 Скарб нації

05.10, 4.55 Еврика!

05.15 Факти

05.35 Більше ніж правда

07.20 Я зняв!

09.15, 13.30 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

16.15 Х/ф «Гранд реванш»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Розлом 
Сан-Андреас»

22.30 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: битва за 
Лос-Анджелес»

00.45 Х/ф «Дилер»
02.35 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.55, 7.00 М/с «Лунтік та 

його друзі»

08.20 Kids’ Time

08.25 Дешево і сердито

09.50 Ревізор

12.00 Пристрасті за 

Ревізором

14.45 Вар’яти

16.45 Зоряні яйця

18.40 Х/ф «Людина-
павук»

21.00 Х/ф «Людина-
павук-2»

23.30 Х/ф «Арахнофобія»
01.30 Х/ф «Внизу»

5 канал

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Невигадані історії

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

08.10 Путівник прочанина

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

09.45 Натхнення

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10, 2.15 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.15 Рекрут

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Док. проект

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

12.20 Легенди шансону

13.15, 3.00 Речовий доказ

15.05 Свідок. Агенти

15.40 Склад злочину

17.05 Переломні 80-ті

18.00 Таємниці радянського 

дефіциту

19.00, 2.15 Свідок

19.30 Х/ф «Невловимі 
месники»

21.00 Х/ф «Під прицілом 
кохання»

23.05 Х/ф «Жінка з П’ятого 
округу»

00.45 Мисливці за привидами

02.45 Випадковий свідок

03.30 Легенди бандитського 

Києва

03.55 Правда життя. Професії

04.25 Х/ф «Ділові люди»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Територія Кіно. Тарас 

Дудко 

06.30 Антракт. Брати Ялові 

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

08.00 Казки Лiрника Сашка 

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

10.10 Суспільний університет 

11.10 Музичне турне 

12.55 Фольк-music 

14.55 Supermen на арені, 

ч. 1, 2 

16.45 Мистецькі історії 

17.15 Надвечір’я. Долі 

18.05 Лайфхак українською 

18.10 Д/ф «Світ Максима» 

19.00 Позиція Іпостасі Романа 

Коляди 

19.25 Музика і музиканти 

19.50 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker 

(Австрія). Klavierkonzert 

Nr-1 C-Dur op.7 Larissa, 

Ouvertre Der Priest 

20.30 Ювілейний вечір 

народної артистки 

України Ніни Матвієнко 

21.35 Візитки Карпат

21.55 Д/ф «Борхес» 

22.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика» 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Між минулим і 

нинішнім. Бібліотека 

НАУКМА» 

04.50 Д/ф «Легенди будинку, 

що плаче», ф. 1, 2

СТБ

06.00 Х/ф «За сірниками»
08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.10, 21.25, 23.35 Т/с «Коли 

ми вдома. 

Нова історія»

11.10 Сюрприз, сюрприз!

14.00 Зважені та щасливі-7

16.55 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

22.35 Х-Фактор-8. Підсумки 

голосування

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15 «Золотий гусак.» NEW

10.15, 15.00 Концерт

11.15, 16.15, 19.15 Територія 

позитиву

12.15 «Ехо України» 

13.15 Прямий ефір 

14.00 Споживач

17.15, 20.00 Закрита зона

18.15, 23.00 THE WEEK. 

Міжнародний огляд 

тижня

21.00 Кримінал

22.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 Цілком таємно

08.50 Загублений світ

09.50 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

13.50 18 тур ЧУ з футболу 

«Чорноморець» 

— «Зоря»

16.00 Х/ф «Росомаха: 
безсмертний»

18.35 Х/ф «Закон 
доблесті»

20.30 Х/ф «Втеча»

22.45 Х/ф «Поцілунок 
дракона»

00.40 Помста природи

02.15 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.25 Облом.UA.

05.00 Змішані єдиноборства. 

UFC 218 

ФУТБОЛ-1

06.00, 3.50 «Малага» 

— «Леванте». ЧІ

07.45, 13.25 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Челсі» — «Свонсі». 

ЧА

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Халатний футбол

11.15 ЧА. Передмова до туру

11.40 «Шахтар» — «Верес». 

1/4 фіналу. Кубок 

України

13.55 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

14.45, 18.00 Футбол Tables

16.15, 19.10, 21.25, 5.40 Топ-

матч

16.30 LaLiga Files. ЧІ

17.10 «Атлетіко» — 

«Сосьєдад». ЧІ

19.25 «Севілья» — 

«Депортіво». ЧІ

21.40 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

23.40 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

01.30 Світ Прем’єр-ліги

02.00 «Шахтар» — «Верес». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

07.45 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 1/4 

фіналу. Кубок України

09.25 ЧІ. Передмова до туру

09.55 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

11.40, 21.30 Світ Прем’єр-ліги

12.10 «Малага» — 

«Леванте». ЧІ

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

15.25 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Шахтар» — «Верес». 

ЧУ

17.45, 23.50 Футбол Tables

19.25 «Арсенал» — «МЮ». ЧА

20.15 Футбол NEWS

22.00 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

00.00 «Атлетіко» — 

«Сосьєдад». ЧІ

01.50, 3.45 Топ-матч

01.55 «Севілья» — 

«Депортіво». ЧІ

03.55 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 0.30 Містична Україна

08.40, 19.10 Таємний код 

зламаний

10.40 Смертельний двобій

12.30, 21.00 Великі битви 

богів

14.20 Вомбат: таємне життя

15.20 Неймовірний риф

18.10 Там, де нас нема

23.40 Путівник неприємностей

03.40 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.10 М/ф

10.00 Х/ф «Принц і я-3: 
медовий місяць»

11.50 «Ух ти show»

13.25 Орел і решка 

22.00 Їже, я люблю тебе!

00.00 Х/ф «Області 
темряви»

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.20 М/ф «Барбі Дрімтопія»

12.20 Х/ф «Брудні 
танці-2»

14.00 Готель «Галіція»

19.00 Х/ф «Гарфілд»
20.30 Танька і Володька

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.45 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

10.30 Покоління Z

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Лайфхак українською

12.05 Хто в домі хазяїн?

12.50 Дитячий пісенний 

конкурс «Євробачення- 

2017». Фінал

15.40, 1.35 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Спринт 

чоловіки 10 км

17.40 Д/с «Столика Японія»

18.05 Д/с «Смак Дзяннаня»

18.40 Як дивитися кіно

19.10 Д/ф «Головна роль»

20.25 Роздягалка

21.35, 4.40 Розсекречена 

історія

22.35 Війна і мир

23.25 Мегалот

23.35 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 

армії 1918-1919»

00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

02.55 Надвечір’я. Долі

03.45 Світло

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ЛИСТОПАДА 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.05 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 Розсміши коміка

10.50 Світ навиворіт-9

11.55 Світ навиворіт-6

12.45, 13.45, 14.50, 15.55 

Комедія «Свати-6»

17.05 Ліга сміху

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Голос. Діти-4

23.10 Вечірній Київ-2017

01.00 Аргумент кiно

01.40 Світське життя

04.25 М/ф «Як козаки...»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і 

пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00 Орел і решка. 

Ювілейний

13.00 Х/ф «Оскар»
14.45 Концерт «Місце 

зустрічі»

16.10 «Время строить»

18.00, 20.30 Т/с «Хатній 

господар»

20.00, 2.05 Подробиці

22.20 Х/ф «Егоїст»
00.15 Х/ф «Двічі в одну 

річку»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

09.00 Х/ф «Її серце»
11.00 Т/с «На краю любові»

15.00 Х/ф «Сусіди по 
розлученню»

17.00, 21.00 Т/с «Теща-

командир»

19.00, 4.00 Події тижня 

20.00 Головна тема

23.00 Т/с «Андрійко»

02.30 Історія одного 

злочину

04.50 Агенти 

справедливості

ICTV

05.00 Факти

05.25 Більше ніж правда

07.10 Т/с «Слідчі»

09.15 Т/с «Відділ 44»

12.10, 13.00 «На трьох»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Глобальне 
вторгнення : битва за 
Лос-Анджелес»

16.30 Х/ф «Розлом Сан-
Андреас»

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф «Команда «А»
23.10 Комік на мільйон

01.30 Х/ф «Дилер»
03.15 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Зона ночі

06.05 Т/с «Татусеві дочки»

06.45 Топ-модель по-

українськи

09.10, 11.10 Kids’ Time

09.15 М/ф «Атлантида: 

загублена імперія»

11.15 Х/ф «Школа Авалон»
13.10 Х/ф «Людина-павук»
15.45 Х/ф «Людина-павук-

2»
18.10 Х/ф «Людина-павук: 

ворог у тіні»
21.00 Х/ф «Макс Стіл»
23.10 Х/ф «Понівечений»
01.10 Х/ф «Арахнофобія»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Час 

новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Автопілот-тест

08.20 Технопарк

08.25, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Натхнення

09.10 Гра інтересів

10.05 Кордон держави

10.20 Будемо жити

10.30 Драйв

10.35 Капітал

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.05 Модне здоров’я

13.25 ЕнергоНезалежність

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.15 Рекрут

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Док. проект

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.45 Х/ф «Під прицілом 
кохання»

07.45 Т/с «Діти Арбата»

11.35 Х/ф «Невловимі 
месники»

13.00 Х/ф «Баламут»
14.40 Легенди карного 

розшуку

16.55 Склад злочину

18.30 Свідок. Агенти

19.00 Т/с «Анна-детектив»

22.50 Х/ф «Азіат»
00.45 Х/ф «Жінка з П’ятого 

округу»
02.15 Таємниці кримінального 

світу

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Позиція.Іпостасі Романа 

Коляди 

06.30 Музика і музиканти 

07.00 Д/ф «Борхес» 

08.00 Казки Лiрника Сашка 

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

10.10 Суспільний 

університет 

11.10 Музичне турне 

12.20 Фольк-music діти 

13.55 Дитячі таємниці 

14.30 Дитячий пісенний 

конкурс 

Євробачення-2017. 

Фінал 

17.00 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker 

(Австрія). 

Klavierkonzert Nr-1 

C-Dur op.7 Larissa, 

Ouvertre Der Priest 

17.40 Мистецькі історії 

18.05 Лайфхак українською 

18.15 Д/ф «Пісня Всесвіту. 

Їхав козак за Дунай» 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Богдан Бойчук 

19.00 Мовою мистецтва 

19.25 Сценограй 

20.00 Як дивитися кіно 

20.30 Кардинал Любомир 

Гузар 

21.00 Д/ф «Духовна 

варта. Священики на 

Майдані» 

21.35 Візитки Карпат

21.55 Д/ф «Борхес» вип.30 

«Альтернативна історія. 

що, якби» з п’ятниці 

22.20 Д/ф «Сімдесятники. 

М.Мащенко. Воскові 

крила Ікара» 

22.50 Погода 

23.00 Музичне турне 

23.50 Погода 

00.00 Д/ф «Сергій Данченко 

і сто лицарів навколо 

круглого столу» 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 

04.50 Д/ф «Справа 

«божевільного» 

А.Ведель» 

05.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український Орфей»

 

СТБ

06.55 Хата на тата

08.55 Все буде смачно!

10.50 Караоке на майдані

11.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.50 МастерШеф-7

19.00 Битва екстрасенсів-17

21.15 Один за всіх

22.30 Х-Фактор-8

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

09.15 Закрита зона

10.15, 18.15 Світські хроніки

11.15, 16.15, 19.15 Територія 

позитиву

12.15 Споживач

13.15 Прямий ефір 

14.00, 20.10 Кисельов. 

Авторське

15.15 «Золотий гусак.» NEW

17.00 Концерт

21.00 THE WEEK. Міжнародний 

огляд тижня 

22.00 «Ехо України»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.15 Змішані 

єдиноборства. UFC 218 

09.00 Бушидо

10.00 Бандерлоги

11.00 Помста природи

12.00 Х/ф «Білий шквал»
14.40 Х/ф «Мічений»
16.40 Х/ф «Конан-варвар»
19.20 18 тур ЧУ з футболу 

«Динамо»- «Маріуполь»

21.25 Профутбол

02.30 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

03.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — «МЮ». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Атлетіко» — 

«Сосьєдад». ЧІ

10.00, 16.15, 21.00 Футбол 

NEWS

10.25 Халатний футбол

11.15 Моя гра

11.45 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

13.30, 15.55, 16.35, 18.50 Тур 

ONLINE

13.55 «Зірка» — «Сталь». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

19.00 Футбольні зірки України 

2017 р. Церемонія 

нагородження

21.20 Великий футбол

23.00 «Борнмут» — 

«Саутгемптон». ЧА

00.50 Журнал ЛЧ

01.20 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

03.10 Топ-матч

03.20 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА

05.10 LaLiga Files. ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

07.50 LaLiga Files. ЧІ

08.30 «Шахтар» — «Верес». 

ЧУ

10.20, 3.50 Топ-матч

10.35 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

12.25 Журнал ЛЧ

12.55 «Леганес» — 

«Вільярреал». ЧІ

13.45, 22.30 Футбол Tables

14.55 Моя гра 

15.25 «Борнмут» — 

«Саутгемптон». ЧА

17.30 Світ Прем’єр-ліги

17.55 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА

20.00 Зірка» — «Сталь». ЧУ

21.40 «Лас-Пальмас» 

— «Бетіс». ЧІ

23.40 Журнал ЛЧ

00.10 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

02.00 «Арсенал» — «МЮ». 

ЧА

04.00 «Леганес» — 

«Вільярреал». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40 Містична Україна

08.40, 19.10 Таємний код 

зламаний

10.40 Смертельний двобій

12.30, 21.00 Великі битви 

богів

14.20 Вомбат: таємне життя

15.20 Неймовірний риф

18.10 Там, де нас нема

23.40 Путівник неприємностей

00.30 Великі українці

02.00 Єврорабині

02.50 Органи на експорт

03.40 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 10.00 М/ф

09.00 Ух ти show

11.50 Х/ф «Принц і я-3: 
медовий місяць»

13.45 Х/ф «Академія 
вампірів»

15.45 Орел і решка 

00.00 КВК

02.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

11.00 Х/ф «Король 
Дроздобород»

12.20 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

14.00 Готель «Галіція»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

23.30 Х/ф «Як я тепер 
живу»

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.40 Х/ф «Марія-
Антуанетта»

11.35 Д/с «Смак Дзяннаня»

12.10 Перший на селі

12.50 Фольк-music. Діти

14.10, 1.35 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Гонка 

переслідування жінки 

10 км

15.00 Фольк-music

16.10, 2.20 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Гонка 

переслідування 

чоловіки 12, 5 км

17.00 Т/с «Серце океану»

21.35 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.15 ЧереЩур (Late night 

show)

22.40 Лайфхак українською

22.50 Книга.ua

23.30 Богатирські ігри

00.15 Роздягалка

00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.00 Надвечір’я. Долі

03.55 Розсекречена історія

04.55 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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Камінь спотикання — благодійні кошти
 Відповідь була неочікуваною. Гроші ле-
жать на благодійному рахунку НМІУ, спів-
робітники музею чекають на погодження з 
боку Міністерства культури, щоб пустити 
їх у дію і закупити відповідне обладнання. 
А Мінкульт взяв паузу: не підписує довід-
ки про зміни до кошторису майже півтора 
місяця. Проте чиновники могли б навiть 
подякувати НМІУ за ініціативу, вміння 
зібрати на потрібну справу гроші і бажан-
ня розвивати музей. Але на жаль...
 На момент збирання інформації для 
статті у НМІУ так і не прийшла відповідь 
із Мінкульту. Тож «УМ» вирішила і від 
себе поцікавитися рішенням міністерства: 
чи придбає музей гучномовці для екскур-
соводів; як бути з благодійними коштами 
культурному закладу, якщо Мінкульт не 
поспішає з відповіддю? 
 Спершу головний спеціаліст відді-
лу з питань музейної справи Міністерс-
тва культури Наталія Біленко відмови-
лася коментувати ситуацію з НМІУ по те-
лефону, лише через офіційний запит. Че-
рез п’ять днів, згідно із Законом України 
«Доступ до публічної інформації», чинов-
ниця надала офіційну відповідь «УМ»: 
«Міністерство культури завжди підтри-
мує ініціативи музею, спрямовані на вико-
нання статутних завдань та сприятиме їх 
реалізації у спосіб, у межах повноважень 
та на підставі Конституції та законів Ук-
раїни». Після отримання відповіді «УМ» 
звернулася у НМІУ, чи справді Мінкульт 
сприяє реалізації проектів, адже пазли не 
складаються. До речі, 31 жовтня, музей, 
врешті-решт, отримав відповідь на своє 
звернення від 20 вересня. У ньому слово в 
слово була процитована відповідь, яка го-
тувалася для «УМ», чи навпаки.
 «Більше місяця чекали відповідь про 
те, чи можемо на благодійні кошти ку-
пити невеличкі мікрофончики для на-
ших екскурсоводів, які використовують 
всі гіди в Києві», — знизує плечима гене-
ральний директор Національного музею 
історії України Тетяна Сосновська. Як по-
яснити співробітникам, далеким від знань 
фінансових процесів, чому їх плани затри-
малися і не реалізовуються? Тетяна Сос-
новська утримується від коментарів про 
відсутність відповіді з Мінкульту, а прос-
то каже колегам, що треба іще почекати. 
Директорка розповіла, що співробітни-
ки у НМІУ розробили кілька цікавих ек-
скурсій для дорослих і дітей по території 
музею — Старокиївській горі, звідки піш-
ла Київська Русь, а також по прилеглих 
до закладу районах міста — аж до Михай-
лівської площі і старовинного Подолу.
 «Усю теплу осінь ми прочекали на по-
годження від Міністерства культури за-
мість того, щоби цілий місяць проводити 
екскурсії просто неба. І то отримали від-
повідь лише тому, що через місяць поціка-
вилися, де ж наша відповідь. Мені незро-
зуміло, чому по відношенню до нас, пра-
цівників культурної галузі, до будь-якої 
дрібнички, грубо кажучи, можуть приче-
питися і роздмухати з неї велику занозу, 
зробити рану і на репутації, і в серці, а де-
ржавний службовець може місяць не від-
повідати, і йому за це нічого не буде. І таке 
ігнорування листів чи затримка з своє-
часною відповіддю нашому музеєві — не 
перший випадок. Але ж зараз мова не про 
чиїсь особисті інтереси, а про репутацію 
галузі, бо киянину чи туристу байдуже, 
в чиєму підпорядкуванні музей, він хоче, 
щоб йому надали якісну послугу», — обу-
рюється керівник музею.

Кожен день зволікання — крок назад 
у розвитку музею
 Використання музеєм благодійних 
коштів вiдбувається у такий спосiб.
 «На наступний фінансовий рік я не 
можу передбачити, чи будуть спонсори, 
чи внесуть кошти на благодійний раху-
нок. Меценати можуть надати кошти на 
конкретний проект (послуги, товари) чи 
зазначити, що дають просто загально — на 
потреби музею. Тоді я, як керівник, вирі-
шую, що нам у першу чергу потрібно і як 
краще використати гроші благодійника. 
Коли гроші надходять на благодійний ра-
хунок, ми про це інформуємо Міністерс-
тво культури і просимо дозволити їх ви-
користати на конкретну справу, вибрану 
меценатом чи нами. Робимо зміни до кош-
торису, надсилаємо про це довідку у Мін-
культ і чекаємо погодження. В ідеалі ми 
очікуємо, що зміни до кошторису і довідка 
будуть затверджені упродовж п’яти днів. 
Але насправді це частенько затягується на 
місяць, а то й більше», — зазначила Тетя-
на Сосновська.
 Директорка каже, що музей зобо в’я-
заний зробити зміни до кошторису згідно 
з бюджетним законодавством і проінфор-
мувати про це Мінкульт, який відстежує 
витрачання бюджетних коштів. Відмов із 
боку Мінкульту ще не було, але і швидкої 
відповіді також.
 «Зволікання з відповіддю Міністерс-
тва культури затримує не лише збалансо-
вану і коректну фінансову діяльність, а й 
реалізацію тих проектів, на які благодій-
ники надають кошти, зароджують зневіру 
у спонсора не в стилі роботи Мінкульту, а 
в нашій роботі й реальній потребі коштів, 
які надійшли від нього. Спонсор може за-
сумніватися: чи дійсно ці кошти так були 
потрібні музею, якщо ними довго не хо-
чуть (а саме так і трактують сторонні до 
бюрократіїї люди) скористатися в музеї», 
— підкреслила директорка.

Як музей заробляє кошти
 Попри те, що спілкування з Мінкуль-
том затягується на місяці, НМІУ планує і 
надалі проводити благодійні акції, заохо-
чувати меценатів підтримувати культу-
ру. Адже, якби не кошти благодійників, 
музею навряд чи вдалося б залучити таку 
кількість відвідувачів, яка сьогодні при-
ходить у Національний музеї історії Ук-
раїни. Наприклад, кожні вихідні, коли 
у музеї діють чисельні дитячі програми, 
музейники зустрічають понад 400 гостей 
упродовж дня (для всесвітньо відомих єв-
ропейських музеїв ця цифра не значна, 
але для України, де йде війна і багато лю-
дей не дуже заможні, щоб відвідувати за-
клади культури, — велика). Дітки дуже 
радіють, коли після інтерактивних екс-
курсій беруть участь у майстер-класах із 
ткацтва, ліплення горщиків, карбуван-
ня монет, коли творять театр тіней або на-
прикінці квесту шукають скарб, де в дав-
ньому горщику знаходять смачненькі ва-
фельки. Навіть ці маленькі приємності 
стають доступними завдяки коштам, які 
музей сам заробляє або ж їх благодійни-
ки жертвують на розвиток. Що вже каза-
ти про організацію виставок, проектів та 
інших затратних цікавинок.
 «Міністерство культури виділяє кош-
ти на частину сплати опалення, світла, 
води, охорони, (яких, до речі, не виста-
чає, беремо зі своїх), зарплата фінансуєть-
ся повністю. Все інше ми самі заробляє-
мо. Якщо нічого не заробимо, не зробимо 
ні виставки, ні поліграфії, ні реклами, ні 
майстер-класу», — зауважила головний 
бухгалтер НМІУ Евеліна Бодак.
 Вона зазначила, що до приходу Те-
тяни Сосновської на посаду гендиректо-

ра музей заробляв за рік 840 тис. грн., 
тепер НМІУ мав власного доходу 3 млн. 
грн. уже на середину жовтня, завдяки ак-
тивній діяльності.
 Наукові співробітники музею теж 
схвально відгукуються про зміни, які від-
буваються у НМІУ. Кандидат історичних 
наук, старший науковий співробітник му-
зею Тамара Куцаєва каже, що за останні 
два роки у НМІУ оживилася наукова ро-
бота, почали активно вивчати експонати, 
які з 50-70-х років зберігалися у фондах 
без жодної уваги науковців та експозиціо-
нерів. Наразі вона написала дві великі на-
укові статті про маловідомі теми у музеї — 
юдаїку та Бабин Яр, і на цьому не планує 
зупинятися.

Ефективний діалог з Мінкультури — 
мрія музейників
 Тетяна Сосновська сподівається, що 
приклад НМІУ послужить приводом для 
обговорення формату діалогу міністерства 
із закладами культури для  швидкого вив-
чення та підписання погоджень на вико-
ристання благодійних коштів та інші пот-
реби. «Міністерство культури мало б раді-
ти за те, що ми не в держави просимо гро-
ші, а благодійники нам приносять. Маю 
надію, що термін затвердження довідок 
змін до кошторису буде приведений в нор-
му, щоб музеї не чекали по півтора місяця 
дозволів на використання своїх же кош-
тів», — додала вона.
 Наразі НМІУ отримав кошти від бла-
годійника на організацію двох актуаль-
них виставок — до 80-х роковин «Велико-
го терору» та до 75-річчя УПА, які повин-

ні будуть постати в оригінальному цікаво-
му дизайні та стати інтерактивними для 
відвідувачів. «Ті кошти, які нам надіслав 
спонсор, вирішили частково витратити на 
придбання будівельних матеріалів, част-
ково на виготовлення поліграфічної про-
дукції. Міністерство культури вимагає у 
бухгалтерії детальний, по гривні, розраху-
нок, на що саме, на які матеріали та з яки-
ми кількісними параметрами матеріалів 
будуть використані благодійні кошти. 
Підозрюю, що це може бути своєрідний 
привід для додаткових пошуків приво-
ду на отримання пояснень. Якщо ми про-
інформуємо міністерство, що фотографії 
для виставки коштуватимуть, наприклад, 
4000 грн., а в момент друку знайдемо іншу 
поліграфічну фірму, де будуть акції, чи, 
навпаки, підніметься ціна на послугу, то 
це стане приводом для перевірки, наскіль-
ки ми дотримуємося розрахунків. Я в цьо-
му вбачаю фактор зумисного приниження 
з боку рідного міністерства дріб’язковими 
звітуваннями та розрахунками та демонс-
трації прихованого втручання у фінансо-
во-господарську діяльність музею», — 
сказала Тетяна Сосновська.
 Евеліна Бодак додала, що наразі пе-
ред музеєм стоїть питання щодо опален-
ня. Вона вже написала два листи з прохан-
ням дофінансувати опалювальний період. 
«На весь сезон опалення музею коштує 1 
млн. 200 тис. грн. Нам затверджують 
менше мільйона на рік. У нас досі не має 
відповіді від Мінкульту, чи буде в музеї 
тепло», — стривожена головний бухгал-
тер. ■

НАЧАЛЬСТВУ ВИДНІШЕ?

Історія, особистість 
і косметичний ремонт
Чому Мінкультури зволіканнями уповільнює активність музейників і за що директорка  
проукраїнського музею отримала догану

■Ольга ЖУК

Ще влітку Національний музей історії Ук-
раїни у Києві проводив благодійну акцію 
«Стань меценатом — підтримай музей. Пла-
ти за вхід скільки можеш», під час якої зби-
рав кошти на екскурсійні гучномовці, щоб 
співробітникам НМІУ було легше водити ек-
скурсії просто неба, а слухачам добре чути, 
що їм розповідають. Екскурсоводи музею 
розраховували, що зможуть запропонувати 
екскурсії, які будуть за якістю не гірші, ніж 
у професійних гідів. Пройшло більше двох 
місяців — омріяних гучномовців нема. Де 
зависли гроші? За ким затримка? 
«УМ» вирішила звернутися до НМІУ і роз-
питати, що трапилося. Адже десятки відві-
дувачів зголосилися стати благодійниками 
і з охотою жертвували хто 10 грн., а хто 
— більше сотні на розвиток музею…

Музей історії України пропонує відвідувачам насичену дитячу програму.
Фото з сайта музею.

❙
❙

Тетяна Сосновська  під час спецпогашення конверта з оригінальною маркою 
до 75-річчя створення УПА.

❙
❙
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«Що там трагедії Сенеки, 
чи Шекспіра — 
Я ставлю проти них своє село, 

Яке на світі все пережило, 
Чого б не винесли ні Гамлети, ні злі 
І безпорадні в горі королі!»

Микола Сядристий
поет, історик, майстер мікромініатюр

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО    

 На Слобожанщині у містечку 
Куп’янськ цієї п’ятниці урочисто  
відкриють скульптурну компози-
цію, присвячену Миколі Сядрис-
тому. На постаменті вдячні земля-
ки написали: «Творчості народного 
художника України, творця мікро-
мініатюр, незалежного історика, 
філософа, поета Сядристого Мико-
ли Сергійовича присвячується».
 Композиція з’явилася за спри-
яння громади міста та за кошти ак-
тивної  меценатки Лідії Моргунової 
(дещо раніше вона профінансувала 
встановлення в цьому ж містечку 
пам’ятника Тарасу Шевченку). А 
найактивнішим ініціатором ство-
рення такої відзнаки в Куп’янську 
став земляк Сядристого — Іван 
Олексійович Белебеха: професор, 
доктор історичних наук, активний 
учасник громадсько-патріотично-
го руху, автор багатьох публіцис-
тичних статей і книг на захист ук-
раїнської нації й української не-
залежної державності. Свою бла-
городну ідею науковець підкинув 
очільникам міста ще декілька років 
тому. 
 Сюжет для створення компози-
ції взято з мікромініатюри Миколи 
Сядристого  «Життя», де по спіралі 
крокує людина, проходячи важливі 
й переломні моменти свого життя. 
Саме це і відтворено в металі у вер-
хній частині композиції, а її осно-
вою є потужна гранітна брила, з 
якої висічені дві долоні, котрі три-
мають цю спіраль людської долі, що 
знаходиться у вушку голки. Спі-
раль життєвого та творчого шляху 
самого Миколи Сергійовича вивела 
його на вершини мистецтва та при-

вела до глибокого пізнання історії 
свого народу.
 Українця Миколу Сядристого, 
мабуть, знає чи не кожен співвіт-
чизник; слава про нього розійшла-
ся по усіх континентах, і перш за 
все завдяки його неперевершеним 
мікромініатюрам,  секрети створен-
ня яких він не розголошує й донині. 
Втім,  його шедеври-мікромініатю-
ри, які він створював упродовж 50 
років,   не є основним захопленням 
митця, адже головне у його житті 
— це донести до людей історичну 
правду про трагічні сторінки в іс-
торії  українців, а також  розвінча-
ти міфи про ідеологів та диктаторів 
ХІХ-ХХ століть. Усе це Сядрис-
тий-історик виклав у своїх книж-
ках,  рясно використовуючи цита-
ти власне комуно-фашистських 
діячів.
 Нинішня офіційна влада не над-
то шанує майстра-історика. Зокре-
ма, не привітали з нещодавнім 80-
річчям. Не можна  не згадати інше 
«непорозуміння», коли 16 листо-
пада під час проведення конфе-
ренції, присвяченої Голодомору в 
стінах столичного Національного 
Київського університету імені Та-
раса Шевченка, Миколі Сергійови-
чу навіть не надали слова, хоча саме 
він був одним із ініціаторів створен-
ня музею «Меморіал жертв Голо-
домору», на стінах якого викарбу-
вані і вірші Сядристого (зокрема, 
«Як згоріле насіння/Спить в зем-
лі покоління»). Саме Микола Сергі-
йович   вибирав для оформлення 
меморіалу цитати, авторами яких 
були ідеологи комуно-фашистької 
держави — вони яскраво ілюстру-
ють, якими були  причини Голодо-
мору в Україні. 

 

До речі, історик Микола Сядрис-
тий у 2005 році підготував  вистав-
ку про голод і терор в Україні, яка 
пройшла в 20 українських облас-
них центрах. Із нею також ознайо-
милися й були шоковані винищен-
ням українців голодом мешканці 
Угорщини, Греції й Канади. 
 Неувага нинішніх можновлад-
ців до персони Миколи Сергійовича 
й не дивує. Бо він стверджує: «ра-
дянська влада нікуди не поділася, 
а лише перефарбувалася»... ■

Вікторія КОТЕНОК

 У Галереї мистецтв «Лавра» у 
Києві  художник і дизайнер Зінаїда 
Ліхачева з 25 листопада по 2 груд-
ня представляє усі свої роботи — 
а це понад 30 проектів, над якими 
вона працювала протягом останніх 
семи років. Серед них — інсталяції, 
об’єкти, аксесуари, текстиль та інші 
роботи, виконані в різних медіа. Ек-
спонати об’єднані ключовими тема-
ми її досліджень української народ-
ної культури. В окремому залі транс-
люватимуться відео, створені Зінаї-
дою Ліхачевою, зокрема з проектів 
Mute, «Трансформація», «Чорне на-
мисто», «Осінь така мила».
 Основна тема робіт художниці 
— образи й міфологеми жіночого, 
проблеми жіночої ідентичності в ук-
раїнській та світовій культурах. Пра-
цюючи на межі різних жанрів сучас-
ного мистецтва (перформанс, інста-
ляція, скульптура, відео) й суміж-
них практик (сценографія, музика, 
кіно, театр), Зінаїда Ліхачева звер-
тається до соціокультурних універ-

салій та архетипів, які традиційно 
асоціюються з темою «жіночого». 
Для передачі актуальних для куль-
тури смислів мисткиня використо-
вує традиційну образність, ритуали 
й ремесла. Працюючи над проекта-
ми, вона часто проводить культуро-
логічні й етнографічні дослідження, 
знайомиться та спілкується з носія-
ми архаїчних форм знань і практик.
 «Кожна моя робота — це я, — 
зізнається Зінаїда Ліхачева. — Моє 
тіло, моя самість. Жіночність, звіль-
нена від соціального гніту. Життя й 
смерть, побачені крізь призму рідної 
мені культури. Різноманіття її енер-
гій та ритуалів, що здатні трансфор-
мувати уявлення про буття. Зв’язок 
поколінь, втрачений, відновлений, 
заново переосмислений. Традиції, 
які не затуляють собою сучасність, 
існують не наперекір, а одночасно й 
нарівні з нею».
 Унікальність цієї акції у тому, 
що художник запропонує відвідува-
чам забрати з галереї будь-який пред-
мет мистецтва, що сподобався. А на 
його місці просить залишити лише 

письмове повідомлення художниці 
— відгук, який, у свою чергу, стане 
частиною експозиції. Таким чином 
Зінаїда Ліхачева намагається пору-
шити питання процесу творення й 
результатів творчості, переглянути 
саму ідею необхідності музеєфікації. 
А головне — наголосити на тому, що 
мистецтво сьогодні має бути більш 
відкритим і соціально спрямова-
ним.
 «Використовуючи художні мето-
ди, я завжди хотіла нагадувати й роз-
повідати про традиції нашого народу, 
«перекладаючи» витоки нашої іден-
тичності на мову й форму сучасно-
го мистецтва, — продовжує мистки-
ня. — А ця акція, наче певний мані-
фест, підбиває підсумок у важливому 
й довгому процесі моїх досліджень, 
водночас даючи змогу кожній роботі 
з виставки стати частиною чийогось 
особистого простору».
 Тож логічним завершенням акції 
має стати абсолютне очищення про-
стору від робіт художниці. А на їх 
місці мають залишитися винятково 
листи-послання глядачів. ■

Догана за косметичний ремонт. 
Як працювати далі?
 Міністерство культури 17 жовтня цього року оголо-
сило догану генеральному директору НМІУ Тетяні Со-
сновській. «Відповідно до наказу Мінкультури гене-
ральному директору Музею Сосновській Т.В. винесена 
догана за незалежне виконання обов’язків та порушен-
ня п.п. 2.1.19 розділу 2 «Обов’язки та права сторін» 
контракту, укладеного між Мінкультури та Сосновсь-
кою Тетяною Вікторівною, зокрема за допущення по-
рушення вимог статті 26 Закону України «Про охоро-
ну культурної спадщини», — відповіли у Мінкульту-
ри «УМ». Тобто, БУДЬ-ЯКІ роботи «на пам’ятці» пот-
рібно погоджувати. А що таке «роботи на пам’ятці»? 
Ззовні чи і всередині також? Якщо всередині — то які 
саме роботи?
 На прохання розтлумачити, що ж протизаконно-
го зробила Тетяна Сосновська, у Мінкульті не поясни-
ли «УМ». Особисто генеральному директору поясни-
ли, що «неналежне виконання обов’язків» полягає у 
тому, що тріщини в штукатурці (які після спекотно-
го літа могли почати відлущуватися) заштукатурили в 
тон фасаду. Підкреслюю — це тріщини у штукатурці, 
а не в конструкціях. Дивовижно, можливо «неналеж-
ність» полягає в тому, що ці роботи обійшлися музею 
у мізерно смішну ціну?
 Цей косметичний ремонт фасаду і зворотної сторо-
ни будівлі, який виконали напередодні Дня Незалеж-
ності силами штукатура-фа хівця, обійшовся майже у 
6 тисяч гривень.. «Я говорила з будівельниками і архі-
текторами, є таке поняття як «дихання штукатурки». 
Залежно від надмірної сухості або надмірної вологості 
у нiй з’являються тріщини. Літо було спекотне, ці трі-
щини не дуже розходилися, але вони поповзли вгору 
і вниз по штукатурці. У подальшому вони будуть або 
розсипатися, або намокнуть і штукатурка шматками 
відпадатиме. Щоб припинити ріст тріщин на штука-
турці, їх треба заштукатурити або зафарбувати у тон 
стіни для того, щоб вони далі як сіточка не росли. Ми 
так і зробили», — розповіла пані Сосновська.
 «Якби ми не відправили у Мінкульт договір про ви-
конану роботу, ніхто б не зауважив, що на фасаді були 
тріщини. Їх вдалося непомітно заштукатурити у тон 
споруди», — пояснила керівник музею. 
 Після отримання догани Тетяна Сосновська пись-
мово попросила Мінкульт пояснити їй та розписати ал-
горитм, який дозвiл регламентує «роботи на пам’ятці». 
На сьогодні Мінкульт відповів, що не уповноважений 
надавати пояснень. Можливо, міністерство не може 
розтлумачити алгоритм того, за що Сосновській ви-
несли догану? Тепер у Тетяни Сосновської зупинила-
ся підготовка кількох проектів. Бо потрібно «освіжити 
зал», пофарбувати стіни. Музей — пам’ятка місцевого 
значення, отже потрібно брати погодження в Депар-
таменті культури КМДА. Чи можна підготувати зали 
до виставки без погодження з КМДА, якщо ж ні — то 
скільки часу потрібно чекати на відповідь? Уже мину-
ло більше двох тижнів, і КМДА, і Мінкульт мовчать.
 За словами директорки, раніше подібний косметич-
ний ремонт виконувався сезонно. «Всі, хто працює у 
музеї давно, не знають, які на це потрібно погоджен-
ня, бо ніколи на штукатурку стін їх не брали. Раніше 
лише раз зверталися за погодженням — перед ремон-
том, коли у музеї встановлювали пластикові вікна і від-
новлювали фасад», — зазначила вона.
 Тетяна Сосновська каже, що оголошення догани і 
зволікання з узгодженням iз боку Мінкульту щодо ви-
користання коштів меценатів та інших прохань музею 
виглядає «як бажання обнулити всі досягнення, поста-
вити під сумнів досвід директора і успіхи музею, при-
гнітити лідера, дрібною шарпаниною відволікати від 
нагальної стратегічної роботи з розвитку НМІУ». 
  Вона згадує свої відчуття: «Коли мені оголосили до-
гану, я була спокійна, розуміла, що це спроба «збити 
з ніг», принизити формулюванням «неналежне вико-
нання обов’язків», я йшла по вулиці і подумки циту-
вала вірш Павла Тичини, який він написав за кілька 
років до смерті:
«Критики
брали мене, чистили, м’яли.
на всі боки вибивали
метелочками з осоту, —
оце тобі за роботу!
Щоб уперед не заганявся». ■

стор. 13  »

АРТ-ПРОСТІР

Мистецький експонат — за відгук
Зінаїда Ліхачева задумала проект абсолютного очищення простору від… 
своїх робіт

■

ВІДЗНАКА

Спіраль життя на долонях            
На Харківщині постала  скульптурна композиція 
за мотивами мікромініатюри Миколи Сядристого

■

Історія, 
особистість 
і косметичний 
ремонт
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«Будемо готуватися до матчу з «Манчестер Сіті». Ми довели, що здатні 

добре атакувати та захищатися. І навіть якщо «МС» проведе ротацію 
складу, це нічого не змінить, адже в їхньому складі є багато талантів».

Пауло Фонсека
португальський наставник ФК «Шахтар» 
(Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Отримавши прихильний до 
себе календар на груповий ра-
унд поточної Ліги чемпіонів i 
здобувши в спареному протисто-
янні з аутсайдером квартету — 
«Фейєноордом» — шість залі-
кових балів, донецький «Шах-
тар» на відстань одного кроку 
наблизився до «плей-оф» Су-
перліги. При цьому єврокубко-
ву весну донеччани гарантували 
собі заздалегідь.
  Набрати необхідне для 
продовження боротьби за Ку-
бок чемпіонів одне очко в за-
ключних двох матчах — начеб-
то й не проблема, проте перша 
з двох спроб подолати групо-
вий бар’єр ЛЧ-2017/2018 за-
вершилася для «гірників» бо-
лючим фіаско. Зазнавши роз-
грому в Неаполі (0:3), ключове 
завдання еліт-раунду Супер-
ліги український чемпіон та-
ким чином відклав на заключ-
ний тур, коли в Харкові йому 
доведеться зіграти з перемож-
цем свого квартету — англій-
ським «Манчестер Сіті».
 Їхнє перше побачення в 
Манчестері завершилося впев-
неною перемогою «городян» 
(2:0), утім до України підо-
пічні Хосепа Гвардіоли при-
будуть уже не такими вмоти-
вованими, адже, окрім при-
зових, боротися в останньому 
матчі групового етапу «бла-
китним» більше не буде за що. 
Долю ж першого місця фут-
болісти Гвардіоли вирішили 
минулої середи, коли, міні-
мально перемігши вдома гол-
ландського чемпіона, здобу-
ли в групі п’яту перемогу пос-
піль. При цьому, попри пораз-
ку «Наполі», зберегли своє 
місце (друге) в турнірній таб-
лиці й «гірники». У випадку, 
якщо через два тижні в про-
тистоянні з «Наполі» «Фейє-
ноорд» зможе перервати свою 
п’ятиматчеву серію з поразок, 
для виходу з групи «гірникам» 
вистачить і дев’яти балів, які 
вже є в їхньому активі.

 Однак перекладати відпові-
дальність за своє майбутнє на 
чужі плечі не зовсім безпеч-
но, та й узагалі, взявши курс 
на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, 
футболісти «Шахтаря» просто 
зобов’язані продемонструвати 
свою відповідність заявленим 
орієнтирам у поєдинку з євро-
пейським грандом.
 Склад, який привезе до 
Харкова Хосеп Гвардіола, — 
проблема іспанського настав-
ника. Сподівання ж «гірни-
ків», що з резервістами «Ман-
честер Сіті» гратиметься лег-
ше, ніж з його «основою», 
може зіграти з командою Фон-

секи злий жарт.
 Не виключено, що саме 
емоційно-вольовий компонент 
став причиною розгромної по-
разки «Шахтаря» в Неаполі, 
оскільки після першого тайму 
того матчу ніщо не віщувало 
подібного розвитку подій. 0:0 
— рахунок, iз яким команди 
пішли на перерву, — повністю 
влаштовував команду Фонсе-
ки, при цьому, маючи не одну 
(нереалізовану) голеву нагоду, 
десь на підсвідомому рівні «по-
маранчево-чорні» вважали, що 
контролюють ситуацію.
 Утім майстерний обвідний 
удар у виконанні 26-річної зір-

ки італійського футболу Ло-
ренцо Інсіньє на 56-й хвилині 
повністю змінив хід поєдинку. 
А пара пропущених наприкін-
ці гри м’ячів стала додатковим 
підтвердженням того, що в 
умовах цейтноту лідер вітчиз-
няного футболу виявився не-
готовим тримати удар. У будь-
якому разі, 0:3 від «Наполі» — 
рахунок, який, на думку бага-
тьох експертів, не відповідає 
перебігу самої гри, — хороший 
урок для Фонсеки та його підо-
пічних. Часу ж на розбір поль-
отів та їх осмислення у коман-
ди португальського наставни-
ка достатньо. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

На чужі плечі не покладайся
Не скориставшись у Неаполі нагодою пробитися до «плей-оф» 
Суперліги,  «Шахтар» за два тижні матиме для цього ще одну спробу

■

Не маючи начебто для того підстав, «Шахтар» зазнав поразки від «Наполі».
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙

ТАБЛО

  Ліга чемпіонів. Груповий етап. 
5-й тур. Група А. ЦСКА (Росія) — «Бенфі-
ка» (Португалія) — 2:0, «Базель» (Швей-
царія) — «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лія) — 1:0.
 Турнірне становище: «МЮ» — 12, 
«Базель», ЦСКА — 9, «Бенфіка» — 0.
 Група В. «ПСЖ» (Франція) — «Селтік» 
(Шотландія) — 7:1, «Андерлехт» (Бель-
гія) — «Баварія» (Німеччина) — 1:2.
 Турнірне становище: «ПСЖ» — 
15, «Баварія» — 12, «Селтік» — 3, «Ан-
дерлехт» — 0.
 Група С. «Карабах» (Азербайджан) 
— «Челсі» (Англія) — 0:4, «Атлетико» (Іс-
панія) –«Рома» (Італія) — 2:0.
 Турнірне становище: «Челсі» — 10, 
«Рома» — 8, «Атлетико» — 6, «Карабах» 
— 2.
 Група D. «Ювентус» (Італія) –«Барсе-
лона» (Іспанія) — 0:0, «Спортинг» (Пор-
тугалія) — «Олімпіакос» (Греція) — 3:1.
 Турнірне становище: «Барселона» 
— 11, «Ювентус» — 8, «Спортинг» — 7, 
«Олімпіакос» — 1.
 Група F. «Наполі» (Італія) — «Шах-
тар» (Україна) — 3:0 (Інсіньє, 56; Зелінь-
ський, 81; Мертенс, 83; «Ш»: П’ятов, Бут-
ко, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Степанен-
ко (Патрік, 70), Фред, Бернард, Марлос 
(Дентіньйо, 79), Тайсон, Феррейра)), «Ман-
честер Сіті» (Англія) — «Фейєнорд» 
(Голландія) –1:0.
 Турнірне становище: «Манчестер Сіті» 
— 15, «Шахтар» — 9, «Наполі» — 6, «Фейє-
норд» — 0.
 Група Е. «Спартак» (Росія) — «Марі-
бор» (Словенія) — 1:1, «Севілья» (Іспанія) 
— «Ліверпуль» (Англія) — 3:3. 
 Турнірне становище: «Ліверпуль» 9, 
«Севілья» — 8, «Спартак» — 6, «Марібор» 
— 2.
 Група G. «Монако» (Франція) — «Лей-
пциг» (Німеччина) — 1:4, «Бешикташ» 
(Туреччина) — «Порту» (Португалія) — 
1:1.
 Турнірне становище: «Бешикташ» — 
11, «Порту», «Лейпциг» — 7, «Монако» — 
2.
 Група Н.  АПОЕЛ (Кіпр) — «Реал» (Іс-
панія) — 0:6, «Боруссія» (Д, Німеччина) 
— «Тоттенхем» (Англія) — 1:2 (Ярмоленко 
(«Б») — 90 хв.).
 Турнірне становище: «Тоттенхем» — 13, 
«Реал» — 10, «Боруссія» (Д), АПОЕЛ — 2.

■

Григорій ХАТА

 Навіть у свої найкращі часи потужнос-
тей харківського «Локомотива» — нині 17-
разового чемпіона країни — не вистача-
ло, аби претендувати на участь у найсиль-
нішому клубному турнірі Старого світу. 
Уже довгий час домінуючи на внутрішній 
арені, за останні десять років «залізнични-
ки» жодного разу не пробували свої сили в 
Лізі чемпіонів. Водночас сьогодні, коли го-
ловний спонсор колективу — Укрзалізни-
ця — більше не надає фінансової підтрим-
ки харківському клубу, «Локо» не може 
заявитися навіть у Кубок ЄКВ, концент-
руючи свої єврокубкові зусилля на скром-
ному «Кубку Виклику».
 Водночас Україну в нинішньому розі-
граші Кубка  Європейської конфедерації 
волейболу, разом iз жіночим «Хіміком», 
представляє віце-чемпіон чоловічої супер-
ліги — львівський «Барком-Кажани». 
 Заручившись перед стартом поперед-
нього сезону фінансовою підтримкою по-
тужного мецената, зусиллями котрого 
в таборі львів’ян з’явився досвідчений 
латвійський наставник Угіс Крастіньш, 

«кажани» знову шукатимуть спортивно-
го щастя в другому за рангом єврокубково-
му турнірі.
 Торішній дебют львівських волей-
болістів у Кубку ЄКВ вийшов неоднознач-
ним: після домашньої перемоги в першому 
поєдинку 1/32 фіналу над сербською «Воє-
водиною» (3:1) матч-відповідь, а разом iз 
ним і право продовжити виступи в турнірі 
підопічні Крастіньша програли («всуху») 
досвідченішому супернику.
 Повторна спроба виходу «кажанів» на 
«міжконфедераційну» орбіту стала дуже 
схожою на їхній дебютний похід. Як і 
торік, перша гра єврокубкового сезону 
у львівському спорткомплексі «Галичи-
на» завершилася в чотирьох сетах на ко-
ристь господарів. Щоправда, цього разу 
на місці сербів були волейболісти «Мак-
кабі» з Тель-Авіва та й, зрозуміло, раху-
нок у партіях дещо відрізнявся — 25:18, 
25:27, 25:19, 25:16. 
 «Вірю, що нам до снаги здолати ізраїль-
тян», — казав перед матчем наставник 
«Барком-Кажани» Крастіньш. Половину 
справи його підопічні вже зробили. Маючи 
ж за плечима досвід (нехай і не надто вда-

лий) минулого євросезону, а «на горизонті» 
— можливість швидко реваншуватися за 
поразку «Воєводині» — з нею в наступно-
му раунді гратиме переможець пари «Бар-
ком-Кажани» — «Маккабі», шанси коман-
ди Крастіньша на вихід до 1\16 фіналу Куб-
ка ЄКВ виглядають доволі непогано. Як на-
голошує латвієць, головне завдання його 
підопічних полягає в тому, аби впоратися 
з обороною суперника, котра відзначаєть-
ся високою мобільністю. Слід відзначити, 
що до її складу входить український легіо-
нер Микола Рудницький. Іншим потуж-
ним «елементом» «Маккабі» є його бра-

зильський нападник Рібейро Дос Сантос. У 
Львові обидва компоненти суперника «Ка-
жани» змогли нейтралізувати. Найрезуль-
тативнішим в атаці «Барком-Кажани», на-
бравши 20 очок, став Володимир Товкун. 
Кращим же на блоці у львів’ян виявився 
Олександр Гладенко, на рахунку котрого 
сім удалих захисних дій. ■

ВОЛЕЙБОЛ

Із другої спроби
Віце-чемпіон вітчизняної чоловічої суперліги  
з перемоги розпочав свої виступи в Кубку ЄКВ

■

«Барком-Кажани» виграв у «Маккабі» перший матч 1/32 фіналу Кубка ЄКВ.
Фото з сайта www.fvu.in.ua

❙
❙

 ТАБЛО

 Кубок ЄКВ. Чоловіки. 1/32 фіналу. Перша 
гра. «Барком-Кажани» (Україна) — «Маккабі» 
(Т-А, Ізраїль) — 3:1 (25:18, 25:27, 25:19, 25:16).

■
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 Іспит у сільськогосподарському 
iнститутi:
 — Ви — директор радгоспу. І 
у вас знову неврожай. Які об’єктивні 
причини ви наведете на своє виправ-
дання?
 — Погані погодні умови.
 — А що-небудь свіженьке?
 — Забули посадити.

* * *
 — Фімо, ти таки їдеш в Ізраїль 
до тітки Рози?
 — Так, літак уже сьогодні!
 — А як же старий Соломон?
 — Про нього подбають. Я на 

його паспорт двадцять кредитів 
оформив. Таки йому тепер жити й 
жити!

* * *
 — Любий, ти купиш цей ки-
лим?
 — Занадто велика розкіш, літай 
поки на мітлі.

* * *
 — Люба, що в нас сьогоднi на 
вечерю?
 — Дуже ліниві голубці.
 — А це як?
 — Капуста на лоджії, фарш у 
морозилці.

По горизонталі.
 2. Давня страва з непо дрібненої 
ячмінної крупи, яку споживали пе-

реважно у Великий піст. 6. Проку-
ратор Іудеї, який першим спробу-

вав «умити руки». 7. Валюта, яка 
має подобатися всім. 8. Донець-
кий олігарх, колишній «хазяїн Дон-
басу». 12. Одна з чоти рьох провін-
цій Пакистану, батьківщина сикхів. 
13. Опера Джузеппе Верді, написа-
на на замовлення єгипетського хе-
дива Ізмаїла-паші з нагоди відкрит-
тя Каїрського оперного театру. 15. 
Обласний центр, де проходить фес-
тиваль імені Володимира Шинкарука 
«Пісенний Спас». 16. «Згинуть наші 
воріженьки, як … на сонці» (Павло 
Чубинський). 17. Старійшина, глава 
роду, племені, політичний глава гро-
мади в арабських країнах. 18. Озна-
чення поганої людини в комедії Ле-
оніда Гайдая «Джентльмени удачі». 
19. Політична партія Великої Бри-
танії, що виражала інтереси аристок-
ратії і вищого духовенства. 21. Ди-
кий кабан. 23. Дружина чоловікового 
брата в українській традиції. 27. Ско-
рочена назва окупованих територій 
Донбасу. 28. Частина моря, затоки, 
озера, водосховища, відокремлена 
з трьох боків від відкритих вод. 29. 
Перший «нарком внутрішніх справ» 
СРСР, засновник  «апарату держбез-
пеки» (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД).
По вертикалі:
 1. Давнє плем’я, що населяло 
Шотландію, яке згадується у баладі 
Стівенсона «Вересовий мед». 2. Со-
кіл, синичка, зозуля, лебідь. 3. Час-

тинка складних слів, яка перекла-
дається як «далеко». 4. Внутрішня 
частина горіха. 5. «Я єсть …, яко-
го правди сила ніким звойована ще 
не була!» (Павло Тичина). 8. Історич-
ний регіон Грузії, який залишився в 
її складі після війни з Росією у 2008 
році. 9. Головний учасник бою биків, 
що завдає бикові смертельного уда-
ру шпагою. 10. Екс-гравець збірної 
Хорватії, півзахисник команди «Ріє-
ка». 11. Столиця Польщі. 12. Річ-
ка на Тернопіллі, притока Дністра. 
14. Гірський баран. 20. «Вже зо-
зулі голос чути в лісі, ластівки гніз-
дечко звили в стрісі. А вівчар жене 
… плаєм. Тьохнув пісню соловей за 
гаєм». (пісня) 22. Давня британсь-
ка одиниця об’єму, що становить 
приблизно півлітра. 24. Легендар-
не місто, існування якого довів Ген-
рих Шліман. 25. Спеціальний зуб у 
хижих тварин для розривання м’яса. 
26. Партійне псевдо Сталіна. 

Кросворд №138 
вiд 17—18 листопада
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Аліса КВАЧ

 Наприкінці року прийнято підбивати підсумки і 
рахувати чужі гроші, хто скільки заробив. Чим і зай-
мається популярний журнал Forbes, регулярно пуб-
лікуючи рейтинги найбагатших знаменитостей.
 Після гучної презентації нової колекції бренду 
Vіctoria’s Seсret у Шанхаї, у якій узяли участь моделі 
з 20 країн світу, Forbes узявся і за них, оприлюднив-
ши рейтинг найдорожчих красунь. І тут усіх чекала 
несподіванка: бразильська модель Жизель Бюнд-
хен, яка утримувала безперечне лідерство в рейтин-
гу останні 15 років, поступилася місцем сестрі Кім 
Кардаш’ян, 22-річній Кендалл Дженнер. 
 Як зазначає видання, Дженнер минулого року 
заробила $22 млн. доларів, тоді як Бюндхен, яка 
опустилася на другу сходинку — «лише» 17,5 млн. 
Найбільше цьому посприяла популярність Кен-
далл, адже на її сторінку в Instagram підписано 85 
мільйонів користувачів, а тому реклама «від Кен-
далл» коштує чимало. Непогані прибутки прино-
сить і її участь у реаліті-шоу «Сімейка Кардаш’ян» 
та лінія одягу Kendall + Kylie, яку вона випускає ра-
зом зі своєю сестрою Кайлі Дженнер. А вже потім 
ідуть прибутки безпосередньо від участі в показах 
та рекламних акціях.

 На третьому місці 
списку — теж несподі-
ванка. Його із заробітком у 
13,5 млн. доларів посіла 31-річ-
на американка з обкладинки журналу 
Spotrs Illustrated Кріссі Тейген, яка взагалі 
вперше потрапила до рейтингу. На чет-
вертій позиції опинилася 36-річна бра-
зильська модель Адріана Ліма ($10,5 
млн.), а п’яте місце поділили амери-
канка Джіджі Хадід і британська 
модель Роузі Хантінгтон-Уайт-
лі ($9,5 млн. в обох).
 До десятки найуспішні-
ших моделей увійшла і пиш-
нотіла модель Ешлі Грем 
($5,5 млн.), яка набуває все 
більшої популярності, особ-
ливо в Америці, де популяр-
ність фаст-фуду призве-
ла до великої кількості 
людей із надмірною ва-
гою. Для них Ешлі — як знак, 
що привабливими можуть бути не 
лише худі та високі моделі. Зреш-
тою, як-то кажуть, на колір і смак... ■

25—26 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвден-
но-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -2...-4, удень 
+3...+5. Пiслязавтра вночi близько 0, удень +3...+5.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: уночi +1...+3, удень +7...+9. Яремче: уночi 
0...+2, удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +7...+9. 
Рахiв: уночi +1...+3, удень +7...+9.

23 листопада висота снігового покриву становила: 
Славське — немає, Плай — 7 см, Мiжгiр’я — немає, 
Рахiв — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче 
— немає, Пожежевська — 13 см.

з 27 листопада до 3 грудня

 Овен (21.03—20.04). Остерігайтеся не-
сподіванок, навіть тих, які будуть iз деякими 
перспективами. Ви можете з ними не впора-
тися. Не варто купувати дорогi речi, краще зе-
кономити кошти.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). Тиждень неспри-
ятливий для налагодження дружніх стосунків. 
Нові друзі можуть поставити вас у незручне ста-
новище. Можуть спливти минулі конфлікти.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви хотітимете 
більше, ніж треба. Ви можете боротися до кін-
ця, але не будете знати, що робити з виграшем. 
Ваша перемога — це лише комфортний стан.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 2.

 Рак (22.06—23.07). Ви будете залежнi від 
обставин і рішень близьких. Не варто боротися 
за власну позицію. Якщо на щось погодилися, 
тримайте слово. Не варто нічого приховувати.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Лев (24.07—23.08). Нарештi у вас 
вийде подивитися на себе з боку. Вам до-
ведеться багато ламати — ви просто за-
костеніли за останній час. Не чекайте лег-
ких змiн.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2. 

 Діва (24.08—23.09). Ви змінюватиме-
те плани, робитимете їх різноманітнішими. 
Вимоги до вас зростуть і не дадуть робити 
те, що вам хочеться. Але ви побачите поліп-
шення.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Терези (24.09—23.10). Стане зро-
зумiло, що наслідувати повинні саме вас. 
Опануйте себе, попрацюйте над собою, 
робiть те, що вважаєте за потрібне.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви прагне-
те потрапити в епіцентр подій. Швидше за 
все, вибитися в лідери не вдасться, а на 
роль другого плану ви не погодитесь.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Стрілець (23.11—21.12). Вірність не 
буде вашою головною чеснотою. Ви відкриє-
те, що флірт таїть у собі набагато більше насо-
лоди, ніж звичайні відносини.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Козеріг (22.12—20.01). Вам буде легше 
піти на конфлікт, ніж спробувати знайти комп-
роміс. Ви помітите, як відносини псуються че-
рез дрібницi. Наприкiнцi тижня ви з головою 
поринете в нові стосунки.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Водолій (21.01—19.02). Ви впевнені, що 
зустріли кохання свого життя, але невдовзi ви 
можете зустріти людину, яка спробує повніс-
тю заволодіти вашими почуттями.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Риби (20.02—20.03). Ви зможете зро-
бити активні кроки для кар’єрного росту. По-
старайтеся закріпити отримані результати, ос-
кiльки потім зробити це буде набагато склад-
ніше.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

НАЙ-НАЙ-НАЙ...

Кендалл виривається вперед
За версією журналу Forbes, найбагатшою 
моделлю року стала сестра Кім Кардаш’ян

■

Кендалл Дженнер. ❙
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