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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,48 грн. 

1 € = 31,14 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Триває передплата на «Україну молоду» на 2018 рік »СТОР. 7

Підсолодили 
пігулку
Рада ухвалила медичну реформу 240 голосами, але закон відрізняється 
від концепту, запропонованого Уляною Супрун
стор. 4 »

Учора парламент ухвалив медреформу. Інші питання, задля яких збиралася акція протесту, — поки що «в процесі». ❙
Фото з сайта pravda.com. ❙

Путін 
дозволив? 

Журналістка Ксенія 

Собчак оголосила про 

намір боротися за 

посаду президента Росії
стор. 5 »

Рекордна «Молитва»
Виконавши безсмертний твір 

свого вихованця, Харківський 

національний університет імені 

В. Каразіна встановив 

новий рекорд України 
стор. 3 »

Десять років 
безкарності

Головного обвинуваченого 

у вибуху побутового газу 

в будинку у Дніпрі не 

засуджено дотепер
стор. 13 »
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«Ми виступаємо проти російської агресії як країна, яка 1968 року 
сама зазнала болісної радянської окупації. Ми хочемо послати сигнал 
українцям, які все ще перебувають у зоні боїв, що ми з ними солідарні».

Йозеф Бернард, гейтман Плзеньського краю Чехії

УКРАЇНА МОЛОДА

євро
в и р і ш и -

ли вкласти європейці в українську вітрое-
нергетику, розповів начальник управління 
зовнішньоекономічних зв’язків Запорізької 
облдержадміністрації Артур Бойко.

700 млн. гривень
— конвер-

таційний центр із таким оборотом ліквідува-
ли в Києві, інформує прес-служба прокура-
тури.

разів
українці 

встигли скористатися безвізовим режимом 
під час поїздок до країн Євросоюзу, похва-
лилися в Кабміні.

родин
отрима-

ли субсидії на новий опалювальний се-
зон, заявив Прем’єр-міністр України Во-
лодимир Гройсман.

осіб
— кількість офіцій-

но зареєстрованих безробітних в Україні станом 
на вересень, підрахували у Державній службі 
статистики.

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

700 млн. 7,5 млн. 6,53 млн. 303 тис.

Іван БОЙКО

 Обстановка на східному фрон-
ті продовжує загострюватися щод-
ня. Як повідомляє прес-центр шта-
бу АТО, ворог суттєво збільшив 
кількість вогневих провокацій та 
все частіше застосовував міномети 
різних калібрів.
 Зокрема, більше половини від 
загальної кількості обстрілів при-
падало на донецький напрямок, 
де бойовики з мінометів калібру 
82 міліметри декілька разів били 
по оборонцях Авдіївки. Також під 
гранатометним вогнем окупан-
тів опинились позиції сил АТО 
біля Луганського, Майорська, 
Кам’янки. 
 Крім того, майже опівночі за-
гарбники випустили понад 20 мін 
калібру 120 міліметрів на підсту-
пах до Троїцького.
 На луганському напрямку ворог 
двічі застосовував 82-міліметрові 
міномети неподалік Новотошківсь-
кого та Новозванівки, а із 120-мілі-
метрових мінометів накривав пози-
ції сил АТО у районі Кримського і 
Попасної. 
 На маріупольському напрямку 
зафіксовано найменше обстрілів. 
 «Загалом минулої середи неза-
конні збройні формування 53 рази 
порушили перемир’я. Сили АТО 31 

раз вогнем у відповідь придушува-
ли активність окупантів. У резуль-
таті бойових дій двоє українських 
воїнів були поранені. Ще один вій-
ськовий отримав поранення унас-
лідок підриву», — йдеться в пові-
домленні штабу АТО. 
 «Протягом минулої доби ворог 
суттєво збільшив кількість міно-
метних обстрілів, загалом по пози-
ціях сил АТО було випущено май-
же 100 снарядів», — додає речник 
Міноборони з питань АТО Андрій 
Лисенко.
 Полковник уточнив, що троє 
захисників України зазнали по-
ранень у результаті ворожих об-
стрілів на позиції «Шахта Бутів-
ка» та в Пісках поблизу окупова-
ного Донецька, ще один військо-
вий отримав поранення унаслідок 
підриву на невідомому вибуховому 
пристрої в Павлополі на маріуполь-
ському напрямку. ■

У ПОЛОНІ

Хворий режим
Викрадений співробітниками 
ФСБ 19-річний українець 
потребує термінової операції, 
а йому не дають навіть ліків
Ірина КИРПА

 Російський суд виніс чергове незаконне рі-
шення про продовження терміну арешту для 
громадянина України Павла Гриба до 4 січня 
2018 року. Викраденого спецслужбами РФ ук-
раїнця безпідставно звинувачують у тероризмі 
та насильно утримують у СІЗО міста Краснодар. 
Незважаючи на те, що юнак має посвідчення ін-
валіда дитинства, тюремники слідчого ізолято-
ра не пускають до нього лікарів.
 За словами професора кафедри дитячої 
хірургії Національного медичного університе-
ту ім. Богомольця Василя Притули, волонте-
ри з України перераховували гроші на лікуван-
ня Павла Гриба, але до арештанта вони так і не 
дійшли.
 — Наш співвітчизник потребує невідкладної 
операції, яка може врятувати йому життя, — 
заявив професор. — Павло перебуває на обліку 
лікарів «Охматдиту» з 4-річного віку, але його 
захворювання з кожним роком прогресує. Під-
ступність діагнозу «портальна гіпертензія» по-
лягає в тому, що у будь-який момент може по-
чатися кровотеча з вен шлунка, стравоходу або 
носа. Якщо Павло вчасно не отримає медичну 
допомогу, його життю загрожуватиме смертель-
на небезпека.
 Український медик також розповів, що неза-
довго до викрадення юнак разом із батьками при-
ходив до нього на консультацію й ще тоді дізнав-
ся, що йому необхідна термінова операція.
 Йшла підготовча робота до планового опе-
ративного втручання, Павло щодня отримував 
підтримуючу терапію. Однак у плани медиків 
нахабно втрутилися співробітники ФСБ: ук-
раїнський блогер зник на території Білорусі 24 
серпня і понад два тижнi про його долю не було 
нічого відомо.
 Батько Павла, Ігор Гриб, який раніше зай-
мав відповідальну посаду в Державній прикор-
донній службі України, відразу припустив, що 
його сина викрали співробітники ФСБ Російсь-
кої Федерації. Пізніше з’ясувалося, що спец-
служби країни-агресора заманили українця 
до сусідньої країни, де він був заарештований 
i звинувачений у терористичній діяльності. За 
словами експертів, російські силовики зробили 
це свідомо, адже в подальшому українця мож-
на буде вигідно обміняти на бойовиків, які пот-
рапили в полон у зоні АТО на Донбасі.
 Інваліда дитинства під конвоєм доставили 
до Краснодарського краю та закрили у сирій ка-
мері без права на допомогу медиків та юристів.
  — У Слідчому управлінні ФСБ Росії Крас-
нодарського краю нам не дали дозвіл на обсте-
ження Павла українськими лікарями, — заяви-
ла прес-секретар МЗС Мар’яна Беца. — Досi в 
нас немає інформації, чи дають хлопцю хоч 
якісь таблетки та чи існує загроза його життю 
і здоров’ю.
 За словами адвоката Євгенії Закревської, Єв-
ропейський суд із прав людини звернувся із за-
питом до уряду Російської Федерації, щоб от-
римати медичні документи про поточний стан 
здоров’я Павла Гриба, про лікування затрима-
ного українця та медичну допомогу, яку той по-
винен отримувати в СІЗО Краснодара. Та Моск-
ва поки що відповіді не дала.
 ЄСПЛ продовжує вимагати права на допуск 
українських лікарів до Павла Гриба, щоб вони 
оцінили стан його здоров’я. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Сьогодні та завтра у 
Чехії відбуваються парла-
ментські вибори. В рамках 
передвиборчих акцій у се-
реду ввечері перед резиден-
цією глави держави Чехії у 
Празькому Граді відбулася 
демонстрація незгоди з по-

зицією президента Мілоша 
Земана з приводу анексії 
Криму та участі в політи-
ці колишнього міністра 
фінансів Андрея Бабіша, 
повідомляє чеська інфор-
магенція ЧТК. Партія Ба-
біша, який перебуває під 
слідством і відомий своїми 
корупційними діями, од-

нак, має найбільше шансів 
на перемогу в виборах. 
 Демонстранти тримали 
плакати з гаслом «Чеська 
Республіка — це не Земан». 
Цей флешмоб був запуще-
ний кілька днів тому моло-
дим музикантом Іржи Баре-
шом після виступу прези-
дента Чехії на сесії ПАРЄ, 

коли Мілош Земан заявив, 
що вважає анексію Криму 
«довершеним фактом». Піс-
ля цього чеські користува-
чі соціальних мереж розпо-
чали викладати в інтернет 
свої фотографії з хештегом, 
дистанціюючись від позиції 
президента та висловлюю-
чи підтримку Україні. 
 Чинна влада і Сенат теж 
дистанціювалися від заяви 
Земана по Криму, яку, на-
голошують, не варто вва-
жати офіційною точкою 
зору Чеської Республіки. 
Але в разі приходу до вла-
ди прем’єра-популіста Ан-
дрея Бабіша можливий і 
такий поворот. 
 У середу Мілош Земан 
розпочав триденні відвіди-
ни Плзеньського краю (об-
ласті) Чехії. Там він також 
наштовхнувся на повне не-
сприйняття його позиції по 
Криму. Свою незгоду йому 
особисто висловили гей-
тман (глава) краю Йозеф 
Бернард та місцеві депута-
ти. На думку останніх, ви-
голошена позиція Земана 
щодо Криму повністю су-
перечить Конституції Чехії 
та принципам її зовнішньої 
політики. «Ми виступаємо 
проти російської агресії як 
країна, яка 1968 року сама 
зазнала болісної радянсь-
кої окупації. Ми хочемо 
послати з нашої маленької 
країни сигнал українцям, 
які все ще перебувають у 
зоні боїв, родини яких ра-
зом з дітьми все ще потер-
пають від агресії, що ми з 
ними солідарні», — заявив 
в обличчя Земану гейтман 
Плзеньського  краю Йозеф 
Бернард. ■

НА ФРОНТІ

Ставка — на міномети 
Ворог суттєво збільшив кількість мінометних 
обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі

■

ДО РЕЧІ

 Тристороння контактна група з врегулюван-
ня ситуації на Донбасі у Мінську домовилась 
про розблокування пункту пропуску «Золоте» в 
Луганській області. Як повідомила представник 
України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ 
Ірина Геращенко, КПВВ «Золоте» днями вже  
відкриють.
 «Важкий день. Але, сподіваюся, не дарем-
ний, бо люди на Луганщині чекають КПВВ у Зо-
лотому, й ми нарешті, через півтора року, до-
тиснули відкриття», — додала пані Геращенко.
 За її словами, питання звільнення заруч-
ників просувається повільно, адже кількість їх 
постійно зростає, а домовитися з окупантами 
не вдається.
 «Камінь спотикання — вимога амністії для 
«беркутівців» та інших персонажів, які не ма-
ють жодного відношення до Донбасу. Працює-
мо, щоб були добрі новини для родин наших 
заручників, поки що все йде важко, але рухає-
мося», — зазначила Ірина Геращенко.

■

ПРОТЕСТ

Як слово президента 
відгукнеться
У Чехії відбулася акція протесту на заяву глави держави 
щодо кримського питання

■

Незгодні з позицією свого президента чехи вийшли підтримати Україну. ❙
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одиницю озброєнь
і техніки отримали українські вій-

ськовослужбовці протягом 2017 року, повідо-
мив очільник уряду України.

871 вітчизняних 
компаній

постачають тваринницьку продукцію в ЄС — 
такі факти навела директор з наукової роботи 
Інституту економічних досліджень і політич-
них консультацій Вероніка Мовчан

заяв
до різних вишів зможуть по-

давати абітурієнти в наступному році, 
переконує майбутніх студентів заступ-
ник міністра освіти й науки Юрій Раш-
кевич.

склав приріст влас-
ного видобутку газу 

за останні дев’ять місяців, за даними, оп-
рилюдненими на останньому засіданні 
уряду.

раза
Нацбанк підвищив зарпла-

ту членам правління, не приховують у прес-
службі цього відомства, й зараз вона сягає 
230-300 тис. гривень.
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РЕФОРМИ

І баба ягідка, 
і чоловік нівроку 
Уряд невдовзі запровадить 
обов’язкове квотування 
для працевлаштування тих, 
кому за 45 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 І хоч прожиті роки — то є багатство, як спі-
вав відомий артист, але в Україні, цей «скарб» 
постійно ставав на заваді під час працевлашту-
вання. Та врешті цю перепону вирішили в уряді 
подолати жорсткими методами щодо перебірли-
вих працедавців. На останньому засіданні уря-
ду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, 
що розпочато реформування самої системи зай-
нятості й треба стимулювати не безробіття, а 
створення робочих місць, і сьогодні Мінсоцполі-
тики — це наступна глобальна реформа, яку пот-
рібно зробити в країні.
 «Але ми також подбали про це при реформі 
пенсійної системи (11 жовтня набрав чинності за-
кон про пенсійну реформу. — Ред.), адже іноді 
люди говорять про те, що «мені більше 45 років, 
і я не можу знайти собі роботу» — ввели квоту-
вання, і ті, кому більше 45 років, зараз можуть 
уже претендувати на робочі місця в українських 
компаніях. Це буде не менше 4% від загального 
складу працівників. Тобто вони вже мають пере-
ваги щодо працевлаштування, тому що ця норма 
для роботодавця є обов’язковою, і вважаю, що це 
правильний крок», — додав Прем’єр-міністр.
 А  йдеться про законопроект №6614, який 
саме й передбачає, що 4% найманих працівників 
у будь-якому трудовому колективі повинні бути у 
віці  від 45 років і старші. Цей квотний принцип 
обов’язково запровадити пообіцяв міністр со-
ціальної політики Андрій Рева, запевнивши, що 
«будемо слідкувати через нашу державну службу 
праці за тим, щоб цієї норми дотримувалися».
 І подібний досвід «добровільно-примусово-
го» працевлаштування в Україні вже є — йдеть-
ся про людей з особливими потребами. Нагадає-
мо, що в нашій державі для підприємств, уста-
нов, організацій встановили норматив робочих 
місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, 
й він становить… 4% середньооблікової чисель-
ності штатних працівників облікового складу 
за рік. На підприємстві, де працюють від 8 до 25 
осіб, передбачається одне місце для працівника 
з інвалідністю. Якщо середньооблікова чисель-
ність штатних працівників за рік роботи підпри-
ємства становить сім осіб, підприємство не підпа-
дає під цю норму.
 Пан Рева також попередив працедавців, що 
якщо на тому чи іншому підприємстві не буде 4% 
робочих місць для осіб від 45 років, то щодо керів-
ників таких закладів застосовуватимуть «пев-
ні стимулюючі моменти». І як тут не погодити-
ся з міністром: якщо не ввести відповідні санк-
ції щодо роботодавців-порушників квотування, 
то «ніхто цим займатися не буде». «Це законо-
давча норма, яку ми будемо реалізовувати через 
підзаконні акти. Закон набирає чинності з 1 січ-
ня. Отже, коли має запрацювати ця система? З 1 
січня. Все логічно», — підкреслив Андрій Рева.
 Залишається лише додати, що до 2050 року 
пенсійний вік у найбагатших країнах світу пови-
нен збільшитися до 70 років — цей вимушений 
крок необхідний, бо, за прогнозами демографів, 
до середини століття кількість громадян у віці 
понад 65 років збільшиться утричі і становити-
ме близько 2,1 млрд. осіб, тож банально основною 
проблемою стане нестача коштів на пенсійне за-
безпечення громадян. Експерти висловлюються 
за реалізацію пенсійної реформи в кожній розви-
неній країні світу, адже тільки таким чином уряд 
тієї чи іншої країни зможе забезпечити пенсіоне-
ра гідною допомогою в розмірі до 70% від його пе-
редпенсійного заробітку. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Масштабні протиправні оборудки вда-
лося виявити завдяки професіоналіз-
му оперативників Департаменту захисту 
економіки Нацполіції та слідчих Департа-
менту з розслідування особливо важливих 
справ у сфері економіки Генеральної про-
куратури України — їхніми спільними зу-
силлями викрито злочинну схему випуску 
на ринок так званих «сміттєвих» цінних 
паперів.
 Новітні Остапи Бендери штучно зави-
щували вартість цінних паперів підкон-
трольних емітентів, а потім реалізовува-
ли їх підприємствам реального сектору 
економіки. Організатори злочинної схе-
ми в своїх махінаціях задіяли посадових 
осіб фондових бірж.  Покупці «цінних» 
паперів (інвестиційні фонди, страхові 
компанії)  використовували їх у своїх зло-
чинних схемах.

 Як виявилося, щомісячно злочинна гру-
па в реальному секторі економіки реалізо-
вувала «сміттєвих» цінних паперів на за-
гальну суму понад мільярд гривень. За по-
передніми даними, за свої послуги учас-
ники фінансових зловживань щомісяця 
отримували мільйонні прибутки.
 Правоохоронці провели 34 обшуки, 
в ході яких вилучили 51 печатку та до-
кументацію, яка підтверджує злочинну 
діяльність шахраїв. На даний час на цін-
ні папери підконтрольних злочинній групі 
емітентів накладено арешт. Додамо, що за-
гальна сума капіталізації паперів стано-
вить майже... 40 мільярдів гривень!
 Кримінальне провадження відкрито 
за ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ст. 
209 (Легалізація (відмивання) доходів, от-
риманих злочинним шляхом) та ст. 222-1 
(Маніпулювання на фондовому ринку) 
Кримінального кодексу України, які пе-
редбачають тривале ув’язнення. ■

СХЕМИ

Докапіталізувалися
«Сміттєві» папери капіталізувалися на фондових біржах 
у «брудні» 40 млрд. гривень

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Не інакше як трагікоміч-
ним можна назвати випадок, 
що днями трапився в Рівному 
з патрульними поліцейськими, 
які зупинили автомобіль Jeep 
Grand Cherokee, за кермом 
якого сидів... дев’ятирічний 
хлопчик. Щоправда, у са-
лоні був і його 33-річний горе-
батько, який повідомив пра-
воохоронцям, що, мовляв, то 
він посадив своє чадо за кер-
мо. Але на цьому несподіван-
ки для поліцейських не скін-
чилися — у салоні авто вони 
помітили пістолет, на який, як 
виявилося згодом, документів 
не було.
 А далі — більше: у 
якийсь момент малоліт-
ній автолюбитель попросив-
ся відійти до туалету, а коли 
йшов, то викинув щось у 
кущі — і то були не цукерки, 
а пакет із пігулками, схожи-
ми на... екстазі. Таки справді 
«яблуко від яблуні далеко не 
падає». Тепер цей «приколь-
ний» інцидент розслідують 
слідчі.

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Страшну аварію у са-
місінькому центрі міста 
спричинила 20-річна сту-
дентка Харківського націо-
нального університету ім. 
В. Каразіна Олена Зайце-
ва, виїхавши пізно ввечері 
на заборонений сигнал світ-
лофора. Як повідомив на-
чальник Головного управ-
ління Національної поліції 
в Харківській області Олег 
Бех, спочатку дівчина їха-
ла зі швидкістю 50 кіломет-
рів за годину, але на пере-
хресті Сумської вулиці та 
Бурсацького спуску натис-
нула на газ. У цей час в її 
Lexus врізався Volkwagen. 
Після сильного удару зби-
тий поза шляховик відки-
нуло на кілька десятків 
метрів, і він вилетів просто 
на перехожих, що йшли по 
тротуару.
 П’ятеро потерпілих по-
мерли одразу. Ще шесте-
ро людей, серед яких є й 
вагітна жінка, потрапили 
до лікарні. Особливу три-
вогу в лікарів викликає 
стан здоров’я двох сестер, 
приблизно 25 і 27 років. 
«Вони потребували допо-
моги хірургів, — повідо-
мив заступник головно-
го лікаря Харківської 
міської клінічної лікарні 
швидкої і невідкладної до-
помоги Андрій Козаченко. 
— Обидві перенесли опера-
цію на черевній порожнині 
та нейрохірургічну опера-
цію. Зараз перебувають 
у нейровегетативній бло-
каді. Стан інших потерпі-
лих задовільний».
 Життю водіїв іномарок 
також нічого не загрожує. 
Експерти запевняють, що в 
їхній крові не виявлено ал-
коголю та наркотиків. Дів-
чину затримали поки що 
на три доби, але прокура-
тура готує клопотання про 

обрання для неї запобіжно-
го заходу. Вирішується та-
кож питання про відкриття 
кримінального проваджен-
ня за статтею «Порушення 
правил безпеки дорожнього 
руху». За таку провину мож-
на потрапити до в’язниці на 
термін від 5 до 10 років. 
 Як стало відомо, Олена 
— прийомна донька хар-
ківського бізнесмена Ва-
силя Зайцева — прези-
дента ТОВ «Група — Тай-
фун». На даний момент він 

є головою правління і гене-
ральним директором ПрАТ 
«ВТП «Укренергочормет»,  
що працює на ринку енер-
готехнологій. У 2012 році 
Зайцев удостоївся Держав-
ної премії в галузі науки і 
техніки. Саме йому нале-
жить Lexus, що став фі-
гурантом фатальної ДТП. 
Сама дівчина вчиться на 
третьому курсі соціологіч-
ного факультету. 
 За кермом іншого по-
зашляховика перебував 

49-річний бізнесмен Ген-
надій Дронов, що торгує 
продуктами харчування 
та тютюновими виробами. 
Правоохоронці наразі роз-
слідують участь обох фігу-
рантів в трагедії і заклика-
ють громадськість не ро-
бити перед часних виснов-
ків. Стало також відомо, 
що Олена протягом двох 
останніх років тричі пот-
рапляла в поле зору право-
охоронців через те, що їха-
ла на червоне світло. ■

Позашляховик вилетів на тротуар, де були люди.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

ЖАХ!

Їзда без правил
У Харкові позашляховик врізався у натовп пішоходів, 
унаслідок чого п’ятеро людей загинули і шестеро 
потрапили до лікарні

■
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«Щоб запустити процес великої політичної реформи, треба змінити склад 
ЦВК і провести негайні позачергові вибори до Верховної Ради за новими 
виборчими правилами».

Олег Тягнибок
лідер партії «Свобода»

УКРАЇНА МОЛОДА

Зустріч, яка не відбулася
  Напередодні четверга мала 
відбутися ще одна подія. Пре-
зидент Петро Порошенко дав 
обіцянку зустрітися з народним 
депутатом від БПП Мустафою 
Найємом. Останній дуже напо-
лягав на такому рандеву, ка-
жучи, що має до глави держа-
ви «просте питання», а саме те, 
коли до Ради буде внесено закон 
про антикорупційний суд. Про-
те на зустріч Найєм прийшов не 
сам, а разом iз групою колег. 
 «Разом зі мною прийшли 
Світлана Заліщук, Сергій Ле-
щенко, Юрій Левченко та Юрій 
Дерев’янко. Президент вирі-
шив, що він хоче зустрітися 
тільки з частиною нашої групи 
(крім Левченка та Дерев’янка), 
що для нас є неприйнятним», — 
повідомив Найєм пізніше.
 І додав: «Президенту вже ві-
домо, з якою метою ми приходи-
ли. Минуло понад півтори доби 
з початку акції під Верховною 
Радою. На даний момент є ро-
зуміння, як будуть виконува-
тися дві з трьох наших вимог — 
парламент проголосує за зако-
нопроекти про недоторканність 
і розглядатиме закони про виб-
орчу систему. Але до сих пір не-
має жодної відповіді щодо тре-
тьої вимоги — закону про анти-
корупційний суд. Зараз це пре-
рогатива Президента — м’яч 
повністю на його полі.
 У парламенті зареєстрова-
ний відповідний законопроект 
iз позитивним висновком Ве-

неціанської комісії, в якому 
підкреслюється, що цей закон 
повинен внести Президент. Тим 
часом глава держави намагаєть-
ся зняти з себе відповідальність 
і непублічно, через різних пред-
ставників, пропонує парламен-
ту створити робочу групу, яка, 
як підказує досвід, затягне при-
йняття рішення на невизначе-
ний час», — зазначив Найєм.
 Але правда полягає також 
й у тому, що депутати також 
не квапляться виконувати свої 
обов’язки. Навіть тоді, коли 
«м’яч» — цілковито на їхньому 
«полі». Йдеться про тотальну 
відсутність нардепів на робочих 
місцях. Яка, до речі, перешкоди-
ла напередодні (й у вівторок, й у 
середу) зайнятися суспільно ко-
рисним ділом. Бо майдани май-
данами, а натискати на кнопки 
у Раді хтось мусить також. Саме 
задля цього привілейовану гру-
пу у складі 450 осіб до парламен-
ту й делегував виборець. 

Медреформа: хепі-енд?
 У середу парламент мав зай-
нятися багатостраждальною ме-
дичною реформою. Але порівня-
но з вівторком тенденція щодо 
голосування не покращилася — 
епопея з майже 900 поправками 
до медичної реформи тривала у 
пустому сесійному залі. Під час 
розгляду більшість поправок от-
римували по 20-30 голосів. Але 
причиною провального голосу-
вання стали не власні позиції де-
путатів, а їх відсутність на ро-

ботi. У підсумку в середу було 
розглянуто 788 iз 893 поправок.
 Таким чином, розгляд зако-
нопроекту №6327 «Про держав-
ні фінансові гарантії надання 
медичних послуг та лікарських 
засобів» суттєво затягував-
ся. Втім в.о. міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун наголо-
шувала, що ці майже 900 попра-
вок змінюють законопроект і ні-
велюють саму суть медичної ре-
форми.
 Хоча, як уже зазначалося, 
більшість iз цих поправок була 
просто провалена. А учора зран-
ку Верховна Рада таки спромог-
лася ухвалити у другому читан-
ні закон про медичну реформу. 
За відповідне рішення проголо-
сувало 240 депутатів. Перед са-
мим голосуванням сесійна зала 
фактично повернула закон до 
того вигляду, в якому його про-
понував ухвалити комітет. За 
три дні розгляду поправок із 
закону були вилучено чимало 
норм, на яких наполягав уряд і 
комітет. Всі ці норми Рада паке-
том проголосувала перед ухва-
ленням закону.
 Зокрема, були вилучені поло-
ження про запровадження між-
народних настанов (протоколів 
лікування) шляхом визнання їх-
ніх джерел. Натомість пропону-
валися різні варіанти адаптації 
їх національними структурами 
(Академія наук, профільні асо-
ціації).
 Також виключено мож-
ливість фінансування первинної 
ланки через механізм субвенції. 
Як пояснила Уляна Супрун, «пе-
редача бюджетів на первинну до-
помогу через механізм субвенції 
місцевим органам самовряду-
вання повністю розриває систе-
му охорони здоров’я на дві части-
ни. Держава отримує обов’язки 
лікувати складні захворювання, 
але повністю втрачає механізми 
впливу на найважливішу медич-

ну ланку — первинну, де їх мож-
на попереджати. Це унеможлив-
лює створення нової потужної 
служби сімейних лікарів». 
 Нарешті, з законопроекту 
вилучено поняття про співопла-
ту за медичні послуги. Перед-
бачаються тільки послуги, які 
держава покриває на 100% (зе-
лений список), і послуги, які 
пацієнт оплачує повністю (чер-
воний список). З приводу подіб-
ної правки Уляна Супрун зазна-
чила наступне: «Легальні спі-
воплати є важливим соціальним 
інструментом заміни хабарів 
у лікарнях і перебудови відно-
син між пацієнтом та системою. 
Скасування в законопроекті спі-
воплат суттєво загальмує зміни 
в лікарнях та поставить усі ко-
мунальні та державні заклади 
в конкурентно невигідні умови 
стосовно приватних».

Справа про недоторканність 
 Що ж стосується акції про-
тесту під стінами парламенту, 
то у четвер зранку під куполом 
знову заговорили про створен-
ня «робочої групи», яка б опра-
цювала всі вимоги мітингуваль-
ників. Ідею озвучила депутатка 
Ірина Луценко. «Ми закликає-
мо створити робочу групу як по 
ви борчому законодавству, так і 
щодо концепції антикорупцій-
ного закону, який Президент на-
низає відповідними нормами», 
— сказала вона.
 «Антикорупційний закон 
працюватиме роки. Такі закони 
не пишуться на Майданах. Такі 
закони не пишуться через тиск і 
кровопролиття», — заявила Лу-
ценко. «Сідаймо, напрацьовуй-
мо концепт. За Президентом не 
заіржавіє», — додала Ірина Лу-
ценко. 
 Говорячи про відмову від нор-
ми про депутатську недоторкан-
ність, спікер ВР Андрій Парубій 
запевняв колег, що розгляд цьо-

го питання не забариться. «По-
передньо, за моїм розрахунком, 
о 12:30 ми зможемо увійти в два 
законопроекти про скасування 
депутатської недоторканності — 
депутатський та законопроект, 
внесений Президентом України 
і визначений як невідкладний. 
Ми сьогодні по них обох мати-
мемо змогу прийняти рішення і 
відправити їх у Конституційний 
Суд», — сказав Парубій.   
 Він додав: переконаний, що 
«для цього є політична воля». 
«Думаю, що ми сьогодні може-
мо дати не просто позитивний 
результат, а дуже високий ре-
зультат, близький до 300 голо-
сів. Розгляд відбуватиметься за 
повною процедурою», — сказав 
Парубій.
 І дiйсно, Верховна Рада про-
голосувала за внесення до поряд-
ку денного та направлення до КС 
обох законопроектiв щодо скасу-
вання депутатської недоторкан-
ностi. За президентський проект 
проголосували 336 нардепiв, за 
депутатський — 328.
 Тим часом представник гла-
ви держави у Верховній Раді 
Ірина Луценко пояснила, чому 
Президент пропонує скасувати 
депутатський імунітет iз 1 січня 
2020 року. 
 «Ви прекрасно знаєте, по 
якій процедурі в нас відбуваєть-
ся внесення змін до Конститу-
ції. Сьогодні ми голосуємо на 
першому рівні — це внесення в 
порядок денний і відправлення 
в Конституційний Суд для вис-
новку. Це забере певний період 
часу — і ми отримаємо цей ви-
сновок. Наступний крок після 
висновку Конституційного Суду 
— це голосування в другому чи-
танні, яке має відбуватися на 
наступній сесії», — сказала Лу-
ценко. Іншими словами, навіть 
за най сприятливiших обставин 
друге голосування за законопро-
ект буде орієнтовно через рік. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Депутати фракції Радикаль-
ної партії зареєстрували законо-
проект щодо запобігання смер-
тності на дорогах та вимагають 
негайно його ухвалити.
 «Немає слів, щоб вислови-
ти співчуття рідним загиблих 
у ДТП у Харкові. 6 людей ста-
ли жертвами «мажорки», яка, 
очевидно, і права купила за гро-
ші. Такими жертвами на доро-
гах у 2016 році стали більше 3 
тисяч, в цьому році — майже 
2,5 тисячі, а загалом за роки 
незалежності — більше 160 
тисяч українців. Переважна 
більшість iз них загинула че-
рез п’яних водіїв-покидьків, 
які випили, сідають за кермо і 
вбивають наших людей. Мовча-
ти про це і бездіяти — злочин!» 
— наголосив Ляшко.
 Народний депутат звернув-
ся до голови парламенту з ви-
могою першочергово розгляну-
ти законопроект №7064 Ради-
кальної партії щодо запобіган-

ня смертності на дорогах.
 «Ключове — це життя і 
здоров’я українців. Коли лю-
дей щодня вбивають п’яні водії 
— то на кладовищі реформи 
вже нікому не будуть потрібні. 
Ми пропонуємо посилити від-
повідальність за п’янство на 
дорогах. Сів за кермо п’яним 
— забирати права на все жит-
тя і 5 років тюрми, вчинив 
п’яним ДТП — забирати права 
на все життя і 10 років тюрми, 
сів за кермо після того, як поз-
бавили прав за пияцтво, — 10 

років тюрми», — пояснив лі-
дер РПЛ.
 Олег Ляшко переконаний, 
що лише посилення відпові-
дальності за водіння у нетвере-
зому стані допоможе запобігти 
смертельним трагедіям на до-
рогах. «Поки кожен п’яний не 
буде знати, що він може сіс-
ти в тюрму за це, трагедії бу-
дуть продовжуватися. Закли-
каю вас, колеги-депутати, при-
пинити смерті на дорогах!» — 
звернувся до парламентаріїв 
Ляшко. ■

Олег Ляшко переконаний: лише посилення відповідальності за водіння 
у нетверезому стані допоможе запобігти смертельним трагедіям на дорогах.

❙
❙

ПИТАННЯ РУБА

П’яних водіїв — 
пожиттєво в тюрму!
Ляшко хоче посилити відповідальність за 
п’янство за кермом через трагедію у Харкові

■

ПАРЛАМЕНТ

Підсолодили пігулку
Рада ухвалила медичну реформу 240 голосами, 
але ухвалений законопроект відрізняється від концепту, 
запропонованого Уляною Супрун

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Третій день протестів під Верховною Радою розпочався вчора 
спокійно. Так само спокійно минула і попередня ніч. На ранок чет-
верга активісти прибирали наметове містечко, обіцяючи безпере-
шкодно пускати до парламенту всіх депутатів, але випускати звід-
ти тільки у випадку результативного голосування. Передбачалося, 
що нардепи розглянуть президентський законопроект щодо ска-
сування депутатської недоторканності. Але спочатку — завершать 
епопею з медичною реформою.

Учора парламент ухвалив медреформу — урядовці щасливі.❙
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Віра СВІТЛИЧНА

 За останні півтора десятка років Кир-
гизстан вперше провів демократичні вибо-
ри. Здається, чи не вперше політики зумі-
ли не підсиджувати один одного, а, нав-
паки, продемонстрували єднання заради 
майбутнього процвітання країни. Вибори 
відбувалися у непростій обстановці, коли 
здійснювалися спроби змінити політич-
ну ситуацію в Киргизстані шляхом впли-
ву на подальші результати виборів із-за 
кордону. Адже у Киргизстані свого часу 
відбулися «Тюльпанова» і «Квітнева» ре-
волюції, які сприяли демократизації сус-
пільства. Відтак нестабільність політич-
ної системи і постійні коливання при роз-
поділі влади вплинули на побоювання іно-
земних бізнесменів інвестувати кошти в 
розвиток економіки країни. 
 Процес становлення державності 
ще триває, і це — беззаперечний факт. 
І нинішні результати виборів у Киргиз-
стані вселяють надію, що народна дові-
ра новому президенту буде виправдана 
результативною роботою. Бо ж і вибо-
ри уперше за багато років проходили де-
мократично і мирно. 
 Проте і на сонці бувають плями: 
«сплив ли» деякі факти про спроби підір-
вати виборчу кампанію, заплямувати ре-
путацію кандидатів. Наприклад, тандем 
учорашніх конкурентів за президентське 
крісло Омурбека Бабанова і Бакіта Торо-
баєва обіцяв реформи і перетворення Рес-
публіки Киргизстан в одну з найрозви-
неніших країн світу. Відтак вони єдиним 
блоком протистояли іншому фавориту 
президентської гонки — Сооранбаю Же-
енбекову, який представляє партію попе-

реднього президента — Соціал-демокра-
тичну партію Киргизстану (СДПК). Ство-
рювали перешкоди мирному вибору кир-
гизів сили, які безпідставно намагалися 
«підняти хвилю» народного невдоволен-
ня. Наприклад, опальний олігарх із Ка-
захстану Мухтар Аблязов у минулому 
році вже зізнавався, що спонсорував за-
ворушення в країні навесні 2010 року. 
Судячи з усього, тепер він діє за цим же 
сценарієм. Так, у друкованих ЗМІ та ін-
тернеті активно обговорювалася тема 
клановості влади і вкотре здійснювалися 
намагання переконати киргизів у відсут-
ності демократичних підходів. Мовляв, 
північ бореться з півднем. У деяких ре-
гіонів Киргизстану були відзначені ви-
падки закликів активістів до громадян не 
йти на вибори. Так само здійснювалися 

відверті залякування та спроби схиляння 
до вибору «кандидатсько-президентсько-
го тандему». Причому все це вуалювало-
ся «під владу». Нібито такими заклика-
ми займалися прихильники чинного пре-
зидента і його партії. Щоб здій снювати 
такі провокації, звісно, необхідне пев-
не фінансування... Водночас трапляли-
ся випадки, коли антибабанівські агіта-
тори отримували з-за кордону кошти за 
те, що намагалися зірвати зустрічі кан-
дидата в президенти з мешканцями пів-
денних регіонів країни.
 Свої політичні знання і досвід Мух-
тар Аблязов прагне застосувати в Кир-
гизстані, щоб апробований задум потім 
втілити вже пізніше в Казахстані. Мо-
тивів у Мухтара Аблязова для втручання 
у внутрішні справи іншої держави нема-

ло. Як відомо, рішенням судів багатьох 
країн, починаючи від Казахстану і закін-
чуючи Великою Британією, його діяль-
ність в БТА банку було визнано злочин-
ною й активи частково повернутли в Ка-
захстан, а частково — заморозили. Від-
так він не лише позбувся фінансів, а й 
можливості їх легко заробляти.
 Тож із такою репутацією в Європі вла-
штовувати фінансові оборудки він не ма-
тиме змоги, у Казахстан, Росію та Украї-
ну шлях для нього закритий. У такому 
разі Киргизстан — зручний майданчик 
для бізнесу. Адже Киргизстан багатий 
такими ресурсами, як вода, уран і золо-
то, частиноюяких давно володіють іно-
земні інвестори. Ці величезні багатства 
все ще перебувають у руках держави або 
місцевих бізнесменів. Проте всі ці спро-
би впливу на результати реально демок-
ратичних виборів у Киргизстані ззовні є 
нічим іншим як прагненням заволодіти 
прямо або опосередковано (через контро-
льованих осіб) киргизстанським багатс-
твом. Або — це намагання колишньо-
го банкіра наповнити економіку країни 
кредитами і втекти з грошима. А потім 
кільком поколінням киргизів доведеть-
ся сплачувати за боргами, які хоче зали-
шити аферист з Казахстану. Навряд чи 
діє М. Аблязов одноосібно, без вказівок 
і підтримки деяких західних сил, котрі 
прагнуть чергової дестабілізації полі-
тичної обстановки в Киргизстані. Про-
ведені вибори вселяють надію, що свій 
вибір громадяни здійснили: обдуманий 
і правильний, не піддаючись на дешеві 
провокації, а новообраний президент 
Киргизстану буде працювати в інтере-
сах свого народу. ■

ВІДЛУННЯ

Шахрайський сценарій не пройшов
Киргизстан не мав права на помилки на президентських виборах

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Російська журналістка та 
світська левиця Ксенія Собчак, 
донька першого демо кратично 
обраного реформаторського 
мера Санкт-Петербурга Ана-
толія Собчака, оголосила в су-
боту через лист у газеті «Вєдо-
мості», що має намір балотува-
тися на президентських вибо-
рах у Росії. «Впродовж п’яти 
років, які минули від хвилі 
протестів 2012 року, мої полі-
тичні погляди остаточно сфор-
мувалися і я готова поширю-
вати їх на будь-якому щаблі, 
зокрема на найвищому», — 
йдеться в листі Собчак, який 
з’явився на сайті «Вєдомостєй» 
у середу ввечері. 
 Саме це видання повідо-
мило раніше з посиланням на 
кілька джерел, що у виборах 
у березні 2018 року може взя-
ти участь жінка, а джерело, 
наближене до адміністрації 
президента Росії, назвало 35-
річну Собчак «ідеальним кан-
дидатом». «Вєдомості» тоді на-
писали, що на роль «спаринг-
партнера» Володимира Путіна 
розглядалися від п’яти до вось-
ми кандидаток. В оприлюдне-
ному у «Вєдомостях» листі 
Ксенія Собчак намагається ви-
дати себе за опозиційного кан-
дидата: «Не такі вибори ми ба-
чимо в наших мріях про май-
бутнє, але лише ми самі може-

мо змінити це на краще. Кожен 
із нас може і повинен говорити, 
що не погоджується з владою, 
яка впродовж чверті століття 
хоче залишатися незмінною».
 Хочеться вірити, що ця за-
ява щира. Але насторожує те, 
що кілька днів тому, 14 жовт-
ня, Ксенія Собчак зустрічала-
ся з президентом Росії Володи-
миром Путіним. Бі-Бі-Сі тоді 
повідомляла, що формальним 
приводом для зустрічі стало 
інтерв’ю Путіна для фільму 
про життя і кар’єру Анатолія 
Собчака, який знімає телеве-
дуча Собчак. Нагадаємо, що 
Путін працював і організову-
вав сумнівні оборудки в коман-
ді Анатолія Собчака на почат-
ку своєї політичної кар’єри. 
«Після того, як оператори,  ос-
вітлювачі та інші члени зні-
мальної групи пішли, Путін і 
Собчак залишилися наодинці 
порозмовляти», — повідомив 
один зі свідків зустрічі.
 На запитання про те, чи 
дійсно Собчак провела розмо-
ву з президентом, її мати Люд-
мила Нарусова відповіла, що 
Путін може стати одним із дик-
торів у фільмі її доньки. Прес-
секретар глави Кремля Дмит-
ро Пєсков взагалі відмовився 
коментувати цю інформацію. 
Сама Собчак упродовж кіль-
кох днів після розмови з Путі-
ним також була недоступною 
для коментарів, а її помічник 

відмовився відповідати на за-
питання Бі-Бі-Сі. Показово, 
що до зустрічі з Путіним Соб-
чак категорично заперечува-
ла можливість своєї участі у 
виборах, узагалі закликала до 
«активного бойкоту», тобто не-
участі у виборах, і раптом змі-
нила позицію на 180 градусів. 
Імовірно, вона отримала від ха-
зяїна Кремля пропозицію, від 
якої неможливо відмовитися.
 Вибір Ксенії Собчак на роль 
головного опонента Путіна на 
березневих виборах є ідеаль-
ним варіантом. Більшість про-
стого населення Росії не уявляє 
собі, щоб манірна «баба» стала 
главою країни. Простий люд не 
сприймає цю «даму з вищого 
світу», яка хоч і посідає 22-ге 
місце у списку найвпливові-
ших жінок Росії, але багато 
відсотків у Путіна на виборах 
не відбере. Немає сумнівів у пе-
ремозі Путіна, але він особис-
то та його оточення прагнуть не 
просто перемоги, а тріумфаль-
ної перемоги з результатом під-
тримки на рівні 90%.

 Після «аудієнції» в Путі-
на Собчак почала вживатися 
у нову роль «головної опози-
ціонерки». У згаданому листі 
у «Вєдомостях» вона запев-
няє, що готова висловлюва-
ти «претензії на адресу тепе-
рішньої системи і від лівих, і 
від правих, оскільки пробле-
ми корупції, неконтрольо-
ваної і незмінної влади цією 
системою є чимось більшим, 
ніж ідеологічні розбіжності». 
Одне в неї не віднімеш: жур-
налістка вона хороша і пере-
конливі слова вміє добирати 
відмінно. ■

КОСА НА КАМІНЬ

Іспанська 
корида
Мадрид призупинить 
автономію Каталонії
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учора зранку сплив встановлений 
Мадридом термін, упродовж якого ка-
талонський лідер Карлес Пучдемон 
мав дати чітку відповідь щодо відо-
кремлення регіону. Зрештою він за-
явив, що місцевий парламент прого-
лосує за незалежність, яку підтрима-
ла більшість учасників референдуму 
1 жовтня, у випадку, якщо Іспанія 
«продовжить репресії».
 У свою чергу, уряд Іспанії заявив 
учора, що планує позбавити Ката-
лонію автономії. В суботу, 21 жовтня, 
буде проведено спеціальне засідання, 
на якому уряд має намір ввести в дію 
155-ту статтю Конституції, яка дозво-
ляє йому призупинити політичну ав-
тономію регіону. «Немає жодних сум-
нівів, що іспанський уряд зробить усе 
можливе, аби відновити конститу-
ційний лад», — ідеться в заяві, роз-
повсюдженій вчора адміністрацією 
прем’єр-міністра Іспанії Маріано Ра-
хоя.
 Нагадаємо, 10 жовтня у парламен-
ті Каталонії Пучдемон підписав де-
кларацію про незалежність регіо-
ну від Іспанії, але набуття чинності 
цим документом одразу ж відклали. 
Стаття 155 іспанської Конституції, 
яку ухвалили в 1978 році, через три 
роки після смерті диктатора Франко, 
дозволяє Мадриду запроваджувати 
пряме правління в разі кризи. Досі її 
ніколи не застосовували. ■

■КОМБІНАЦІЇ

Путін дозволив? 
Журналістка Ксенія Собчак оголосила про 
намір боротися за посаду президента Росії

■

«А мені люди повірять!» — 
переконана Собчак.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Уже в новій ролі Собчак розпо-
чала і собі, слідом за Кремлем, «мо-
чити» найвідомішого в країні опо-
зиціонера Олексія Навального. Вона 
назвала його «хорошим посередни-
ком і організатором», але тут же за-
значила: «Виборці йому не повірять. 
А мені повірять. Я можу спілкувати-
ся з усіма, бо знаю більшу частину 
російської еліти». Хто б сумнівався!
 Схоже, що Кремль уже розста-
вив усі фігури на виборчій шахів-
ниці. За день до заяви Собчак, 17 
жовтня, глава Центрвиборчкому 
Росії Елла Памфілова повідоми-
ла, що Олексій Навальний не змо-
же балотуватися на президентсь-
ких виборах до 2028 року (через су-
димість). Імовірно, до цього часу 
Путін збирається залишатися при 
владі. «Він молодий, перспектив-
ний політик, у нього є шанси... ось 
лиш пройде цей десятирічний тер-
мін, і десь 2028 року плюс п’ять мі-
сяців він зможе знову балотува-
тися», — цитує Памфілову аген-
ція ТАСС. Глава ЦВК додала: «Хай 
не тиском на вулицях доводить, а 
своїми ідеями, що він гідний поса-
ди президента».

■



КАНАЛ «1+1 

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.45, 12.20 Міняю жінку

13.55 Комедія «Свати-4»

14.55 Комедія «Свати-5»

15.55 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.00 Гроші

23.15, 0.10 Танці з зірками

01.50 Х/ф «Великий 
дружній велетень»

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.20, 22.30 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25 Х/ф «Шукайте 
жінку»

14.15 Х/ф «Найчарівніша і 
найпривабливіша»

16.00 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 5.05 Подробиці

20.40 Т/с «Спокуса-2»

00.20 Т/с «Друге життя»

03.55 Скептик-3

КАНАЛ 

«УКРАЇНА 

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.45 Х/ф «Кульбаба»
13.40, 15.30 Т/с «Батько-

одинак»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коротке слово «ні»

23.30 Х/ф «Цар скорпіонів-
4: втрачений трон»

02.30 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

04.50 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.15, 13.10 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.10 Х/ф «Останній 
король»

16.25 Х/ф «Особливо 
небезпечний»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.30 Т/с «Невиправні»

22.25 Свобода слова

00.50 Х/ф «Сім’янин»

02.15 Т/с «Слідчі»

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.59, 9.49 Kids Time

07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 М/ф «Балерина»

09.50 Х/ф «Маска Зорро»
11.30 Х/ф «Легенда Зорро»
14.00 Х/ф «Оз: Великий і 

Могутній»
16.50 Х/ф «Аліса в країні 

чудес»

19.00 Ревізор

21.50 Пристрасті за 

Ревізором

00.00 Зірки під гіпнозом

02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.40, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.35 Х/ф «Мій лагідний і 
ніжний звір»

08.35 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

12.20 Наші

13.00 Дві кінські сили

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.40 Т/с «Розвідники»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.20 Т/с «Коджак»

02.55 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.55 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Ільницький 

06.40 Галерея образів. 

М. Башкирцева 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київ у кіно. 

«Дід лівого крайнього» 

08.20 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Микола Бажан 

08.35 Ранок iз «Культурою» 

09.20 Мовою мистецтва. 

У вінку нев’янучих 

традицій. Петриківський 

розпис 

09.50 Сценограй 

10.20 К. Школьнікова 

«Шепіт вбивці». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

12.20 Трагічні скрижалі 

української науки 

13.00 Гравці. Театр ХХІ ст. . 

Головні ролі Катерини 

Кістень 

14.00 Д/ф «Знімалося кіно...

Ростислав Синько 

«Автопортрет» 

15.00 Марія Левитська. 

Комплімент 

16.00 Азбука ремесел 

16.20 Національний музей 

історії України. ХХ ст. 

17.20 Мирослав Попович 

«Бути людиною», ч. 1 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Леоніла Мерцанова. 

Життя в стилі «Каприс» 

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Маргарита Довгань 

19.50 Петро Билина. Стань 

переможцем 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Туреччина. По той бік 

моря Чорного 

20.55 В Українському морі. 

Ганна Заставська 

21.20 Supermen на арені, ч. 2 

22.15 Леся Дичко 

«Джерело». «Моя 

Україна» 

23.00 Володимир Шевченко. 

Інстинкт життя 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мирослав Попович 

«Бути людиною», ч. 1 

01.30 Леоніла Мерцанова. 

Життя у стилі «Каприс» 

02.00 Д/ф «Знімалося кіно...

Ростислав Синько 

«Автопортрет» 

03.00 Марія Левитська. 

Комплімент 

04.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

05.35 Да святиться ім’я твоє...

 

СТБ

07.10, 15.25 Все буде добре!

09.10 Все буде смачно!

11.05 Х/ф «Балада про 
відважного лицаря 
Айвенго»

13.00 Битва екстрасенсів-17

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Хата на тата

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

13.20 Х/ф «Помпеї: 
Апокаліпсис»

15.10 Х/ф «Спека»
17.20 Загублений світ

19.10 Бандерлоги

19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.40 Т/с «Кістки»

23.20 Х/ф «Голодний 
кролик атакує»

01.20 Т/с «Вікінги-3»

02.15 Х/ф «Лісова пісня»
03.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ

07.45 Моя гра

08.15 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Реал» — «Ейбар». ЧІ

13.50 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

18.40, 3.25 LaLiga Filles. ЧІ

19.20 Журнал ЛЧ

19.50 «Арсенал» — «Лаціо» 

(2000/2001 рр.). Золота 

колекція ЛЧ

21.35 ЧІ. Огляд туру

22.50 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

00.40 ЧА. Огляд туру

01.35 «Саутгемптон» 

— «Вест Бромвіч». ЧА

04.05 «Олімпік» — «Зірка». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

08.10 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ

09.55 Журнал ЛЧ

10.25 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

12.15 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

14.00 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ

15.50 Моя гра

16.20 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

18.05, 0.35 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Депортіво» — 

«Жирона». ЧІ

23.55 LaLiga Filles. ЧІ

02.15 ЧІ. Огляд туру

03.10 «Вест Гем» — 

«Брайтон». ЧА

05.00 ЧА. Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20 Рідні домівки

12.20 Дика Бразилія

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50 Найдивовижніші 

тварини

17.50, 22.40 Життя після 

людей

18.50 Бандитський Київ

19.50 Там, де нас немає

03.40 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.10 Х/ф «Хатіко: 
найвірніший друг»

14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

18.00, 1.50 Навколо М

22.00, 1.00 Вірю не Вірю

23.00 Х/ф «Екстрасенс-2: 
лабіринти розуму»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 М/ф «Барбі Дрімтопія»

12.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

13.30, 16.50, 00.00, 2.00 

Країна У

14.30, 2.50 Одного разу в 

Одесі

15.30, 3.40 Віталька

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 23.00 Танька і Володька

22.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00 М/с «Чорний 

пірат»

07.30 Від першої особи

08.00, 8.20, 8.50, 10.50, 14.20, 

16.35 Смакота

08.05 Ера бізнесу

08.10 Агроера

08.15 Спорт 

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.30 Т/с «Бодо»

11.00 Т/с «Епоха честі»

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Перша шпальта

15.15, 0.05 Д/с «Історичні 

розслідування»

16.45 Хто в домі господар?

17.20, 2.20 Вікно в Америку

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 1.25 Тема дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 До справи

19.30 Утеодин з Майклом 

Щуром

20.15 Війна і мир

21.30 The Best FIFA Football 

Awards 2017

22.55 «Роздягалка»

ТРК «ЕРА» 
23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

02.45 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.10 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 

знову»

04.10 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1 

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.55 Чотири весілля

12.20 Міняю жінку

13.55 Комедія «Свати-5»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.00 Життя без обману-2017

23.20, 0.10 Комедія «Озброєні і 

небезпечні»

01.55 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.45 М/ф
06.20, 22.30 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.30, 12.25, 20.40 Т/с 

«Спокуса-2»
13.00, 13.55 Життя на грані
14.50, 15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.15 Стосується 

кожного

20.00, 5.00 Подробиці
00.20 Т/с «Друге життя»

03.50 Скептик-3

КАНАЛ 
«УКРАЇНА 

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коротке слово «ні»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.20 Х/ф «Цар скорпіонів-
4: втрачений трон»

04.00 Реальна містика

04.50 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.10, 13.10 Х/ф «Сім’янин»
12.45, 15.45 Факти. День

14.10 На трьох

15.05, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

17.30, 21.25 Т/с «Невиправні»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.25, 1.15 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

23.25 Х/ф «Термінова 
доставка»

02.10 Т/с «Сьома категорія. 

Кінець світу»

03.55 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.05 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.59, 8.59 Kids Time

07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.00 Т/с «Друзі»

12.10 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.45 Аферисти в мережах

19.00 Половинки

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Зірки під гіпнозом

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.25, 3.40 Легенди 

бандитської Одеси

04.50, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.40 Х/ф «Найостанніший 
день»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Табір іде в небо»
10.50, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок

15.30 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Морський патруль»

01.25 Т/с «Коджак»

02.50 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.00 Національний музей 

історії України. ХХ ст. 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою» 

09.30 Діалог Василь Герасим’юк 

— Маргарита Довгань 

10.00 Петро Билина. Стань 

переможцем 

10.30 Туреччина. По той бік 

моря Чорного 

11.00 В Українському морі. 

Ганна Заставська 

11.25 Supermen на арені, ч. 2 

12.20 Леся Дичко «Джерело». 

«Моя Україна» 

13.05 Володимир Шевченко. 

Інстинкт життя 

14.00 Х/ф «Жменяки», с. 1 
15.10 Д/ф «Борис Грінченко. 

Ловець слів» 

16.00 Вони прославили наш 

край. Іван Марчук 

16.20 Казки запорізькі від 

Санька Сита 

16.35 Ольга Ворона. Я малюю 

звуки 

17.20 Логос 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Музика і музиканти. 

Леся Дичко 

19.20 Прямостояння. 

Данченко. Майстер-клас 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Мальована кераміка 

21.20 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Ірина Мельник 

22.20 Леся Дичко «Червона 

калина» 

23.00 В гостях у майстра. 

Олесь Янчук 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Логос 

01.30 Музика і музиканти. 

Леся Дичко 

02.00 Х/ф «Жменяки», с. 1 
03.10 Д/ф «Борис Грінченко. 

Ловець слів» 

04.00 І. Карпенко-Карий 

«Хазяїн». Фільм-

вистава 

05.20 Д/ф «Блукаюча зірка 

Ісаака Бабеля» 

 

СТБ

06.50, 15.25 Все буде добре!

08.50 Все буде смачно!

09.50 Битва екстрасенсів-15

12.05 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

00.40 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 

день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.20 Загублений світ

13.05 Х/ф «Залишені»
15.10 Т/с «Зустрічна смуга»

19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.40 Т/с «Кістки»

23.20 Х/ф «Шлях війни»
01.10 Т/с «Вікінги-3»

02.00 Х/ф «Москаль-
чарівник»

03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.15 «Депортіво» — 

«Жирона». ЧІ

09.05, 3.10 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Олександрія» 

— «Верес». ЧУ

12.05 Великий футбол

13.50 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

17.20 Журнал ЛЧ

17.50 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ

19.40 Топ-матч

19.45 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

21.35 ЧА. Огляд туру

22.50 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

00.40 LaLiga Filles. ЧІ

01.20 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ

04.05 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.40, 23.45, 

1.45, 3.45 Топ-матч

06.10 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

08.10 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.20 Європейський WEEKEND

11.35 ЧІ. Огляд туру

12.30 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

14.20 Моя гра

14.50 «Реал» — «Ейбар». ЧІ

16.50 «Саутгемптон» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

18.40 ЧА. Огляд туру

19.35 «Олімпік» — «Зірка». ЧУ

21.25 Журнал ЛЧ

21.55 «Сельта» — «Атлетіко». 

ЧІ

23.55 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

01.55 «Бетіс» — «Алавес». ЧІ

03.55 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитський Київ

07.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20 Рідні домівки

12.20 Природа сьогодення

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 20.50 Скарби зі звалища

16.50 Королівська кобра: 

обличчям до обличчя

17.50, 22.40 Життя після 

людей

19.50 Там, де нас немає

00.30 Паранормальний світ

02.20 Прихована реальність

03.40 Гордість України

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-Гілс, 

90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

22.00 Вірю не вірю

00.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 М/ф «Листоноша Пет»

12.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

13.30, 16.50, 00.00, 2.00 Країна 

У

14.30, 2.50 Одного разу в Одесі

15.30, 3.40 Віталька

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 23.00 Танька і Володька

22.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00 М/с «Чорний пірат»

07.30 Від першої особи

08.00, 8.20, 8.50, 14.20, 16.35, 

23.20 Смакота

08.05 Ера бізнесу

08.10 Агроера

08.15 Спорт

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 1.55 Новини

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.30 The Best FIFA Football 

Awards 2017 г.

11.10 Т/с «Епоха честі»

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50, 22.15 Складна розмова

15.15 Фольк

16.45 Покоління Z

17.15 М/с «Книга джунглів»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Перший на селі

19.25 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

20.25 Наші гроші

21.50, 2.20 Новини. Спорт

22.50 Д/с «Супервідчуття»

ТРК «ЕРА» 
23.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

00.05 Д/с «Новий Орлеан»

02.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.20 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

04.10 Т/с «Роксолана»
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ПЕРЕДПЛАТА-2018■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Триває передплата 
на«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

Передплатний iндекс — 49497
на місяць — 2 грн. 00 коп.,
на квартал — 4 грн. 60 коп.,
на півроку — 5 грн. 60 коп.,

на рік — 8 грн. 60 коп.

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

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

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



КАНАЛ «1+1 

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.55 Чотири весілля

12.20 Міняю жінку

13.55 Комедія «Свати-5»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.00, 23.30, 0.10 Міняю 

жінку-12

01.10 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.20, 22.30 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с 

«Спокуса-2»

13.00, 13.55 Життя на грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 5.05 Подробиці

00.20 Т/с «Друге життя»

03.55 Скептик-3

КАНАЛ 
«УКРАЇНА 

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коротке слово «ні»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

03.40 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

04.50 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.30, 10.00 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.00, 17.30, 21.25 Т/с 

«Невиправні»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Термінова 
доставка»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20 На трьох

15.10, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25, 1.35 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

23.20 Х/ф «Конго»
02.20 Т/с «Сьома категорія. 

Кінець світу»

03.45 Скарб нації

03.55 Еврика!

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.59, 8.59 Kids Time

07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.00 Т/с «Друзі»

12.10 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.45 Аферисти в мережах

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Зіркові яйця

01.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.25, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.20, 9.00 Х/ф «Назад 
дороги немає»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.40, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.30 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Коджак»

02.55 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Вони прославили наш 

край. Іван Марчук 

06.20 Ольга Ворона. Я малюю 

звуки 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою» 

09.30 Прямостояння. 

Данченко. Майстер-

клас 

10.25 Мальована кераміка 

11.15 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Ірина Мельник 

12.15 Леся Дичко «Червона 

калина» 

13.00 В гостях у майстра. 

Олесь Янчук 

14.00 Х/ф «Жменяки», с. 2 
15.10 Передчуття. Олексій 

Александров, ч. 1 

16.00 Обереги. Надія Бабенко 

16.25 З одвічністю на «ти». 

Полтавська фортеця 

16.50 Шукаючи сонце 

17.20 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 1 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 1 

19.20 Діана Чала. Згадки про 

Київ 

19.50 Від пращурів до 

нащадків 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Ізидора Косач. 

«Побачиш Україну 

— привітай» 

21.20 Костянтин Ріттель-

Кобилянський 

22.15 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехресті часу» 

23.00 Осінні зустрічі. Олена 

Карпенко 

23.40 Замок князів 

Острозьких 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 1 

01.30 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 1 

02.00 Х/ф «Жменяки», с. 2 
03.10 Передчуття. Олексій 

Александров, ч. 1 

04.00 Письменник і влада. 

Юрій Щербак 

— Михайло 

Слабошпицький 

05.00 Замосць. Протистояння, 

що об’єднує 

 

СТБ

06.45, 15.25 Все буде добре!

08.45 Все буде смачно!

09.45 Битва екстрасенсів-15

12.05 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

00.40 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35 ДжеДАІ

10.55 Бандерлоги

11.25, 17.20 Загублений світ

12.30 Х/ф «Люди Ікс: 
дні минулого 
майбутнього»

15.05 Т/с «Зустрічна смуга»

19.05 1/8 фіналу Кубка 

України з футболу: 

«Зоря»—»Шахтар»

21.05 Т/с «Кістки»

22.40 Х/ф «Чужий проти 
Хижака»

00.30 Х/ф «100 градусів 
нижче нуля»

02.15 Х/ф «Двійник»
03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

07.45 Журнал ЛЧ

08.15 «Олімпік» — «Зірка». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Сельта» — 

«Атлетіко». ЧІ

12.05 «Вест Гем» — 

«Брайтон». ЧА

13.55 «Олександрія» 

— «Верес». ЧУ

16.00 LaLiga Filles. ЧІ

16.40, 22.00, 3.25 Сіткорізи

17.10 «Реал» — «Ейбар». ЧІ

18.55 Моя гра

19.25 «Олександрія» 

— «Динамо». 1/8 

фіналу. Кубок України

21.25 Студія LIVE

22.50 «Ворскла» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

00.40 ЧІ. Огляд туру

01.35 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

03.55 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

08.15 Великий футбол

10.00 Моя гра

10.30 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

12.20 «Олімпік» — «Зірка». 

ЧУ

14.10, 1.35 Журнал ЛЧ

14.40 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ

16.30, 18.55 Студія LIVE

16.55 «Ворскла» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

19.25 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

21.15 LaLiga Filles. ЧІ

22.00 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ

23.45 «Вест Гем» — 

«Брайтон». ЧА

02.05 «Олександрія» 

— «Динамо». 1/8 

фіналу. Кубок України

03.55 «Депортіво» — 

«Жирона». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 4.40 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20 Найдивовижніші 

тварини

12.20 Природа сьогодення

14.10, 2.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50 Пригоди Остіна Стівенса

17.50, 22.40 Життя після 

людей

18.50 Бандитський Київ

19.50 Там, де нас немає

00.30 Хелловін в кожному з 

нас

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

22.00 Вірю не вірю

00.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Принцеса на 
горошині»

12.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

13.30, 16.50, 00.00, 2.00 

Країна У

14.30, 2.50 Одного разу в 

Одесі

15.30, 3.40 Віталька

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 23.00 Танька і Володька

22.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00 М/с «Чорний 

пірат»

07.30 Від першої особи

08.00, 8.20, 8.50, 10.50, 14.20, 

16.35, 23.15 Смакота

08.05 Ера бізнесу

08.10 Агроера

08.15 Спорт

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

09.05, 23.55 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

09.30 Т/с «Бодо»

11.00 Т/с «Епоха честі»

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Наші гроші

15.15 До справи

15.50 Твій дім

16.45 М/с «Книга джунглів»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00, 23.30 Культурна афіша 

здорової людини

19.25 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

20.25 Слідство. Інфо

21.50, 2.20 Новини. Спорт

22.15 Світло

ТРК «ЕРА» 
23.25 Мегалот

00.05 Д/с «Новий Орлеан»

02.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

04.10 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1 

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.55 Чотири весілля

12.20, 13.55 Міняю жінку

15.05 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.00 Світ навиворіт-9

23.00 Право на владу-2017

00.40 Драма «Радник»

04.40 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.20, 22.30 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с 

«Спокуса-2»

13.00, 13.55 Життя на 

грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 5.05 Подробиці

00.20 Т/с «Друге життя»

03.55 Скептик-3

КАНАЛ 
«УКРАЇНА 

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коротке слово «ні»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

03.40 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

04.50 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.30 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Секретний фронт

11.05, 17.30, 21.25 Т/с 

«Невиправні»

12.00, 13.10 Х/ф «Конго»
12.45, 15.45 Факти. День

14.35 На трьох

15.10, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25, 1.50 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

23.30 Х/ф «Селфлес. Ціна 
безсмертя»

02.40 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

04.10 Служба розшуку 

дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.20 Зона ночі

03.15 Т/с «Татусеві дочки»

04.10 Абзац

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.59, 8.59 Kids Time

07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.00 Т/с «Друзі»

12.15 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.50 Аферисти в мережах

19.00 Зіркові яйця

21.00 Київ вдень та вночі

21.50 Суперінтуїція

01.15 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.35, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.40 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Сашка»
10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.30 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.25 Т/с «Коджак»

02.55 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.20 Правда життя. Професії

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Обереги. Надія Бабенко 

06.30 З одвічністю на «ти». 

Полтавська фортеця 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою» 

09.30 Діана Чала. Згадки про 

Київ 

10.00 Від пращурів до 

нащадків 

10.30 Ізидора Косач. 

«Побачиш Україну 

— привітай» 

11.15 Костянтин Ріттель-

Кобилянський 

12.05 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехресті часу» 

12.55 Осінні зустрічі. Олена 

Карпенко 

13.35 Замок князів 

Острозьких 

14.00 Х/ф «Жменяки», с. 3 
15.05 Передчуття. Олексій 

Александров, ч. 2 

16.00 Мистецтво жити. Коли 

приходить Габдина 

весна...

16.35 Світло 

17.20 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 2 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 2 

19.20 Дійові особи. Віталій 

Пальчиков 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання...» 

21.20 Д. Михаїлович «Бій 

з тінню». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я» 

23.00 Світ особистості. 

Микола Вінграновський, 

ч. 1 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 2 

01.30 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 2 

02.00 Х/ф «Жменяки», с. 3 
03.05 Передчуття. Олексій 

Александров, ч. 2 

04.00 Спогад про УПА 

«Проводжала мати 

сина», ф. 1 

05.00 Українське традиційне 

гончарство 

СТБ

06.55, 15.25 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

09.55 Битва екстрасенсів-15

12.20 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-7

23.30 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.20 Загублений світ

13.20 Х/ф «100 градусів 
нижче нуля»

15.10 Т/с «Зустрічна смуга»

18.40 ДжеДАІ

19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.40 Т/с «Кістки»

23.20 Х/ф «Без правил-3»
01.15 Територія обману

02.15 Х/ф «Ярослав Мудрий»
03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ

07.45, 20.10, 1.00 Сіткорізи

08.15 «Олександрія» 

— «Динамо». 1/8 

фіналу. Кубок України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 1.30 «Челсі» — 

«Вотфорд». ЧА

12.10 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ

13.55 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.00 Моя гра

16.30 «Сельта» — 

«Атлетіко». ЧІ

18.20 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

20.40 «Ворскла» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

22.50 LaLiga Chronicles. ЧІ

23.10 «Реал» — «Ейбар». ЧІ

03.20 Журнал ЛЧ

03.50 «Вільярреал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

05.40 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 12.45, 3.50 Топ-

матч

06.10 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

08.10 «Леганес» — 

«Атлетік». ЧІ

10.00 ЧІ. Огляд туру

10.55 «Ворскла» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

12.55 «Саутгемптон» 

— «Вест Бромвіч». ЧА

14.45, 19.40 LaLiga Filles. ЧІ

15.30 «Вільярреал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

17.20 Сіткорізи

17.50 «Олександрія» 

— «Динамо». 1/8 

фіналу. Кубок України

20.00 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ

21.50 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

23.40 Журнал ЛЧ

00.10 «Депортіво» — 

«Жирона». ЧІ

02.00 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

04.00 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитський Київ

07.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20, 16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

12.20 Природа сьогодення

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Життя після 

людей

19.50 Там, де нас немає

00.30 Відьма в кожному з нас

02.20 Брама часу

03.10 Підроблена історія

05.30 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

22.00 Вірю не вірю

00.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Про рибалку та 
його дружину»

12.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

13.30, 16.50, 0.00, 2.00 Країна 

У

14.30, 2.50 Одного разу в 

Одесі

15.30, 3.40 Віталька

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 23.00 Танька і 

Володька

22.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00 М/с «Чорний 

пірат»

07.30 Від першої особи

08.00, 8.20, 8.50, 10.50, 14.20, 

16.35, 23.20 Смакота

08.05 Ера бізнесу

08.10 Агроера

08.15 Спорт

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.30 Т/с «Бодо»

11.00 Т/с «Епоха честі»

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Слідство. Інфо

15.15 Надвечір’я. Долі

16.45 М/с «Книга джунглів»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/ф

19.25, 23.30 Д/с «Вагасі 

— японські смаколики»

20.25 Схеми

21.50, 2.20 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua

22.50 Д/с «Дикі тварини»

ТРК «ЕРА» 
02.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.20 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна»

04.10 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1 

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.55 Чотири весілля

12.20, 13.55 Міняю жінку

15.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15 Ліга сміху-3

22.20 Ігри приколів

23.15 Вечірній Київ

01.15 Ліга сміху

05.10 Неділя з «Кварталом»

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.20, 22.00 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25 Т/с «Спокуса-2»

13.00, 13.55 Життя на грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 1.25, 4.15 Подробиці 

тижня

23.45 Х/ф «Викрадений 
поїзд»

03.05 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА 

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.25 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Фото на 
недобру пам’ять»

23.20 По слідах

00.00 Т/с «CSI. Місце злочину»

04.10 Реальна містика

05.40 Зоряний шлях

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Інсайдер

11.05, 17.30 Т/с «Невиправні»

12.00, 13.20 Х/ф «Селфлес. 
Ціна безсмертя»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55 На трьох

15.05, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-Шоу

00.05, 2.25 Комік на мільйон

02.05 Факти

04.10 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

03.15 Т/с «Татусеві дочки»

04.10 Абзац

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.59, 8.09 Kids Time

07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.10, 22.40 Половинки

12.10, 21.40 Київ вдень та 

вночі

16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.30 Зіркові яйця

02.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.35, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.35 Х/ф «Смішні люди!»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.30 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Коджак»

02.50 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Мистецтво жити. Коли 

приходить Габдина 

весна...

06.35 Чернігів. Заснування 

старого міста 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою» 

09.30 Дійові особи. Віталій 

Пальчиков 

10.30 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання...» 

11.20 Д. Михаїлович «Бій 

з тінню». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я» 

13.00 Світ особистості. 

Микола Вінграновський, 

ч. 1 

14.00 «Калина». Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Доле, де 

ти?» 

17.35 Галерея образів. 

Західноєвропейське 

мистецтво 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Володимир Губа. 

Дотики до сфер 

19.20 Територія Кіно 

19.45 Антракт. Олег Кій 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Театральні силуети. 

Знайомий незнайомець. 

Олег Комаров 

21.40 Все про оперету. 

Режисер Сергій Сміян 

22.35 Легенди Запоріжжя. 

В пошуках прихованих 

знань 

23.00 Світ особистості. 

Микола Вінграновський, 

ч. 2 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Д/ф «Українська мрія» 

01.30 Володимир Губа. 

Дотики до сфер 

02.00 «Калина». Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

04.00 Спогад про УПА 

«Розрита могила», ф. 2 

05.15 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна» 

СТБ

06.25 Х/ф «Бережіть 
чоловіків!»

08.05, 23.15 Х/ф «П’ять 
років та один день»

10.05 Х/ф «Провідниця»
17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Сюрприз, 

сюрприз!

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55 Бандерлоги

11.25, 17.20 Загублений світ

13.15 Х/ф «Замовлений 
убивця»

15.05 Т/с «Зустрічна смуга»

19.10 Х/ф «Подвійний 
дракон»

21.00 Х/ф «Вулкан»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.00 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Саутгемптон» 

— «Вест Бромвіч». ЧА

07.50, 1.10 LaLiga Chronicles. 

ЧІ

08.10 «Ворскла» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Реал» — «Ейбар». ЧІ

12.05 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

13.50 «Вест Гем» — 

«Брайтон». ЧА

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30, 3.50 «Олександрія» 

— «Динамо». 1/8 

фіналу. Кубок України

18.20 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ

20.10, 3.20 Світ Прем’єр-ліги

20.40 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

22.50 ЧІ. Передмова до туру

23.20 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

01.30 «Сельта» — 

«Атлетіко». ЧІ

05.40 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Олександрія» 

— «Динамо». 1/8 

фіналу. Кубок України

08.10 «Вільярреал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

10.00 Сіткорізи

10.30 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.20 «Леганес» — 

«Атлетік». ЧІ

14.05, 22.40, 5.00 LaLiga 

Chronicles. ЧІ

14.25 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

16.15 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ

18.00 Світ Прем’єр-ліги

18.30 «Ворскла» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

20.20 ЧІ. Передмова до туру

20.50 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

23.00 «Бетіс» — «Алавес». ЧІ

00.50 Світ Прем’єр-ліги

01.20 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

03.10 «Саутгемптон» 

— «Вест Бромвіч». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.20 Королівська кобра: 

обличчям до обличчя

12.20 Природа сьогодення

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50 Пригоди Остіна Стівенса

17.50, 22.40 Життя після 

людей

18.50 Бандитський Київ

19.50 Там, де нас немає

00.30 Скарб.Ua

03.10 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00 Навколо М

22.00, 1.45 КВК на БІС

23.00 КВК

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «П’ятеро друзів»
12.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

13.30, 16.50, 00.00, 2.00 

Країна У

14.30, 2.50 Одного разу в 

Одесі

15.30, 3.40 Віталька

19.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00 Х/ф «Ніч у музеї»
22.00 Х/ф «Президент 

Лінкольн: мисливець 
на вампірів»

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00 М/с «Чорний 

пірат»

07.30 Від першої особи

08.00, 8.20, 8.50, 10.50, 14.20, 

16.35 Смакота

08.05 Ера бізнесу

08.10 Агроера

08.15 Спорт

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.30 Т/с «Бодо»

11.00 Т/с «Епоха честі»

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Схеми

15.15 Світло

16.45 М/с «Книга джунглів»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Твій дім

19.25 Д/с «Супервідчуття»

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.20 Новини. Спорт

22.15 ЧереЩур (Late night 

show)

22.50 Як дивитися кіно

ТРК «ЕРА» 
23.20 Д/ф «Жива Ватра»

00.10 Д/с «Орегонський 

путівник»

02.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.20 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»

04.10 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ЖОВТНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1 

06.00, 19.30 ТСН

06.50 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

09.45 Життя без обману-2017

11.00, 23.10 Світське життя

12.00 Т/с «Слуга народу. 

Від любові до 

імпічменту»

16.30 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка-2017

20.15 Українські сенсації

21.15 Вечірній квартал-2017

00.10 Вечірній Київ

02.10 Ліга сміху

05.55 Неділя з кварталом

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.20 Док.проект «Визволення»

07.20 Х/ф «Алегро з вогнем»
09.10, 3.25 Х/ф «Балада 

про солдата»
11.00, 4.45 Х/ф «Ати-бати, 

йшли солдати...»
12.50 Х/ф «У бій ідуть 

тільки «старики»
14.30, 20.30 Т/с «Що робить 

твоя дружина»

20.00, 2.30 Подробиці

22.20 Х/ф «Ларго Вінч: 
початок»

00.35 Х/ф «Сліпий обрій»
03.00 Х/ф «Викрадений 

поїзд»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний шлях

08.40 Х/ф «Таблетка від 
сліз»

10.40, 15.20 Т/с «Коротке 

слово «ні»

18.15, 19.40 Т/с «Щоб 

побачити веселку»

23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

01.20, 3.50 Т/с «Моя велика 

сім’я»

ICTV

05.20, 4.05 Скарб нації

05.25, 4.15 Еврика!

05.35 Факти

05.55, 4.20 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.20, 13.55 Дизель-Шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 На трьох

15.15 Комік на мільйон

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Три ікси»

22.35 Х/ф «Три ікси-2. 
Новий рівень»

00.35 Х/ф «Залізний 
лицар»

01.35 Провокатор

03.05 Анекдоти 

по-українськи

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

05.59, 7.59 Kids Time

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 Дешево й сердито

09.30 Ревізор

12.10 Пристрасті за 

Ревізором

14.15 Зірки під гіпнозом

16.15 Зіркові яйця

18.10 Х/ф «Ной»
21.00 Х/ф «Боги Єгипту»

23.30 Х/ф «Книга Ілая»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30, 14.10, 2.15 Відкрита 

церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

08.10 Путівник прочанина

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

09.45 Натхнення

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Лінійка документальних 

проектів

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.20 Правда життя. Професії

05.20 Х/ф «Хазяїн тайги»
06.50 Х/ф «Зникнення 

свідка»
08.20 Х/ф «Повернення 

«Святого Луки»
10.10 Х/ф «Чорний принц»
12.00, 3.10 Речовий доказ

15.40 Склад злочину

17.10 Круті 90-ті

18.05 Переломні 80-ті

19.00, 2.25 Свідок

19.30 Х/ф «За двома 
зайцями»

21.00 Х/ф «Професор у 
законі»

23.20 Х/ф «Комісований»
00.55 Мисливці за привидами

02.55 Випадковий свідок

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Галшка Острозька 

06.15 Новини. Світ 

06.30 Новини 

06.45 Тема дня 

07.00 Новини. Культура 

07.15 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Доле, де 

ти?» 

08.30 Ідеальне місто Жовква 

09.00 Володимир Губа. 

Дотики до сфер 

09.30 Театральні силуети. 

Знайомий незнайомець. 

Олег Комаров 

10.40 Все про оперету. 

Режисер Сергій Сміян 

11.35 Легенди Запоріжжя. 

В пошуках прихованих 

знань 

12.05 Світ особистості. 

Микола Вінграновський, 

ч. 2 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.15 А. Ліндгрен 

«Чарівна Пеппі». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

14.35 Квиток у дитинство 

15.25 Мистецтво в освіті 

16.00 Балетний Всесвіт 

Прокоф’єва. «Казка про 

шута, який всіх блазнів 

перехитрував» 

16.55 Планета Тагор 

17.25 Д/ф «Епоха Платона 

Майбороди» 

18.15 Олег Чорногуз. 

Роздуми 

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Позиція 

19.50 Школа танців 

Володимира Шпудейка 

20.20  Jazz Step Show in 

Ukraine 

21.25 Тамара Яценко. Сяюча 

зірка 

22.10 Трипільська цивілізація. 

відлуння віків 

23.00 Незнаний Шевченко. «І 

я таки жив» Знімається 

кіно 

23.30 Jazz Коло. Лемківська 

сюїта, ч. 1 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(Про Леоніда Талалая) 

01.45 Хотинська фортеця, ч. 1 

02.00 Д/ф «Епоха Платона 

Майбороди» 

03.00 Лев Венедиктов. 

Корифей хорового 

мистецтва 

 ПЕРЕХІД НА ЗИМОВИЙ 

ЧАС 

03.00 Дивертисмент сучасної 

хореографії 

04.00 Михайло Гришко. 

Тріумф і трагедія 

таланту 

05.30 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено», 

ф. 1 

СТБ

06.00 Х/ф «Скринька Марії 
Медичі»

07.55 Караоке на майдані

08.55 Все буде смачно!

10.50 Сюрприз, сюрприз!

13.40 Зважені та щасливі-7

16.20 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

22.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 

«Репортер». Новини

09.15, 15.15 «Золотий гусак». 

NEW

10.15 Концерт

11.15, 13.15, 16.15, 19.15 

Територія позитиву

12.15 Підсумки

14.15 «Ехо України» 

17.15 Кримінал

18.15 Очі в очі

20.15 Закрита зона

21.00 Підсумки

22.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 9.30, 1.35 Цілком таємно

10.00 Загублений світ

16.15 Х/ф «Ерагон»
18.15 Х/ф «Битва драконів»
20.05 Х/ф «Миротворець»
22.00 Х/ф «Чужі проти 

Хижака-2»
23.50 Х/ф «Замовлений 

убивця»
02.00 Х/ф «Чотири листи 

фанери»
03.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Ейбар». ЧІ

07.45, 16.15, 23.40 LaLiga 

Filles. ЧІ

08.15 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Халатний футбол

11.10 ЧА. Передмова до туру

11.40 «Ворскла» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

13.25 ЧІ. Передмова до туру

13.55 «Алавес» — 

«Валенсія». ЧІ

14.45 Футбол Tables

16.55 «Арсенал» — 

«Свонсі». ЧА

19.00 Світ Прем’єр-ліги

19.25 «Атлетіко» — 

«Вільярреал». ЧІ

21.25, 2.05, 5.15 Топ-матч

21.40 «Атлетік» — 

«Барселона». ЧІ

00.15 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА

02.30 «Шахтар» — «Сталь». 

ЧУ

03.20 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

07.50 «Депортіво» — 

«Жирона». ЧІ

09.40 ЧІ. Передмова до туру

10.10 «Олександрія» 

— «Динамо». 1/8 

фіналу. Кубок України

12.00 «Сельта» — 

«Атлетіко». ЧІ

13.45, 21.30, 4.55 Світ 

Прем’єр-ліги

14.15 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА

15.25 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Шахтар» — «Сталь». 

ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

20.15 Футбол NEWS. LIVE

22.00 «Алавес» — 

«Валенсія». ЧІ

23.50, 1.55, 5.25 Топ-матч

00.05 «Атлетіко» — 

«Вільярреал». ЧІ

02.15 «Арсенал» — 

«Свонсі». ЧА

03.05 «Атлетік» — 

«Барселона». ЧІ

МЕГА

06.00, 0.30 Бандитський Київ

07.00 Містична Україна

08.00, 18.10 У пошуках істини

09.50 Повітряні воїни

11.50, 21.00 Завоювати небо

13.40 Пригоди Остіна Стівенса

14.40 Природа сьогодення

17.20 Таємниці Стоунхенджа

22.50 Хелловін в кожному з 

нас

03.40 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.15 Х/ф «16 бажань»
11.10 Х/ф «Літо. 

Однокласники. 
Любов»

13.00 «Ух ти show»

14.00 Орел і решка

22.00 Їже, я люблю тебе!

00.00 Х/ф «Ціна 
пристрасті»

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.20 М/ф «Школа монстрів. 

Пригоди загону 

вампірів»

12.20 М/ф «Дюймовочка»

14.00, 21.15 Танька і 

Володька

18.00 Х/ф «Ніч у музеї»
20.00 М/ф «Порося, що 

кричало: Вовк! 

Вовкулака!»

20.05 М/ф «Монстри проти 

прибульців. Гарбузи-

мутанти з космосу»

20.30 М/ф «Ніч живих 

морквин»

20.45 М/ф «Король 

Гелловіну»

22.45 Казки У Кіно

01.15 Країна У

03.00 Віталька

УТ-1

06.00, 7.05, 9.40 М/с «Легенда 

про Білосніжку»

06.30 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

07.30 На слуху

08.05, 8.25, 9.30 Смакота

08.10 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

10.30 Покоління Z

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Лайфхак українською

12.05 Хто в домі господар?

13.00 Х/ф «Золото»
15.10 Д/с «Смаки Джиньяна»

15.40 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

20.25 «Роздягалка»

21.35 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

22.35 Війна і мир

ТРК «ЕРА» 
23.25 Мегалот

23.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

01.35 Світло

02.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.00 Д/с «Новий Орлеан»

04.10 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1 

06.05 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 Розсміши коміка

10.50 Світ навиворіт-9

11.50 Світ навиворіт-3

12.50, 13.50, 14.55, 16.00 

Комедія «Свати-5»

17.05 Ліга сміху-3

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

23.20 Ігри приколів

00.20 Сватики

01.20 Аргумент кiно

02.05 Світське життя

ІНТЕР

06.10 Х/ф «У бій ідуть 
тільки «старики»

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.15 Орел і Решка. Ювілейний-2

13.15 Т/с «Що робить твоя 

дружина»

18.30 Крутіше за всіх

20.00, 3.05 Подробиці

20.30 Х/ф «Холодне літо 
53-го»

22.30 Анатолій Папанов. «Від 

комедії до трагедії»

23.35 Х/ф «Справи сердечні»
01.30 Х/ф «Алегро з вогнем»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА 

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.30 Х/ф «Фото на 
недобру пам’ять»

11.30 Т/с «Щоб побачити 

веселку»

15.20 Х/ф «Таблетка від 
сліз»

17.20, 20.00 Т/с 

«Пограбування 

по-жіночому»

19.00, 4.00 Події тижня 

22.20 Т/с «Чужа 

молодиця»

02.15, 4.50 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

ICTV

05.40 Факти

06.10 Т/с «Слідчі»

08.10 Т/с «Відділ 44»

12.00, 13.00 Х/ф 
«Джуманджи»

12.45 Факти. День

14.15 Х/ф «Три ікси-2. 
Новий рівень»

16.15 Х/ф «Три ікси»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Стрілець»
23.10 Комік на мільйон

01.20 Х/ф «Нічне 
чергування»

03.05 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00 Т/с «Татусеві дочки»

05.59, 7.10 Kids Time

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.15 Топ-модель по-

українськи

10.00 М/ф «Упс... Ной 

сплив»

11.50 М/ф «Шрек-2»

13.40 Х/ф «Ной»
16.30 Х/ф «Боги Єгипту»
19.00 Х/ф «Помпеї»

21.00 Х/ф «Король 
Артур»

23.20 Х/ф «Плоть + кров»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 

Час новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу

08.15 Автопілот-тест

08.20 Технопарк

08.25, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Натхнення

09.10 Гра інтересів

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

13.30 Час інтерв’ю

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Лінійка документальних 

проектів

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00 Час: Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.25 Правда життя. Професії

05.20 Х/ф «Не журись!»
07.00 Х/ф «Кухарка»
08.20 Т/с «Черговий ангел 

— 2»

11.50 Х/ф «За двома 
зайцями»

13.10 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

15.05 Легенди карного розшуку

17.30 Склад злочину

19.00 Свідок. Агенти

19.30 Т/с «Розвідники»

23.00 Х/ф «Американська 
пастораль»

01.05 Х/ф «Професор у 
законі»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Д/ф «Епоха Платона 

Майбороди» 

07.00 Планета Тагор 

07.30 Балетний Всесвіт 

Прокоф’єва. «Казка про 

шута, який всіх блазнів 

перехитрував», ч. 4 

08.30 Олег Чорногуз. Роздуми 

09.10 Позиція 

09.40 Школа танців 

Володимира Шпудейка 

10.10 Jazz Step Show in Ukraine 

11.10 Тамара Яценко. Сяюча 

зірка 

12.00 Фольк-music діти 

12.50 Дитячі таємниці 

13.15 Місто біля Раю 

14.00 «Було колись на 

Вкраїні...» Авторський 

концерт Віктора 

Степурка 

15.20 Сергій Висоцький. 

Пам’ять минулого 

16.00 Музика без меж 

16.40 Необмежений простір 

Людмили Красюк 

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Прочитайте тую славу, 

ч. 1 

17.45 Звучить музика 

Йоганнеса Брамса 

18.15 Києвотека. Київ у кіно. 

«Маленький шкільний 

оркестр» 

18.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка 

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Петро Печорний 

19.50 Сценограй 

20.20 Ювілейний вечір-

бенефіс Людмили 

Смородіної 

21.55 Вітальня Іри Сказіної. 

«Мой джаз» Андрій 

Пермяков 

23.00 Гравці. Театр XXI ст. 

Зінаїда Дехтярьова. 

Львівська примадонна 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Люба 

Якимчук 

01.40 Хотинська фортеця, ч. 2 

02.00 «Було колись на 

Вкраїні...» Авторський 

концерт Віктора Степурка 

03.20 Сергій Висоцький. 

Пам’ять минулого 

04.00 П. Саксаганський 

«Шантрапа». Вистава 

Київського академічного 

театру «Колесо» 

05.25 Д/ф «Українська 

гельсінська спілка 

— вектор визначено», 

ф. 2

 

СТБ

06.55 Хата на тата

08.55 Все буде смачно!

10.15 Караоке на майдані

11.10 МастерШеф-7

19.00 Битва екстрасенсів-17

21.30 Один за всіх

22.40 Х-Фактор-8

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 

«Репортер». Новини

09.15 Підсумки

10.15 Очі в очі

11.15, 13.15, 16.15, 19.15 

Територія позитиву

12.15 »Золотий гусак. « NEW

14.15 Закрита зона

15.15, 20.15 Кисельов. 

Авторське

17.15 Світські хроніки

18.15 Концерт

21.00 Кримінал

22.00 »Ехо України» 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бандерлоги

09.45 Він, Вона і телевізор

13.00 Х/ф «Битва драконів»
14.50 Х/ф «Миротворець»
16.50 14 тур ЧУ з 

футболу «Зоря» 

— «Олександрія»

19.15 14 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — 

«Динамо»

21.25 ПРОфутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.00 Х/ф «Лісова пісня»
03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — 

«Вільярреал». ЧІ

07.45, 0.50 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Арсенал» — «Свонсі». 

ЧА

10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Халатний футбол

11.10 Моя гра

11.40 «Атлетік» — 

«Барселона». ЧІ

13.30, 15.55 Тур ONLINE

13.55 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

14.45, 18.00 Футбол Tables

16.40, 3.10 Журнал ЛЧ

17.10 «Жирона» — «Реал». 

ЧІ

19.10 Топ-матч

19.25 «Ейбар» — «Леванте». 

ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 «Брайтон» — 

«Саутгемптон». ЧА

01.20 «Хетафе» — 

«Сосьєдад». ЧІ

03.40 «Лестер» — «Евертон». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.05, 12.10, 23.40, 

1.40, 3.40 Топ-матч

06.10, 1.50 «МЮ» — 

«Тоттенгем». ЧА

08.15, 23.50 «Шахтар» 

— «Сталь». ЧУ

10.20 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

12.25 Журнал ЛЧ

12.55 «Хетафе» — 

«Сосьєдад». ЧІ

13.45, 22.30 Футбол Tables

14.55 Моя гра

15.25 «Брайтон» — 

«Саутгемптон». ЧА

17.30 Світ Прем’єр-ліги

17.55 «Лестер» — «Евертон». 

ЧА

19.55 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

21.40 «Малага» — «Сельта». 

ЧІ

03.50 «Жирона» — «Реал». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 0.30 Містична Україна

08.00, 18.10 У пошуках істини

09.50 Повітряні воїни

11.50, 21.00 Завоювати небо

13.40 Пригоди Остіна Стівенса

14.40 Природа сьогодення

17.20 Таємниця Джоконди

22.50 Відьма в кожному з нас

03.00 Місця сили

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.40 «Ух ти show»

10.30 Х/ф «16 бажань»
12.25 Х/ф «Літо. 

Однокласники. 
Любов»

14.20 М/ф «Воруши ластами, 

Семмі»

16.00 Орел і решка

22.00 Їже, я люблю тебе!

00.00 КВК

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.55 Х/ф «П’ятеро друзів»
12.45 Х/ф «П’ятеро друзів-

2»
14.30, 19.15 Одного разу під 

Полтавою

16.30 Танька і Володька

18.00 М/ф «Монстри проти 

прибульців. Гарбузи-

мутанти з космосу»

18.25 М/ф «Порося, що 

кричало: Вовк! 

Вовкулака!»

18.30 М/ф «Ніч живих 

морквин»

18.45 М/ф «Король Хеловіну»

21.15 Х/ф «Президент 
Лінкольн: мисливець 
на вампірів»

23.15 Казки У Кіно

01.15 Країна У

03.30 Віталька

УТ-1

06.00, 7.05 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

07.30, 8.25, 8.05, 16.20, 23.20 

Смакота

08.10 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

09.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

10.50 Х/ф «Золото»
13.00 Д/с «Смаки Джиньяна»

13.30 Фольк-music. Діти

14.25 Фольк-music

15.30 Перший на селі

16.30 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

17.30 Т/с «Бодо»

21.35 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.15 ЧереЩур (Late night 

show)

22.40 Лайфхак українською

22.50 Книга.ua

ТРК «ЕРА» 
23.30 Богатирські ігри

00.10 Роздягалка

00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»

01.35 Надвечір’я. Долі

02.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

04.10 Т/с «Роксолана»
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Навіть через десять років біль 
від трагедії не вщухає. От і ми-
нулої п’ятниці у Дніпрі вшанову-
вали жертв вибуху побутового 
газу в житловому будинку, по 
вулиці Мандриківська, 127. Ста-
лася трагедія 13 жовтня 2007 
року. Тоді загинули 23 людей, 
найстаршому з яких 78 років, а 
наймолодшому — лише шість. 
Без даху над головою за одну 
мить залишилися 160 родин. 
Бо, незважаючи на те, що ви-
бух повністю зруйнував третій 
під’їзд, із трьох інших людей 
довелося терміново евакую-
вати. До того ж постраждали і 
довколишні будинки і приватно-
го сектору. Там теж не обійшло-
ся без жертв... 

Затримались у квартирі. 
Назавжди...
 В одному з таких приват-
них будинків загинула 19-річ-
на студентка Дніпропетровсь-
кого національного універси-
тету Світлана Єгорова. «Вранці 
тієї злощасної суботи мої бать-
ки пішли у справах, і ми зали-
шилися вдома одні. Світлан-
ка стояла біля одного вікна, а я 
біля іншого. Раптом вона каже: 
«Матусю, дивись, з під’їзду 
люди вибігають. Може, і нам 
треба вийти?». Я стала телефо-
нувати до аварійки — мовчок. 
Зателефонувала до СБУ. Вони 
й викликали еменесників. Тут і 
прогримів вибух. Коли я отями-
лася, почула, як Світлана стог-
не і котик нявкає. Потім він за-
мовк, і Світланка теж. Вибухова 
хвиля повністю знесла наш бу-
динок, і плити перекриття впа-
ли на нас», — розповідь мами 
Світлани Вікторії Єгорової про 
те, як на її очах загинула донь-
ка, дотепер викликає мороз по 
шкірі.  
 Не мешкав у будинку №127 
по вулиці Мандриківській і 18-
річний Саша Проців. Більше 
того, юнак на той час уже жив 
у Києві, де вступив до одного зі 
столичних вишів. А напередод-
ні трагедії приїхав до рідного 
Дніпра. Найперше зустрівся зі 
своїм найближчим другом Бог-
даном Троценком. Коли мало 
не до ранку засиділися в нічно-
му клубі, той запропонував піти 
переночувати до нього. Зранку 
хлопці планували піти пограти 

у свій улюблений футбол, але 
завадив дощ... Отож затрима-
лися у квартирі. Назавжди... 

А строк уже сплив...
 Найприкріше, що цієї 
страшної трагедії могло б не 
бути. Адже вона сталася через 
злочинні недбальство і безвід-
повідальність. 
 Саме на цьому робить ак-
цент і документальний фільм, 
знятий Першим Національним 
телеканалом ще до п’ятої річ-
ниці з дня трагедії. «За цією 
трагедією стоять людські долі, 
але, з іншого боку, не може не 
вражати вбивча безкарність», 
— пояснила тоді головний сенс 
своєї роботи її автор Сніжана 
Єгорова.
 Адже ще десь за годину до 
трагедії люди буквально обри-
вали всі телефони, збентежені 
нечуваним тиском газу, під 

яким конфорки на їхніх пли-
тах буквально зривало. Однак 
ті, хто мав би прибути на місце 
за першим же сигналом, відні-
кувалися: мовляв, а хто нам за-
платить за бензин?
 Того ж дня на місце трагедії 
прибули Прем’єр-міністр Вік-
тор Янукович, міністр із питань 
надзвичайних ситуацій Нестор 
Шуфрич, лідер ВО «Батьків-
щина» Юлія Тимошенко, а на-
ступного — і Президент Віктор 
Ющенко. Всі в один голос заяв-
ляли, що зроблять усе можливе 
для того, аби винні у нечуваній 
трагедії понесли заслужене по-
карання. Але, попри це, саме 
шлях до цього покарання вия-
вився доволі тернистим...
 Зрештою, на лаві підсудних 
опинилися генеральний дирек-
тор ВАТ «Дніпрогаз» Ігор Іван-
ков, його перший заступник 
Максим Сорокін, головний ін-

женер Сергій Бачурін, а пізніше 
— і майстер Максим Мурзін.
 Проте гучну криміналь-
ну справу розслідували вкрай 
повільно. А потім підсудні і вза-
галі потрапили під амністію. 
У Дніпрі це викликало шквал 
протестів. Зрештою, вища судо-
ва інстанція фактично виправ-
дальний вирок скасувала, а про-
куратура знайшла підстави для 
перекваліфікації статті обвину-
вачення на тяжчу — 272-гу ч. 2 
Кримінального кодексу Украї-
ни ( «Порушення правил безпе-
ки при виконанні робіт із підви-
щеною небезпекою, що призве-
ло до загибелі людей чи інших 
тяжких наслідків»), яка під ам-
ністію вже не потрапляла.
 Під тиском громадськості 
судовий процес усе ж розпочав-
ся. З огляду на велику кількість 
потерпілих засідання стали про-
ходити в сесійній залі Жовтне-

вої районної ради Дніпропет-
ровська. Потім справу передали 
до Індустріального районного 
суду обласного центру, а після 
цього — і взагалі до Заводсько-
го районного суду Запоріжжя.
 Тільки у жовтні 2013 року 
стало відомо про вирок трьом 
обвинуваченим — Максим Со-
рокін та Сергій Бачурін отри-
мали по 3 роки і 6 місяців поз-
бавлення волі, Максим Мурзін 
— 4,5 року. А от головного об-
винуваченого Ігоря Іванкова не 
засуджено дотепер. За офіцій-
ною версією — внаслідок його 
захворювання проголосити ви-
рок не змогли. А тепер і навряд 
чи зможуть ... Тільки не внаслі-
док амністії, а внаслідок того, 
що для притягнення до кримі-
нальної відповідальності за 
цією статтею КК передбачено 
10-річний строк давності, який 
щойно сплив... ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Зворушливу і водночас величну 
«Молитву за Україну», яка була напи-
сана у 1885 році Миколою Лисенком 
та Олександром Кониським, студенти 
Харківського університету виконали у 
форматі open air, встановивши новий 
рекорд України. Унікальність мистець-
кої акції полягала в тому, що відомий 
духовний гімн держави проспівали од-
ночасно 4624 осіб. Цим самим вони пе-
ревершили аналогічне  досягнення жи-
телів Трускавця, де до виконання тво-
ру свого часу приєдналося 2843 учасни-
ки. Зафіксувала досягнення харків’ян 

керівник Національного реєстру рекор-
дів України Лана Вєтрова. 
 У своєрідному змаганні на першість 
узяли участь студенти 20 факультетів 
ВНЗ, Каразінська школа бізнесу і учні 
університетського ліцею. Допомагали їм 
звідний хор університетів-партнерів та 
головний диригент Академічного хору 
імені В. Палкіна обласної філармонії 
Андрій Сиротенко. У результаті твір 
був виконаний не просто за участі рекор-
дної кількості студентів, а й натхненно 
та професійно. 
 «Молитву за Україну» для вста-
новлення національного рекорду виб-
рали харків’яни невипадково. «У на-

шому університеті навчалися та ви-
ховувалися не лише багато видатних 
діячів науки та освіти, а й діячі куль-
тури, зокрема музики та живопису, 
— сказав ректор ВНЗ, академік Віль 
Бакіров. — Серед них провідне міс-
це займає постать Миколи Лисенка. У 
березні виповнилося 175 років iз дня 

його народження, тому ми вирішили 
вшанувати пам’ять вихованця універ-
ситету мистецькою акцією. Дуже важ-
ливо, аби в такі нелегкі часи ми зби-
ралися разом і кожен доторкнувся ду-
шею і серцем до цієї геніальної музи-
ки та щирого слова. Сьогодні нас почує 
вся Україна». ■

СУД ТА ДІЛО ■

Десять років 
безкарності
Головного обвинуваченого у вибуху побутового 
газу в будинку у Дніпрі не засуджено дотепер

Будинок на Мандриківській, 127 одразу після трагедії. ❙
Фото з сайта tyzhden.ua. ❙

Пам’ятник і церква на місці зруйнованої багатоповерхівки. ❙
Фото з nashemisto.dp.ua. ❙

ЗНАЙ НАШИХ! ■

Рекордна 
«Молитва»
Виконавши безсмертний твір свого вихованця, 
Харківський національний університет імені В. Каразіна 
встановив новий рекорд України

Харків’яни наспівали на рекорд.   ❙
Фото з сайта sq.ua. ❙
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Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Неприємне відчуття постійної вто-
ми час від часу турбує багатьох. Восени 
цей стан може загострюватися з різних 
причин, найголовніша серед яких — се-
зонна зміна погоди. Окрім того, кожен iз 
нас щодня стикається з багатьма факто-
рами, які можуть забирати енергію.
 На думку лікарів, головними призвід-
никами постійної втоми можуть бути:
 * Брак сну. За рекомендацією фахів-
ців, аби людина могла відновити сили, 
тривалість нічного відпочинку має бути 
в межах 7-8 годин. Однак багато сучас-
них людей сплять 5-6 годин на добу. Цьо-
го недостатньо.
 * Нестача фізичної активності. Бага-
тьом така причина може видатися дивною. 
Адже, за логікою, фізичні вправи потребу-

ють витрат енергії. Проте насправді регу-
лярні помірні фізичні вправи піднімають 
тонус і підвищують енергетику, а коли їх 
недостатньо — виникає підвищена втома.
 * Мала кількість води в раціоні. Це 
малопомітна, але вагома причина втоми. 
Лікарі стверджують, що в день необхід-
но випивати 1,5—2 літри води. Втрата 
навіть двох відсотків рідини в організ-
мі спричиняє брак енергії і втомлю-
ваність.
 * Недостатня кількість вітамінів і 
мікроелементів. Дієтологи радять вжи-
вати більше овочів і фруктів, які є джере-
лом необхідних вітамінів і клітковини. 
 *Надмірне прагнення досконалості. 
Перфекціонізм змушує людину працю-
вати невпинно, понад силу, й організм 
за якийсь час просто благатиме про від-
починок. 

 * Тривожність через дрібниці. Якщо 
ви схильні брати все близько до серця, то 
рівень вашої енергетики ніколи не буде 
високим, кажуть психологи. 
 * Відмова від сніданку. Дієтологи 
нагадують: снідати необхідно, оскіль-
ки ранковий прийом їжі заряджає нас 
енергією на весь день. Майте на увазі, 
що чашка чаю або кави — це не замін-
ник сніданку.
 * Неправильне харчування. Вживан-
ня шкідливих продуктів суттєво знижує 
енергетичні запаси організму, підвищує 
відчуття втоми і небажання діяти. 
 * Хаос на робочому місці. Якщо 
на вашому робочому столі, а також у 
комп’ютері безлад, то і ваша втома буде 
постійною. 
 * Відсутність відпустки. Відпочинок 
від роботи необхідний навіть людям із 

дуже високою працездатністю, і справа 
навіть не в фізичній, а в моральній вто-
мі і відчутті спустошення.
 * Брак сонячного світла. Взимку 
організму не вистачає природного ос-
вітлення, тож до весни накопичується 
критичний брак сонця. Тому лікарі ра-
дять використовувати для прогулянок 
якомога більше сонячних днів. Сонячне 
проміння активізує діяльність гіпофі-
зу, який виробляє «гормон щастя». Від-
так покращується робота нервової і сер-
цево-судинної систем, а втома відходить 
на задній план. ■

Мирослава КРУК

В Україні триває місяць бороть-
би з раком молочної залози. 
«Рожевий жовтень» — так цей 
період називають у світі відтоді, 
як Всесвітня організація охо-
рони здоров’я оголосила його 
часом профілактичного попе-
редження цього серйозного он-
козахворювання. Міжнародним 
медичним символом жовтня є 
рожева стрічка, яка має нагаду-
вати: немає нічого важливішого 
за здоров’я. Профілактичне са-
мообстеження молочних залоз, 
регулярні огляди у фахівців ма-
ють допомогти жінці уникнути 
складної недуги. На жаль, он-
кологічні захворювання молоч-
них залоз в Україні — на чіль-
ному місці за смертністю. Дані 
медичної статистики тривожні: 
кожні 35—37 хвилин українські 
лікарі виявляють новий випадок 
раку молочної залози. Як попе-
редити це лихо?

Мало рухаєшся? Ризикуєш!
 До факторів ризику, за сло-
вами відомого столичного ліка-
ря-мамолога Ігоря Ковальчука, 
фа хівці відносять ендогенний 
вплив різноманітних чинників 
на організм жінки. Наприклад, 
вік. З роками зростає ризик за-
хворювання на рак молочної за-
лози. Найбільше він спостері-
гається у віці 45-75 років із дво-
ма піками — у 45-49 років і 70-
74 роки.
 «Ще не так давно до 30 років 
злоякісні захворювання молоч-
ної залози зустрічалися рідко, 
— розповідає Ігор Семенович. 
— Але останнім часом відмічає-
мо тенденцію зростання захво-
рювань і в молодому віці».
 Велике значення, за словами 
Ігоря Семеновича, має генетич-
на схильність до недуги. Ідеть-
ся про випадки раку молочної 
залози у кровних родичів (у ма-
тері, сестри, бабусі). Негатив-
ний вплив справляють гормо-
нальні фактори — порушення 
репродуктивної функції: без-
пліддя, ранній (до 12 років) або 
пізній (після 16 років) початок 
менструацій та пізня менопау-
за (після 55 років), ранній клі-
макс (до 45 років), перші поло-
ги у віці після 35 років.
 У зоні ризику, за словами 
фахівця, також жінки, які три-
валий час приймають гормональ-
ні контрацептиви, ведуть мало-
рухливий спосіб життя, пережи-
вають стреси, не отримують за-
доволення від статевого життя, 
мають порушену функцію щито-
подібної залози. А також ті, хто 

хворів на фіброзно-кістозну мас-
топатію чи атипову гіперплазію, 
мають надмірну масу тіла, па-
лять і вживають алкоголь. Не-
гативні наслідки можуть мати 
травми молочної залози і матки.

Не чекайте, що симптоми 
минуть самі по собі
 Що необхідно робити, аби 
не пропустити початок захво-
рювання? Насамперед кожна 
жінка повинна знати тривож-
ні нюанси, які вказують, що з 
молочною залозою негаразди. 
Наприклад, мають насторожи-
ти ущільнення, які з’явилися в 
молочній залозі; коли одна із за-
лоз неприродно збільшилася або 
дивно опустилася; якщо ділян-
ка шкіри, яка вкриває молочну 
залозу, зморщилася і нагадує 
апельсинову шкірку. Важливо 
також вчасно відчути, що ваше 
передпліччя набрякає, що пип-
тик молочної залози втягнувся 
всередину і з нього витікає тем-
но-жовта або кров’яниста ріди-

на. Зі здоров’ям явні негараз-
ди, якщо збільшилися лімфа-
тичні вузли — під пахвами чи 
під ключицями.
 — Кожна з цих ознак може 
свідчити про онкологічне за-
хворювання, — наголошує лі-
кар-мамолог. — Тому не чекай-
те, що симптоми минуть самі 
по собі. В жодному разі не вда-
вайтеся до самолікування. Ви-
явивши хоча б одну з цих оз-
нак, негайно зверніться до лі-
каря. Пам’ятайте: згаявши час, 
коли хворобу можна зупини-
ти на ранній стадії, ви зробите 
фатальну помилку. Лише ком-
плекс методів ранньої діагнос-
тики істотно (на 20-30%) збіль-
шує можливість виявити рак 
молочної залози на ранній стадії 
та вилікувати захворювання.
 Молочні залози — дзерка-

ло духовного, фізичного і гор-
монального стану жінки, каже 
Ігор Ковальчук. «Що ми, лі-
карі, в цьому дзеркалі бачи-
мо? 18 гормонів, 70 їх комбіна-
цій і 300 підвидів. Як досягнути 
гармонії в гормонах? На певно-
му етапі життя в жінки настає 
спад гормональної активності: 
або через хірургічні втручан-

ня на репродуктивних органах, 
або у зв’язку з віковими зміна-
ми, — пояснює фахівець. — По-
няття старості — філософське. 
Хтось розглядає його як катас-
трофу, інший — як плавний пе-
рехід органів і систем у новий 
природний стан. Але при гор-
мональних порушеннях молоч-
нi залози стають вразливою мі-
шенню. Кожна жінка на яко-
мусь етапі хоче справитися з ме-
нопаузою природним шляхом, 
не вдаючись до замісної гормо-
нальної терапії (ЗГТ). А причи-
на всьому — стереотипи, що па-
нують у суспільстві. Чомусь ба-
гато моїх колег — фахівців із 
жіночого здоров’я — розгляда-
ють ЗГТ як безумовний фактор 
ризику виникнення пухлин в 
органах-мішенях. Особливо ко-
ли йдеться про схильність ор-

ганізму до онкоутворень. Але 
людині, яка періодично відві-
дує мамолога, займається ре-
гулярними — щомісячними — 
самоообстеженнями, проходить 
скринінгові обстеження у фах-
івців, немає чого хвилюватися. 
Інша річ — не всі вчасно вда-
ються до обстежень». 

Невміння прощати і 
агресивність б’ють по грудях
 Під час час консультацій лі-
кар Ігор Ковальчук дотримуєть-
ся кількох принципів. Пер-
ший — онконасторога: завжди 
треба виключити ймовірність 
злоякісної недуги. Другий — 
діагностувати так звані перед-
пухлинні стани, які можуть 
спровокувати виникнення злоя-
кісних пухлин. І третій — якщо 
жінка практично здорова, для 
неї підбирається профілактич-
не лікування. Щоб збалансува-
ти гормональний фон і врахува-
ти скарги, які вона має щодо са-
мопочуття.
 Та найголовніший компо-
нент здоров’я — це любов, пе-
реконаний Ігор Семенович. Лю-
бити себе та ділитися любов’ю 
з іншими, а не приносити себе 
постійно в жертву, — важливий 
компонент духовної і фізичної 
рівноваги. «Не кажу про екс-
тремальні ситуації, коли з ог-
ляду на обставини самопожерт-
ва є виправданою. Маю на увазі 
повсякденне життя. На жаль, 
невміння любити себе, піклува-
тися про себе та своє здоров’я — 
згубна риса характеру. І її, цю 

рису, що особливо сумно, пере-
дають із покоління в поколін-
ня», — зауважує лікар.
 Він також нагадує про необ-
хідність дотримання здорового 
способу життя. «Неспроста мо-
виться, що люди, які є активни-
ми, мають снагу до самореаліза-
ції, живуть в емоційній злагоді 
із собою, вміють любити і бути 
вдячними за любов, значно мен-
ше хворіють і легше справля-
ються з недугами, — каже спів-
розмовник. — Натомість нако-
пичені образи, невміння проща-
ти, озлобленість та агресивність, 
як і почуття невдоволення со-
бою й невмотивована прискіп-
ливість до близьких, підточують 
організм і запускають механізм 
важких недуг. У жінок від такої 
дисгармонії насамперед потер-
пають молочні залози». ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

...І тривожність через дрібниці
Постійну втому можуть провокувати брак вітамінів і повноцінного сну

■

Відчуття постійної втоми — міна сповільненої дії.
Фото з сайта nebolet.com.ua.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Терміни профілактичних
 візитів до лікаря-мамолога

Вік до 35 років
• УЗД молочних залоз — раз у рік 
• огляд гінеколога — раз у рік 
• мамографія — за показниками 
Вік від 35 до 50 років
• огляд мамолога — раз у рік 
• УЗД молочних залоз — раз у рік 
• огляд гінеколога — раз у рік 
• мамографія — раз у 2 роки 
Вік від 50 років
• огляд мамолога — раз у рік 
• УЗД молочних залоз — раз у рік 
• огляд гінеколога — раз у рік 
• мамографія — раз у рік

■

У зоні ризику — жінки, які ведуть малорухливий 
спосіб життя, переживають стреси, не отримують 
задоволення від статевого життя, мають порушену 
функцію щитоподібної залози

Регулярні обстеження і консультація мамолога необхідні кожній жінці.❙Лікар-мамолог Ігор Ковальчук.❙

АКТУАЛЬНО

Найголовніший компонент здоров’я — любов
Чому захворювання на рак молочної залози «молодшає» з кожним роком і як уберегтися 
від цієї недуги

■



Григорій ХАТА

Кінець поточного року зовсім 
близько, а значить: ФІФА та ре-
дакція «Франс Пресс» близькі до 
завершення своїх організаційних 
справ, пов’язаних із визначенням 
кращого футболіста 2017 року та 
майбутнього володаря «Золотого 
м’яча». Хоча, якщо французьке 
видання перебуває тільки на під-
ступах до завершальної фази, не-
щодавно представивши світу коло 
претендентів із 30 осіб, то Між-
народна футбольна федерація, 
здається, вже готова розставити 
крапки над «і». Цього разу ФІФА 
робитиме це незвично рано, запла-
нувавши проведення підсумкової 
гала-церемонії на 23 жовтня в Лон-
доні. Вузьке коло її претендентів на 
почесний титул має майже кла-
сичний вигляд — Ліонель Мессі з 
«Барселони», Кріштіано Роналдо з 
«Реалу» та Неймар із «ПСЖ».

«Був і є кращим»
 На тлі багаторічного про-
тистояння, котре за персональ-
не планетарне визнання ведуть 
аргентинець із каталонського 
та португалець із мадридського 
клубів, нині все цікавішою та за-
пеклішою стає боротьба за зван-
ня найкращого тренера планети. 
За останні роки на тренерському 
небосхилі з’явилася ціла когор-
та успішних та амбітних настав-
ників, котрі, незалежно від міс-
ця своєї роботи, прагнуть досяг-
ти максимального результату.
 Звісно, найкращим місцем 
для їхнього «поля бою» є Ліга 
чемпіонів, і тут Хосеп Гвардіола, 
Жозе Моуріньйо, Антоніо Конте 
та Зінедін Зідан та інші претен-
денти з амбіціями мають, так би 
мовити, широкі можливості для 
маневрів та наведення своїх ар-
гументів.
 Президент «Реалу» Флорен-
тіно Перес не сумнівається, на 
дану мить саме очільник «ко-
ролівського» клубу Зідан є най-
кращим тренером планети: «Зі-
дан був найкращим гравцем сві-
ту, а тепер він найкращий у тре-
нерському ремеслі». Фактів на 
користь цієї заяви насправді до-
волі багато. У першу ж чергу вар-
то говорити про виграну напри-
кінці минулого сезону під ору-
дою французького спеціаліста 

«Реалом» другу поспіль Супер-
лігу, чого в новітній історії най-
престижнішого єврокубка роби-
ти раніше нікому не вдавалося.
 У цьому сенсі вдвічі цікаві-
шим є поточний розіграш ЛЧ, 
адже наразі йдеться про клуб чи 
наставника, котрому (якщо це 
взагалі станеться) вдасться потіс-
нити «реалістів» із королівсько-
го трону на континенті. Якщо 
аналізувати досягнення остан-
ніх десяти попередніх сезонів, 
то, окрім мадридців, чемпіонсь-
кий кубок здобували «Манчес-
тер Юнайтед», «Челсі», «Ба-
варія» та «Барселона». Згаду-
ючи ж прізвища наставників 
«суперчемпіонів», тут варто го-
ворити про плідну роботу Алек-
са Фергюсона, Луїса Енріке, Ро-

берто Ді Матео, Хосепа Гвардіо-
ли, Жозеф Моуріньйо, Карло 
Анчелотті та Юппа Хайнкеса.

З надією на повторний 
«хет-трик»
 Саме з несподіваним, мож-
на навіть сказати, сенсаційним 
поверненням останнього до тре-
нерської роботи й варто чекати 
пожвавлення в лігочемпіонсь-
кій гонці. Після того, як Хайн-
кес у сезоні 2012/2013 років зро-
бив із «Баварією» історичний 
«хет-трик», вигравши націо-
нальний чемпіонат, Кубок та 
Лігу чемпіонів, поважного спе-
ціаліста з почестями відправи-
ли на пенсію. Але невдачі, котрі 
за часів роботи в Мюнхені Гвар-
діоли та Анчелотті спіткали на 

міжнародній (а останнім часом 
— і на внутрішній) арені німець-
кого чемпіона, змусили керів-
ництво «Баварії» в авральному 
порядку, вже посеред сезону, 
викликати з «безстрокової від-
пустки» 72-річного Хайнкеса.
 Своє повернення на робоче 
місце в мюнхенському клубі Юпп 
відсвяткував розгромною пере-
могою в бундеслізі над «Фрай-
бургом» — 5:0. Після чого «пе-
резавантажена» «Баварія» про-
демонструвала переконливу гру 
й в Лізі чемпіонів, розбивши ми-
нулого «мід-уїку» на домашній 
арені «Селтік» — 3:0. «Ми отри-
мали задоволення від гри», — за-
явив захисник німецького колек-
тиву Джером Боатенг. А його ко-
лега Ар’єн Роббен додав: «Хочемо 

прогресувати й грати ще краще». 
Мотивація «баварців» очевидна, 
адже першочерговим завданням 
для команди Хайнкеса є реванш 
за болючу поразку «ПСЖ», якої 
німецький колектив зазнав кіль-
ка тижнів тому, ще граючи під 
орудою відставленого Карло Ан-
челотті.
 Серед інших матчів другого 
ігрового дня третього туру ЛЧ ці-
кавими виглядає нічия «Караба-
ха» й «Атлетико», котра дозволи-
ла представникам Азербайджану 
здобути перше очко в груповому 
раунді Суперліги, а також домаш-
ня поразка московського ЦСКА 
швейцарському «Базелю», після 
котрої голкіпер армійського клу-
бу Ігор Акінфеєв оновив свою ан-
тирекордну серію, пропустивши 
в 42-му матчі Ліги чемпіонів пос-
піль. А ще — лідер «Барси» Мес-
сі забив свій сотий м’яч у Супер-
лізі (першим до нього це вдало-
ся зробити Кріштіану Роналду), 
допомігши каталонцям у мен-
шості відсвяткувати перемогу над 
грецьким чемпіоном. ■
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«Більшу частину матчу ми діяли добре, але не реалізували велику 

кількість моментів та занадто багато дозволяли супернику біля своїх 
воріт. Це потрібно аналізувати та виправляти».

Юпп Хайнкес
головний тренер ФК «Баварія» (Німеччина)

УКРАЇНА МОЛОДА

ФУТБОЛ

Покликаний рятувати
Зазнавши болючого фіаско від «ПСЖ», «Баварія» змінила 
тренера й знову стала на шлях переконливих перемог

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий етап. 
3-й тур. Матчі середи. Група А. 
ЦСКА (Росія) — «Базель» (Швей-
царія) — 0:2, «Бенфіка» (Порту-
галія) — «Манчестер юнайтед» 
(Англія) — 0:1.
 Турнірне становище: «МЮ» — 
9, «Базель» — 6, ЦСКА — 3, «Бенфі-
ка» — 0.
 Група В. «Баварія» (Німеччи-
на) — «Селтік» (Шотландія) — 3:0, 
«Андерлехт» (Бельгія) — «ПСЖ» 
(Франція) — 0:4.
 Турнірне становище: «ПСЖ» 
— 9, «Баварія» — 6, «Селтік» — 3, 
«Андерлехт» — 0.
 Група С. «Челсі» (Англія) — 
«Рома» (Італія) — 3:3, «Карабах» 
(Азербайджан) — «Атлетико» (Іс-
панія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Челсі» 
— 7, «Рома» — 5, «Атлетико» — 2, 
«Карабах» — 1.
 Група D. «Ювентус» (Італія) — 
«Спортинг» (Португалія) — 2:1, 
«Барселона» (Іспанія) — «Олімпіа-
кос» (Греція) — 3:1.
 Турнірне становище: «Барсе-
лона» — 9, «Ювентус» — 6, «Спор-
тинг» — 3, «Олімпіакос» — 0.

■

Ліонель Мессі другим, услід за Кріштіану Роналду, забив у Лізі чемпіонів сто голів.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Попри те, що спортивна логіка була проти 
участі «Хіміка» у груповому раунді Кубка Євро-
пи ФІБА, завдяки обставинам — попри загальне 
фіаско «Істамбулу» в кваліфікації з загальною су-
мою балів «-7», южненський колектив таки потра-
пив до числа його учасників, ставши єдиним ук-
раїнським клубом в основній сітці єврокубкових 
турнірів.
 Волею жереба випало «хімікам» грати в групі 
з іншою турецькою командою, котра на шляху до 
«основи» Кубка Європи вибила з розіграшу наш 
«Дніпро».
 Тож, розпочинаючи свій «груповий» похід 
саме поєдинком проти «Бююкчекмедже», ук-
раїнський віце-чемпіон мав нагоду для подвійної 
сатисфакції: поквитатися з представником турець-
кого баскетболу за себе (маючи на увазі поразку 
«Істамбулу») та, умовно кажучи, за того хлопця з 
Дніпра, котрих образив суперник «Хіміка» в пер-
шому раунді кваліфікації Кубка Європи.

 Із огляду на те, що напередодні свого другого 
візиту до України «Бююкчекмедже» в чемпіонаті 
Туреччини поступився «Істамбулу», можна було 
передбачити, що в команди Степановського є не-
погані шанси для успішного старту в груповому 
турнірі. 
 «Група невелика, до того ж після поєдинку 
з турецькою командою нам доведеться зіграти 
три поспіль матчі на виїзді. Тож стартова пере-
мога нам потрібна і в психологічному, й у турнір-
ному плані», — говорив перед матчем iз «Бююк-
чекмедже» наставник «Хіміка» Степановський. 
Однак не вдався «хімікам» ні локальний старт у 
двобої (19:24 — так завершилася перша чверть), 
ні загалом увесь матч. Не вигравши у суперни-
ка жодної з чотирьох десятихвилинок, до фіналь-
ної сирени підопічних Степановського та турець-
ку команду розділяли зовсім не скромні 20 пун-
ктів. Мали по ходу гри турецькі баскетболісти й 
більшу перевагу, проте, наростивши її в один мо-
мент до 24 балів, наприкінці матчу дещо скинули 
оберти, але не настільки, аби надати господарям 

шанс на порятунок. 
 Як зізнався після матчу Степановський, уже 
на початку гри йому довелося кардинально зміню-
вати план на гру: через велику кількість власних 

помилок та неочікувані кадрові рішення настав-
ника опонентів Езхана Чівгіна, котрий вирішив не 
брати до Южного двох лідерів — Брейсі Райта та 
Влада Моловяну.
 Утім таким «подарунком» «хіміки» аж ніяк 
не скористалися. Навпаки. Відсутність згадано-
го дуету зруйнувала основний сценарій южнен-
ців на гру. Американський легіонер «Хіміка» Де-
ррік Колтер — найрезультативніший гравець у 
складі господарів — головною причиною пораз-
ки назвав брак заряду та енергії. «Нам потрібно 
покращити гру в захисті та діяти з більшою само-
віддачею», — наголосив американський плей-
мейкер «Хіміка». ■  

Маленькому Колтеру було тяжко протистояти
майстрам сюрпризів iз Туреччини.
Фото з сайта khimik.com.ua

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Майстри сюрпризів
«Хімік» потрапив до основного етапу Кубка Європи 
зі «щасливими квитками», але невдало взяв старт у групі

■ ТАБЛО

 Кубок Європи ФІБА. Груповий етап. 
1-й тур. «Хімік» (Україна) — «Бююкчекмед-
же» (Туреччина) — 60:80 (19:24, 12:15, 15:23, 
14:18; Колтер (16), Рябчук (11)).

■

Хокей
 Чемпіонат України. «Вовки» — «Галицькі 
леви» — 8:4.
 Новостворений колектив з Броварів, який прово-
дить свій дебютний сезон на великому льоду, здобув 
першу перемогу в чемпіонаті країни. ■

ХРОНІКА■
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 Життя вдалося — це коли 
кількість тих, хто тобі за-
здрить, хоча б на одного біль-
ша, ніж кількість тих, кому за-
здриш ти.

* * *
 Чайові лiкарю — хабар, 
чайові офіціантові — хоро-
ший тон. Хоча перший уряту-
вав життя, інший приніс каву.

* * *
 Двоє друзів у ресторані. 
Один замовляє смажену курку.
 — А ти не боїшся захворi-
ти на курячий грип?
 — Якщо цій курцi зама-
неться на мене покашляти, то 
мені загрожує не грип, а ін-
фаркт.

* * *
 Жiнка скаржиться подрузi:
 — Я реально зрозумiла, що 
здати iспит у ДАІ — це дурни-
ця, а от здати iспит iз водiн-
ня чоловiку, щоб вiн дозволив 
узяти машину, — це справжня 
проблема.

* * *
 — Ізю, ти не знаєш, навiщо 
потрiбен медовий мiсяць?
 — Щоб ти нарештi зро-
зумiв, що влип.

* * *
 Захворiла, залiзла пiд ков-
дру дихати вiдварною картоп-
лею. На всяк випадок прихопи-
ла туди с собою виделку, гриби i 
горiлку. Сподiваюсь, допоможе.

По горизонталі:
 1. Найяскравіша зірка в сузір’ї 
Зайця. 4. Страва з підсмаженого 
яйця з молоком. 7. Перша літера 
слов’янської абетки. 8. Давньогрець-
кий бог війни. 9. Теслярська сокира з 
широким лезом. 10. Грузинське на-
півсолодке червоне вино. 11. Час-
тина складних слів, яка перекла-
дається з грецької як «душа». 14. 
Знаменитий східний учений і лікар. 
17. Великий музичний твір. 19. Істо-
рична назва уряду Османської імпе-
рії. 22. Райцентр на Рівненщині, що 
часто згадується в контексті «бурш-
тинової лихоманки». 24. Невелика 
дерев’яна або металева посудина з 
ручками, шаплик. 25. Пристрій для 
перетворення зерна на борошно. 26. 
Мистецтво оголеного тіла. 27. Ради-
кальна ісламська організація в Па-
лестині. 28. Народна назва радянсь-
кої купюри в три рублі.
По вертикалі:
 1. Український добровольчий 
полк, підпорядкований Нацгвардії. 
2. Новітній послідовник Гітлера. 3. 
Радянський космодром, звідки здій-
снювалися запуски космічних екіпа-
жів. 4. Старший син Тараса Бульби. 
5. Лапи тюленя чи моржа. 6. Сто-
лиця Японії. 10. Мінеральна фар-
ба, якою малюють візерунки на тілі. 

12. Курортне селище на Закарпат-
ті, на березі річки Тиса. 13. Війсь-
ковий зелено-оливковий колір. 15. 
Частина стравоходу птахів, куди спо-
чатку потрапляє їжа. 16. Особа, що 
вирішила продовжити навчання у 
виші заради продовження наукової 
кар’єри та написання кандидатської 
дисертації. 18. Ім’я дівчинки, героїні 
віршованої книжечки Наталі Забіли. 
19. Священик, який має свою пара-
фію. 20. Диктаторська форма прав-
ління. 21. Прізвище солістки гурту 
Spice Girls Вікторії Бекхем до одру-
ження. 23. Метал, із якого роблять 
труни для загиблих на війні.

Кросворд №123 
від 27—28 жовтня

ПРИКОЛИ■
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з 23 до 29 жовтня
  Овен (21.03—20.04). Ви дізнаєтеся те, 
що від вас приховують. Ви отримаєте відповіді 
на хвилюючі питання. Вдасться знайти вихід із 
ситуації, а не рухатися на дотик.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
 Телець (21.04—21.05). Ви можете самі 
розібратися в проблемах, але іноді така само-
стійність просто недоцільна. Краще звернути-
ся по допомогу. Прохання повинні стосувати-
ся тільки побутових та особистих обставин.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
 Близнюки (22.05—21.06). Настав пе-
рiод пiдбити пiдсумки минулих справ. Не на-
магайтеся обурюватися, оскiльки правда на ва-
шому боцi. Щоб вам допомогли, робiть iз себе 
жертву. 
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
 Рак (22.06—23.07). Те, що ви тримаєте в 
секреті від когось, iмовірно, йому вже відомо. 
Не намагайтеся порозумітися, краще залишай-
теся осторонь. Будьте уважнi в транспортi.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Лев (24.07—23.08). Треба визначити-
ся, чого ви хочете від ситуації. Не перекла-
дайте на інших свою проблему вибору. До-
тримуйтеся своєї думки, особливо у вихо-
ванні дитини.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
 Діва (24.08—23.09). Ви втратите мож-
ливість домогтися бажаного, якщо до кінця не 
відчуєте змін, що відбулися, і діятимете, як і 
раніше. Вiдвiдайте батькiв, вони потребують 
вашої допомоги.
 Дні: спр. — 29; неспр. — немає.
 Терези (24.09—23.10). Ви все сприйма-
тимете буквально, не подумавши про те, що з 
вами могли пожартувати. Ви не зможете перед-
бачити дiї своїх партнерiв. Уважно перевiряйте 
документи.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.
 Скорпіон (24.10—22.11). Не панікуйте, 
навіть якщо щось не вписується у ваші рамки. 
Просто забудьте про це, відпустіть. Не споді-
вайтеся, що все змiниться на краще, а дiйте.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Стрілець (23.11—21.12). Вам доведеть-
ся пройти через болючі події. Не втрачайте за-
надто багато часу на осмислення — відповідь 
прийде пізніше. Постарайтеся чимось зайня-
тися, щоб забути це i відпустити.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
 Козеріг (22.12—20.01). Тиждень принесе 
кардинальні зміни, і ви будете до них готові. У вас 
будуть сили, щоб зруйнувати те, що вам завдає 
неприємності. Розраховуйте тiльки на себе.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
 Водолій (21.01—19.02). Намагайтеся не 
виділятися з натовпу. Протилежні інтереси — 
не привід для конфліктів. Зараз вам нема чого 
ділити, але це не означає, що треба зупиняти-
ся на досягнутому.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
 Риби (20.02—20.03). Доведеться взяти 
на себе відповідальність, передоручення справ 
— не краща iдея. З часом ви зрозумієте, що 
вам подобається керувати. До того ж виявить-
ся, що вам є на кого спертися.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28. ■

Аліса КВАЧ

 Осінь — пора весіль. Раніше саме після 
Покрови в Україні завершувалася пора сва-
тань і починалися гуляння. Підтримати дав-
ні традиції, схоже, вирішив і відомий му-
зикант, екс-учасник гурту «ТНМК» Едуард 
Приступа, більш відомий як Діля, який дня-
ми повів під вінець свою давню подругу Яну 
Петльовану. Сама наречена за професією 
юрист, але, як кажуть психологи, саме ті ро-
дини, де гармонійно поєднуються різні про-
фесії, найбільш стабільні.
 Весілля відбулося тихо і скромно, під 
Києвом, у Гостомелі. Власне, про нього, 
може, мало хто і знав би, якби не весільне 
фото, яке Діля виставив у соцмережах, до-
давши зворушливий підпис: «Сьогодні ней-

мовірно казковий, чарівний і прекрасний 
день у нашому житті». 
 Свого часу соцмережі відіграли визна-
чальну роль у житті музиканта. На початку 
минулого року у Ділі діагностували рак, і 
він звернувся через соцмережі з прохан-
ням допомогти зібрати кошти на лікування 
в ізраїльській клініці. «Отримати допомогу 
від стількох людей я навіть не мріяв. Кіль-
ка годин я сидів в інтернет-банкінгу і пере-
глядав список імен із різних міст, вимовля-
ючи вголос кожне, бажав щастя і дякував. 
Дуже вдячний кожному! За всіх, хто мені 
допоміг, я замовляв у церкві молебень», — 

зізнався Діля потім в одному з інтерв’ю.
 Зараз у співака настав новий етап у жит-
ті і творчості. Він продюсує гурт AstartA, ра-
зом з Орестом Крисою випустив літера-
турно-поетичний акустичний альбом «22», 
викладає вокал і фортепіано для дітей. А 
днями він повідомив про початок роботи над 
новим альбомом, який має побачити світ на-
весні 2018 року. Незабаром вийде альбом 
ДІЛЯ — The Best Hits і збірка найкращих пі-
сень із попередніх.
 Що ж, одруження лише сприятиме цьо-
му. Бо ніщо так не надихає на творчість, як 
закоханість і відчуття щастя. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Діля кличе 
на весілля
Колишній учасник 
гурту «Танок 
на майдані Конго» 
одружився вдруге

■

Едуард Приступа з Яною Петльованою.
Фото з сайта facebook.com/eduardprystupa.

❙
❙

21—22 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вiтер 
пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +6...+8, удень 
+11...+13. Пiслязавтра вночi +6...+8, удень +8...+10.

Миргород: без iстотних опадiв. Уночi +2...+4, удень 
+10...+12.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +5...+7, удень 
+12...+14.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +10...+12, удень 
+15...+17.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий 
дощ. Трускавець: уночi +6...+8, удень +16...+18. Мор-
шин: +5...+7, удень +15...+17. 

Наталія Павлусенко: Хочу залатати білі плями в історії
Чому мало знаємо, якими були українські гетьмани і про свою любов до 

двох Іванів — Мазепи та Сірка — розповідає художниця-портретистка
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