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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,56 грн 

1 € = 28,36 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

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

Баби, ось ваше літо 
Синоптики розповіли про погоду на наступний тиждень
стор. 3 »

Поки парламент 

мізкує над 

спецконфіскацією, у 

мережі обговорюють 

тих депутатів, котрі 

отримали кошти на 

оренду житла
стор. 4 »

Знов на Раду гроші Тарас Чубай: Якщо в ефірі 
українська пісня, то «щось у лісі 

здохло»
Фронтмен культового гурту «Плач 

Єремії» — про сучасний шоу-біз, свої 

концерти на сході та українську політику
стор. 14 »

у р
«Українці звикли вважати, 
що живуть гірше за всіх»

Активні громадяни 

та обивателі: хто чим 

дихає в українському 

суспільстві
стор.13 »

Сонця хочеться усім — і малим, і старим. ❙



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЛИСТОПАДА 20162 ІнФорУМ
«Ми не слабке ваше місце. Якщо нам судилося стати цвяхами в кришку труни 
тирана, то я хотів би бути таким цвяхом. Просто знайте: цей цвях не зігнеться». Олег Сенцов,

український режисер, бранець Кремля

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
складає заборгованість українців за житлово-
комунальні послуги, включаючи електроенер-
гію на кінець вересня — таку інформацію роз-
міщено на офіційному сайті Державної служ-
би статистики.

Понад  15  млрд. гривень
отримали ук-
раїнські війсь-

кові за участь у бойових діях в АТО, повідомив 
речник Міністерства оборони України Олексій 
Чорнобай. Із них 6 млн. 225 тис. грн. — за ви-
конання бойових завдань у складі підрозділів, 
а понад 139,5 млн. грн. — за безпосередню 
участь у бойових діях.

доларiв,
а також по-
над сотню 

компаній вказав Президент України Петро Порошен-
ко у своїй декларації, яку опубліковано в Єдиному дер-
жавному реєстрі електронних декларацій. У дружини 
глави держави задекларовано 71 тис. 146 грн. та 8 тис. 
943 євро у банківських збереженнях.

контрактників 
були прийняті на службу впро-
довж 2014—2016 років, роз-
повів начальник Генерального 
штабу Віктор Муженко.

тонн
технічної солі та 
40 тис. тонн піс-

ку заготували у «Київавтодорі» до зи-
мового періоду 2016-2017 рр., за слова-
ми начальника відділу цього підприємс-
тва Олександра Павловського. Усього 
планується заготувати посипальних ма-
теріалів приблизно на 40 млн. грн.

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

147 млн. Більше  26 млн. 90 тис. 23 тис.

У ПОЛОНІ

Тортури 
середньовіччя
Український омбудсмен просить свою 
російську колегу допомогти повернути 
на батьківщину ув’язненого режисера 
Олега Сенцова
Олена КАПНІК

 «Третій рік я сиджу в російській в’язниці. Третій рік 
проти моєї країни ведуть війну. Ворог воює підло, ниш-
ком, вдаючи, що він тут ні до чого. Йому ніхто вже не ві-
рить, але його це не зупиняє. Нас багато в полоні у Росії і 
ще більше на Донбасі. Когось уже звільнили, інші чекають 
і сподіваються. У кожного своя історія й умови утримання. 
Тут, в ув’язненні, ми обмежені. І навіть не свободою — цьо-
го вже не відняти, а тим, що мало можемо зробити для краї-
ни. Точніше — зробити можемо тільки одне: триматися. Ми 
не слабке ваше місце. Якщо нам судилося стати цвяхами 
в кришку труни тирана, то я хотів би бути таким цвяхом. 
Просто знайте: цей цвях не зігнеться», — пише полонений 
режисер Олег Сенцов y своєму листі, який днями відомі ук-
раїнці зачитали на камеру і таким чином вкотре виступили 
на підтримку бранця. 
 A підтримка Сенцову таки вкрай необхідна, адже 
з’явилася інформація, що його знову помістили y ШИЗО. 
За словами українських правозахисників, причиною цьо-
го стало українське громадянство режисера та велика між-
народна підтримка і вимоги його звільнення. Окрім цього, 
днями Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ва-
лерія Лут ковська повідомила, що звернеться до омбудсме-
на Російської Федерації Тетяни Москалькової з проханням 
перевірити підстави для відмови в передачі Києву в’язнів 
Сенцова і Кольченка. За словами пані Лутковської, після 
того як російська сторона відмовилася від екстрадиції ук-
раїнців, надійшла тривожна інформація, що полонених по-
чали піддавати тиску. Саме тому омбудсмен має намір про-
сити свою російську колегу відвідати місце відбування по-
карання чоловіків. 
 Не краща ситуація складається і з затриманим місяць 
тому y Москві українським журналістом Романом Сущен-
ком. За словами його адвоката Марка Фейгіна, російська 
пропаганда готує інформаційне вкидання у справі про так 
зване «шпигунство». «Ми повинні очікувати цього до кінця 
року... Для формування думки міжнародної спільноти буде 
вкинуто, можливо, якийсь фільм або відеозапис... Будуть 
розповідати про те, якого страшного шпигуна в особі Рома-
на Володимировича Сущенка впіймали. І що все агентство 
«Укрінформ» — суцільні шпигуни», — попереджає адвокат. 
Фейгін зазначає, що фігурантом цієї контркампанії, очевид-
но, буде і він, як затаврований «на Росії» «русофоб і жидо-
бандеровець».
 Захисник також прогнозує, що процес у справі Сущенка 
може затягнутися і відповідно до Кримінально-процесуаль-
ного кодексу термін попереднього слідства може тривати до 
двох років. Оскільки питання перебуває в політичній пло-
щині, то, «якщо нагорі буде прийнято рішення про обмін», 
справу можуть як прискорити, так і затягнути. Адвокат вва-
жає, що повернути журналіста в Україну можна тільки за-
вдяки обміну, і це питання треба підіймати в Мінську на зус-
трічі тристоронньої контактної групи. Наразі ж Фейгін готує 
позов зі скаргою до Європейського суду.  ■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Двом іншим жертвам кремлівської агресії — Миколі Карпюку та 
Станіславу Клиху — минулого тижня верховний суд Росії залишив у силі 
вирок — 22,5 і 20 років колонії суворого режиму. Адвокати підсудних 
просили оголошений вирок повністю скасувати і винести новий — вип-
равдальний. Захист апелював, що у фігурантів справи є алібі, до обвину-
вачених застосовували тортури, а процес проходив із порушенням норм 
кримінально-процесуального кодексу Росії. У свою чергу, держзвинува-
чення просило залишити вирок у силі, що, зрештою, й сталося. 

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 День пам’яті жертв Голодо-
мору щорічно відзначають в Ук-
раїні у четверту суботу листопа-
да. У 2016 році цей День припа-
дає на 26 листопада й о 16.00 від-
будеться загальнонаціональна 
хвилина мовчання вшанування 
пам’яті жертв голодоморів i про-
ведення загальноукраїнської ак-
ції «Запали свічку».
 Президент України Петро По-
рошенко 1 листопада видав указ 
із метою забезпечення належ-
ної організації та проведення за-
ходів у зв’язку з Днем пам’яті 
жертв голодоморів, ушануван-
ня пам’яті жертв Голодомору 
1932-1933 років i голодоморів 
1921-1922, 1946-1947 років в Ук-
раїні. Нагадаємо, що за останні-
ми даними, лише під час голоду, 
що панував від серпня-вересня 
1932-го до липня 1933-го, зага-
лом загинуло 10 млн. 63 тис. ук-
раїнців.
 «На території України 26 лис-
топада 2016 року приспустити 
Державний Прапор України, об-
межити проведення розважаль-
них заходів, внести відповідні 
зміни до програм радіо та теле-
бачення», — йдеться в указі гла-
ви держави.

 Кабміну доручено cтворити 
за десятиденний термін органі-
заційний комітет iз підготовки 
та проведення заходів у зв’язку 
з цим жалобним днем, залучив-
ши до його складу й представ-
ників Громадського комітету. 
Уряд також повинен розробити, 
затвердити та забезпечити вико-
нання плану заходів у зв’язку з 
Днем пам’яті жертв голодоморів. 
План заходів, зокрема, має пере-
дбачати проведення 26 листопа-
да 2016 року за участю представ-
ників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядуван-
ня, громадськості, духовенства, 
молоді, дипломатичного корпусу 
іноземних держав, народних де-

путатів України, вчених жалоб-
них заходів у Києві.
 Крім того, має бути прове-
дено методичну, наукову, ін-
формаційно-просвітницьку ро-
боту, щоб донести до українців 
об’єктивну інформацію про тра-
гічні події голодоморів, що стали 
наслідком злочинних дій, вчи-
нених комуністичним тоталі-
тарним режимом. Указом про-
понують також організувати те-
матичні виставки, презентації, 
відкриті лекції, інші публічні за-
ходи, трансляції теле- та радіопе-
редач, документальних фільмів, 
художніх творів, відео-, фото- та 
інших документів, записів свід-
чень очевидців тощо. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Остання субота осені — жалобна
День пам’яті жертв голодоморів цього року припадає 
на 26 листопада

■

Українцi пам’ятають спiввiтчизникiв — жертв комунiстичного режиму.❙

Іван БОЙКО

 Місія ОБСЄ серйозно стриво-
жена погіршенням ситуації на 
Донбасі, адже порівняно з мину-
лим тижнем кількість обстрілів 
на лінії фронту зросла на 40%. 
Зокрема, за словами заступни-
ка голови місії ОБСЄ в Україні 
Олександра Хуга, спостерігачі 
зафіксували понад 8,2 тис. об-
стрілів цього тижня, тоді як за 
весь минулий їх було близько 
6 тис.
 При цьому на Донецьку об-
ласть припадає близько 87% від 
загальної кількості порушень. 
Тобто терористи з так званої 
«ДНР» агресивніші за бойови-
ків з «ЛНР». 
 Утім окупанти на Луган-
щині намагаються «не пасти 
задніх»: цього тижня на цьому 
напрямку фронту спостеріга-
ють п’ятиразове збільшення ви-
падків порушення режиму тиші. 

Найчастіше бойовики гатять по 
району Золотого та Первомайсь-
ка, де нібито відбулося відведен-
ня сил та озброєння. 
  Пан Хуг опосередковано під-
твердив, що захисники України 
відкривають вогонь у відповідь: 
«Обидві сторони дедалі біль-
ше порушують припинення вог-
ню».
 Водночас у районі Станиці 
Луганської ворог знову зірвав 
«дзеркальне» розведення сил. 
Незважаючи на те, що ватаж-
ки луганських бойовиків напе-
редодні заявляли, що готові від-
ступити від річки Сіверський До-
нець саме 2 листопада, цього так 
і не сталося. 
  Керівник української сторо-
ни Спільного центру з контролю 
та координації питань припинен-
ня вогню (СЦКК), генерал-майор 
Борис Кременецький каже, що 
українські війська не можуть 
розпочати відведення через об-

стріли бойовиків, які не дотри-
муються взятих зобов’язань.
 Адже за день до запланова-
ного розведення, в ніч на 1 лис-
топада, ворог обстріляв пози-
ції ЗСУ в цьому районі. Обстрі-
ли тривали й упродовж середи, 
2 листопада. 
 Пан Кременецький каже, що 
до всього цього бойовики «ЛНР» 
ще й обстріляли з систем залпо-
вого вогню «Град» сусіднє сели-
ще Кримське: загалом було випу-
щено близько 30 реактивних сна-
рядів iз району населеного пунк-
ту Сміле.
 За даними штабу АТО, попе-
редньої доби загиблих немає, по-
ранено одного українського воя-
ка. Сталося це в районі Авдіївки 
під час обстрілу. 
 Нахабніють окупанти на 
маріупольському напрямку: в 
ніч на четвер бойовики терорис-
тичної «ДНР» обстріляли сели-
ще Виноградне, яке фактично є 
передмістям Маріуполя.
 «Зафіксовано пошкодження 
газопроводу, через що без газо-
постачання залишилося близь-
ко 600 будинків, пошкоджено ще 
чотири будинки, жертв немає», 
— йдеться у повідомленні Нац-
поліції з Донеччини. 
  Загалом за минулу добу штаб 
АТО зафіксував 47 обстрілів iз 
боку бойовиків. ■

НА ФРОНТІ

Ворог стріляє частіше 
Окупанти збільшили кількість обстрілів 
на Донбасі майже наполовину 

■
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військових,
які спочатку 
пройшли службу 

в армії у рамках мобілізації, залишились слу-
жити за контрактом, повідомив міністр обо-
рони України Степан Полторак. Майже 20% 
контрактників — це люди, які мають бойо-
вий досвід.

12 тис. гривень
заробітної платні отри-
муватимуть оператив-

ні співробітники, а також слідчі Національної поліції, 
похвалилася очільниця Національної поліції України 
Хатія Деканоїдзе. І додала, що після широкомасштаб-
ної атестації співробітників у поліцейських буде більше 
мотивації, щоб сумлінно виконувати свої завдання.

га
лісів неза-
конно ви-

рубано у Закарпатській 
області станом на жов-
тень 2016 року, зазначив 
міністр аграрної політики 
та продовольства Тарас 
Кутовий.

вимоги 
щодо безвізового 
режиму з ЄС Украї-

на виконала, заявив Президент Ук-
раїни Петро Порошенко, сподіваю-
чись, що на Саміті Україна — ЄС у 
Брюсселі 24 листопада українці от-
римають довгоочікуване позитивне 
рішення.

одиниць 
снігоочисної техніки підготував «Київав-
тодор» до зимового періоду 2016—2017 

рр., розповів начальник відділу цього підприємства Олек-
сандр Павловський. Ще 15 одиниць нещодавно було от-
римано від Німеччини. Також для роботи на проблемних 
ділянках, а саме спусках, підйомах, шляхопроводах тощо, 
вже підготовлено спеціальні суміші, які допоможуть боро-
тися з ожеледицею.

До  10 тис. 774 144 318
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ТАК І ТРЕБА

Російське 
«мило» лише 
замилює очі та 
промиває мізки 
Більше 400 фільмів 
виробництва країни-агресора 
заборонили транслювати в 
Україні
Валерія НАЛИВАЙКО

 Українські телеефіри зазнали черго-
вої хвилі заборон. Зокрема, ще 12 фільмів і 
серіалів російського виробництва вилучили 
з трансляції в Україні. Експертна комісія з 
питань розповсюдження і демонструван-
ня фільмів Держкіно України прийняла рі-
шення заборонити низку стрічок, створених 
країною-окупантом, адже ці фільми містять 
ознаки порушення чинного законодавства 
України, а саме ст.15-1 Закону України 
«Про кінематографію». Тож «вовчий кви-
ток» виписали для шести фільмів: «Пряни-
ки з картоплі», реж. Гіргель С., 2011 р. ви-
робництва, «Марна жертва», реж. Янощук 
В., 2012 р., «Кохання без зайвих слів», 
реж. Шабанов Ф., 2013 р. Серед забороне-
них опинились і 3 картини українського ви-
робництва: «Катіна любов» та «Катіна лю-
бов 2», реж. Гольдман Д., 2012 р., «На краю 
безодні», реж. Савельєв В. (ця стрічка ще 
тільки повинна була вийти на екрани в 2017 
році). До «чорного списку» потрапили і шість 
серіалів: «Особиста справа», реж. Мельни-
ченко В., 2005 р. «Втеча 2», реж. Нікіфоров 
В., 2012 р. «Рижі», реж. Владовський В., 
2013 р., «Несподівана радість» реж. Касат-
кін А., 2012 р., «Одного разу в Ростові», реж. 
Худьяков К., 2012 р. та «Останній коп», реж. 
Жерневський М., 2015 р.
 Нагадаємо, у вересні Держкіно відмови-
ло в державній реєстрації і видачі прокатно-
го посвідчення художнього фільму кільком 
російським картинам, зокрема х/ф «Нічна 
варта», реж. Велівіс Е., 2016 р., х/ф «Недо-
луга невістка», реж. Бистрицький С. 2012 р., 
т/с «Не шкодую, не кличу, не плачу», реж. 
Криворучко І., 2011 р., т/с «Знайда-3», реж. 
Курбанов С., 2012 р., т/с «Справа була на Ку-
бані», реж. Щербин С., 2011 р. та т/с «Коли 
зацвіте багно», реж. Краснова Ю., 2010 р.
 До речі, раніше під заборону потрапляли 
всі фільми і серіали, «в яких міститься попу-
ляризація, агітація, пропаганда тощо будь-
яких дій правоохоронних органів, збройних 
сил, інших збройних, військових або сило-
вих формувань держави-окупанта». Але від 
21 квітня законом, підписаним Петром По-
рошенком, автоматично забороняється кіно-
показ усіх російських стрічок і телепрограм, 
знятих після 1 січня 2014 року. У Держкі-
но підрахували, що за два роки під «санк-
ції» потрапили більше 400 російських філь-
мів і серіалів. На що в ОБСЄ заявили, що та-
кими діями Україна наблизилась до цензури 
та підриву демократії і свободи слова.
 Однак, на думку голови Держкіно Украї-
ни Пилипа Іллєнка, в Україні треба дивитись 
і є що дивитись із вітчизняного продакшену, 
адже, за його словами, з 2014 року заверше-
но виробництво 42-х і стартували роботи над 
створенням ще 61 нового українського філь-
му, з яких уже відзняли 22. Тож слід споді-
ватись, що українці не відчують дефіциту 
серіалів і повнометражок. ■

■Тарас ЗДОРОВИЛО

 Київський завод «Ро-
синка» наказав довго жити: 
його визнали банкрутом і 
відкрили ліквідаційну про-
цедуру. Вердикт виніс Гос-
подарський суд Вінницької 
області за ініціативи Хмель-
ницького ТОВ «Сіріус Екс-
тружен». Оприлюдненою 
у Єдиному державному 
реєстрі судових рішень пос-
тановою ліквідатором під-
приємства призначено ар-
бітражного керуючого Ва-
дима Островського.
 Початок кінця «Росин-
ки» настав вочевидь піс-
ля численних переходів «із 
рук в руки» й незрозумі-
лих маніпуляційних ком-
бінацій. Так, ще в далеко-
му 2007 році вона ввійшла 
до складу групи Orangina 
Schweppes Group. Згодом 
улітку 2010 року Антимо-
нопольний комітет України 
(АМКУ) видав дозвіл ком-
панії Apresto Investments 
Limited (м. Лімасол, Кіпр) 
на придбання акцій злощас-
ної «Росинки», що забезпе-
чило покупцю більше 50 % 
голосів у вищому органі уп-
равління емітента.
 Та «чорним» роком 
став 2014-й — завод отри-
мав чистий збиток май-
же у 143,6 млн. грн., про-
ти чистого прибутку — 8,6 

млн. грн. роком раніше. 
Наслідки не забарилися: 
26 жовтня 2015 року Гос-
подарський суд Вінниць-
кої області виніс ухвалу 
щодо початку банкрутс-
тва «Росинки». У рішен-
ні суду були фінансові ви-
моги ТОВ «Сіріус Екстру-
жен» до ПрАТ «Росинка» 
на суму 1,166 млн. грн. 
Тоді було введено процеду-
ру розпорядження майном 
боржника тривалістю 115 
календарних днів — до 18 
лютого 2016 року, й вста-
новлено мораторій на задо-
волення вимог кредиторів. 
 Згідно з Єдиним реєст-
ром юридичних осіб, ТОВ 
«Сіріус Екстружен» зай-
мається випуском тари з 
пластмас. Його засновника-
ми виступають ТОВ Flovilia 

Limited (Кіпр, Нікосія) і 
ТОВ «Фордон Есет Менедж-
мент» (Київ). Кінцевий бе-
нефіціар — Анатолій Кіпіш 
— є одним із власників ком-
панії Nemiroff. Засновни-
ками ПАТ «Київський за-
вод безалкогольних напоїв 
«Росинка» є Руслан і Вален-
тина Лебеденки, Наталія та 
Василь Соколовські.
 Нагадаємо, що відоме за-
раз далеко за межами Украї-

ни підприємство  засновано 
в далекому 1960 році. Сто-
личний завод безалкоголь-
них напоїв «Росинка» — 
один із найбільших у країні 
виробників безалкогольних 
і слабоалкогольних напоїв, 
квасу та мінеральної води з 
усім відомими та улюблени-
ми торговими марками «Ро-
синка», «Софія Київська», 
Capri-Sonne, «Мустанг» та 
багатьма іншими. ■

Наталя ТУРАК 

  Довгоочікуване бабине літо все 
ж буде. За повідомленням синопти-
ків, після вихідних, на початку наступ-
ного тижня, в Україні очікується ясна 
погода та підвищення температури до 
+15 градусів. За прогнозами метеоро-
лога Наталки Діденко, тепло прийде в 
нашу країну з 7 листопада. «Найближ-
чого понеділка українці стануть свід-
ками потужного потепління. Темпера-
тура повітря навіть на півночі може ся-
гати 15 градусів, а що вже казати про 
південь? Тотального сонця та блакит-
ного неба не обіцяю, тепло найближ-
чим часом буде переважно вологим», 
— повідомила «УМ» пані Наталя.
  Проте радуватиме теплом листо-
пад нас недовго, вже через кілька днів 
температура знову впаде, подекуди 
нижче 0. Починаючи з середи, 9 лис-
топада, по всій території України буде 

хмарно, вночі без істотних опадів, 
уранці та вдень дощ із мокрим сні-
гом, вітер північно-західний, 7-12 м/с. 
Температура повітря у столиці вночі -
1...- 3 градуси, вдень +2...+ 4 градуси, 
повідомили у Гідрометеорологічному 
центрі. На заході хмарно, вночі дощ із 
мокрим снігом, удень дощ, вітер пів-
денно-західний, 7-12 м/с, місцями по-
риви 15-20 м/с. Температура повітря 
вночі -1...+ 5 градусів, удень +3...+ 10 
градусів. На півночі України хмарно, 

вночі місцями дощ iз мокрим снігом, 
удень дощ iз мокрим снігом, вітер пів-
нічно-західний, 7-12 м/с, місцями по-
риви 15-20 м/с. Температура повітря 
вночі 0...- 7 градусів, удень -1...+ 6 
градусів. У центрі хмарно з прояснен-
нями, вночі без істотних опадів, удень 
дощ із мокрим снігом, вітер північно-
західний, 7-12 м/с, місцями пориви 
15-20 м/с. Температура повітря вночі 
0...- 6 градусів, удень -1...+ 6 градусів. 
На сході хмарно з проясненнями, без 

істотних опадів, вітер південний, 7-12 
м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. 
Температура повітря вночі -1...- 7 гра-
дусів, удень -1...+ 5 градусів. На пів-
дні хмарно з проясненнями, вночі без 
істотних опадів, удень дощ, подекуди 
з мокрим снігом, вітер північно-захід-
ний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 
15-20 м/с. Температура повітря вночі 
+2...- 5 градусів, удень +2...+ 10 гра-
дусів. 
  Наші предки визначали також 
погоду за народними прикметами. 
У неділю, 6 листопада, вшановують 
пам’ять святого Арефи і відзначають 
день ікони Божої Матері «Усіх скор-
ботних радість». У минулі часи з цьо-
го дня дівчата збиралися прясти і за-
гадували на судженого. Вночі 6 лис-
топада може випасти перший стійкий 
сніг. У давнину помітили, якщо грибів 
уродило мало — зима буде сніжною і 
суворою. ■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Наступного року у Львові з’явиться центр, 
куди батьки на правах анонімності зможуть при-
вести своїх дітей, аби ті пройшли тест на вживан-
ня наркотичних речовин. Звернутися до цієї уста-
нови зможе будь-хто з дорослих членів родини, 
у кого виникли підозри щодо неповнолітніх донь-
ки або сина, але він не хоче привертати увагу сус-
пільства до своєї проблеми. Відвідувачам центру 
гарантуватимуть конфіденційність, а сама устано-
ва, до речі, буде розташована на периферії міста.
  «Насправді протестуватися можна в будь-
якій поліклініці чи лікарні, звернувшись до нар-
колога, але в нашому випадку батьки не будуть 
заморочуватися, куди звернутися. Напряму до 
лікарів ідуть, коли вже є розуміння, а коли є 
сумнів — люди не звертаються. Звісно, це буде 
не безкоштовно. Але батьки принаймні знати-
муть правду», — зазначила керівник Львівсь-
кого міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Оксана Рубай.
 Як стало відомо «УМ», тест на 12 видів нар-
котиків коштуватиме в межах 500 грн. Втім, як 
підкреслила Оксана Рубай, найчастіше пробують 
наркотики діти заможних батьків, а для малоза-
безпечених родин у центрі запровадять знижку. 
 Для того, аби відкрити заклад, необхідно 
схвалення депутатів. Сьогодні на черзі — підго-
товка відповідної документації. Відділи соціаль-
ного захисту проводять роботу серед педагогів, 
які першими помічають зміни в поведінці підліт-

ків. Крім того, вже обрали дистриб’юторів, які ма-
ють ліцензії на продаж тестів. Планують, що в та-
кому центрі працюватиме також психолог, який 
підтримає сім’ю в разі позитивного результату.
 Імовірно, що заклад функціонуватиме за під-
тримки ГО «Міжнародна антинаркотична асоціа-
ція», що вже відкрило поблизу Львова центр ре-
абілітації наркозалежних. Керівник асоціації Єв-
ген Нерух каже: боротися з проблемою наркоманії 
варто комплексно — не лише лікувати залежних, 
а й соціалізувати їх після подолання недуги. ■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ 

Баби, ось ваше літо 
Синоптики розповіли про погоду 
на наступний тиждень

■

НАМІРИ

З тобою все гаразд?
Підлітків анонімно перевірятимуть 
на вживання наркотиків

■

БАНКРУТСТВО

Як «РОСинка» на сонці
Один iз найбільших 
в Україні виробників 
безалкогольних 
напоїв припинив 
своє існування

■

56 років слави — і сумний фінал.❙
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«Головне, що бентежить у законі про спецконфіскацію, — 
це те, що є небезпека використання його до осіб, 
які не мають відношення до Януковича і його поплічників». Борислав Береза

народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

Петро НЕСТЕРЕНКО

 Лідер Радикальної партії 
Олег Ляшко вважає неприпус-
тимим підвищувати зарплати 
депутатам, урядовцям та проку-
рорам за нинішніх умов. Полі-
тик зазначив, що його фракція 
у повному складі голосувала за 
скасування ганебного рішен-
ня про підняття зарплат нарде-
пам.
 «Паразити, чим ви думали, 
коли протягували це рішення? 
Якщо вам мало 17 тисяч гри-
вень, складіть мандат і йдіть 
займатись бізнесом. Скаржи-
тись на таку зарплату, коли 
більшість українців отриму-
ють менше тисячі гривень, — 
цинізм вищої міри», — наголо-
сив нардеп.

 Ляшко вважає, що скасуван-
ня підвищення зарплат депута-
там — це лише половина спра-
ви.  Наступним має бути рішен-
ня про скасування підвищення 
зарплат урядовцям — відповід-
не звернення до Кабміну ради-
кали вже підготували.
 Політик також зазначив, що 
два мільярди гривень, які пла-
нують додатково виділити на 
прокуратуру в наступному році, 
потрібно спрямувати на під-
тримку тваринництва.  Каже, 
відомство Луценка не заслужи-
ло цих грошей, адже не дове-
ли до кінця жодної резонансної 
справи.
 «Корови чорно-рябі Україні 
потрібні більше, ніж прокурори 
з мішками грошей», — підсуму-
вав Ляшко. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Торгівля з Росією триває. Навіть на державному рівні
 Державна фірма «Укрінмаш» закуповує продукцію російських виробників че-
рез британських посередників, повідомляє «Слідство.інфо». Згідно з інформацією 
журналістів, фірма «Укрінмаш», яка входить до концерну «Укроборонпром», ку-
пувала гусеничні стрічки для військової техніки та двигуни російського виробниц-
тва для бронетранспортерів БТР 70. А постачальником виступила британська фір-
ма Rion Assets Company LTD. Директором британського постачальника «Укрінма-
шу» виявилася громадянка сейшельських островів Селма Францис.
 «Показово те, що банківський рахунок Rion Assets Company LTD відкрито у Латвії. 
Це стало поширеною практикою, коли компанії, помічені в різного роду оборудках та 
відмиванні коштів, користуються послугами латвійських банків», — зазначається у 
сюжеті. Реальних осіб, що стоять за Rion Assets Limited LTD, журналісти «Слідства.
інфо» знайшли в Києві. На переговорах з «Укрінмашем» британську фірму пред-
ставляв мешканець столиці Роман Корнієнко. До постачань продукції «Укрінмашу» 
Rion Assets Limited LTD брала участь у тендерах «Енергоатому».
 Згідно з документами, які є в журналістів, на закупівлю гусеничних стрічок ук-
раїнським підприємством було витрачено 121 200 доларів за 20 одиниць, або ж 6060 
доларів за штуку. На закупівлю двигунів для БТР було витрачено 160 тисяч доларів за 
20 одиниць, тобто 8 тисяч доларів за штуку. «Водночас середня ціна за такі двигуни 
становить близько 2, максимум 3 тисячі доларів, а це майже вчетверо дешевше того, 
що «Укрінмаш» купив у британської «прокладки», — наголошується в сюжеті.

Луценко зустріне річницю Революції гідності у Гаазі
 Генеральний прокурор Юрій Луценко проведе переговори з представниками 
Міжнародного кримінального суду в Гаазі про злочини проти активістів Револю-
ції гідності. Про це заявив заступник генпрокурора Євген Єнін. За його слова-
ми, для повноцінного розгляду справи Київ повинен надати суду докази, що аг-
ресивні дії щодо мирних повстань мали місце не тільки у столиці, а й по всій те-
риторії країни.
 «Наближається чергова річниця Революції гідності, і цей день Генпрокурор 
зустріне в Гаазі. Він буде проводити там переговори з прокурорами Міжнародного 
кримінального суду, в ході яких будуть узгоджені дані, які нам потрібно передати. 
Також можливий таймінг зазначених процедур», — зазначив Єнін. 
 Заступник Генпрокурора уточнив: «На думку представників МКС, у матеріалах 
справи не вистачає масштабності подій. Вони кажуть, що здебільшого події щодо 
масового вбивства мали доволі локалізований характер. Саме зусиллями українсь-
кого слідства, а також за підтримки української дипломатії ми намагаємося пере-
конати МКС, що ці події носили масштабний характер. Що йдеться не лише про 
події в Києві, а й про придушення мирних повстань в інших регіонах України — по 
всій Україні фактично».

Росія продовжує грабувати Україну. Зокрема у Криму
 Російське «Державне унітарне підприємство «Чорноморнафтогаз», яке після 
анексії Криму незаконно заволоділо активами української компанії «Чорноморна-
фтогаз», щорічно на шельфі Чорного моря добуває 2 млрд. куб. м природного газу 
і забезпечує ним півострів. Про це повідомила глава української компанії «Чорно-
морнафтогаз» Світлана Нєжнова під час засідання Комітету Верховної Ради з пи-
тань паливно-енергетичного комплексу, передає «УНІАН».
 «Якщо хтось задавався питанням, звідки Крим бере газ, то відповім, що Росія 
за допомогою цієї компанії на шельфі Чорного моря добуває щорічно 2 млрд. газу 
і, таким чином, забезпечує Крим», — сказала Нєжнова, додавши, що щорічна 
потреба Криму в газі становить 2 млрд. куб. м. Також вона додала, що природний 
газ видобувається в акваторії, яка є економічною зоною України. Цим Російська 
Федерація порушує Конвенцію з морського права ООН від 1982 року», — сказа-
ла Нєжнова.

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Країну ще штормить після не баченого досі фі-
нансового стриптизу — оприлюднених чиновни-
ками декларацій про доходи та майно. І хоч ос-
танні демонструють чималі статки, апетити «слуг 
народу» здатні переварити мільйони грошових 
знаків — байдуже, у якій саме валюті. А найбільш 
обурливе те, що, переваривши їх, власники товс-
тих гаманців ще й попросять добавки. 

«Безхатченки» із мандатом
 119 народних депутатів, які у 2015 році задек-
ларували більш як мільйон гривень, отримували 
компенсацію на житло. Про це повідомляє Комі-
тет виборців України з посиланням на результа-
ти проекту «Дослівно». Десятка найзаможніших 
депутатів, які отримували компенсації на жит-
ло, виглядає так: 1. Вадим Нестеренко (БПП), 
206 млн. грн. задекларованих статків; 2. Олек-
сандр Вілкул (Опоблок), 190 млн. грн.; 3. Євген 
Геллер (Відродження), 165 млн. грн.; 4. Руслан 
Демчак (БПП), 133 млн. грн.; 5. Євген Мураєв 
(позафракційний), 94 млн. грн.; 6. Борислав Ро-
зенблат (БПП), 94 млн. грн.; 7. Геннадій Чекіта 
(БПП), 90 млн. грн.; 8. Анатолій Денисенко (по-
зафракційний), 85 млн. грн.; 9. Олександр Прес-
ман (Відродження), 71 млн. грн.; 10. Аркадій 
Корнацький (БПП), 57 млн. грн.
 Переважання в цій десятці представників 
БПП прикро ріже око. Бо це делегати від тієї 
політичної сили, котра обіцяла країні «жити по-
новому». Як бачимо, деякі речі не змінюються, й 
багаті та зажерливі лишаються все такими ж ба-
гатими та зажерливими. Цікаво, що деякі «без-
хатченки» з депутатського корпусу задеклару-
вали житло, яке належить їм чи їхнім близьким 
родичам у київській приміській зоні. 
 «Наприклад, Євген Геллер написав, що є 
власником будинку на майже тисячу квадрат-
них метрів у передмісті Києва, в селищі Козин. 
Батько Руслана Демчака, згідно з декларацією 
народного депутата, володіє будинком 337 кв. м 
у селищі Крюківщина, яке розташоване за два 
кілометри від київської Окружної дороги», — 
йдеться у повідомленні КВУ. 
 «Дружина народного депутата Михайла Доб-
кіна, згідно з його декларацією, володіє двома 
квартирами в Києві. Втім депутат також отриму-
вав компенсацію на житло», — додає КВУ. Але, 
очевидно, родичі нардепів не пускають своїх крев-
них пожити у їхніх хатах. Навіть якщо йдеться 
про дружину й чоловіка. Та й нерухомість у перед-
місті не влаштовує парламентаріїв — вони згод-
ні лише на столицю. В цілому ж, резюмує КВУ, у 
грудні 2015 року компенсацію отримали 177 на-
родних депутатів. При цьому річний розмір ком-
пенсації міг становити 167 тис. грн.

Вони працюють...
 Що ж, із такими прекрасними матеріальни-
ми стимулами наші народні обранці мусили б 
показувати дуже високий ККД. Однак, на жаль, 

їхні «творчі досягнення» доволі скромні. У се-
реду Рада спромоглася прийняти зміни до зако-
ну про телебачення і радіомовлення, а також ра-
тифікувала меморандум про співпрацю між Ук-
раїною та Британією в оборонній царині. 
 Що стосується закону, то його стаття 6 («Не-
припустимість зловживання свободою діяль-
ності телерадіоорганізацій») доповнена поло-
женням, яке забороняє «заклики до розпалю-
вання національної, расової чи релігійної во-
рожнечі та ненависті». Також не допускається 
образа національної честі та гідності.
 Закон дозволяє Нацраді штрафувати теле-
канали і радіостанції, незалежно від того, чи 
було попередження, в разі таких порушень: за-
клик до насильницької зміни конституційного 
ладу, підбурювання до війни, агресивних дій, їх 
пропаганда; розпалювання національної, расо-
вої або релігійної ворожнечі. Покарання чекає 
на мовників і в тому випадку, якщо мала місце 
пропаганда винятковості або неповноцінності 
осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідео-
логії, належності до певної нації або раси, фі-
зичного або майнового стану, соціального по-
ходження.
 У випадках, подібних до перерахованих, 
розмір штрафу становитиме 25% розміру ліцен-
зійного збору. Провайдера програмної послуги 
Нацрада також може оштрафувати на 25% лі-
цензійного збору за ретрансляцію програм і пе-
редач, які не включені до переліку програм, за-
тверджених рішенням Нацради.
 На вчора ж був запланований розгляд низ-
ки питань, що торкалися правоохоронної діяль-
ності та дерегуляції бізнесу. 270 голосами «за» 
парламент полегшив життя фрилансерам, під-
тримавши законопроект авторства Вікторії 
Пташник та Оксани Продан. Ці депутати вка-
зали у своїй пояснювальній записці, що пере-
важна більшість фрилансерів унаслідок склад-
ності та надмірної бюрократизації процесу не 
працює у легальному полі, а користується сис-
темами Payoneer, PayPal тощо. Натомість ухва-
лений закон дозволить максимально зменшити 
адміністративні бар’єри під час процедур укла-
дення зовнішньоекономічних договорів, зара-
хування валютної виручки, а також бухгал-
терського обліку та фінансової звітності.
 У день голосування нардепи також мали по-
вернутися до багатостраждального закону про 
спецконфіскацію, однак Комітет ВР (iз питань 
протидії корупції) «забракував» текст докумен-
та, відзначивши, щоправда, що той уже більш 
вдалий, аніж попередні його редакції. «Голов-
не, що бентежить у цьому законі — це те, що є 
небезпека вживання його до осіб, які не мають 
відношення до Януковича і його поплічників. А 
потім будь-який громадянин України, який пот-
рапить під цей закон, повинен буде через довгі 
судові тяжби повертати своє майно», — проко-
ментував ситуацію представник комітету Борис-
лав Береза. «Коаліційні депутати чомусь не хо-
чуть писати адресний закон», — додав він. ■

ГАРЯЧА ТЕМА

Ляшко: Корови чорно-
рябі Україні потрібні 
більше, ніж прокурори
Пiсля вiдмiни пiдвищення зарплат депутатам 
це ж саме треба зробити й щодо урядовцiв

■ПАРЛАМЕНТ

Знов на Раду гроші
Поки парламент мізкує над спецконфіскацією, у мережі обговорюють 
тих депутатів, котрі отримали кошти на оренду житла

■

Із десяти найбагатших мільйонерів, котрі отримали компенсацію за житло, п’ятеро належать до фракції БПП. ❙
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До відома громадськості
 Підприємство з 100% іноземними інвестиція-
ми «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» 
даним повідомляє: у зв’язку із поширеною в ряді 
ЗМІ інформацією Служби безпеки України, що де-
які розповсюджувачі, зокремаТОВ «ЮНАЙТЕД 
ГРІН ПЛАНЕТ» (код 39829938), ТОВ «ПЛАНЕ-
ТА-ЗЕМЛЯ» (код 37047683), ТОВ «МІРАС ЛТД» 
(40043469) мають відношення до організованої гру-
пи, яка займалася організацією забороненого граль-
ного бізнесу та букмекерської діяльності, а також 
забезпечувала фінансування терористичної діяль-
ності на сході України, «Українська Національна 
Лотерея» припиняє відносини із вказаними органі-
заціями. 
 Із 27.10.2016р. та 02.11.2016р. із вказаними 
компаніями було розірвано договори-доручення на 
розповсюдження державних числових грошових 
лотерей, лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ», миттє-
вої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК».
 На сьогоднішній день наступні договори є 
розірваними та не є чинними: договір-доручення 
№1549/02 від 25.08.2015р. із ТОВ «ЮНАЙТЕД 
ГРІН ПЛАНЕТ», договір-доручення №1673/02 від 
27.05.2016р. із ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ», 
договір-доручення №1550/02 від 25.08.2015р. із 
ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ», договір-дору-
чення №1530/02 від 24.04.2015р. із ТОВ «ПЛА-
НЕТА-ЗЕМЛЯ», договір-доручення №1529/02 від 
24.04.2015р.  із ТОВ «ПЛАНЕТА-ЗЕМЛЯ», до-
говір-доручення №1586/02 від 29.11.2015р. із ТОВ 
«МІРАС ЛТД», договір-доручення №1587/02 від 
29.11.2015р. із ТОВ «МІРАС ЛТД». 
 Видані на виконання вищезазначених договорів 
посвідчення розповсюджувача лотерей анульовані. 
Пункти розповсюдження, які належать вищезазна-
ченим компаніям, відключено від електронної сис-
теми прийняття ставок лотереї, у зв’язку з чим про-
даж лотерей у таких пунктах не здійснюється.

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

На канцлера ФРН найближчим ча-
сом очікує прийняття низки важ-
ливих рішень. Ангела Меркель має 
визначитися з кандидатурою на пре-
зидента Німеччини, впорядкувати 
відносини з союзною партією – ба-
варським Християнсько-соціальним 
союзом (ХСС) — та оголосити пуб-
лічно, що буде боротися за чергову, 
вже четверту, каденцію на посаді 
канцлера Німеччини після перемо-
ги її партії Християнсько-демокра-
тичний союз (ХДС) — на виборах 
до Бундестагу. Наразі пані Меркель 
утримується від розлогих публічних 
коментарів щодо жодного з цих пи-
тань, але польська газета «Жечпос-
політа» повідомляє з посиланням 
на інсайдерську інформацію з кіл 
німецької політичної еліти: від бо-
ротьби за канцлерське крісло вона 
не відмовиться. У цьому не сумні-
вається і німецьке суспільство.

Меркель втрачає рейтинг  
 Своє рішення пані канцлер має 
оголосити не пізніше початку груд-
ня на з’їзді ХДС. А зволікає з оголо-
шенням цього рішення з тактичних 
міркувань, пояснює на шпальтах ви-
дання «Більд» Маттіас Юнг з Інсти-
туту досліджень громадської думки 
Forschungsgruppe Wahlen. На його 
думку, більш раннє оголошення цьо-
го рішення полегшило б завдання 
критиків Ангели Меркель. А таких 
критиків не бракує навіть у лавах її 
власної партії ХДС. Нещодавно Нор-
берт Рюттген, глава комісії з закор-
донних справ Бундестагу, гостро роз-
критикував урядову позицію з під-
тримки планів міжнародного кон-
сорціуму на чолі з «Газпромом» про 
будівництво другої гілки балтійсь-
кого газопроводу «Північний потік». 
«Цей проект суперечить також інте-
ресам Польщі та України», — аргу-
ментував він. Це було сприйнято не 
лише як критика на адресу віце-кан-
цлера Зігмара Габріеля, лобіста га-
зопроводу, а також і самої пані кан-
цлер, яка відмовилася від публічних 
коментарів у цій справі. 
 Слова Рюттгена ще не свідчать 
про загальні бунтівні настрої в лавах 
ХДС, оскільки всі розуміють, що не-
має іншого політика, який викону-
вав би роль виборчого локомотиву 
цієї партії краще, ніж Меркель. З ін-
шого боку, останні опитування інсти-
туту соціології TNS свідчать, що Ан-
гела Меркель уже втратила позиції 
провідного політика своєї країни, які 
вона утримувала майже десятиліття. 
Рівень її підтримки становить 59%. Її 
вже випереджають глава дипломатії 
Франк-Вальтер Штайнмаєр (72%) та 
міністр фінансів Вольфганг Шойбле. 
Та й сама партія пані канцлер втра-
чає рейтинги, але спільно зі своїм ко-
аліційним союзником надалі має 32-
33% підтримки. 
 По виборах, до яких залишилося 
менше року, перед Ангелою Меркель 
неодмінно постане проблема створен-
ня більш широкої коаліції. Теперіш-
ній третій коаліціант, яким є Соціал-
демократична партія (СДП), уже ви-
ношує плани створення уряду за 
участі «зелених» та посткомуністів 
з угруповання «Ліві». Канцлерське 
крісло стає все більш хитким для Ан-
гели Меркель. 

Президент не хоче бути 
президентом
 Ліками від «хиткості» міг би ста-
ти «свій» президент. Чинний феде-
ральний президент Німеччини Йо-
ахім Ґаук вирішив не претендувати 
на дозволений німецькою Конститу-

цією другий п’ятирічний термін пе-
ребування на цій посаді. Вибори його 
наступника призначено на 12 лютого 
2017 року. 
 Хто обійме цю посаду? Охочих, як 
виявилося, не так багато, зазначає у 
своєму коментарі «Німецька хвиля». 
У німецькій пресі в останні тижні на-
зивали різні імена, але багато видат-
них і шанованих ВІП-персон ФРН, 
які підходять на цю посаду, вже від-
мовилися від такої можливості. Цьо-
го поки не зробив міністр закордон-
них справ Німеччини Франк-Валь-
тер Штайнмаєр. Опитування громад-
ської думки свідчать, що більшість 
німців хотіли б бачити на цій посаді 
саме його. До його кандидатури та-
кож схиляються німецькі політичні 
еліти. 
 Глава німецької держави не во-
лодіє реальною владою у країні. Але 
пошук кандидатів на цю посаду й са-
ма процедура її заміщення є доволі 
чутливим барометром політичної си-
туації у Німеччині та дзеркалом роз-
становки сил.
 Цього разу ситуація видається 
особливо пікантною. Так уже вийш-
ло, що вибори президента проходи-
тимуть лише за півроку до загаль-
нофедеральних парламентських, від 
результату яких залежатиме, хто, 
власне, буде реально керувати Німеч-
чиною надалі. Ця обставина вносить 
додаткову інтригу до передвиборчої 
боротьби, у партійно-політичне зма-
гання і з’ясування відносин між уря-
дом та опозицією.
 Президента обирають так звані 
Федеральні збори, які скликаються 
раз на п’ять років саме з цією метою. 
До них входять депутати Бундестагу 
й делегати від федеральних земель 
відповідно до розстановки сил у ланд-
тагах. Усього — 1260 осіб. Представ-
ники правлячих у Німеччині консер-
ваторів і соціал-демократів та їхні 
прихильники з-поміж посланців фе-
деральних земель мають у зборах пе-
реважну більшість, тобто могли б без 

клопоту вже у першому турі голосу-
вання забезпечити переконливу пе-
ремогу своєму кандидатові. Пробле-
ма в тому, щоб знайти такого, який 
би влаштовував і консерваторів канц-
лера Анґели Меркель, і соціал-демок-
ратів її заступника Зіґмара Ґабріеля, 
який і сам націлився у глави уряду. 
Ангела Меркель хотіла б бачити на 
посаді президента свого однопартій-
ця, главу Бундестагу Норберта Лам-
мерта. Алу він, виходячи зі сказано-
го, не побажав ризикувати. 
 Пошук надпартійної та авторитет-
ної в країні фігури поки успіхом не 
увінчався. Однак 24 жовтня Ґабріель 
заявив, що у Соціал-демократичної 
партії Німеччини «вже є кандидат, 
який відповідає всім необхідним кри-
теріям: Франк-Вальтер Штайнмаєр». 
Штайнмаєр — соціал-демократ і вже 
через це не влаштовує консерваторів. 
Але на їхні голоси Ґабріель, швидше 
за все, і не розраховує. Не набравши 
абсолютної більшості в перших двох 
турах, його кандидат міг би отрима-
ти підтримку відносної більшості, до-
статньої у третьому турі — за умови, 
що Штайнмаєра підтримають «зе-
лені», посткомуністи та хто-небудь 
із незалежних делегатів. 
 «Зелені» такий варіант не виклю-
чили й зайняли вичікувальну пози-
цію. Ліві ж, підкорюючись, скоріше, 
інстинктові одразу відмітати все, що 
надходить від політичного опонента, 
спочатку кандидатуру Штайнмаєра 
навідріз відкинули. Лідери постко-
муністів пояснили, що не підтрима-
ють цього кандидата як одного з ар-
хітекторів болючих соціальних ре-
форм, які на початку 2000-х років 
проводив у Німеччині колишній 
канцлер Ґерхард Шредер. Але минув 
тиждень, і з табору посткомуністів 
залунали інші голоси. Заговорили 
про «позитивні» кроки Штайнмаєра 
у зовнішній політиці, зокрема що він 
«розумно розставляє акценти в полі-
тиці щодо Росії», тобто займає про-
російську позицію.■

За 12 років у світі загинуло 827 
журналістів
 Це означає, що кожні п’ять днів під час виконання 
службових завдань гине один працівник ЗМІ. ЮНЕСКО 
оприлюднило звіт на цю тему 2 листопада, в Міжнарод-
ний день припинення безкарності за злочини проти жур-
налістів. Дата була вибрана на пам’ять про двох фран-
цузьких журналістів, убитих у Малі 2 листопада 2013 року. 
Найбільше журналістів загинуло у зонах збройних конф-
ліктів — у Сирії, Іраку, Ємені та Лівії. Другий регіон, де 
є висока смертність журналістів, — Латинська Америка. 
Як стверджують автори звіту, 90% з усього загалу вби-
тих становлять працівники локальних мас-медіа. ЮНЕСКО 
теж звертає увагу, що сторони конфліктів піддають жур-
налістів тортурам, викрадають їх, а також залякують.

У Північному Льодовитому океані розтане 
весь лід 
 Американська космічна агенція НАСА опублікувала ві-
део, яке демонструє танення арктичних льодів в Північно-
му Льодовитому океані навколо Північного полюса за три 
десятиліття —   від 1984-го до 2016 років. На думку екс-
пертів, після 2030 року в Північному Льодовитому океані 
може зов сім не лишитися льоду. Це значно полегшить ви-
добуток багатющих корисних копалин у цьому регіоні. Але 
оприлюднені дані спричинять ще запеклішу боротьбу за 
розподіл районів видобутку.

Не ображай президента Таджикистану! 
 Президент Таджикистану Емомалі Рахмон підписав 
постанову уряду про кримінальне покарання за образу 
глави держави. Порушникам загрожує тюремний термін 
до п’яти років або великий штраф. 64-річний Емомалі Рах-
мон беззмінно керує Таджикистаном із 1992 року. Він брав 
участь у президентських виборах чотири рази поспіль. На-
ступні президентські вибори заплановано на 2020 рік, і 
підготовка до них, на думку аналітиків, уже йде повним 
ходом. У грудні минулого року таджицький парламент од-
ноголосно ухвалив закон «Про засновника світу і націо-
нальної єдності — лідера нації», чим офіційно проголо-
сив чинного президента довічним лідером таджиків. Нор-
ма гарантує Емомалі Рахмону недоторканність після відхо-
ду з президентського поста, а також законодавчо прописує 
право глави держави на довічну пенсію, транспорт, житло, 
страховку і спілкування з нацією в будь-який час.

У Вроцлаві створили футбольний клуб з 
українців
 «Динамо» Вроцлав — це перший офіційний футболь-
ний клуб у Польщі, у якому грають тільки українці. Коман-
да грає у класі «C» і розраховує в цьому сезоні вийти на 
наступний рівень до класу «B». Гравці «Динамо» Вроцла-
ва не приховують, що вони грають у футбол не тільки зад-
ля самої гри, а й задля зустрічей, контактів та спілкуван-
ня, бо хоча їм добре у Польщі, усі вони сумують за бать-
ківщиною. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■ВІДДІЛ КАДРІВ

Ангели і демони Меркель 
Німецький канцлер буде боротися за четверту каденцію на своїй посаді

■

62-річній Меркель є над чим подумати. ❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 «Маша і Ведмідь»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-3»

14.10 «Сліпа»

14.45 «Мольфар»

15.45 «Сімейні мелодрами-6»

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Комедія «Матусі-2»

22.00 «Гроші»

23.35, 3.35 Т/с «Теорія брехні»

01.25 Х/ф «Рятівник»
05.30 «Служба розшуку 

дітей»

ІНТЕР

06.15, 11.50, 12.25, 14.40 

Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Жіноча інтуїція»
14.00 Речдок

15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.25, 5.30 Подробиці

21.00 Т/с «Східні солодощі»

23.00 Т/с «Одну тебе кохаю»

02.15 Х/ф «Очікуючи 
вантаж на рейді 
Фучжоу біля пагоди»

04.05 Х/ф «Вишивальниця 
в сутінках»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.30 Події

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.00, 4.20 Реальна містика

12.00 Х/ф «Чого хочуть 
чоловіки»

14.00, 15.30 Т/с «Білі троянди 

надії»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45, 2.20 Говорить Україна

21.00 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Форсаж»
05.10 Агенти справедливості

ICTV

05.50 Служба розшуку дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.50 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

09.55 Х/ф «Праведник»
11.30, 13.20 Х/ф «Чорна 

діра»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Х/ф «Ріддік 3D»
17.45 Т/с «Штрафбат»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше, ніж правда

21.40 Т/с «Поганий хороший 

коп»

22.25 Свобода слова

01.00 Х/ф «Рембо-4»
02.25 Т/с «Чорний список-2»

03.45, 4.45 Провокатор

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Зона ночі

04.35, 18.00 Абзац

05.30, 6.35 Kids Time

05.35 М/с «Губка Боб»

06.37 Х/ф «Ейс Вентура: 
поклик природи»

08.10 Х/ф «Трансформери-3»

11.15 Х/ф «Трансформери: 
століття вимирання»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор

21.55 Пристрасті за ревізором

00.40 Х/ф «Мрії 
збуваються»

02.30 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 М/ф «Острів скарбів»

06.05 Х/ф «Танго смерті»
07.40 Х/ф «Мерседес» 

тікає від погоні»
09.05, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.05, 17.25 Т/с «Детективи»

11.35 Х/ф «Принцеса на 
бобах»

13.40, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.00, 19.00, 23.15, 1.40 

Свідок

15.30 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.10 Випадковий свідок

02.25 Речовий доказ

03.10 Легенди бандитської 

Одеси

03.35 Правда життя. Професії

04.30 М/ф «Як козаки на 

весіллі гуляли»

04.50 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Великі поети в музиці. 

Леся Українка, ч. 2 

06.30 Українські державники. 

Маркіян Шашкевич, ч. 2 

07.00, 08.20 Ранок iз 

«Культурою»

07.35 Д/ф «П’ять куль для 

Дмитра Яворницького» 

08.00 Інформаційна програма 

«Культура.День». 

Дайджест

08.55 Національний музей 

історії України. Скарби

09.20 Світ у прямокутнику. 

Олена Бурковська 

09.45 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український орфей» 

10.05 Головна роль. Ярослав 

Гаврилюк 

11.00 Мистецькі історії. 

Музика українського 

кіно 

12.00 І. Котляревський. 

«Енеїда». Вистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру ім. 

Миколи Куліша 

14.00, 02.00 Світ особистості. 

Микола Вінграновський, 

ч. 1

14.50, 02.50 Микола Руденко. 

Філософія душі 

всесвіту, ч. 1

15.45, 03.45 Туристичними 

стежками. Музей 

Володимира Вознюка

16.00 Азбука ремесел. 

Ковальство 

16.20 Трипільський всесвіт 

України, ч. 4

16.50 Галерея образів. Жан-

Батист Грьоз

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Григорій 

Сковорода

17.30 Незвідане Закарпаття. 

Іконопис

18.00 Д/ф «Прощай, дівчино» 

18.25 Новини-Світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День»

19.20 Валерій Невєдров. Так 

твориться мистецтво, 

ч. 2. Як створити театр

19.50 Т/ф «Вслухаючись в 

Шевченкові рядки...» 

20.00 Передчуття. Алла 

Рубіна, ч. 1

20.50 Гуцульщина 

21.00 Ювілейна фантазія

22.35 Степан Васильченко. 

«Ніч кохання». Вистава 

Київського театру 

«Колесо»

00.20 Київський цирк у 

просторі часу, ч. 2

00.45 Світ у прямокутнику. 

Степан Рудик

01.05 Передчуття. Валерія 

Демченко, ч. 2 

04.00 Міхаїл Себастьян. 

«Безіменна зірка». 

Вистава Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру 

ім. М. Заньковецької

05.45 Мандри Великим 

Лугом. Тернівський 

храм

 

СТБ

06.10, 16.00 Все буде добре!

08.10 Все буде смачно!

10.05, 18.30 За живе!

11.35 Х/ф «Осінній вальс»
13.40 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55, 22.45 Хата на тата

00.30 Один за всіх

01.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00, 22.10 Природа 

сьогодні

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

ІІ Світової війни: день 

за днем»

13.45 Мова тварин

14.40, 23.10 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Сироти дикої 

природи

17.45 Чарівні світи

18.15 Іпостасі спорту

18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Рецепт успіху 

М. Поплавського

00.10 Життя на Вершині

02.00 Ніч чорних краваток

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

04.35 Модні історії

05.00 Джаз-коло

05.35 Шлях великого 

мислителя

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Top Gear

08.05, 8.25, 19.10 ДжеДАІ

10.20 Облом.UA.

11.00 Богатирі

12.00 Українські сенсації

13.00 Дембель

13.55 Люстратор 7, 62

14.55 Люстратор. Спецпроект

15.50 Секретні матеріали

18.30 Спецкор

19.30 Цілком таємно

20.00 Т/с «Таксі: Бруклін»

21.00 Х/ф «Відплата»
23.10 Х/ф «Шлях війни»
01.00 Д/ф «Заручники 

правосуддя»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч

06.10 «Лестер» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

08.10 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Севілья» — 

«Барселона». ЧІ

13.50 «Ліверпуль» — 

«Уотфорд». ЧА

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Реал» — «Леганес». 

ЧІ

18.45 «Арсенал» — 

«Тоттенхем». ЧА

20.40 «Зірка» — «Олімпік». 

ЧУ

22.50 ЧІ. Огляд туру

23.45 «Вільярреал» — 

«Бетіс». ЧІ

01.35 Моя гра

02.05 «Челсі» — «Евертон». 

ЧА

03.55 «Сосьєдад» — 

«Атлетіко». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS

07.00, 8.15, 11.00 Фігурне 

катання. Етап Гран-прі. 

Кубок Росії

09.30 Легка атлетика. 

Марафон

13.00, 21.35, 0.35, 2.30 

Футбол. Чемпіонат 

MLS. Плей-оф. 1/4 

фіналу

14.30, 20.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

15.00, 17.30, 19.00 Футбол 

16.00 Снукер. Сhina 

Championship. Фінал

21.05 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип. Огляд

22.50, 2.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Огляд

23.15 Футбол. «ФІФА»

23.45 WATTS

00.00 Найкраще з кінного 

спорту

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Дзеркало історії

08.10, 12.40 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 У пошуках скарбів

10.50, 21.40 Земні катаклізми

11.50 Ігри розуму

13.30, 19.50 У пошуках істини

14.20 Містична Україна

15.10 Охоронці Гітлера

16.10 Аляска: школа 

виживання

17.10, 20.40 Походження 

речей

18.10, 22.40 Загадки планети

19.00 Прихована реальність

23.30 Покер

00.20, 5.10 Смертельний 

двобій

01.20 Скарб.UA

К1

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/ф

09.20 «Топ-модель по-

американськи»

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.00 «Орел і Решка. Шопінг»

14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

«Орел і Решка»

16.00 «Файна Юкрайна»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Розсміши коміка»

22.00 Х/ф «Сонна лощина»
00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.50 Т/с «Комісар Рекс»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.35 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.30 Х/ф «Чотири дні з 
життя Чандні»

12.55, 21.00 Танька і 

Володька

13.55, 20.00 Одного разу в 

Одесі

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55 Віталька

16.50, 22.00 Країна У

17.50 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 18.40, 21.00, 

1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

15.35 Твій дім

15.50 Вікно в Америку

16.20 Д/ф «Вибір-2016. 

Клінтон чи Трамп»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.30 Про головне

20.00 Перша шпальта

20.30 Вересень

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Книга.ua

02.25 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. О. Мурашка. 

Наспів на крилах 

метелика»

03.00 Телевистава «Чорна 

Пантера та Білий 

Ведмідь»

04.20 Д/ф «Я — війна»
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КАНАЛ «1+1»

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

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

07.35 «Маша і Ведмідь»
09.30 «Чотири весілля-3»
10.40, 12.20 «Міняю жінку-3»
14.10 «Сліпа»
14.45, 2.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні мелодрами-6»
17.15 Мелодрама «Уламки щастя -2»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Комедія «Матусі-2»
22.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
23.35, 3.30 Т/с «Теорія брехні»
01.25 Мелодрама «Попелюшка 

з райського острова»

05.25 «Служба розшуку дітей»

ІНТЕР

06.20, 11.15, 12.25 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 

солодощі»

14.00 Речдок

14.50 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.15, 5.20 Подробиці

23.00 Т/с «Одну тебе кохаю»

02.05 Х/ф «Лісова пісня»
03.45 Х/ф «Захар Беркут»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.50 Зоряний шлях

11.20, 4.10 Реальна містика

16.00, 21.00 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»

18.00 Т/с «Співачка і султан»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. 

Нью-Йорк»

02.10 Х/ф «Форсаж»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Т/с «Винищувачі-2»

12.00, 13.20, 17.45 

Т/с «Штрафбат»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Вдруге не 
посадять»

15.25, 16.20, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»

16.50 Т/с «Сильніше за вогонь»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.25 Х/ф «Рембо. Перша 
кров»

00.15 Т/с «Чорний список-2»

01.55 Т/с «Перетинаючи межу»

03.30, 4.45 Провокатор

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.40 Дорослі як діти

05.55, 18.00 Абзац

06.50, 8.10 Kids Time

06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.12 Т/с «Спецзагін 

«Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Аферисти в 

мережах 

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Зірки під гіпнозом

00.00 Любов на виживання

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 

18.15 Інформаційний 

день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Невигадані історії

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.10 Х/ф «Самотня жінка 
бажає познайомитись»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 
партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»
10.00 Страх у твоєму домі»
11.45 Т/с «Банкірші»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»
14.00, 19.00, 23.15, 1.40 Свідок
15.40 Т/с «Морський патруль»
17.25 Т/с «Детективи»
23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»
00.40 Т/с «Копи-новобранці»
02.10 Європейський покерний 

турнір
03.00 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
03.30 Легенди бандитської 

Одеси
04.50 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел. 

Ковальство 
06.25 Трипільський всесвіт 

України, ч. 4 
07.00, 08.15 Ранок iз 

«Культурою»
07.35, 18.25 Новини-Світ 
07.45, 18.40 Новини 
08.00, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.
День» 

08.55 Д/ф «Прощай, дівчино» 
09.20 Валерій Невєдров. Так 

твориться мистецтво, ч. 2. 
Як створити театр 

09.50 Т/ф «Вслухаючись в 
Шевченкові рядки...» 

10.00 Передчуття. Алла Рубіна, 
ч. 1 

10.50 Гуцульщина 
11.00 Ювілейна фантазія 
12.35 Степан Васильченко. 

«Ніч кохання». Вистава 
Київського театру 
«Колесо» 

14.00, 02.00 Світ особистості. 

Микола Вінграновський, 
ч. 2 

14.50, 02.50 Микола Руденко. 
Філософія душі всесвіту, 
ч. 2

15.30, 03.30 І постала церква
15.50, 03.50 Православний 

календар 
16.00 Скарби роду. Співає 

«Горлиця»
16.20 Розповідає Олександр 

Сизоненко. Мій Михайло 
Коцюбинський

16.35 Д/ф «Всеволод Нестайко. 
Родом з дитинства»

17.00 Невигадані історії з життя 
одного театру, ч. 9

17.25 Д/ф «Володимир 
Челомей. Дельта 
новизни»

18.00 Земляки. Батько Гоголя 
19.20 «Подружжя». Листування 

Івана Франка та Ольги 
Хоружинської

20.05 Д/ф «Гайдамацьким 
шляхом»

20.30 Юрій Шилов. Сказання 
прадавніх слов’ян, ч. 3

21.00 Фольк-music
22.00 Прямостояння. Валерій 

Марченко, ч. 1
22.40 Фільм-вистава «Чорна 

пантера та Білий 
ведмідь» 

00.20 Володимир Шевченко. 
Інстинкт життя

01.15 Під знаком Кримського
01.30 Юрій Шилов. Сказання 

прадавніх слов’ян, ч. 1 
04.00 Роман Горак «Спогад 

про Саломею». 
Вистава Національного 
академічного 
українського 
драматичного театру 
ім. Марії Заньковецької 

05.05 Світ особистості. Ярослав 
Яцків

 
СТБ

06.30, 16.00 Все буде добре!
08.30 Все буде смачно!
09.30, 18.30 За живе!
11.00 МастерШеф-5
18.00, 22.00 Вiкна-новини
19.55, 22.45 МастерШеф-6
23.15 Давай поговоримо про 

секс-2
01.10 Один за всіх
02.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя
06.30 Teen-клуб

07.00, 22.10 Природа сьогодні
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

ІІ Світової війни: день за 
днем»

13.45 Будьте здорові!
13.55 Чарівні світи
14.45, 23.10 Повітряні воїни
16.15, 21.00 Сироти дикої 

природи
17.45 Путівник прочанина
18.00 Баскетбол. Ліга чемпіонів
21.40 Відлуння
00.10 Життя на вершині
01.25 Ніч чорних краваток
03.00 Після опівночі
04.00 Світські хроніки
04.25 Кумири
04.35 Модні історії
05.00 Джаз-коло
05.35 Літаючі боги Дуньхуана

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.00, 8.10, 19.10 ДжеДАІ
07.35, 11.05 Облом.UA.
08.30, 18.30 Спецкор
09.00 Секретні матеріали
09.20 Хоробрі серця
10.30 Д/ф «Зброя»
12.35 Відеобімба
14.00 Т/с «Екстант»
15.40 Х/ф «Абсолютний 

нуль»
17.30, 20.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
19.30 Люстратор. Спецпроект
21.00 Х/ф «Веселі» канікули»
23.00 Х/ф «Шлях воїна»
00.50 Д/ф «Заручники 

правосуддя»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч
06.10 «Ліверпуль» — 

«Уотфорд». ЧА
08.10 «Гранада» — 

«Депортиво». ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Олександрія» — 

«Шахтар». ЧУ
12.05 Великий футбол
13.50 «Реал» — «Леганес». ЧІ
16.00 ЧІ. Огляд туру
16.55 «Зірка» — «Олімпік». 

ЧУ
18.45 «Севілья» — 

«Барселона». ЧІ
20.40 «Челсі» — «Евертон». 

ЧА
22.50 ЧА. Огляд туру
23.45 «Сосьєдад» — 

«Атлетіко». ЧІ
01.35 Журнал Ліги чемпіонів
02.05 «Ман Сіті» — 

«Мідлсбро». ЧА
03.55 «Лас-Пальмас» 

— «Ейбар». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.30, 10.00, 11.15, 16.00, 
17.15, 2.30 Футбол. 
Чемпіонат MLS. Плей-оф. 
1/4 фіналу

07.00, 21.30 Снукер. Сhina 
Championship. Фінал

08.00, 1.00 WATTS
09.00, 14.00, 21.00 Футбол. 

«ФІФА»
09.30, 2.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Огляд
12.30 Легка атлетика. Марафон
14.30, 20.45 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. Огляд
14.45, 19.30 Футбол
18.30 Футбол. Євро- 2017. 

Жінки. Жеребкування
23.30 Автоспорт. Етап 

чемпіонату світу з 
перегонів на витривалість

00.00 Дрони. DR 1 Invitational

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Дзеркало історії
08.10, 12.40 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00 У пошуках скарбів
10.50, 21.40 Земні катаклізми
11.50, 23.30 Ігри розуму
13.30, 19.50 У пошуках істини
14.20 Містична Україна
15.10 Охоронці Гітлера
16.10 Аляска: школа 

виживання
17.10, 20.40 Походження речей
18.10, 22.40 Загадки планети
19.00 Прихована реальність
00.20, 5.10 Смертельний двобій
01.20 Підроблена історія

К1

05.00 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/ф
09.20 «Топ-модель по-

американськи»
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти — моє життя»
12.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

«Орел і решка»
16.00 «Файна Юкрайна»

18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.40 Т/с «Комісар Рекс»
02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-мандрівниця»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 МультMIX
09.35 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
10.05 Х/ф «Легенда 

Лонгвуда»
11.55, 17.50 Панянка-селянка
12.55, 21.00 Танька і Володька
13.55, 20.00 Одного разу в Одесі
14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55 Віталька
16.50, 22.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 5.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 Ера бізнесу

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 Уряд на зв’язку з 

громадянами

10.25, 19.30 Про головне

10.55 Спорт. Тиждень

11.25 Війна і мир

12.05 Вікно в Америку

12.30 Вересень

13.20 Казки Лірника Сашка

13.30 Школа Мері Поппінс

14.00 Суспільний університет

14.30 Подорожні

15.40 Борхес. Україна на картах: 

географія з історією

16.20 Д/с «Клуб пригод»

17.20 Д/с «Увесь цей джаз»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

20.00 РЕ:ФОРМА

20.30 Наші гроші

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.05 Д/ф «Пошук Мазепи»

03.00 Д/с «Середземномор’я»

03.50 Д/ф «Довженко в огні»
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

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

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

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

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.15, 5.05 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 «Маша і Ведмідь»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-4»

14.10 «Сліпа»

14.45, 1.25 «Мольфар»

15.45, 2.15 «Сімейні 

мелодрами-6»

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя -2»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Комедія «Матусі-2»

22.00 «Поверніть мені красу 2»

23.35, 3.05 Т/с «Теорія брехні»

05.25 «Служба розшуку дітей»

ІНТЕР

06.10, 11.15, 12.25 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 

солодощі»

14.00 Речдок

14.50 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується кожного

20.00, 1.20, 5.20 Подробиці

23.00 Т/с «Одну тебе кохаю»

02.05 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

03.50 Х/ф «Лісова пісня»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.20, 4.20 Реальна містика

16.00, 21.00 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. 

Нью-Йорк»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00, 16.50 Т/с «Сильніше за 

вогонь»

11.00, 17.50 Т/с «Штрафбат»

12.05, 13.20 Х/ф «Рембо. 
Перша кров»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30 Т/с «Відділ 44»

15.30, 16.20, 21.25 Т/с 

«Поганий хороший коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Рембо. Перша 
кров-2»

00.15 Т/с «Чорний список-2»

01.55 Т/с «Перетинаючи 

межу»

03.30, 4.45 Провокатор

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

03.50 Х/ф «Страховик»

05.55, 18.00 Абзац

06.50, 8.10 Kids Time

06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.12 Т/с «Спецзагін «Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Вар’яти

21.00 Київ вдень та вночі

21.55 Хто зверху?

01.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний 

ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03 Полілог

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.00 Час. Підсумки дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 Х/ф «Останній гейм»
06.20 Х/ф «Звинувачення»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.00 Страх у твоєму домі

11.45 Т/с «Банкірші»

13.45, 14.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-13»

14.00, 19.00, 23.15, 1.40 

Свідок

15.40 Т/с «Морський 

патруль»

17.25 Т/с «Детективи»

21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас-15»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.10 Випадковий свідок

02.15 Речовий доказ

02.55 Легенди бандитської 

Одеси

03.45 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Православний календар 

06.10 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 9 

06.40 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства» 

07.00, 08.15 Ранок iз 

«Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40, 00.00 Новини 

08.00, 19.00, Інформаційна 

програма «Культура.

День» 

08.55 Земляки. Батько Гоголя 

09.20 «Подружжя». 

Листування Івана 

Франка та Ольги 

Хоружинської 

10.05 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом» 

10.30 Юрій Шилов. Сказання 

прадавніх слов’ян, ч. 3 

11.00 Фольк-music 

12.00 Прямостояння. Валерій 

Марченко, ч. 1 

12.40 Фільм-вистава «Чорна 

пантера та Білий 

ведмідь» 

14.00 Усе в тобі...

14.50 Микола Руденко. 

Філософія душі 

всесвіту, ч. 3

15.30 «Логос». «Колиска 

української історії»

16.00 Обереги. Лозоплетіння 

16.30 Києвотека. Київ у кіно. 

Звинувачується весілля

17.00 Бравісимо, Левко 

Лук’яненко, ч. 1

17.50 Православний календар 

18.00 Поле нашої пам’яті 

19.20 Музей книги і 

друкарства України

19.45 Михайло Наєнко. Наше 

слово без кордонів, ч. 1

20.25 Незнаний Шевченко. 

Енергетика 

Шевченкового слова

21.00 Поетично-музична 

композиція за 

творами Т. Шевченка 

«Посланіє...»

22.00 Д/ф «Борис Грінченко. 

Ловець слів»

22.50 «Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко на 

сцені Київського 

академічного Молодого 

театру

23.50 Православний календар 

00.20 Буша. Подільський 

оберіг 2016

00.45 Д/ф «Українці на 

Колимі. Магадан»

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 1 

04.00 П. Гладилін. 

«Афінські вечори». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

05.40 Фантазія для двох. 

Грають Анна Середенко 

та Павло Качнов 

 

СТБ

06.25, 16.00 Все буде добре!

08.25 Все буде смачно!

10.15, 18.30 За живе!

11.45 МастерШеф-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55, 22.45 МастерШеф-6

23.30 Давай поговоримо про 

секс-2

01.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00, 22.10 Природа сьогодні

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

ІІ Світової війни: день 

за днем»

13.45 Чарівні світи

14.45, 23.10 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Сироти дикої 

природи

17.45 Соціальний статус: 

ваша пенсія

18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Глобал-3000

00.10 Натхнення

00.20 Життя на Вершині

02.10 Ніч чорних краваток

03.10 Після опівночі

04.15 Світські хроніки

04.40 Кумири

04.50 Модні історії

05.10 Джаз-коло

05.35 Чарівність Китаю

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00, 8.10, 19.10 ДжеДАІ

07.35, 10.40 Облом.UA.

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Секретні матеріали

09.20 Хоробрі серця

10.20 Д/ф «Зброя»

12.15 Відеобімба

14.00 Т/с «Екстант»

15.40, 22.55 Х/ф 
«Апокаліпсис 
Стоунхенджа»

17.30, 20.00 Т/с «Таксі: 

Бруклін»

19.30 Люстратор 7, 62

21.00 Х/ф «Шлях воїна»
00.45 Х/ф «Гірські акули»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Зірка» — «Олімпік». 

ЧУ

08.10 «Арсенал» — 

«Тоттенхем». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Сосьєдад» — 

«Атлетіко». ЧІ

12.05 «Челсі» — «Евертон». 

ЧА

13.55 «Севілья» — 

«Барселона». ЧІ

16.00, 1.10 Сіткорізи

16.30 «Лестер» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

18.20, 3.30 Моя гра

18.50 «Вільярреал» — 

«Бетіс». ЧІ

20.40 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

22.50 Журнал Ліги чемпіонів

23.20 «Суонсі» — «МЮ». ЧА

01.40 «Осасуна» — 

«Алавес». ЧІ

04.00 «Ліверпуль» — 

«Уотфорд». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00 Снукер. International 

Championship. Фінал

05.30, 6.15, 12.30, 13.15, 

17.15, 18.00, 19.45, 2.30 

Гірські лижі. Кубок світу 

07.00, 0.30 Футбол. «ФІФА»

07.30 Фігурне катання. Етап 

Гран-прі. Кубок Росії

09.30, 11.00, 16.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS. Плей-

оф. 1/4 фіналу

14.05, 20.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

14.30, 21.00, 3.00 Футбол

18.45, 22.15 Легка атлетика. 

Марафон

23.30 Дрони. DR Invitational

01.00 Бойові мистецтва. 

Суперкомбат. Серія 

WGP

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.10, 12.40 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 16.10 У пошуках 

скарбів

10.50, 21.40 Земні 

катаклізми

11.50 Ігри розуму

13.30, 19.50 У пошуках 

істини

14.20 Містична Україна

15.10 І світова: апокаліпсис

17.10 Екстремальний світ

18.10, 22.40 Загадки планети

19.00 Прихована реальність

20.40 Походження речей

23.30 Покер

00.20, 5.10 Смертельний 

двобій

К1

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/ф

09.20 «Топ-модель 

по-американськи»

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 «Орел і Решка»

16.00 «Файна Юкрайна»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Розсміши коміка»

22.00 «КВН на БІС»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Т/с «Комісар Рекс»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.40 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.10 Х/ф «Шайбу, 
шайбу!»

11.55, 17.50 Панянка-селянка

12.55, 21.00 Танька і 

Володька

13.55, 20.00 Одного разу в 

Одесі

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55 Віталька

16.50, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 5.45 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 Наші гроші

10.25, 19.30 Про головне

11.20 Радіодиктант до Дня 

української писемності 

та мови

11.50 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.20 Казки Лірника Сашка

13.30 Хто в домі господар?

14.00 Суспільний університет

14.30 Світло

15.30 Гра долі

16.10, 2.00 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено»

17.20 Д/с «Увесь цей джаз»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

20.00 Д/ф «Сильні громади 

Донеччини»

20.30 Слідство. Інфо

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

03.00 Д/с «Середземномор’я»

03.55 Телевистава «Задля 

Натуся»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 «Маша і Ведмідь»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-4»

14.10 «Сліпа»

14.45, 2.40 «Мольфар»

15.45 «Сімейні мелодрами-6»

17.15 Мелодрама «Уламки щастя -2»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Комедія «Матусі-2»

22.00 «Світ навиворіт-8»

23.00 «Право на владу-2016»

00.45, 3.25 Трилер «Червоні вогні»

ІНТЕР

06.10, 11.15, 12.25 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні солодощі»

14.00 Речдок

14.50 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується кожного

20.00, 1.20, 5.20 Подробиці

23.00 Т/с «Одну тебе кохаю»

02.10 Х/ф «Вишивальниця в 
сутінках»

03.45 Х/ф «Камінна душа»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.20, 4.20 Реальна 

містика

16.00, 21.00 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»

18.00 Т/с «Співачка і султан»

19.45 Говорить Україна

23.30 Т/с «C. S. I. 

Нью-Йорк»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.00, 16.45 Т/с «Сильніше за 

вогонь»

11.00, 17.45 Т/с «Штрафбат»

11.55, 13.20 Х/ф «Рембо. 
Перша кров-2»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Рембо-3»
00.20 Т/с «Чорний список-2»

02.00 Т/с «Перетинаючи межу»

03.30, 4.50 Провокатор

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.25 Зона ночі

03.50 Х/ф «Корпорація 
«Безсмертя»

05.55, 18.00 Абзац

06.50, 8.10 Kids Time

06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.12 Т/с «Спецзагін «Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Суперінтуїція

23.20 Вар’яти

01.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 

18.15 Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

05.20 Х/ф «Дід лівого 
крайнього»

06.30 Х/ф «Нічний 
мотоцикліст»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.00 Страх у твоєму домі

11.45 Т/с «Банкірші»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-15»

14.00, 19.00, 23.15, 1.40 Свідок

15.40 Т/с «Морський патруль»

17.25 Т/с «Детективи»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.10 Європейський покерний 

турнір

02.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.30 Правда життя. Професії

04.40 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

04.50 Х/ф «Дезертир»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Бравісимо, Левко 

Лук’яненко, ч. 1 

07.00, 08.15 Ранок iз 

«Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.День» 

08.55 Поле нашої пам’яті 

09.20 Музей книги і друкарства 

України 

09.45 Михайло Наєнко. Наше 

слово без кордонів, ч. 1 

10.25 Незнаний Шевченко. 

Енергетика Шевченкового 

слова 

11.00 Поетично-музична 

композиція за творами 

Т. Шевченка «Посланіє...». 

12.00 Д/ф «Борис Грінченко. 

Ловець слів» 

12.50 «Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко на сцені 

Київського академічного 

Молодого театру 

13.50 Православний календар 

14.00, 02.00 Ірвін Шоу, 

Ярослав Стельмах «Так 

закінчилось літо». Вистава 

Київського академічного 

театру драми і комедії на 

Лівому березі Дніпра

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Параска Хома. На вівтар 

України

16.45 Чернігів. Церква 

Параскеви П’ятниці 

17.00 Мелодії життя і боротьби 

Романа Шухевича

17.25 Невигадані історії. Сидір 

Воробкевич

18.00 Рани землі 

19.20, 00.20 Дійові особи

20.10 Гра долі. Так ніхто не 

кохав, ч. 1 

20.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Володимир 

Моренець (Про Миколу 

Вінграновського), ч. 1

21.00 Вадим Лєванов. «Піаніст». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру (16+)

22.05 Валентин Сильвестров. 

Симфонія №8 

22.45 Дует. Анатолій Хостікоєв, 

Наталія Сумська

23.50 Православний календар 

01.15 Гра долі. Незнайомка

01.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Олег Короташ, ч. 2 

04.00 Спільний проект театру 

ім. І. Франка «Останній 

вагон»

СТБ

07.00,16.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

10.50, 18.30 За живе!

12.05 МастерШеф-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55, 22.45 Зважені та щасливі-6

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Глобал-3000

07.00, 22.10 Природа сьогодні

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

ІІ Світової війни: день за 

днем»

13.45 Соціальний статус: ваша 

пенсія

14.45, 23.10 Земні катаклізми

16.15, 21.00 Сироти дикої 

природи

17.45 Чарівні світи

18.15 Цивілізація Incognita

18.45 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Відлуння

00.10 Життя на вершині

01.25 Ніч чорних краваток

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

04.35 Модні історії

04.55 Джаз-коло

05.35 Резиденція Князя Гуна

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00, 8.10, 19.10 ДжеДАІ

07.35, 10.40 Облом.UA.

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.30 Секретні матеріали

09.20 Хоробрі серця

10.20 Д/ф «Зброя»

12.15 Відеобімба

13.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.40, 0.40 Х/ф «Робін Гуд»
17.30, 20.00 Т/с «Таксі: Бруклін»

21.00 Х/ф «Спека»
23.00 Х/ф «Гірські акули»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 5.30 Топ-матч

06.10 «Севілья» — 

«Барселона». ЧІ

08.10 «Ман Сіті» — 

«Мідлсбро». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 «Зірка» — «Олімпік». ЧУ

12.05 «Вільярреал» — «Бетіс». 

ЧІ

13.55 «Олександрія» — 

«Шахтар». ЧУ

16.00 Журнал Ліги чемпіонів

16.30 «Суонсі» — «МЮ». ЧА

18.20 Сіткорізи

18.50 «Реал» — «Леганес». ЧІ

20.40 «Арсенал» — 

«Тоттенхем». ЧА

22.50 «Малага» — «Спортинг». 

ЧІ

00.40 ЧІ. Огляд туру

01.40 Матч

03.40 «Челсі» — «Евертон». ЧА

ЄВРОСПОРТ

05.30, 17.00 Легка атлетика. 

Марафон

07.00, 7.45, 11.00, 11.45, 21.05, 

21.30 Гірські лижі. Кубок 

світу

08.30, 13.00, 22.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS. Плей-оф. 

1/4 фіналу

09.30, 10.15 Фігурне катання. 

Етап Гран-прі. Кубок Росії

12.30, 18.45 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Огляд

14.30, 20.45, 1.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. Огляд

14.45, 19.15, 2.00 Футбол

16.15 WATTS

23.30 Футбол. Товариський 

матч. Молодіжні збірні (до 

21 року)

01.00 Футбол. «ФІФА»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Дзеркало історії

08.10, 12.40 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Аляска: школа виживання

10.50, 21.40 Земні катаклізми

11.50, 23.30 Ігри розуму

13.30, 19.50 У пошуках істини

14.20 Містична Україна

15.10 І світова: апокаліпсис

16.10 У пошуках скарбів

17.10, 20.40 Походження речей

18.10, 22.40 Загадки планети

19.00 Прихована реальність

00.20, 5.10 Смертельний двобій

01.20 Брама часу

К1

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/ф

09.20 «Топ-модель по-

американськи»

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

«Орел і Решка»

16.00 «Файна Юкрайна»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Розсміши коміка»

22.00 «КВН на БІС»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.45 Т/с «Комісар Рекс»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.15 Х/ф «Кудлатий 
спецназ»

11.55, 17.50 Панянка-селянка

12.55, 21.00 Танька і Володька

13.55, 20.00 Одного разу в Одесі

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55 Віталька

16.50, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 Ера бізнесу

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 План на завтра

10.25, 19.30 Про головне

11.00 Д/ф «Галичина мілітарна. 

УПА: Галицькі месники»

11.30 Розсекречена історія

12.30 Слідство. Інфо

13.20 Казки Лірника Сашка

13.30 Як це?

14.00 Суспільний університет

14.30 Надвечір’я. Долі

15.45 Спогади

16.20 Д/с «Клуб пригод»

17.20 Д/с «Увесь цей джаз»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

20.00 Перша студія

20.30 Схеми

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.05 Д/ф «Світ Максима»

03.00 Д/с «Середземномор’я»

03.55 Телевистава «Задля 

Натуся»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 2ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 «Маша і Ведмідь»

09.30 «Чотири весілля-4»

10.50, 12.20 «Міняю 

жінку-4»

14.10 «Сліпа»

14.45 «Мольфар»

15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя -2»

20.15 «Вечірній київ 2016»

22.15 Комедія «Службовий 

Роман. Наші часи»

00.05 «Ліга сміху»

01.45 «Сімейні мелодрами»

ІНТЕР

06.10, 11.15, 12.25 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Східні солодощі»

14.00 Речдок

14.50 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

01.35 Х/ф «Захар Беркут»
03.05 Х/ф «Літа молодії»
04.25 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.30 Зоряний шлях

11.20, 3.40 Реальна містика

16.00 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна

21.00 Х/ф «В очікуванні 
весни»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. 

Нью-Йорк»

ICTV

05.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00, 16.45 Т/с «Сильніше за 

вогонь»

11.00, 17.45 Т/с «Штрафбат»

11.55, 13.20 Х/ф «Рембо-3»
12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20 Т/с «Поганий 

хороший коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.40 Що? Де? Коли?

00.40 Х/ф «Красунчик 
Джонні»

02.10 Т/с «Перетинаючи 

межу»

04.10 Стоп-10

04.55 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

03.25 Х/ф «Катакомби»

05.10, 18.00 Абзац

06.05, 7.20 Kids Time

06.07 М/с «Губка Боб»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.22 М/ф «Круті яйця»

09.15 Половинки

11.00, 21.40 Київ вдень та 

вночі

15.15, 19.00 Супермодель 

по-українськи

22.45 Половинки

00.15 Аферисти в мережах 

02.10 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25 Фактор безпеки

04.45Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву з Яніною 

Соколовою

НТН

06.15 Х/ф «Очікування 
полковника 
Шалигіна»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.00 Страх у твоєму домі

11.45 Т/с «Банкірші»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-15»

14.00, 19.00, 23.15, 1.35 

Свідок

15.40 Т/с «Морський 

патруль»

17.25 Т/с «Детективи»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

00.40 Т/с «Копи-новобранці»

02.05 Випадковий свідок

02.10 Речовий доказ

03.15 Легенди бандитської 

Одеси

04.30 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Параска Хома. На вівтар 

України 

06.50 Сім чудес Полтави. 

Спасо-Преображенська 

церква 

07.00, 08.15 Ранок iз 

«Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.55 Рани землі 

09.20 Дійові особи 

10.10 Гра долі. Так ніхто не 

кохав, ч. 1 

10.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

— Володимир 

Моренець (Про Миколу 

Вінграновського), ч. 1 

11.00 Вадим Лєванов. 

«Піаніст». Вистава 

Київського 

академічного Молодого 

театру (16+) 

12.05 Валентин Сильвестров. 

Симфонія №8 

12.45 Дует. Анатолій 

Хостікоєв, Наталія 

Сумська 

13.50 Арт-провідник. Олена 

Нагорна

14.00, 02.00 «Покірлива». 

Вистава Київської 

академічної майстерні 

театрального мистецтва 

«Сузір’я» 

15.15, 03.15 Д. Шостакович. 

Концерт №2

16.00 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

16.10 Прапороносець слова. 

Святослав Максимчук

17.00 Закарпатський музей 

народної архітектури та 

побуту

17.10 Леонід Талалай. 

Неурахований час

17.30 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 4

18.00 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 4 

19.20 Територія Кіно. Леонід 

Грабовський

20.10 Гра долі. Так ніхто не 

кохав, ч. 2

20.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

— Володимир 

Моренець (Про Миколу 

Вінграновського), ч. 2

21.00 До 20-річчя створення 

Національної академії 

мистецтв України

22.35 Х/ф «Тарапунька 
і Штепсель під 
хмарами»

22.50 Велике і Величне. Наїв. 

Сецесія. Романтизм

00.20 Територія Кіно 

01.15 Києвотека. Київ у 

щоденниках. Олег 

Борисов

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 3 

04.00 Х/ф «Марія» 
05.05 Співати душею

СТБ

06.00 Зіркове життя

07.50 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

09.40 Х/ф «Рівняння 
любові»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.20 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.45 Танцюють всі!-9

01.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.55 Таке спортивне життя

06.20 Будьте здорові!

06.30, 21.40 Відлуння

07.00, 22.10 Природа сьогодні

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

ІІ Світової війни: день 

за днем»

13.45 Чарівні світи

14.40, 23.10 Земні катаклізми

16.15, 21.00 Сироти дикої 

природи

17.45 Про що мріє «Калина»?

18.10 Путівник прочанина

18.20, 5.00 Цивілізація 

Incognita

18.45 В гостях у Дмитра 

Гордона

00.10 Життя на Вершині

01.20 Ніч чорних краваток

03.00 Вихідний, після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

04.35 Модні історії

05.20 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00, 8.10, 19.10 ДжеДАІ

07.35, 10.40 Облом.UA.

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.30 Секретні 

матеріали

09.20 Хоробрі серця»

10.20 Д/ф «Зброя»

12.15 Відеобімба

13.45 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.35 Х/ф «Спека»
17.30 Т/с «Таксі: Бруклін»

20.00 Х/ф «Американець»
22.00 Х/ф «Відчайдушний 

месник»
23.55 Х/ф «Супер-циклон»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 18.20, 20.55 Топ-

матч

06.10 Албанія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Ісландія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Македонія — Італія. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 Словаччина — 

Шотландія. Відбір до 

ЧС-2018

13.55 Швеція — Болгарія. 

Відбір до ЧС-2018

16.00 Моя гра

16.30 Бразилія — Аргентина. 

Відбір до ЧС-2018

18.25 U-21. Україна — 

Білорусь. Товариський 

матч

20.25 Журнал Ліги 

чемпіонів

21.10, 5.10 Світ Прем’єр-ліги

21.40 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до 

ЧС-2018

23.40 Франція — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

01.30 Румунія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

03.20 Вірменія — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ

04.30, 1.00 Бойові мистецтва. 

Суперкомбат. Серія 

WGP

05.30, 11.00, 11.45, 21.45, 0.35 

Фігурне катання. Етап 

Гран-прі. Кубок Росії

07.30, 8.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Плей-оф. 1/4 

фіналу

09.30, 12.30, 17.00, 3.00 

Футбол. «ФІФА»

10.00, 2.30 WATTS

10.15, 16.15, 21.00 Гірські 

лижі. Кубок світу. 

Жінки. Слалом-гігант

13.00, 17.30, 23.15 Футбол. 

Товариський матч. 

Молодіжні збірні (до 

21 року) 

14.30, 20.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

15.00, 19.00, 3.30 Футбол

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Дзеркало історії

08.10, 12.40 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Аляска: школа 

виживання

10.50, 21.40 Земні катаклізми

11.50, 23.30 Ігри розуму

13.30, 19.50 У пошуках істини

14.20 Містична Україна

15.10 І світова: апокаліпсис

16.10 У пошуках скарбів

17.10 Походження речей

18.10, 22.40 Загадки планети

19.00 Прихована реальність

20.40 Екстремальний світ

00.20 Смертельний двобій

01.20 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/ф

09.20 «Топ-модель по-

американськи»

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 «Орел і Решка»

16.00 «Файна Юкрайна»

18.00 «Звана вечеря»

19.00, 1.00 «Розсміши 

коміка»

22.00 «КВН на БІС»

23.00 «КВН»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.15 Х/ф «Загадай 
бажання»

11.55, 17.50 Панянка-

селянка

12.55 Танька і Володька

13.55 Одного разу в Одесі

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

16.50 Країна У

20.00 Х/ф «Отже, війна»
21.50 Х/ф «Воду слонам»
00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 

18.40, 21.00, 1.30, 5.00 

2Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.30 Територія закону

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 РЕ:ФОРМА

10.25, 19.30, 4.30 Про головне

10.55 Візитівки Полтавщини

12.00 Перша студія

12.30 Схеми

13.20 Казки Лірника Сашка

13.30 Хочу бути

14.00 Суспільний університет

14.30 Віра. Надія. Любов

15.45 Театральні сезони

16.20 Д/с «Клуб пригод»

17.20 Д/с «Увесь цей джаз»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

20.00 На пам’ять

20.30 План на завтра

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Музичне турне

03.00 Д/с «Середземномор’я»

04.00 Уряд на зв’язку з 

громадянами
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Неділя з «кварталом»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 19.30 ТСН

11.00 «Поверніть мені 

красу 2»

12.20 Комедія «Службовий 

роман. Наші часи»

14.15 «Голос. Діти 3»

16.25 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка 

2016»

20.15 «Українські сенсації»

21.15 «Вечірній квартал 

2016»

23.15 «Світське життя»

00.15 «Вечірній київ-2016»

02.05 «Українське кіно»

ІНТЕР

06.20, 20.00, 1.40, 5.20 

Подробиці

07.00 Х/ф «Дівчина з 
гітарою»

09.00 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Дочки-

матері»

10.00 Х/ф «Вокзал для 
двох»

13.00, 20.30 Т/с «Поверни моє 

кохання»

22.30 Добрий вечір на 

«Інтері»

23.20 Великий бокс

02.10 Х/ф «Літа молодії»
03.20 Х/ф «Прощання з 

Каїром»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.35 Події

07.10, 5.10 Зоряний шлях

10.00 Кулінарна академія 

Олексія Суханова

11.00 Х/ф «Терапія 
любов’ю»

13.00, 15.20 Т/с «Каблучка з 

бірюзою»

17.00, 19.40 Т/с «Музика для 

двох»

21.35 Футбол. Кваліфікація 

ЧС-2018. Україна 

— Фінляндія

23.50 Реальна містика

02.15 Т/с «C. S. I. 

Нью-Йорк»

ICTV

05.40 М/с «Пригоди 

мультинят»

06.15 Факти

06.45 Провокатор

08.40 Стоп-10

09.40 Більше ніж правда

10.35 Секретний фронт

11.35 Антизомбі

12.30, 13.00 Громадянська 

оборона

12.45 Факти. День

13.45 Інсайдер

14.45 Х/ф «Гудзонський 
яструб»

16.40 Х/ф «Останній 
бойскаут»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Термінатор-2. 
Судний день»

23.05 Х/ф «Термінатор-3. 
Повстання машин»

01.10 Х/ф «48 годин»
02.45 Х/ф «Красунчик 

Джонні»
04.15 Т/с «Перетинаючи 

межу»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.45 Абзац

05.40, 7.35 Kids Time

05.42 М/с «Губка Боб»

07.37 Суперінтуїція

09.00 Ревізор

12.00 Пристрасті за 

«ревізором»

14.40 Зірки під гіпнозом

16.40 М/ф «Супершістка»

18.35 Х/ф «Залізна 
людина»

21.00 Х/ф «Залізна 
людина-2»

23.20 Х/ф «Страховик»
01.30 Х/ф «Мрії 

збуваються»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою 

06.35 Кордон держави

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція 

щодо ситуації у зоні 

АТО

13.10, 3.20 Кіно 

з Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.15, 4.35 Час інтерв’ю

15.30 Палата

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 Д/ф

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 

з Я. Соколовою

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Окупація»

02.15 В кабінетах

НТН

06.00 М/ф «Пригоди коваля 

Вакули»

06.10 Х/ф «Секретний 
фарватер»

11.30 Речовий доказ

14.10 Т/с «Детективи»

17.10 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

19.00, 4.05 Свідок

19.30 Х/ф «Час гріхів»
21.20 Х/ф «Банди Нью-

Йорка»
00.30 Х/ф «Герой»
02.25 Х/ф «Приятель 

небіжчика»
04.35 Випадковий свідок

04.40 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Казки запорозькі від 

Санька Сита 

06.15 Прапороносець слова. 

Святослав Максимчук 

07.00 Закарпатський музей 

народної архітектури та 

побуту

07.15 Леонід Талалай. 

Неурахований час 

07.30 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 4 

08.00 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 4 

08.25 Новини-Світ 

08.35 Новини 

08.50 Інформаційна програма 

«Культура.День» 

09.05 Стезі пізнання. 

Художник Володимир 

Кальненко

09.20 Територія Кіно. Леонід 

Грабовський 

10.10 Гра долі. Так ніхто не 

кохав, ч. 2 

10.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

— Володимир 

Моренець (Про Миколу 

Вінграновського), ч. 2 

11.00 До 20-річчя створення 

Національної академії 

мистецтв України 

12.35 Х/ф «Тарапунька 
і Штепсель під 
хмарами» 

12.50 Велике і величне. Наїв. 

Сецесія. Романтизм 

14.00, 02.00 Ювілейний 

концерт Ансамблю 

ударних інструментів, 

ч. 1

15.05, 03.05 Д/ф «Трипілля. 

Забута цивілізація 

старої Європи»

16.00 Світ дитини 

16.10 Казки Лірника Сашка

16.20 Музика і музиканти. 

Балетна абетка

17.00 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 2

17.25 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 1

18.05 Веніамін Тольба. 

Романтик ХХ століття

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. Маестро 

Донг

19.50 Незабутній 

сміхотворець Микола 

Яковченко

20.20 Валерій Франчук. Той, 

хто пройшов крізь 

туман

21.00 Леся Дичко 

«Джерело» 

21.45 Х/ф «Камінний 
господар» 

23.10 Джаз Коло. У колі 

друзів, ч. 1

00.45 Анатолій Пазенко. Наш 

Пазя

01.30 Освідчення. Ольга 

Петрова 

04.00 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм» 

05.00 Музей «Київська 

фортеця»

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55, 22.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

13.50 Зважені та щасливі-6

17.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-7

23.40 Х-Фактор-7. Підсумки 

голосування

00.55 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00 Стародавні скарби 

Китаю

06.30 Х/ф «Нерозлучні 
друзі»

09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 

ІІ Світової війни: день 

за днем»

13.30 Цивілізація Incognita

14.00 Баскетбол. Суперліга. 

«Будівельник» (Київ) 

— «Кривбас» (Кривий 

Ріг)

16.40 Путівник прочанина

17.00 Концерт .

20.00 Земні катаклізми

21.00 Творчий вечір Петра 

Маги

23.15 Х/ф «Таємничий 
потяг»

01.20 Вихідний, після опівночі

02.30 Життя на вершині

04.00 Х/ф «Хаос»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Маски-шоу

08.00 Облом.UA.

08.40 Вайпаут

11.00 Богатирі

12.00 Top Gear

13.05 Х/ф «Супер-
циклон»

15.05 Х/ф «Робокоп»
17.00 Х/ф «Робокоп-2»
19.10 Х/ф «Робокоп-3»
21.10 Х/ф «Андроїд-

поліцейський»
23.00, 00.00 Бокс

01.00 Бокс. Василь 

Ломаченко — Роман 

Мартінес

ФУТБОЛ

06.00 Топ-матч

06.05 Сівши. Ірландія 

— «Азербайджан. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Журнал Ліги чемпіонів

08.25, 19.40 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 Франція — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Румунія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

13.50 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

16.00 Вірменія — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

17.50 Англія — Шотландія. 

Відбір до ЧС-2018

20.30, 22.30, 23.40 Головна 

команда

21.35 Україна — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

00.40 Туреччина — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

02.30 Уельс — Сербія. Відбір 

до ЧС-2018

04.15 Хорватія — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ

06.00, 8.15 Футбол. 

Товариський матч. 

Молодіжні збірні (до 

21 року) 

07.00, 12.00, 16.30, 19.15 

Фігурне катання. Етап 

Гран-прі

09.35, 10.00, 10.45, 13.00, 

13.45 Гірські лижі. 

Кубок світу

15.00, 21.15, 1.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

15.30, 18.00, 0.05, 2.00 

Футбол

21.45 WATTS

22.00 Бойові мистецтва. 

Суперкомбат. Серія 

WGP

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Прокляття скіфських 

курганів

08.50 Дракула та інші

09.50 У пошуках істини

11.30, 21.00 І світова: 

апокаліпсис

13.20 Загадки планети

15.20 Дика Шрі-Ланка

18.20 Запрограмовані життя

19.20 Пророчі сни

20.20 Шосте почуття

00.00 Бандитський Київ

К1

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/ф

11.30 М/ф «Таємна місія 

Санти»

13.00 Х/ф «Наречена з 
того світу»

15.00 «КВН»

17.00, 18.00, 23.00 «Орел і 

Решка»

00.00 Т/с «Сонна Лощина-2»

01.50 Т/с «Комісар Рекс»

03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 М/ф «Пригоди 

імператора-2. Нові 

пригод и Кронка»

12.05 М/ф «Бембі-2»

13.15 Х/ф «Загадай 
бажання»

15.00 Х/ф «Воду слонам»
17.10 Х/ф «Отже, війна»
19.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00 Одного разу в Одесі

21.00 Танька і Володька

22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Підсумки

06.15 У просторі буття

06.50, 0.20 Телемагазин

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

07.50, 23.40 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Мандрівники в 

часі»

09.50 Як це?

10.20 Хто в домі господар?

10.40 Хочу бути

11.00 Школа Мері Поппінс

11.15 Казки Лірника Сашка

11.30 Суспільний університет

12.30 Max Vatutin Trio

13.45 П’ять баксів.net

15.30 Книга.ua

16.00 Чоловічий клуб. Спорт

17.00 Чоловічий клуб

17.45 Д/ф «Невидимі»

18.40 Х/ф «Хоча зі мною 
ніхто не йде»

20.30 Баклани на Балкани

21.00, 1.20 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

21.55 Розсекречена історія

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону

23.20 Вперед на Олімп

01.40 Музичне турне

03.00 Х/ф «Тарас 
Шевченко»

05.00 Надвечір’я. Долі
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Неділя з «Кварталом»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт-8»
12.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
13.25 Комедія «Матусі-2»
16.40, 2.50 Комедія 

«Джентльмени удачі»
18.30 Комедія «Недоторканні»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос. Діти 3»
23.10 Комедія «Кадри»
01.20 «Аргумент кiно»

02.00 «Світське життя»

ІНТЕР

05.50 Великий бокс

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Навколо М

13.00 Добрий вечір на 

«Інтері»

14.00, 21.30 Т/с «Одружити 

Казанову»

20.00 Подробиці тижня

23.00 Х/ф «Вокзал для 
двох»

01.50 Х/ф «Прощання з 
Каїром»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.20 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

11.20 Т/с «Музика для 

двох»

15.10 Х/ф «В очікуванні 
весни»

17.00, 20.00 Т/с «Любов як 

нещасний випадок»

19.00, 5.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

21.20 Т/с «Каблучка з 

бірюзою»

01.00 Т/с «Співачка і султан»

05.00 Реальна містика

ICTV

05.00 Провокатор

06.20 М/с «Пригоди 

мультинят»

06.40 Факти

07.10 Що? Де? Коли?

08.10 Х/ф «Гудзонський 
яструб»

10.10 Краще не повторюй

11.10, 13.00 Х/ф «Останній 
бойскаут»

12.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Термінатор-2. 
Судний день»

16.40 Х/ф «Термінатор-3. 
Повстання машин»

18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Термінатор-
4. Нехай прийде 
спаситель»

22.45 Х/ф «Термінатор-5. 
Генезис»

01.05 Х/ф «Інші 48 годин»
02.40 Х/ф «48 годин»

04.20 Т/с «Перетинаючи межу»

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Зона ночі

04.55 Абзац

05.50, 7.10 Kids Time

05.52 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.12 Т/с «Пригоди Мерліна»

11.50 Х/ф «Еон Флакс»

13.35 Х/ф «Залізна 
людина»

16.00 Х/ф «Залізна 
людина-2»

18.35 Х/ф «Залізна 
людина-3»

21.00 Х/ф «Людина зі сталі»
23.50 Х/ф «Корпорація 

«Безсмертя»
02.00 Х/ф «Катакомби»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

06.55, 1.55 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 0.00 

Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Час інтерв’ю

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція 

щодо ситуації у зоні 

АТО

13.10 Модне здоров’я

13.35 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 Д/ф

19.25 Невигадані історії

20.00 Д/ф «Серпнева війна»

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

02.15, 5.15 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.30 М/ф «Котигорошко»

05.40 Х/ф «Очікування 
полковника Шалигіна»

07.15 Х/ф «Час гріхів»
09.00 Т/с «Я — охоронець»

12.30 Х/ф «У зоні особливої 
уваги»

14.20 Х/ф «Бережіть жінок»
16.45 Легенди кримінального 

розшуку

19.00 Т/с «13»

23.00 Х/ф «Кривавий спорт»
00.45 Х/ф «Банди Нью-

Йорка»
03.45 Речовий доказ

04.35 Випадковий свідок

04.40 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музика і музиканти. 

Балетна абетка 

06.45 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 2 

07.15 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 1 

07.50 Веніамін Тольба. 

Романтик ХХ століття 

08.40 А. Вівальді «Пори року». 

Концерт №4 фа мінор 

«Зима»

08.55 Світ дитини 

09.05 Казки Лірника Сашка 

09.20 Позиція. Маестро Донг 

09.50 Незабутній сміхотворець 

Микола Яковченко 

10.20 Валерій Франчук. Той, 

хто пройшов крізь туман 

11.00 Леся Дичко «Джерело» 

11.45 Х/ф «Камінний 
господар» 

13.10 Джаз Коло. У колі друзів, 

ч. 1 

14.00, 02.00 Ювілейний концерт 

Ансамблю ударних 

інструментів, ч. 2

15.10, 03.10 Палітри 

Животкових

16.00 Циркова програма 

«Екстрим-арена», ч. 2

16.55 Перший юнацький 

літературний 

конкурс імені Василя 

Свідзинського

17.40 Музей видатних діячів 

української культури. 

Михайло Драгоманов

18.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Рондо для лицаря. 

Віктор Гресь»

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Володимир Фалін, ч. 1

19.55 Ольга Петрова, 

Володимир Губа 

«Норвезькі настрої»

20.05 Головна роль. Стас 

Жирков

21.00 Велике бандурне шоу

21.55 Галина Стефанова. 

Подолання

23.00 Компіляція «KATYA 

CHILLY GROUP»

23.45 Скит Манявський 

00.20 Музика — моє життя

00.45 Святогорський 

Успенський Зимненський 

монастир

01.05 Головна роль. Богдан 

Струтинський 

04.00 О. Арбузов. «У цьому 

милому старому домі». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми ім. Лесі 

Українки

 

СТБ

06.50 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Т/с «Коли ми вдома»

14.15 МастерШеф-6

19.00 Битва екстрасенсів 16

21.15 Один за всіх

22.30 Х-Фактор-7

ТОНІС

06.55 Х/ф «Ведмідь»
07.50 Натхнення

09.50, 15.20 Природа сьогодні

11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 

ІІ Світової війни: день за 

днем»

13.30 Будьте здорові!

14.00 Шеф-кухар країни

15.10 Путівник прочанина

16.20 Про що мріє «Калина»?

17.00 Концерт 

20.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.00 Творчий вечір Петра 

Маги

23.20 Х/ф «Хаос»
02.45 Ніч чорних краваток

03.45 Вихідний, після опівночі

04.45 Х/ф «Таємничий 
поїзд»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.30 Бокс. Василь Ломаченко 

— Роман Мартінес

07.30, 8.35 Бокс

09.35 Бушидо

10.35, 16.00 Роби бізнес

11.00 Люстратор 7.62

12.00 Люстратор. Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

14.00 Цілком таємно

15.00 Дембель

16.40 Т/с «Таксі: Бруклін»

17.25 Х/ф «Андроїд-
поліцейський»

19.15 Х/ф «Американець»
21.30 Профутбол

23.15 Х/ф «Відчайдушний 
месник»

01.15 Х/ф «Викрадення»

ФУТБОЛ

06.00 Топ-матч

06.05 Іспанія — Македонія. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Світ Прем’єр-ліги

08.25, 15.00 Огляд 2-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Моя гра

10.50 Австрія — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018

12.40 Журнал Ліги чемпіонів

13.10 Туреччина — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

16.05 Україна — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

18.00, 23.40 Шлях на Мундіаль

18.50 Люксембург — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

20.55 Великий футбол

21.35 Португалія — Латвія. 

Відбір до ЧС-2018

00.30 Греція — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

ЧС-2018

02.20 Болгарія — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

04.05 Бельгія — Естонія. 

Відбір до ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ

04.30, 7.30 WATTS

05.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 2.00 Футбол

08.15, 12.00. 15.00, 15.30, 0.30 

Фігурне катання. Етап 

Гран-прі

09.30, 10.00, 10.45, 13.00, 13.45 

Гірські лижі. Кубок світу

20.30 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00 Піраміди

08.50 Шосте почуття

09.50 У пошуках істини

11.30 Повітряні бої

13.20 Загадки планети

15.20 Земні катаклізми

16.20 Таємниці Гвадалківіру

17.20 Дика Бразилія

18.20 Містична Україна

21.00 І світова: апокаліпсис

23.00 Перший день війни

00.00 Місто, яке зрадили

00.50 Чорна піхота

01.50 Майор Вихор. Правдива 

історія

02.40 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

03.30 Доктор Хайм. 

Експерименти над 

людьми

04.20 Прокляття скіфських 

курганів

05.10 Смертельний двобій

К1

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/ф

10.00 М/ф «Таємна місія 

Санти»

11.20 Х/ф «Наречена з того 
світу»

13.15, 14.15 «Орел і решка»

19.10, 1.00 «Вечірній квартал»

21.00 Х/ф «Пенелопа»
23.00 «КВН»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 М/ф «Бембі-2»

12.00 М/ф «Пригоди 

імператора-2. Нові 

пригоди Кронка»

13.15 Х/ф «Споконвіку 
назавжди»

15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 20.00 

Одного разу в Одесі

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

06.55, 0.20 Телемагазин

07.15, 7.50 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Баклани на Балкани

09.30 Х/ф «Хоча зі мною 
ніхто не йде»

11.20 М/с «Мандрівники в 

часі»

12.15 Театральні сезони

12.40 Мистецькі історії

12.50 Спогади

13.30 Гра долі

14.20 Фольк-music

15.30 Твій дім

15.45 Борхес. Україна на 

картах: географія з 

історією

16.30 Т/с «Епоха честі»

20.10 Подорожні

21.00, 1.20 Новини

21.30 Перша шпальта

22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс

23.20 Добрі справи

01.40 Музичне турне

03.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка»

04.30 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. О. Екстер»

05.00 Віра. Надія. Любов
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«Росіяни переконані: 
посилають солдатів на війну, 
значить, так треба»
 ■ Андрію Петровичу, на-
скільки відрізняються за свідо-
містю та світоглядом наші без-
відповідальні обивателі, части-
на з яких сліпо переконана, що 
виживе за будь-якого режиму, 
«аби гроші та харчі хороші», — 
і обивателі з Росії, чия мовчаз-
на згода-догоджання щодо зло-
чинної діяльності власної влади 
призвела до війни, розв’язаної 
їхньою країною в Україні? У 
чому полягає та сама горезвіс-
на «імперськість» світогляду 
росіян?
 — Люди першого ешелону 
влади в Росії і не приховують, 
що провадять роботу з віднов-
лення свого впливу і з віднов-
лення імперії, до того ж такої, 
якою вона була до 1917 року.
 Зараз російські та й частина 
наших еліт намагаються не прос-
то зупинити час, а навіть повер-
нути нас до минулого; мовляв, 
станемо жити так, як діди-праді-
ди наші жили, як нам заповіли. 
Насправді це бажання поверну-
тися до того «золотого століття», 
яке було 50-60 років тому, коли 
весь світ боявся Радянського Со-
юзу, а радянські люди трактува-
ли таку боязнь як повагу.
 Зараз проти нас iз ворожого 
боку зовсім не дурні люди. Так, 
вони ставлять дикі, з нашої точ-
ки зору, цілі, вони намагають-
ся реалізувати ці цілі із застосу-
ванням сили. Росія активно ви-
користовує досить дієві  інфор-
маційні технології, до того ж, 
на відміну від нас, намагається 
чинити вплив не лише на своє 
населення, а й практично на 
увесь світ, використовуючи той 
апарат і той досвід, який зали-
шився від СРСР. А Радянський 
Союз жив досить глобально, у 
той час як радянські люди жили 
дуже локально, за кордон не по-
дорожували, друзів та родичів у 
інших країнах не мали, про те, 
що відбувається у світі, дізнава-
лися з  теленовин, до того ж усі 
дивилися одні й ті самі новини 
і читали одні й ті самi газети.
 У теперішнього росіянина, 
як і у більшості радянських лю-
дей, ставлення до дій керівниц-
тва країни некритичне: «Ос-
кільки посилають солдатів на 
війну, значить, так треба, не-
хай їдуть, керівництво краще 
знає». Переважна більшість 
росіян тільки зi ЗМІ знають, 
що є така Україна, — зважаю-

чи на те, що понад 70% росіян 
після 1991 року не виїжджали 
за межі Росії.  
 Більшість росіян ніколи не пе-
ретинали кордони своєї країни, 
оскільки ніколи не мали закор-
донного паспорта. Це засвідчу-
ють дані опитувань у Росії. Біль-
шість ніколи не була в Україні, 
не була в Криму. У чому полягає 
радість від того, що територія РФ 
збільшилася? Хіба у РФ не вис-
тачає території? Її територія най-
більша серед країн світу.
 У моєму розумінні, тут «ім-
перськість» означає те, що гро-
мадяни РФ до цього часу не поз-
булися думки, що саме Росія 
покликана навчити світ «як 
жити». «Країна повинна бути 
великою» — це головне для та-
ких громадян РФ. Вона може 
бути необлаштованою, недог-
лянутою, нерегульованою, але 
ця країна мусить бути великою. 
І найкращим підтвердженням 
того, що «країна підвелася з 
колін», стало те, що вдалося за-
воювати нові території, і те, що 
країну стали боятися. Чому для 
росіян зростання території важ-
ливіше від її облаштованості? 
На це запитання важко дати від-
повідь. Одні дослідники шука-
ють  причини цього в історії ек-
стенсивного, — шляхом завою-
вання та приєднання, — станов-
лення держави російської. Інші 
більше зважають на нещодавню 
історію, коли  йшлося про сві-
тову революцію та побудову ко-
мунізму у світовому масштабі. Є 
думка, що визначальною є сучас-
на пропаганда (медіа-конструю-
вання реальності), сучасні мані-
пулятивні медіа-технології, які 
створюють людям, котрі бага-
то років не виїжджають за межі 
свого невеликого району, карти-
ну зовнішнього світу, сповнено-
го фашистами, і картину керів-
ництва країни, яке з цими фа-
шистами бореться, до того ж ще 
й намагається виявляти турбо-
ту про простих росіян. Керів-
ництво  старається, та не завж-
ди  встигає, оскільки фашисти 
заважають.
 Ось такі три можливі причи-
ни  — історія, радянська спад-
щина, пропаганда. Усі три у сві-
домості росіян зараз присутні 
відповідною мірою.
 Можна, напевно, назвати й 
інші пояснення. Наприклад, 
особливості менталітету, особ-
ливості  російського православ’я 
(думка про те, що Москва — це 
«третій  Рим») і таке інше. Ре-

ально, звичайно, працює комп-
лекс таких причин.
 Щодо масових настроїв ук-
раїнців — тут теж можна вису-
вати гіпотези  із царини мен-
талітету та їхньої колективної 
психології. Згадавши хоч би й 
те, що  зазвичай у масових опи-
туваннях українці поціновують 
президентів чужих країн біль-
шими балами, аніж  президен-
тів своїх. І тут уже можна згада-
ти про те, що українська історія 
досі підноситься, особливо шко-
лярам, як  історія поразок,  при-
гноблення, боротьби за вижи-
вання, — наші історики пи-
шуть, що варто змінити викла-
дання історії в школі. До того 
ж багато українців звикли вва-
жати, що в них завжди все гір-
ше за всіх (горезвісна «меншо-
вартість»), що живуть вони гір-
ше за всіх (хоча у світі вдосталь 
набагато менш облаштованих 
місць), що в нас усе погано і буде 
ще гірше. У той же час сусідові 
ведеться краще. Щоправда, зад-
ля справедливості необхідно за-
значити, що в усіх опитуваннях 
українці завжди оцінюють свої 
перспективи краще, аніж перс-
пективи країни. І тим не менш, 
«у нас усе гірше, ніж у сусі-
да». А відповідає за все керів-
ництво. Звідси й висновок, що 
наші очільники держави гірші 
за президентів інших країн.

«Відійшовши від старого, ми 
ще нікуди не прийшли»
 ■ Обивательські «чесноти» 
ґрунтуються на обмеженості — 
знань про суспільство, а не ін-
формації про нього. Зараз кож-
на людина може стати  для себе 
засобом масової інформації. З 
великих обсягів інформації у 
ЗМІ та інтернеті обирати, чому 
вірити, а чому ні.  
 — Зараз, увімкнувши ком-
п’ ю тер, ми  бачимо, що мільйон 

книжок  знаходяться на відстані 
«трьох кліків», але що читати — 
це питання, і що ти з цього читан-
ня візьмеш — питання наступне. 
Мати можливість ще не означає, 
що ця можливість буде реалізова-
на, оскільки реалізація вимагає 
насправді часу та зусиль, навіть 
праці. Багато людей просто не 
можуть дозволити собі приділяти 
цьому час. Саме тому дуже важ-
ливою є робота журналістів, те-
лебачення — вони  повинні дуже 
непомітно, але допомагати людям 
сформувати для себе ці нові уста-
новки. Відійшовши від старого, 
ми ще нікуди не прийшли.
 ■ Обивательські настрої пев-
ної частини наших громадян, 
позначеної невіглаством, опи-
сують коливання недалекої ам-
плітуди. З одного боку, «відрі-
зати Донбас і не класти життя 
вояків за «несвідомий регіон», 
а з іншого, «якщо ми Донбас 
віддамо, то Росія зазіхатиме 

на інші українські території». 
Значна частина суспільства 
просто не дає собі осягнути, що 
нація не мусить розбазарювати 
свої землі. «Планку» того, що в 
усіх крайніх варіантах проду-
кує масова свідомість, держава 
не задає, — і у  тому сенсі, що 
громадяни звикли до думки, 
що «у вищих, ешелонах вла-
ди поважати нікого, бо вони 
не містять моральних автори-
тетів нації», і в тому сенсі, що 
державна політика стосовно 
Донбасу не виглядає визначе-
ною. І це є примусом до обива-
тельської безвідповідальності 
з боку держави. А життя не за 
правилами змушує безвідпові-
дальних людей до безкультур’я  
— і до легкого потрапляння під 
чужий вплив, і до маніпульова-
ності... 
 —  Визначеного сигналу і 
зрозумілої для громадян дер-
жавної політики справді немає 
— і серед певної частини зага-
лу починають з’являтися та на-
бирати силу якісь стереотипи, 
страхи та істерики. І це дезор-
ганізує. А  оскільки в політи-
ків немає сили не тільки на те, 
щоб відстоювати політику, а й 
на те, щоб почати реалізовува-
ти вже проголошене, вони боро-
нять самі себе від зайвих слів. 
Тому політики і стали обереж-
нішi. Та деколи вони вже над-
то  обережні, і створюється «ва-
куум нерозуміння», нерозумін-
ня людьми того, що відбуваєть-
ся навколо них.
 ■ Скільки соціальної енер-
гії йде на це ірреальне «вари-
во» із стереотипів, страхів і ви-
гадок, — із неодмінним визнан-
ням себе ображеними... 
 —  Тут ситуація доволі зро-
зуміла — якщо в тебе немає 
можливості використати енер-
гію на користь, то краще її, так 
би мовити, «каналізувати до ка-
налізації». Інколи держава цим 
користується. Якщо політики 
розуміють, що  не можуть ке-
рувати соціальною енергією, то 
вони намагаються створити умо-
ви для того, щоб вона просто ку-
дись витрачалася. Ось ви шко-
дуєте, що ця соціальна енер-
гія витрачається марно. Але на 
це можна поглянути і з іншого 
боку, — Богу дякувати, що вибу-
ху немає. І коли над цим, як ви 
кажете, «варивом», трохи від-
кривається кришка, пара випус-
кається, хоча нічого позитивно-
го при цьому не робиться.
 У наших  державних діячів 
немає сили та відповідальності 
виразно  проголосити політику 
й виконати її.
 Світ поки що демонструє 
нам  підтримку, — тому що у 
світу є свої інтереси і свої прин-
ципи, — і ми повинні цим ско-
ристатися. ■

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

«Українці звикли вважати, 
що живуть гірше за всіх»

■

Активні громадяни та обивателі: хто чим дихає 
в українському суспільстві
Ірина КИРИЧЕНКО

Розбудова України — це наша спільна справа. Але не всі українці до неї залучені. Декому 
хотілося б скласти з себе цю відповідальність, — і в цьому їхня єдина ознака схожості з 
владною «верхівкою». Зараз ми спостерігаємо суспільний феномен «звичайного людиз-
му», коли значна частина  населення вважає немодним позиціонувати себе як 
громадяни, передоручає право на свідомість та громадянську компетен-
тність іншим людям — і таким чином «делегує» їм як всезагальний 
обов’язок захисту Батьківщини, так і зобов’язання щодо реформуван-
ня її політичного, економічного та соціального життя. 
Знати свого пасивного обивателя, прибічника та послідовника «зви-
чайного людизму» — це для нас, виявляється, теж означає знати 
свою історію. Про це, зокрема, наша розмова з деканом факультету 
соціології Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, кандидатом фізико-математичних наук Андрієм Горбачиком.

ПРИЧИНА І НАСЛІДОК

«Хто мені більшу пенсію дасть, той і визначить моє життя»
 ■ Про що думали громадяни, які виступали за те, щоб Донбас був «не 
наш»?
 — Вони  мріяли, а дехто ще мріє про «кримську долю» регіону. У когось не 
було відчуття, що Україна — це його країна, що деякі типи голосування прирівню-
ються до державної зради, і це прописано у Кримінальному кодексі. І ця «зрада» 
призводить до наслідків, оскільки хтось починає  проти  цього боротися: ти пору-
шив закон, і це означає, — будь готовий до того, що і стосовно тебе  тоді хтось 
інший почне порушувати закон.
 Багато людей не розуміли наслідків  — і не змогли вибудувати причинно-на-
слідкові зв’язки між своєю «галочкою» у бюлетені і тим, що в їхньому місті не-
вдовзі почнуть стріляти. 
 ■ Бути самому собі  геополітиком, напевно, не можна, як  і самому 
собі синоптиком щодо внутрішнього клімату, в якому невігластво дме, 
як протяг. 
 — Зараз  такі люди вже самі не знають, що хочуть. Сидіти на одному місці і 
не рухатися в очікуванні, що тобі вділять шматок хліба? Хіба це нормально? Для 
людей, які хочуть бачити у житті перспективу, це не є нормальним життям. Це 
примітивне ставлення до «добробуту»: «хто мені  більшу пенсію або яку-небудь 
«допомогу» дасть, той і визначить моє життя».
 Але Україна, вочевидь, прагне іншого життя — повернутися до Європи як до 
свого середовища. Це наша перспектива, до якої ми йдемо вже сьогодні.
     

■

Андрій Горбачик.❙
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Я так довго мовчав... Ти ж бо знаєш,
Як важко було мені в сутінках...

(пісня з репертуару Тараса Чубая)

УКРАЇНА МОЛОДА

«Захотілося пожити людським 
життям, а не постійно бути на 
гастролях»
 ■ Уже минуло 26 років з 
часу зародження гурту «Плач 
Єремії», можна нині говори-
ти, що група далі заявляє про 
себе?
 — Гурт не живе за законами 
шоу-бізу, а за простими людсь-
кими законами. Ми не знімаємо 
дорогих кліпів, не забруднюємо 
ефір собою. Гурт існує, ми кон-
цертуємо, але не так часто, як 
хотілося б того слухачам.
 ■ А їм якраз хотілося б чути 
вас частіше.
 — Це зрозуміло, але части-
на гурту живе в Києві, частина 
у Львові, у всіх сім’ї, діти. Зви-
чайно, хотілося б частіше зуст-
річатися, як у молоді роки, але 
ж... На даний час я працюю над 
власними проектами. Один з 
яких — пісня на вірші Москаль-
ця, але музику ми переробляє-
мо. Ми вже близькі до фіналу i 
я чекатиму слушного моменту, 
щоб представити пісню. Не хо-
четься просто викинути її в ін-
тернет, щоб усі безплатно пере-
постили, хочеться, щоб робота 
була гідно оцінена. Я сподіва-
юся, що пісня увійде в альбом 
і ми будемо грати її на концер-
тах.
 ■ Маєте концертні плани на 
найближчий час?
 — На даний час нас запро-
шують на виступи перед війсь-
ковими. Але якоїсь концертної 
програми наразі не плануємо. 
 ■ Чому нині вас так мало в 
медійному просторі?
 — Музика, яку ми творимо, 
завжди була неформатом. Нашу 
музику зрідка можна почути на 
радіо. Я не займаюся ходінням 
по радіостанціях, щоб мою му-
зику крутили. Сподіваюся, що 
вони самі будуть звертатися по 
мої піснi. Мені взагалі не подо-
бається, і ніколи не подобав-
ся, головний принцип шоу-біз-
несу — мовляв, тебе всюди має 
бути багато для того, щоб гар-
но продаватися. Мені здаєть-
ся, що раніше я трохи перебор-
щив iз цим. Тож зараз більше 
уваги став приділяти сім’ї, тим 
більше, в мене троє дітей. Знає-
те, захотілося просто пожити 
людським життям, а не постій-
но бути на гастролях. Хоча це 
жодним чином не означає, що 
в мене немає концертів — вони 
постійно є. 
 Що ж стосується неукраїнсь-
кого українського медіа-просто-
ру і моєї відсутності в ньому — 
пробачте, але я до нього просто 
не пасую, я для нього — наче з 
іншої планети. Все, що ці люди 

показують по своїх телевізорах, 
настільки мені чуже, що я туди 
просто не вписуюсь.

«Єдине що змінилось — це 
мої кілограми»
 ■ Якщо взяти Тараса Чубая 
1990 року й нинішнього, на-
скільки він змінився у плані 
ставлення до своєї творчості, 
наскільки змінилися цілі?
 — Цілі — це робити справу, 
яку ти любиш. Єдине що зміни-
лось — це мої кілограми (посмі-
хається.). У плані творчості, 
звичайно, хочеться грати так 
як і тоді, але в мене дуже мало 
на це часу. Зараз я повністю від-
даюсь дітям та господарству.
 ■ Тарасе, гурт «Плач Єремії» 
зародився 1990 року. Це «зоря-
на доба» в історії сучасної бо-
гемної львівської музики: «Не 
журись!», Сестричка Віка, Ва-
силь Чудик, «Конгрес», «Мерт-
вий півень», Віктор Морозов... 
Де сьогодні глибокі тексти, пое-
тика, політичний протест, при-
таманні тому часу?
 — У цьому питанні вже є 
кілька відповідей. Все стало 
трошки іншим. Люди старіша-
ють, стають стриманішими. Це 
був чудовий час: кінець 1980-х 
— початок 1990-х... Таки справ-
ді — розквіт богеми, час вели-
ких надій. Ми вірили, що от-от 
отримаємо нашу Україну і бу-
демо вільні, щасливі. Здавало-
ся, що до цього залишився один 
крок. Сьогодні ми вже не такі 
оптимістичні, як тоді. Можли-
во, тому і богема інакше вигля-
дає. 
 Зараз насправді супер’яскра-
вих явищ ми не бачимо. Вза-
галі, ми бачимо мало українсь-
ких виконавців в ефірі. Можна 
сказати, навіть не чути. Коли 
з’являється україномовна пісня, 
навіть «попсова», то це справляє 
враження, ніби щось неймовір-
не сталося, «щось у лісі здохло». 
Немає сприятливої атмосфери 
для розвитку, зокрема й для ук-
раїнської попси.
 ■ Ви говорите, як філософ. 
А може, зараз усе ж настав час 
для революціонера з мікрофо-
ном?
 — Я вже багато відіграв ре-
волюційних концертів. Напри-
кінці 80-х я грав на мітингах, 
які розганяли «собаками», вже 
багато пройдено революцій. На-
разі в мене немає на це часу.
 ■ Але якщо не ви, то хто 
зможе вивести хоча б у музич-
ному плані Україну з летаргії? 
Як, наприклад, це вам удалося 
свого часу «Нашими партиза-
нами».
 — Розумієте, все це 

пов’язано з ресурсами. Я не 
можу просто вийти на майдан 
і співати. Будь-яка боротьба 
за ту Україну, яка моя, може 
для мене виражатися у висту-
пах на тих територіях, які на-
разі нею не є. І ми виступаємо 
на сході, звичайно, що замало. 
Але ж дуже важко увірватися в 
цей простір зі своїми уявлення-
ми про те, як і навіщо організо-
вувати концерти. Тож, я нічого 
не маю проти когось, кожен має 
право бути самим собою. Однак 
треба боротися зі спробами зазі-
хати на твій власний культур-
ний простір. 

«Я музикант, якого дідька 
мені робити в політиці?»
 ■ 2000 року ваш виступ на 
майдані на День незалежності 
спричинив справжній фурор. 
Чи не вперше ціла Україна по-
чула добірку повстанських і 
стрілецьких пісень та ще й у 

роковому виконанні. А сьогод-
ні ви піднялися б з такими піс-
нями на головну сцену країни?
 — Коли я підіймаюсь на 
сцену зі своїми піснями, навко-
ло стільки «білого шуму», що в 
ньому не завжди мене можна по-
чути. Забагато інформації. Я не 
зник зі сцени, я гастролюю, але 
здебільшого за кордоном. Там є 
люди, що пам’ятають мене ще з 
90-х. Упродовж останніх п’яти 
років у мене багато концертів 
у Північній Америці, зокре-
ма Канаді, США, також я був в 
Ізраїлі, Британії, Польщі.
 Тоді, 2000 року, була така 
ситуація, що не знали, що це 

ми таке співаємо. І можна під 
час якогось несприятливого ре-
жиму співати протестні пісні, і 
ніхто тобі нічого не зробить, бо 
не знає, що це таке. Тоді, у часи 
Кучми, ми відчували, що тре-
ба таке співати, треба поверну-
ти цю героїку. Вона є в цих піс-
нях. Воно було на часі і зараз є 
на часі. Необхідно тримати ге-
роїчний дух у народі, бо він упав 
після Помаранчевої революції. 
Шкала драйву пішла вниз, але 
думаю, що завдяки нашому 
урядові й Президенту вона ско-
ро знову піде догори.
 ■ Ви, здається, ніколи не 
були осторонь політичної ситу-
ації в Україні. Які в вас виника-
ють рефлексії щодо актуально-
го стану справ?
 — Я завжди був осторонь 
політики. Займаюсь лише тим, 
що мені справді болить. Напри-
кінці 90-x мені здавалося: люди 
хочуть дізнатися, що колись 

були такі пісні — стрілецькі, 
повстанські, тому я зробив цей 
проект. Потім було в мене від-
чуття, що забувають Івасюка, 
— теж зробив альбом. Зовсім 
недавно разом із Kozak System 
закінчили альбом «Пісні само-
наведення». Це була велика і 
клопітна робота, яка тривала 
майже три роки. Моя тиха пра-
ця може бути непомітною на тлі 
всього, що відбувається. Наше 
місце зайняли політики, їх пос-
тійно показують по телевізору, 
це ненормальна ситуація. Якби 
так часто показували українсь-
ких музикантів, то вони були б 
на слуху.

 ■ Як ви ставитесь до полі-
тичної ситуації в Україні?
 — Наша Україна ще дуже 
молода і сподіватись якогось не-
гайного результату неможливо. 
У нас фактично йде третій рік 
реформ, не можуть так швидко 
бути відчутні зміни, на це все 
потрібен час, не менше деся-
ти років. Тому потрібно сприй-
мати все дуже спокійно. Як би 
ми не критикували Президента 
і все навколо, поки що іншого 
Президента ніхто не може зап-
ропонувати. Якщо ти береш-
ся критикувати політику і все 
навколо, то спершу щось зро-
би для країни. Звичайно, вла-
ду потрібно критикувати, але й 
підтримувати також. Ми стали 
на такий шлях, де повороту на-
зад немає. І це дуже добре. Пот-
рібно просто робити добре робо-
ту на своєму місці. Дуже багато 
розвелось експертів, які розда-
ють поради направо і наліво. Я 
не розуміюся настільки добре в 
політиці, щоб робити якісь ек-
спертні висновки. За моїм від-
чуттям, ми рухаємось у пра-
вильному напрямку, звичайно, 
навколо купа проблем, їх пот-
рібно вирішувати, але ще дуже 
рано робити якісь висновки.
 ■ Ви не планували йти в полі-
тику?
 — Ні в якому разі! Хоча се-
ред наших політиків дуже мало 
професіоналів. Я музикант, не 
політик, якого дідька мені туди 
йти?!
 ■ Найближчим часом пла-
нуєте черговий альбом?
 — Так, це буде сольний Та-
рас Чубай, який я робив упро-
довж останніх 5-7 років. На-
решті потроху матеріал назби-
рується. Поза тим я хочу почати 
робити спільний альбом із «Пла-
чем Єремії», як я вже згадував, 
одна пісня вже в роботі. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Тарас Чубай: Якщо в ефірі українська 
пісня, то «щось у лісі здохло»
Фронтмен культового гурту «Плач Єремії» — про сучасний шоу-біз, свої концерти на сході та українську політику

■

«Ми стали на такий шлях, де повороту назад немає. 
І це дуже добре».

Неповторний Тарас Чубай.❙

Анастасія СЕМЕНЧУК

Тарас Чубай — львівський автор-виконавець, рок-музикант та ком-
позитор, лідер гурту «Плач Єремії». За роки своєї творчої діяль-
ності написав понад сто пісень та видав 11 музичних альбомів. У 
доробку музиканта й увертюра до поезо-опери «Крайслер-Імпе-
ріал» для симфонічного оркестру. У розмові з «УМ» Тарас Чубай 
розповів про плани на майбутнє, своє «революційне» минуле, ук-
раїнську політику та концерти на Донбасі.
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«На жаль, багато матчів у Лізі чемпіонів ми починаємо грати вже після 

того, як пропускаємо гол — тільки тоді у нас щось виходить, тільки тоді ми 
проводимо осмислені атаки».

Сергій Ребров
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Зазвичай четвертий тур групового ра-
унду Ліги чемпіонів стає тим рубежем, 
коли починається формування пулу ко-
манд-учасниць майбутнього «плей-оф». 
Завдяки нерівномірному за силою скла-
ду окремо взятих квартетів відбірковий 
шлях до «топ-16» для фаворитів таких 
«пульок» перетворюється на легку прогу-
лянку. Так, одразу в двох групах — квар-
теті «А» та «D» — головна інтрига групо-
вого раунду ЛЧ-2016/2017 уже зникла. 
У першому випадку, англійський «Арсе-
нал» та французький «ПСЖ» залишили 
за бортом «плей-оф» чемпіонів Болгарії 
та Швейцарії. В іншому — на недосяжну 
відстань від своїх конкурентів — «ПСВ» 
та «Ростова» — відірвалися «Атлетико» 
та «Баварія».
 Група, до якої в поточному розіграші 
Суперліги потрапив український чем-
піон, виглядає однією з найбільш рів-
них за силою. Утім навіть за відсутності 
в групі «барселон», «баварій» та «ре-
алів» «Динамо» все одно пасе в своєму 
квартеті задніх. Програвши вдруге пос-
піль лісабонській «Бенфіці» й залишив-
шись з одним набраним очком, підопіч-
ні Сергія Реброва практично втратили 
шанси на вихід до 1/8 фіналу ЛЧ. Більш 
ніж скромними виглядають перспекти-
ви «біло-синіх» і в боротьбі за участь у 

«плей-оф» Ліги Європи, для чого київсь-
ким футболістам потрібно посісти в групі 
третє місце. Аби претендувати на продов-
ження єврокубкових виступів бодай у 
другому за силою клубному турнірі Ста-
рого світу, в заключних двох поєдинках 
групи «В» динамівцям неодмінно слід пе-
ремагати: у гостях — «Наполі», вдома — 
«Бешикташ». 
 Утім можливостей для подібного роз-
витку подій у «Динамо» обмаль. Якщо 
навіть досвідчений бразилець Мора-
ес не витримує психологічного тиску 
й не забиває пенальті на 50-тисячному 
«Ештадіу да Луж» у Лісабоні, то що вже 

казати про юних Артема Бесєдіна, Пав-
ла Оріховського та Віктора Циганкова, 
котрі лише починають своє знайомство з 
великим футболом. «Ми даємо їм шанс, 
адже інших футболістів у нас сьогодні 
немає. Повірте, хлопці, котрі вперше ви-
ходять грати на такому рівні, не демонс-
трують свого максимуму. Я впевнений, 
що у них є потенціал», — каже Ребров. 
Відтак сподіватися, що в останніх кіль-
кох матчах «Динамо» розправить кри-
ла й зробить карколомний стрибок у єв-
рокубкову «весну», не варто. Вочевидь 
наставник і команда працюють на пер-
спективу. ■

СУПЕРЛІГА

А хотілося весни...
«Динамо» програло третій 
поєдинок у груповому раунді 
Ліги чемпіонів-2016/2017 
і практично втратило шанси 
на «плей-оф»

■

У Лісабоні, як і два тижні тому в Києві, динамівці знову програли «Бенфіці».
Фото УНІАН.

❙
❙

ТАБЛО

Ліга чемпіонів. Груповий раунд. 4-й тур. Гру-
па А. «Базель» (Швейцарія) — «ПСЖ» (Фран-
ція) — 1:2, «Лудогорець» (Болгарія) — «Арсе-
нал» (Англія) — 2:3.
  Турнірне становище: «Арсенал», «ПСЖ» — 
10, «Базель», «Лудогорець» — 1.
  Група В. «Бенфіка» (Португалія) — «Ди-
намо» (Україна) — 1:0 (Сальвіо, 45 (пен)); не-
реалізоване пенальті: Мораес, 68 («Д»); «Д»: 
Рудько, Морозюк, Хачеріді, Віда, Макаренко, 
Рибалка, Сидорчук (Оріховський, 76), Буяльсь-
кий (Громов, 87), Циганков (Бесєдін, 61), Гон-
салес, Мораес), «Бешикташ» (Туреччина) — 
«Наполі» (Італія) — 1:1.
 Турнірне становище: «Наполі», «Бенфіка» 
— 7, «Бешикташ» — 6, «Динамо» — 1.
 Група С. «Манчестер Сіті» (Англія) — 
«Барселона» (Іспанія) — 3:1, «Боруссія» (М, 
Німеччина) — «Селтік» (Шотландія) — 1:1.
  Турнірне становище: «Барселона» — 9, 
«Манчестер Сіті» — 7, «Боруссія» (М) — 4, 
«Селтік» — 2.
 Група D. «Атлетико» (Іспанія) — «Ростов» 
(Росія) — 2:1, «ПСВ» (Голландія) — «Баварія» 
(Німеччина) — 1:2.
  Турнірне становище: «Атлетико» — 12, 
«Баварія» — 9, «ПСВ», «Ростов» — 1.
 Група E. «Монако» (Франція) — ЦСКА 
(Росія) — 3:0, «Тоттенхем» (Англія) — 
«Байєр» (Німеччина) — 0:1.
 Турнірне становище: «Монако» — 8, 
«Байєр» — 6, «Тоттенхем» — 4, ЦСКА — 2.
 Група F. «Легія» (Польща) — «Реал» (Іс-
панія) — 3:3, «Боруссія» (Д, Німеччина) — 
«Спортинг» (Португалія) — 1:0.
 Турнірне становище: «Боруссія» (Д) — 10, 
«Реал» — 8, «Спортинг» — 3, «Легія» — 1.
  Група G. «Копенгаген» (Данія) — «Лес-
тер» (Англія) — 0:0, «Порту» (Португалія) — 
«Брюгге» (Бельгія) — 1:0.
 Турнірне становище: «Лестер» — 10, 
«Порту» — 7, «Копенгаген» — 5, «Брюгге» — 
0.
 Група Н. «Ювентус» (Італія) — «Ліон» 
Франція) — 1:1, «Севілья» (Іспанія) — «Дина-
мо» (Зг, Хорватія) — 4:0.
 Турнірне становище: «Севілья» — 10, 
«Ювентус» — 8, «Ліон» — 4, «Динамо» (Зг) 
— 0.

■

Григорій ХАТА

 «Донбас» приймемо в «Тер-
міналі» — повідомлення такого 
змісту кілька днів тому з’явилося 
на офіційному сайті київського 
клубу «Дженералз», який упро-
довж трьох кіл поточного чемпіо-
нату країни свої домашні матчі 
проводив у Білій Церкві. Керів-
ництво «генералів» заявило, що 
домовилося з дирекцією бро-
варського торгово-розважаль-
ного центру про використання 
«Льодової арени», відтак у ша-
нувальників столичного клубу 
з’явилася хороша нагода чи не 
вперше в сезоні на власні очі по-
бачити «Дженералз» у дії.
 Утім, прибувши в передміс-
тя столиці на поєдинок двох най-
сильніших команд минулого чем-
піонату, розпачу хокейних уболі-
вальників не було меж. Коли за 
три хвилини до офіційного по-
чатку поєдинку суддя-інформа-
тор закликав команди вийти на 
лід, виявилося, що готовою до 
протистояння є лише гостьова ко-
манда. Пройшло іще кілька хви-
лин і той же голос повідомив, що 
команда «Дженералз» не прибу-

ла на гру: «Вибачте, але поєдинок 
не відбудеться».
 Про причини демаршу «гене-
ралів» у мікрофон ніхто не пові-
домив, але згодом на офіційному 
сайті столичного клубу з’явилося 
пояснення: «Із-за причини част-
кової затримки виплат заробітної 
плати гравці клубу відмовилися 
виходити на гру проти «Донба-
су». У зв’язку з цим уже найбли-
жчим часом керівництвом клубу 
будуть вжиті заходи для того, аби 
команда продовжила свої висту-
пи в Українські хокейній лізі».
 Слід визнати, що подібна си-
туація для вітчизняного хокею 
не нова. Свого часу до подібних 
«трюків» вдавалися й інші ко-
манди, вимагаючи від своїх пок-
ровителів виконання фінансових 
зобов’язань. Загалом, страйк — 
доволі поширене явище в стосун-
ках найманого працівника та ро-
ботодавця. Приміром, у Націо-
нальній хокейній лізі через не-
можливість знайти компроміс 
під час підписання нового колек-
тивного договору між профспіл-
кою гравців та лігою кілька разів 
оголошувався «локаут», коли 
взагалі скасовувався весь сезон 

чи його частина.
 Звісно, в Україні ніякої проф-
спілки хокеїстів не існує. Тож 
кожна команда самотужки зму-
шена шукати способи й методи 
вирішення своїх фінансових про-
блем.
 Як відзначив головний тренер 
«Донбасу» Анатолій Степанищев, 
йому вперше на практиці довело-
ся зіштовхнутися з подібним яви-
щем, коли команда-суперниця не 
вийшла на поєдинок.
 Відтак чіткого плану дій на 
подібний «форс-мажор» очіль-
ник донеччан вочевидь не мав. 
 Як варіант, «червоно-чор-
ні» могли залишити арену й 
роз’їхатися по домівках.
 Утім після того, як на три-
бунах «Льодової арени» кілька 
разів пролунало «Сокіл», «Со-
кіл», в таборі «Донбасу» активно 
заметушилися: частина донець-
кої команди швидко одягла сині 
та зелені тренувальні светри й пе-
ребралася на «господарську» те-
риторію. За кілька секунд на бро-
варському льоду хокеїсти «Дон-
басу» грали «виставковий міжсо-
бойчик».
 «Нам не хотілося засмучува-

ти вболівальників, які приїха-
ли в «Термінал», тож ми вирі-
шили провести ігрове тренуван-
ня», — заявив Анатолій Степани-
щев. Відзначимо, що 55-річний 
наставник «Донбаса» є вихован-
цем хокейної школи київського 
«Сокола», за котрий, власне, він 
провів не один сезон, вигравши в 
1985 році «бронзу» чемпіонату 
СРСР. 
 Попри тренувальний харак-
тер «двосторонки» гравці «Дон-
баса» подарували вболівальни-
кам яскраве видовище: упродовж 
двох 20-хвилинок суперники на 
двох закинули десять шайб. Піс-
ля чого розважили публіку ще й 
булітами. ■

ХОКЕЙ

Льодовий демарш 
Через проблеми з отриманням зарплатні хокеїсти «Дженералз» 
не вийшли на поєдинок проти чинного чемпіона країни

■

Замість офіційного матчу 
хокеїстам «Донбасу» довелося 
проводити виставкове тренування.
Фото прес-служби ХК «Донбас».

❙
❙
❙
❙ Теніс

 Турнір WTA Elite Trophy» в 
Чжухай (Китай, призовий фонд 
— 2 214 500 доларів).
 Груповий етап. Червона гру-
па. Світоліна (Україна, 4) — Вес-
ніна (Росія) — 6:4, 6:2.
 Здобувши другу поспіль пе-
ремогу в групі, українська тені-
систка вийшла до півфіналу зма-
гань, які неофіційно носять назву 
«малого» підсумкового турніру 
WTA.

Волейбол
 Ліга чемпіонів. Жінки. 
Кваліфікаційний раунд. Пер-
ша гра. «Хімік» (Україна) — 
«Динамо» (Краснодар, Росія) 
— 2:3 (17:25, 25:20, 25:23, 16:25, 
5:15). ■

ХРОНІКА■
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Не хотілося жити в приниженні
З нагоди 40-ї річниці створення Української гельсінської групи «УМ» зустрілася з її учасником 
й істориком Василем Овсієнком
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в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Учора заради сміху через га-
зету дав оголошення, що о 17. 00 на 
Преображенській площi буде збір 
дебілів.
 — І що, ніхто не прийшов?
 — Площа була забита! Всі при-
йшли подивитися, хто ж прийде!

* * *
 — Скажiть, будь ласка, вашій 
мамі невістка не потрібна?
 — Ні, вона ще попередню не 
догризла.

* * *
 — Люсю, у тебе кактуси на вік-

ні стоять для того, щоб чоловiки не 
влазили?
 — Ні, для того, щоб не вилази-
ли.

* * *
 — Сарочко, а діалог ще можли-
вий чи ти однозначно права?

* * *
 — Ходив учора на день на-
родження до Кацмана. Було трохи 
скромно, але мило.
 — І що подавали на стіл?
 — Попільничку.

По горизонталі:
 1. Сім’я левів. 4. Батьківщина 
Матері Терези. 8. Довга глибока ка-
нава. 9. Бальний танець із латиноа-
мериканської програми. 10. Ковбас-
ний виріб, який рекомендують відва-
рювати. 11. Спеціальна комп’ютерна 
програма, яка імітує дії користува-
ча соцмереж чи відвідувача сайтів. 
12. Вишивка або смужка тканини на 
краях одягу, взуття для оздоблен-
ня. 13. Можливість приймати сиг-
нал оператора мобільного зв’язку за 
допомогою інших мереж, наприклад, 
за кордоном. 15. Ім’я колеги Тараса 
Шевченка, автора історичного ро-
ману «Чорна рада». 21. Спеціаль-
ний прилад для перегляду діафіль-
мів та слайдів. 24. Високоефектив-
ний кровозупинний засіб. 25. Пред-
ставник одного з давніх індіанських 
племен, що жило на території Перу. 
26. Штучний супутник. 27. В Амери-
ці – особа, яку обирають для здійс-
нення поліцейської та судової влади, 
контролю за порядком. 28. «...-бени, 
люки-паки, тюль, буль-буль, каліки-
маки» (дитяча лічилка). 29. Пред-
мет, який видають у гардеробі в об-
мін на одяг. 30. Півзахисник, екс-
гравець збірної України з футболу, 
який у 2004 році став кращим грав-
цем чемпіонату України.
По вертикалі:
 1. Місце, де стоять вулики із 
бджо лами. 2. Бразильський екс-ле-
гіонер київського «Динамо», який у 
2009-2013 роках виступав під номе-
ром 44. 3. Охоронець можновладної 

особи або солдат, що охороняє ко-
мандувача. 4. Викопна мавпа, про-
міжна ланка в еволюції людини за 
теорією Дарвіна. 5. Столиця Гвінеї-
Бісау. 6. Популярна марка холодно-
го чаю, що продається в пляшках. 7. 
Переносне житло чукчів. 14. Творче 
амплуа Марселя Марсо. 16. Карлик-
кулінар із відомої казки Вільгельма 
Гауфа. 17. Графство у Великобри-
танії. 18. «Хто в нас буде мати? Не 
дожила моя Настя!.. — Та й заливсь 
сльозами. А наймичка на порозі вхо-
пилась руками за ... та й зомліла». 
(Тарас Шевченко). 19. Американсь-
кий учений, винахідник лампи роз-
жарювання, телефону і фонографа. 
20. Абажур у формі півкулі, цилінд-
ра чи зрізаного конуса для світиль-
ників. 22. Революційний діяч ра-
дянського періоду, на честь якого 
було зазване місто, якому недавно 
повернули історичну назву Бахмут. 
23. Барва, відтінок. ■

Кросворд №132
від 28—29 жовтня
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Аліса КВАЧ

 Ні, дива на світі таки бува-
ють. Навіть коли війна і коли біда. 
А швидше — саме тоді, щоб до-
вести всім, що життя триває.
 Коли в грудні минулого 
року відома волонтерка-медик, 
ініціатор і головний організатор 
батальйону парамедиків «Гос-
пітальєри» Яна Зінкевич пот-
рапила в автомобільну катаст-
рофу, мало хто з лікарів давав 
шанс, що вона зможе ходити. А 
тим більше — мати дітей. Трав-
ма хребта — це не жарти, це ви-
рок на все життя.
 Та не для Яни. Дівчина, яка 
врятувала сотні життів на пе-
редовій, надто добре знала, як 
важливо у двобої зі смертю не 

здаватися. Друзі допомогли 
дівчині потрапити до ізраїльсь-
кої клініки, де після 10-годин-
ної операції та кількамісячної 
реабілітації Яна почала става-
ти на ноги. А після повернення 
в Україну вона ошелешила жур-
налістів новиною, що чекає ди-
тину. Батьком дівчинки був Мак-
сим Корабльов, який був з Яною 
в одній машині в момент катас-
трофи, а щойно лікарі дозво-
лили, не відходив від Яни. 27 
травня Максим і Яна стали на 
рушничок щастя. І хоча Яна 
була на інвалідному візку — 
щоб не зашкодити дитині, вона 
припинила регулярні фізичні 
навантаження — її очі світили-
ся непідробним щастям.
 І ось щасливий фінал цієї 

історії. 31 жовтня у Дніпрі, де 
Яна останні дні перебувала 
під наглядом лікарів, на свiт 
з’явилася довгоочікувана дів-
чинка. Максим і Яна назвали 
донечку Богданою. Мама і маля 
почуваються добре, тож до кін-
ця тижня планують повернути-
ся додому — на базу «Госпі-
тальєрів». А соцмережі тим ча-

сом розриваються від віталь-
них слів родині.
 Колектив «УМ» також при-
єднується до вітань. І бажають 
і їм, і всім нам передусім пере-
моги. А після цього — зберегти 
в серці вірність, доброту і лю-
бов і передати їх донечці. І не-
хай такі світлі дива трапляють-
ся в нашому житті частіше.  ■

з 7 до 13 листопада

 Овен (21.03—20.04). Цьо-
го тижня можуть виникнути пев-
ні проблеми, пов’язані з дорогою, 
транспортними засобами, а також 
фінансовими вкладеннями. Ближ-
че до вихiдних чекайте важливi 
новини.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 12.

 Телець (21.04—21.05). На-
став перiод, коли можна займати-
ся плануванням свого майбутньо-
го, вирішувати всі важливі питання. 
Удача супроводжуватиме вас у всiх 
справах. Покровителі та друзі ста-
нуть основним оплотом підтримки.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Колеги пiдкинуть непогані пропо-
зиції та ідеї. Ви успішно впораєте-
ся з усіма проблемами та новими 
справами. Короткочасні поїздки 
принесуть чимало задоволення.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Рак (22.06—23.07). Скорис-
тайтеся особистими напрацюван-
нями й раніше отриманим досві-
дом, це допоможе вирішити на-
гальні питання. Вас помітять і на-
лежно відзначать, але доведеться 
проявити себе.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Лев (24.07—23.08). Покро-
вителі простягнуть вам руку допо-
моги, залишаючись при цьому не-
поміченими. Щоб досягти певних 
успiхiв, скористайтеся порадами 
досвiдчених людей.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Діва (24.08—23.09). Старі 
стосунки залишаються незавер-
шеними, а нові поки ще не зов сім 
склалися. Проте ви дуже зайняті, 
щоб приділити цьому належну 
увагу. Не варто залишати без ува-
ги ситуації, які відбуваються у ва-
шому житті.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Терези (24.09—23.10). Ро-
бочi та особисті проблеми виб’ють 
вас iз рiвноваги, але друзі допо-
можуть владнати ситуацiю. На-
прикiнцi тижня чекайте сильних 
емоційних переживань, проблем 
iз дітьми та коханою людиною. 
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Доведеться згадати про старі бор-
ги, обіцянки та зобов’язання. Чим 
більше доброго ви встигли зроби-
ти колись людям, тим більше від-
плати можете очікувати. Утримай-
теся вiд далеких поїздок.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Стрілець (23.11—21.12). 
Фінансові труднощі нарештi 
зникнуть, грошей буде стіль-
ки, скільки буде потрібно. У лю-
бові настане період відплати, 
колишні прихильники нагада-
ють про себе.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Козеріг (22.12—20.01). 
Вам необхiдно позбутися деяких 
сумнівних зв’язків. Це пов’язано, 
перш за все, з тим, що фінансові 
проблеми та меркантильні інтере-
си впливатимуть на ваше особис-
те ставлення до оточуючих.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Водолій (21.01—19.02). 
Саме в цей час з’явиться гостра 
необхідність зробити важливий 
життєвий вибір, швидше за все, 
йдеться про партнерiв. У вихiднi 
дозвольте собi розслабитися.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Риби (20.02—20.03). Зай-
міться вирішенням сімейних про-
блем і питань, присвятіть якомо-
га більше часу дітям, вони цього 
потребують. Додатковi обов’язки 
можуть позначитися на самопо-
чутті.
 Дні: спр. — 13; неспр. — не-
має. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА ■

ЛЕЛЕКА ПРИЛЕТІВ ■

Богом дана 
донечка
Засновниця «Госпітальєрів» 
Яна Зінкевич стала мамою 

Для повного щастя на весіллі Яні та Максиму  ❙
не вистачало донечки. ❙

5—6 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi 0...-2; удень +4...+6. Пiслязавтра 
вночi +1...+3; удень +8...+10.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -1...-3; удень +5...+7. Яремче: вночi -1...-3; удень 
+6...+8. Мiжгiр’я: вночi -1...-3; удень +7...+9. Рахiв: уночi 
-1...-3; удень +7...+9. 

3 листопада висота снігового покриву становила: Славське 
— немає, Плай — 8 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, По-
жежевська — 5 см.
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